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“Bize yaşamın uzun, 

pek uzun olduğu söylenmemiş miydi? 

Ben mi yanlış hatırlıyorum?” 

Ayhan Koç 

“Kadın duvara her vurduğunda  

ses bir kez de kafamın içinde yankılanıyordu.  

 ‘Parpusu budur! Parpusu budur!’ ”  

Derya Sönmez 

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

“tılsımlı kavislerle yontulmuş omzunun yüzük 

taşıydı zümrüt inzivâ, Tanrım nasıl bir yük” 

Ercan Yılmaz 

Ömer Kaya 
“Ausgang”ı yazdı. 

Hüseyin Kılıç  
başyazıyı 

 yazdı. 

Uğur Demircan  
“Kilim“in 3. bölümünü 

yazdı. 
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Başyazı 

B irçok basılı dergi şu sıralarda 
“Baharı beklerken ömrüm kış oldu,” 

diyor. Küçüğünden büyüğüne Şahsiyet, 
Buluntu, Notos, Dergah, Varlık, Laci-
vert… 

 Çözüm olarak genelde okuyucu-
dan sevdiği derginin, Türk Edebiyatı’nın 
köşe taşlarından olan derginin, yaşamaya 
devam etmesi için abone olması isteniyor. 
Bu yönde devlet destekleri verilmesi / 
artırılması gerektiğini söyleyenler de var. 
Bazı sesler ise biraz daha cesur bir şekilde 
dergilerin bu duruma gelmesinde kağıt 
fiyatlarının haricinde dergilerin çağa 
uyum sağlayamamasını, içeriklerinin 
okuyucuyu kriz olmasa bile çekebilecek 
bir nitelikte olmamasının göz ardı edil-
memesi gerektiğini işaret ediyor. Herke-
sin gerekçesi kendince, kiminin gerekçesi 
herkesçe haklı bulunuyor.  

 Geçenlerde Yunus Emre Özsaray 
bir tweet dizisinde Olağan Hikaye’nin 
basılı olmanın yanı sıra hem Turkcell 
hem Türk Telekom uygulamalarında ol-
duğunu belirtip “Dergicilik dijital muhit-
lere kayıyor. Bunu yakalamak gerekiyor 
diye düşünüyorum.” dedi. 

 Belki de bu yazıyı yazmasını on-
dan istemeliydik. Ne cevap verirdi bilmi-
yorum ama bu twitin düşündürdüklerin-
den bahsetmek gerektiğine karar verdim 
ve işte geldim burdayım. 

 Yukarda bahsettiğim dergilerin 
hepsi çok kıymetli olmakla birlikte aynı 
zamanda rakipler.  Ayrıca karşılarında 
rakip olarak Yük dahil sayıları gittikçe 
artan çevrimiçi dergiler, kolektif web site-
leri, kişisel bloglar, hatta Twitter hesapla-
rı da var. Herkes edebiyata, kültüre, sana-
ta bir katkı yapmayı hedeflediğini söylü-
yor ve bunun için okurların zamanına 
talip. Herkes okurdan dakikalarını ona 

ayırmasını istiyor. Benim öykümü 
Yük’te okuyan bir kişi Varlık’ta bir öykü-
mü okumak için ayırabileceği vakitten 
vazgeçiyor. 

 Yük gibi çevrimiçi dergilerin 
yanı sıra İshak ve Oggito gibi birçok 
dijital yayın da okur bulmak için 
emekliyor, yürüyor, koşu-
yor. Kimi yorulacak, kimi 
nefessiz kalacak ama dijital 
meydan boş kalmayacak. Ka-
ğıt ölmese de yalnız yaşamayacak. 
Şu anda sihirli bir değnekle bütün 
problemler ortadan kalksa da yirmi yıl 
sonra sınırsız kaynakla ve bedavaya bası-
lı dergi çıkarılsa bile onu taşıyacak, kar-
gosunu bekleyecek, evinde bir rafı ona 
ayıracak kişi bulmak gittikçe 
imkansızlaşacak.  

 O yüzden zor durumda 
olan köklü dergilerin bir an ön-
ce problemleri aşıp çözüm 
bulmalarını dilemekle 
birlikte bulunacak çözü-
mün yalnızca kısa vadeli olma-
ması gerekiyor. Bulunacak çözü-
mün geleceği biraz daha yaklaştır-
ması ve herkesin dijitale doğru ata-
cakları adımları hızlandırması gereki-
yor. 

 Bekleyip görmek yerine, 
harekete geçip zamanı ya-
kalamak lazım. Kös kös 
beklediğimizde önümüze 
gelene razı olmak zorunda 
kalacağımızı bir kez de benim 
söylememin bir zararı olmaz sanı-
rım.  

 Son söz olarak yine de iyimse-
rim. Gönül bu sevdadan vazgeçmediği 
sürece elbet yaz da gelecektir.  

Hüseyin Kılıç 



G erçek şu ki Rauf’la yıldızım 

hiç barışmadı. Sokakta top 

oynarken uzaktan bizi izlemesi, ne 

zaman gözüm kaysa hani bacak 

kadar çocuk değilmiş de kocamış-

lar gibi bakışlarını yamuk yumuk 

kaldırıma dikmiş gamla düşünü-

yor oluşu yahut tüm bunlar değil-

dir de, dedesinin anısına doğar 

doğmaz üstüne yaftalanmış şu eski 

püskü Rauf isminin Okanların, 

Berklerin, Ardaların arasında kula-

ğıma batışı… Ona kanımın kayna-

mamasına gırla mazeret sayabili-

rim de, birine bile gönül rahatlığıy-

la, hah şudur, diyemem. Belki et-

raflıca düşünsem kimseye zararı 

olmayan, sınavda bana yardım et-

mişliği, okulu astığım günler hoca-

ya karşı beni kollamışlığı olan bu 

çocuğu niye onca vefasızın geçtiği 

arkadaşlık eşiğinde ömür boyu 

beklemeye mahkûm ettiğimi açık 

berrak anlardım, ancak hayatımın 

ilk sayfalarında zihnim öyle dar-

madumandı ki asla tek bir mesele-

ye eğilip netice çıkaramazdım.  

Akşam odamda oturmuş çizgi 

roman okurken annem başını kapı-

dan uzatıp Rauf’un telefonda ol-

duğunu söylediğinde işte bu yüz-

den kalakalmıştım. Hayret. Birbiri-

mizi arayacak  kadar ahbaplığımız 

yoktu. Annem de şaşkındı, fakat 

sevinçli bir şaşkınlıktı onunkisi. 

Mahallenin çocukları arasında en 

uslusu, en temizi, en sessizi oldu-

ğu için Rauf’la arkadaş olmamızı 

YÜK Ede biyat  

Ömür 

Ayhan Koç 



isterdi hep. Almacı uzatırken mik-

rofonu avucuyla kapatıp “İyi konuş 

çocukla, yazık, bak arkadaşın ol-

mak istiyor,” demeyi bu yüzden ih-

mal etmemiş, dahası, yanı başımda 

beklemeye koyulmuştu.  

“Efendim Rauf.” 

“Merhaba Barış. Rahatsız etmek 

istemezdim ama çocukluk arkadaş-

larım arasında numarasını bildiğim 

bir sen vardın.” Sesi kesik ve ağla-

maklıydı.  

“Neyin var?” 

“Çok çabuk olmadı mı sence?” 

“Nedir çabuk olan?” 

“Eve gelince aynada gördüm,  

bıyıklarım terlemiş!” 

“Bıyıkların mı terlemiş?” Gül-

memek için ağzımı elimle kapattım. 

“Ne var bunda?” 

“İşte diyorum ki çok çabuk ol-

madı mı? Offf kimse anlamıyor be-

ni! Bu arada başın sağ olsun, çok 

üzüldüm.” 

Bu şekilde ilerleyen saçmasapan 

bir diyalogun sonunda telefonu ka-

pattığımda tepemde somurtarak di-

kilen patrona bir daha mesai saatle-

rinde hususi görüşmeler yapmaya-

cağıma dair söz vermek zorunda 

kalmıştım. Akşam eve geldiğimde 

eşimin suratı da beş karıştı; adıma 

gelen bir zarfı imalı imalı uzatıp an-

nemin senesi için komşuya dağıta-

cağı helvayı kavurmaya devam etti. 

Sanırsınız metres tutmuşum da tak-

ma isimlerle haberleşiyoruz. Mek-

tubun Rauf’tan geldiğini belli et-

mek için mazrufu yüksek sesle oku-

dum.  

Sevgili Barış.  

Nasılsın? Sıhhattesindir inşallah. 

Telefonlarıma artık çıkmadığın için an-

cak mektup yazabiliyorum, dilerim af-

federsin beni.  

Bize yaşamın uzun, pek uzun oldu-

ğu söylenmemiş miydi? Ben mi yanlış 

hatırlıyorum? Kimseye anlatamıyo-

rum, anlatırsam deli olduğumu düşü-

nüyorlar. Gerçi beni deli diye mimleyip 

baştan savmaları için onlara epey baha-

ne verdiğimi daha yeni yeni anlıyorum. 

Sizin aksinize mahalleden hiç ayrılma-

dım. Hâlâ aynı evde ikamet etmekte-
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yim, evlenmedim; işe de girmedim 

çünkü işe girecek yaşa girdiğimi he-

nüz anladım, babamdan yadigâr iki 

evin kira geliriyle geçiniyorum. Geçen 

günlerde polis çevirmesine takıldım, 

on senedir yoklama kaçağıymışım. 

Askerlik şubesindeki memura da söy-

ledim, benim daha kız arkadaşım bile 

olmadı efendim, ne askerliği? Uyu-

maktan korkuyorum. Her uyandığım-

da ya alnımda yeni bir çizgi buluyo-

rum, ya bir sevdiğimi yutuyor toprak. 

Saçlarımı anlatmayayım, ak düşmesi 

Allah’ın emri. Bu mektuba bile ocak 

ayında başladığımı hatırlarım, ama 

şimdi, şu cümleyi yazarken takvime 

baktım, mart ayının ortasındayız ve 

askeri yemekhanedeyim. Yeni cüm-

lemde nerede olacağım kim bilir?   

İki olasılık üzerinde duruyorum. 

Bunlardan birincisi, beynimde zaman 

muhakemesini idare eden kortekste bir 

lezyon, ne bileyim işte, tümör falan 

olması ihtimaliydi. Doktorum herhan-

gi bir marazım olmadığını söyledi. 

Şaştım kaldım. Neyse, doktordan iyi 

bilecek değilim ya! İkinci ihtimal ise 

şu. Hani son zamanlarda evrendeki 

genişlemenin azalmak şu yana dur-

sun hızlanarak devam ettiği ortaya 

çıktı ya. Galaksiler birbirinden uzak-

laşıyormuş, evren balon misali şiştik-

çe şişiyormuş. Diyorum ki Barış, ya 

evrenin artan surette genişlemesi za-

man boyutuna tesir ediyorsa ve her 

şey zaman içinde yüzdüğü için, vel-

hasıl herhangi bir sabit bulunamaya-

cağından zamanın da evren gibi hız-

lanmakta olduğunu fark etmiyorsak? 

Demem o ki, 15.yy’daki 1 saat ile gü-

nümüzün 1 saatinin eşdeğer olduğu-

nu nereden biliyoruz? Kısacık ömrün-

de orayı burayı fethetmiş serdarları, 

bilmem kaç film çekmiş yönetmenleri, 

üç kitap dolusu hatıra biriktirmiş ko-

damanları işittiğinizde aklınıza bir 

şüphe düşmüyor mu? O kadar kısa 

sürede nasıl başarmışlar tüm bunları? 

Neyse ne, daha kundaktayken zama-

nın tik taklarını duymakla lanetlen-

mişim ben; hangi cadı, kimin ahı bil-

mem. Yüzün gülsün diyorlar, benim 

ufkumda güneş değil, annelerimizi 

midesine indirmiş şu tamahkâr devin 

ağzı doğarken, nasıl gülmemi bekli-

yorlar? Kaptıramıyorum kendimi, o 

endişeli ruh halinden sıyrılamıyorum. 

Mesela çalıştığım yerin hafta sonu 

Caddebostan’da pikniği vardı. Saate 

YÜK Ede biyat  
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baktım, 13 idi. Giyinip hazırlan-

mak yarım saat alacaktı. Otobüsü 

beklemek Eminönü’ne ulaşmak as-

gari kırk beş dakika; vapuru bekle-

mek ve Kadıköy’e yanaşmak da kırk 

beş dakika. Caddebostan’a giden 

otobüslerden birine atlayıp parka 

varmak ise nerden baksan yarım 

saat. Hesapladın mı? Ben hesapla-

dım! En iyi ihtimalle 15.30’da par-

ka varabilirdim. Ölme eşeğim ölme. 

Ee ayrıca bunun dönüşü var, iki 

saatlik eğlenti için çekilecek çile 

mi? İşte böyle böyle ne arkadaşım 

oldu ne sevgilim. Saplanıp kaldı-

ğımdan kendime, hiçbir şeye dâhil 

olamıyorum. Kelimeler, deyimler, 

kıyafetler, adetler öyle amansız bir 

süratle değişiyor ki, tam yakaladım 

dediğim anda küflü bir kelimeyle, 

modası geçmiş bir esvapla ele veri-

yorum kendimi. Al mesela esvap… 

Ninem kullanırdı bu kelimeyi. San-

ki kapı dışarı edilmiş tüm kelimeler 

bende yuvasını buluyor yahut ben 

tutunuyorum onlara, yurdum olu-

yorlar. Akrabalar evlen derdi ama 

daha düne kadar mecmualardaki 

açık saçık fotoğraflarını biriktirdi-

ğim genç aktrisi bir televizyon dizi-

sinde büyükanne olarak gördü-

ğümden beri kadınları düşünemez 

oldum. Hoş, her gün yaşlanacak, 

çürüyecek biriyle nasıl yaşayabili-

rim, aynaya bakmaktan imti-

na eden zavallı biriyken?  

Canını çok sıktım, biliyo-

rum. Hayatımda ecelin değ-

mediği bir tek sen kaldığın 

için sana vazife düştü şu deli-

nin zırvalıklarını okumak 

ama müjdemi sona sakladım. 

Artık yazamam sana, ellerim 

titrer oldu, kalem tutamıyo-

rum. Bilgisayar denen şu şe-

ye zaten kafam basmıyor. Na-

sıl olsa sen de cevap yazma-

yacaksın. Anlıyorum seni, kı-

rıldığımı zannetme. Torunla-

rının yanaklarından öp benim 

yerime.  

Hoşça kal 

Mektup bittiğinde 

“Allah aşkına, ne saçmalı-

yor bu adam?” diye söy-

lendim ve söylendiğimle 

kaldım. Çünkü salonun ortasına 

iki çocuk çömmüş oyun oyna-

maktaydı.   

İki olasılık 

üzerinde 

duruyorum. 

Bunlardan 

birincisi, 

beynimde 

zaman 

muhakemesini 

idare eden 

kortekste bir 

lezyon, ne 

bileyim işte, 

tümör falan 

olması 

ihtimaliydi.  
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Kızım rahmetli annesinin kırkı 

için yaptığı un helvasını uzatır-

ken“Yazık be baba. Belli ki kimsesi 

yok, sen de ona mektup yazsan ne 

olur?” dedi. Helvayı açgözlülükle 

kaşıklayan damat başını sallayarak 

karısını onayladı. Kimdi bunlar? Da-

ha dün annemin evinde akşam ye-

meğinde taze fasulye var diye mız-

mızlanan, harçlık için babasının eş-

ref saatini bekleyen şımarık bir oğ-

lanken ne ara torunum olmuştu? 

“Annem nerede?” diye sayıkladım. 

“Annem nerede?” Koluma bir sancı-

dır indi.   

“Koş koş, babama bir şey olu-

yor!” 

Son duyduğum ses buydu. Gün-

ler sonra ayıldığımda bir hastane 

odasının beyaz badanalı tavanı kar-

şıladı beni. Koluma serum bağlan-

mış, üzerimde bir önlük. Doktor Ha-

nım yoğun bakımdan yeni çıktığımı 

söyledi. Tek tanı kalp krizi değildi, 

çünkü başka bir doktor gelip cum-

hurbaşkanının ismi, ülkenin kuruluş 

tarihi gibi bir yığın şey sorup gitti. 

Çok geçmeden Alzheimer teşhisi ko-

nulup kızımın refakatinde eve yol-

landım.  

Ne zamandı bilmem, belki dün, 

belki bir hafta önce, fırsat bulur bul-

maz, kimseler uyanmadan evden çı-

kıp otobüs durağına yürüdüm. Karşı 

yakadaki eski mahalleme gittim. Ne 

evler ne fakirlik ne yamuk yumuk 

kaldırımlar değişmiş. Rauf oradaydı 

işte. Pijaması üstünde, ayağı terlikli, 

her şeyden uzak ve bir başına kaldı-

rıma çökmüştü. Tepesi kelleşmiş, 

göbeği büyümüş, kara gözleri kalın 

mercek bir gözlüğün yarenliğine 

kalmış. Kucağında ise bir sokak ke-

disi. Yanına varıp oturdum. Hiç ko-

nuşmadık. İp atlayan, seksek oyna-

yan, çalım atan çocukları izledik. 

Rauf kıpırdandı o ara.  

“Sizinle oynamayı ne çok ister-

dim ha.”  

“Oynasaydın ya, niye oynama-

dın?” 

“Hiç çağırmazdınız ki.”  

Başı omzuma düştü. Sakallı ya-

nağını şefkatle okşadım. Buz gibiy-

di.  

YÜK Ede biyat  



Sils Maria’dan geliyorum dedi, uğultulu 

bir tepeydi doğrusu, bulun o aynayı 

tutan çocuğu, kayboluş keçi yolunun dulu 

sayılır, ağacın rüyâsında gerilen yayı 

kırıp, oku bizzat kendisi götüren Tanrı’ya 

bir aynanın tanıklığı yetmez sana, tan 

kızıllığı da gerek, İznik konsilinde rüyâ 

görmüş bir azizin saf çelişkisiyle batan 

güneş, mütekâsif zeytinleri de sağalttı 

sen, bulanık bir tayın boynuna sarılıp 

ağlayan kadın, üzerinde yok madem bir çatı 

niçin mabedi yıktın ırmaklara darılıp 

 

tılsımlı kavislerle yontulmuş omzunun yüzük 

taşıydı zümrüt inzivâ, Tanrım nasıl bir yük 

Zümrüt İnzivâ 

Ercan Yılmaz 



“Gecenin zifiri karanlığında 

  Çıkmaz bir sokağın sonunda 

  Kerpiç duvarın üstünde 

  Çiçeğe duruyor yasemin” 

Abbas Kiyarüstemi / Pusuda Bir Kurt 
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A rabayı otoparka bırakıp soka-

ğa kadar yürüdüm. Böylesinin 

daha güvenli olacağı konusunda de-

falarca uyardılar beni. Gazeteci oldu-

ğunu belli etme, dediler. Ulu orta fotoğ-

raf çekme. Basit bir şeyler giyin. Konuş-

man gerekirse sen diye hitap et. Çok ki-

bar davranma. Soran olursa arka sokakta 

oturduğunu söylersin. Haber değeri ta-

şıyan bir sürü malzeme bulacaksın. Da-

ha iki gün önce sokağın ortasında bir 

adamı bıçakladılar. Önce adresini verdi-

ğimiz kadının evine git. Acele etme. Uy-

gun zamanı bekle.  

 Sokağa adım attığım anda bo-

zuk midye ve kavrulmuş soğan karı-

şımı iç bayıltıcı bir koku duydum. 

Bir uçtan ötekine, birbirine bitişik 

derme çatma evler sur yıkıntılarına 

inşa edilmişti. Erciyes Hotel sokağın 

başında, karşısındaki metruk bina 

Erciyes Lokantası’ydı. Tam bir mez-

belelik. Pencerelerin camları kırıktı, 

uzun zamandır bir kapısı olmadığı 

anlaşılıyordu. Cam kırıklarına bas-

mamaya gayret ederek birkaç fotoğ-

raf çektim. Işık tam istediğim gibi, 

pencerelerden girip eşyanın üzerini 

örten tozu, örümcek ağlarını belir-

ginleştirerek bu tuhaf mekânı zama-

nın dışına atıyordu. Kırık dökük san-

dalyeler duvar dibindeki masaların 

üstüne yığılıydı. Ortada kenarları is-

ten kapkara, büyükçe bir teneke du-

ruyordu. Sağda solda gazete kâğıtla-

rı, dal parçaları. Sessizlik uzun sür-

medi, birdenbire telaşlı bir kanat se-

siyle dağıldı. Bir hışımla masaların 

altından çıkan horoz tüylerini kabar-

tıp kanatlarını açarak ayaklarımın 
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dibinden sokağa fırladı. Gafil avlan-

dım. Elimde fotoğraf makinasıyla taş 

gibi dondum kaldım. Buraya gelme-

den önce beklentiler konusunda beni 

uyardıklarını hatırladım sonra. O sı-

rada telefon çaldı.  

 … 

 “Evet, evet, sokağı buldum. 

Oradayım. Birazdan kapılarını çala-

rım.” 

 … 

Bağırmaya başladı. Telefonu kula-

ğımdan uzaklaştırmak zorunda kal-

dım. 

 “Hayır, yalan söylemedim.” 

 … 

 “Çok zorladılar beni.” 

 … 

 “Yalan söylemiyorum.” 

 … 

 “Haber için acele ediyorlardı. 

Seni beklemek istemediler.” 

 Bunu birdenbire nasıl uydur-

duğuma kendim de şaşırdım. Biraz 

alttan alırsam onu sakinleştirebilece-

ğimi düşündüm. Hemen vazgeçtim. 

Otelin önündeki adam yüzünden. 

Kapıya yaslanmış, gözünü ayırma-

dan bana bakıyordu. Sigarayı ağzına 

götürürken ne konuştuğumu kestir-

meye çalışır gibi gözlerini kısıyordu. 

Gömleğinin kol ağızlarını kıvırdığı 

için önce bileğindeki altın sarısı, bü-

yük saat göze çarpıyor, nedenini an-

lamadığım şekilde beni rahatsız edi-

yordu. Düşüncelerimi toparlamakta 

zorlanıyordum. 

 “Sonra konuşalım,” dedim. 

“Kapatmam gerekiyor.” 

Adam az önce pencerenin arkasın-

daydı, telefonda işlerin ters gittiğini 

anlayınca belki meraktan belki de bir 

şeyler umarak dışarı çıkmıştı. Kapı-

ya yaslanmayı bırakıp öne doğru bir-

kaç adım attı. 

 “Saatlik odamız var,” dedi 

gözleriyle yüzümü yakalamaya çalı-

şarak.  

Otel harap görünüyordu. Kapıdaki 

adamsa otelin haliyle tezat oluştura-

cak şekilde fazla süslüydü. Otelin 

köhne görüntüsünün pencerelerden 

sarkan kablolar ya da kopuk çamaşır 

iplerinden çok adamın geriye taran-

mış briyantinli saçları yüzünden ol-

duğunu düşündüm. İlgisiz bir tavır-

la, gördüklerimi aklıma kazıma gay-

retimi gizleyerek içeri baktım. Lobi-

de bekleyen siyahi kadının eteği kı-

saydı, büstiyeri memelerinin bir kıs-



mını açıkta bırakıyordu. İçeriye bak-

mam adamı ümitlendirmiş olmalı, gi-

rebileyim diye kapının önünden çe-

kildi.  

 “Saatlik odamız var,” diye tek-

rarladı. 

Duymazdan geldim. Aklıma sokakla 

ilgili daha önce dinlediğim hikâyeler 

üşüştü. Şimdi bu halimi beni tanıyan 

biri mesela gazeteden bir arkadaş 

görse. Bir elim cebimde sıkıca telefo-

nu kavramış. Sanki telefon bir şey ya-

pabilirmiş gibi. Haberi elinden alarak 

ona büyük bir iyilik ettim. Az önce 

aklıma gelseydi, bunu telefonda söy-

lerdim. Tedirgin görünmekten sakı-

narak yoksul evlerin, taşlarını ot bü-

rümüş sur yıkıntılarının arasından 

yürümeye devam ettim. Evlerin kapı-

ları açıktı, içeriden merdaneli çamaşır 

makinasının boğuntulu sesi duyulu-

yordu. Midye ayıklayan kadınlardan 

biri pazen şalvarını dizine kadar sı-

yırmış, bıçakla midyelerin üstündeki 

inatçı kumu kazımaya çabalıyordu. 

Öğlen güneşi taşlığa uzattığı çıplak 

bacağıyla birlikte midyeleri de ısıtı-

yordu, ne gam. Belki kadının bunu 

düşünmeye zamanı da yoktu takati 

de. İşine ara vermeden üstünkörü ba-

na baktı. Güneşin altında bekleye 

bekleye midyelerin kabukları açılmış-

tı. Koku midemi bulandırdı. Ses kayıt 

cihazına sağlıksız koşullarda üretilen 

midye dolmalarla ilgili bir şeyler söy-

ledim. Sonra birdenbire ne zamandır 

aradığım o kusursuz fotoğrafa rastla-

dım. Dört, beş yaşlarında, yalın ayak 

bir kız çocuğu. Koşarken dağınık, 

dalgalı saçları havalanıyordu. Çocuk 

evden sokağa adım atmak üzereyken 

deklanşöre bastım. Fotoğraf makinası 

çocuğun kapkara tabanını henüz yere 

değmeden havada yakaladı, dondur-

du. Tam zamanında. Çocuk o sırada 

bana bakıyordu, yoldan geçen bu ya-

bancıya. Fotoğraf çocuğun gözlerin-

deki ürkek bakışı iyi yakaladı. Kayıt 

cihazını açtım, sadece kendimin du-

yabileceği bir sesle konuşmaya başla-

dım. Eskiden şehri kuşatarak olası bir 

düşman istilasına karşı koruyan o heybet-

li surlardan geriye kalan yıkıntılarda 

şimdi gecekondular var. Surlar artık şe-

hirleri de insanları da koruyamıyor. Sur 

diplerinde bir ayağı aksayan başıboş bir 

horozun başı çektiği çocuk çeteleri volta 

atıyor. Aceleyle kapanan pencerelerin, ör-

tülen perdelerin arkasına saklanan gölge-

ler sokağın başından sonuna kadar sizi 

takip ediyor. Sonra beklemediğiniz bir an-

da telaşlı bir horoz yolunuzu kesiyor ya 

da Erciyes Hoteli’nden don paça fırlayan 
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adam elindeki sustalıyı kolunuza saplı-

yor.  

 Saçlarını çiçekli bir yemeniyle 

bağlamış genç bir kadın az kalsın bir 

leğen kara suyu üstüme döküyordu. 

Leğeni aceleyle yere bıraktı, gözleri-

ni göstererek beni görmediğini anlat-

maya çalıştı sanırım. Su sokağın or-

tasındaki doğal oluğu takip ederek 

akıyordu. Saz benizli, ufak bir oğlan 

elindeki kâğıttan gemiyi usulca su 

yoluna bıraktı. Kara su gemiye ulaş-

tı, onu yükseltip önüne katarak sü-

rüklemeye başladı. Üstleri başları kir 

pas içinde çocuklar akıp giden gemi-

nin ardı sıra yürüyordu, ben de ka-

dının evini arayarak peşlerinden gi-

diyordum. Evlerden çıkanlar şalvar-

larının ağını toplayarak su oluğunun 

üstünden karşıya geçiyor-

lardı. Kâğıttan gemi su-

yun üzerinde uzun sayılabile-

cek bir yolu kat etti. Ufak bir taş 

parçasına takılıp duraklayınca 

oğlanlardan biri elindeki ço-

makla dürterek gemiyi 

kurtarıp suyun akışı bo-

yunca hızlandırmayı 

başardı.  

 Sonunda ara-

dığım adresi bul-

dum. İnce, solgun 

yüzlü bir kız karşıladı beni, Havin. 

Kızın peşinden alçak tavanlı korido-

ra girdim. Kız tüy gibi hafif adımlar-

la koridoru geçti, basık, havasız bir 

odanın kapısını açtı. Tül perdeler sı-

kı sıkıya örtülüydü. Pencerelere ça-

kılı kontrplakların nemden kabarmış 

üst kısımları parçalanıp dağılmıştı, 

sızan ışık döşemeye vuruyor, odayı 

az da olsa aydınlatıyordu. Yaşlı ka-

dının oturmakta olduğu bir divan, 

karşısında tabure, köşede bir sehpa, 

sehpanın üstünde otuz yedi ekran 

televizyon. Her şey bu kadardı. Ha-

vin tabureye oturmamı söyledi. 

Oturdum. Bir süre sonra gözlerim 

karanlığa alıştıkça ayrıntıları daha 

rahat seçebilmeye başladım. Kadının 

ellerinin üzerinde dut lekesine ben-

zeyen izler vardı. Çenesinin al-

tında bağladığı tülbendin ucunu 

yanağıyla örtüsünün arasına kıs-

tırdı. Başını hafifçe sallayarak 

gözlerini ayırmadan bana ba-

kıyordu. Bu hareketi istem-

sizce yapıyordu sanırım. 

Başı ağır bir ritimle bir 

öne bir arkaya gidip 

geliyor, kı-

za bir şey söyledi-

ği zaman fark et-

meden ritim deği-



şiyordu. Havin 

kadının sözlerini 

benim için tekrar-

ladı. 

    

“Buradan çık-

tıktan sonra hay-

vanlara bakmayacaksın, 

kedi köpek sevmeyeceksin. Kimseyi 

öpmeyeceksin, diyor. Bunlara dikkat 

etmeni istiyor. Önce yüreğinin ne ka-

dar kalktığını ölçecek.”  

Ona bir şeyler sormaya çalıştım, hiç-

birine cevap vermedi. Yalnızca kadı-

nın söylediklerini aktarmakla yetindi. 

Bir süre sonra kıza soru sormanın an-

lamsızlığını fark ettim. Dil bilmiyor-

du, kadının dediklerini çevirecek ka-

darını öğrenmişti muhtemelen. Kadın 

mırıldanarak tülbendin ucunu uzattı. 

Dua okuyordu. Yürek ölçmek ya da 

korku çıkarmak, yaşlı kadın bu eski 

şaman geleneğini İstanbul’da hâlâ 

sürdürenlerden biriydi. Uykudan sıç-

rayarak uyananlar, geceleri tuvalete 

tek başına gitmeye korkanlar yürek 

ölçtürmek için kapısını çalıyorlardı. 

Ucundan tuttuğum tülbendi dirseği-

me kadar uzatıp bir düğüm attı. Ha-

vin hâlâ arkamdaydı, ayakta bekli-

yordu. 

 “Yüreğinin 

b o y u n u 

ö l ç ü y o r 

şimdi,” dedi. 

Bu ritüel üç kez 

tekrarlan-

dı. Tülbendi dir-

seğime kadar uzatıp 

her seferinde bir düğüm atıyordu. So-

nunda tülbendi aldı, düğümün ucun-

dan sarkan parçaya bir süre dikkatle 

baktı.  

 “Çok korkmuşsun,” dedi Ha-

vin.  

Yaşlı kadın hiç susmuyor, belki başka 

şeyler de söylüyordu. Ne kadarını 

korkularımın kefareti için Allah’a, ne 

kadarını bana söylediğini ancak kız 

ağzını açarsa anlayabilirdim. Sonra 

tülbendin ucundan sarkan parçayı 

duvara vurmaya başladı. 

 “Parpusu budur! Parpusu bu-

dur!”  

 Sesini yükselterek daha hızlı 

tekrarladı. Nefes nefese kaldı, kız seh-

panın üzerindeki bardağı kadına gö-

türdü. Büyük bir açlıkla su içerken 

yüzüme bakmaya ve kafasını salla-

maya devam ediyordu. Sonra yine 

duvara vurmaya başladı.  
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 “Parpusu budur! Parpusu bu-

dur!” 

 Cebimdeki telefon ne zaman-

dır titriyordu. Tanımadığım bir nu-

maradan arıyorlardı. Arabanın ön 

camına sıkıştırdığım telefon numara-

sını kaldırmadığımı hatırladım. Park 

ederken yandaki arabaya sürtmüş-

tüm, kapısı ezilmişti. Numaramı 

yazdığım kâğıdı ön camdan almayı 

düşünmüş, son anda unutmuştum. 

Fark etmişlerdi demek. Burada biraz 

oyalansam, otoparka birkaç saat son-

ra gitsem peşimi bırakırlardı belki. 

Birden canım sıkıldı. Üstelik oda ha-

vasızdı, sıcaktı. Şakağımdaki dama-

rın zonklamaya başladığını hisset-

tim. Dikkatimi kadının sayıklamaları 

yerine sokaktan geçen çocukların gü-

rültüsüne vermeye çabaladım, olma-

dı. Kadın duvara her vurduğunda 

ses bir kez de kafamın içinde yankı-

lanıyordu.  

 “Parpusu budur! Parpusu bu-

dur!” 

 Başımda şiddetli bir ağrı tetik-

lenmişti. Bunun daha ne kadar süre-

ceğini sormak için yüzüne baktığım-

da Havin parmağını dudağına götü-

rerek susmamı işaret etti. O sırada 

yer döşemesindeki küp desenleri bo-

yut kazandı, oturduğum sandalye 

hareket etmeye başladı. Güç bela 

ayağa kalkmaya çalıştım, Havin beni 

kolumdan yakaladı. Son hatırladı-

ğım tavandan sarkan ampulün etra-

fında dönen sinek oldu.  

*** 

 Gözümü aydınlık bir mutfakta 

açtım. Bir sedire yatırılmıştım. Ka-

dınlar vardı, hiçbiri benimle ilgilen-

miyordu, hepsi işinde gücündeydi. 

Karşı sedirde örgü ören kadın aya-

ğındaki bebeği hızlı hızlı sallıyordu. 

Bebek ayaklarıyla havayı dövüyor-

du. Odanın kapısı açıktı, sokağa ba-

kıyordu. Arada çocuklar girip çıkı-

yorlardı. Güneş yattığım sedire ka-

dar gelip ayaklarımı ısıtıyordu. Az 

önce korku çıkaran kadın şimdi kü-

çük tüpün üstünde yemek pişiriyor-

du. Uyandığımı görünce Havin’e be-

ni işaret edip bir şeyler söyledi. Ka-

dının o kadar da yaşlı olmadığını 

fark ettim. Havin fırının kapağını 

açınca odaya tatlı bir koku yayıldı. 

Üstünde un lekeleri olan bir yasta-

ğaç koydu önüme. Dumanı tüten bir 

bardak çay ve fırından yeni çıkmış 

kurabiyelerle dolu bir tabak bıraktı. 

Kalkmak istedim, başım dönüyordu, 

yapamadım. Arada kadınların ko-

nuşmaları çalınıyordu kulağıma. Ne 

dediklerini anlamasam da orada öy-



lece yatarken seslerini dinlemek 

hoşuma gidiyordu. Bildiğim, tanı-

dığım bir şeyler hakkında konuş-

tuklarını düşündüm nedense. Bir 

kez gözümü kapatırsam ancak ço-

cuklukta tadına varılabilecek bir 

uyku mayalanarak beni içine çeke-

cekti sanki. Gözlerimi kapadım, 

uzun, deliksiz bir uykuya daldım.  
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“ 
Selamünaleyküm.” 

Öğrenciler dağılırken kapıdan 

başını uzatan bu genci tanı-

yordum. Daha önce köydeki bazı ev-

lerde aynı odada bulunmuşluğumuz 

vardı. Kumral, yuvarlak yüzlü, tık-

naz bir gençti. 

 “Aleykümselam?..” 

 İsmi aklıma gelmemişti! 

 “Hocam ben Adıgüzel . 

Ömer'in oğlu.” 

 “Tanıdım, buyur?” 

 “Şey diyecektim. Arkadaşlarla 

ava gideriz biz bazı. Yarın sabah çı-

kalım dedik. Gelmek istersen...siz.” 

 Nasıl konuşacağını bilememiş, 

saygısızlık da etmemek için sonuna 

bir "siz" eklemişti kısa bir esten son-

ra. Aklımdan gülümsedim. Utandır-

mak istemedim. 

 “Ne avı? Nereye?” 

 “İşte, tüfeklerle... Karatavuk 

olur, ne bileyim, sazlı gölün ora ka-

dar gidersek çulluk denk gelir bel-

ki.” 

 “Valla ben pek alışkın değilim 

Adıgüzel kardeş. Tüfekten filan da 

anlamam. Size ayak bağı olmaya-

yım?” 

 “Estağfurullah hoca ayıp ettin. 

Bi şey vuramasak da kırda gezmiş 

oluruz işte. Senin bize bi yükün ol-

maz. Gelirim dersen sabah erken ha-

zır ol. Zaten çamlığa doğru gidecez 

yukarı. Seni evden alırız geçerken.” 

 “İyi, peki madem. Sağ olasın.” 

 “Sen sağ ol hocam.” 

 Konuştukça, isminden başka 

Adıgüzel'in kendisini de iyice hatır-

lamaya başlamıştım. Babası, köyün 

camisine devletin tayin ettiği genç 

imamdan önceki yedi-sekiz yıllık 

boşlukta köye hocalık eden, cenaze-

lerini yıkayıp kaldıran kişiydi. Bili-

yordum çünkü o akşam o evde yeni 

imamın dedikodusunu yapmışlar, 

bu eski gayriresmî imamı yere göğe 

sığdıramamışlardı. Anlamıştım ki 

resmî görevli tayin edilince Ömer 

Efendi’nin köylüden sağladığı bazı 

gelirler kesilmiş; epeydir ekmediği 

tarlasını tekrar sürüp ekmek mecbu-

riyeti doğmuştu. 

 Adıgüzel, efendi bir gence ben-

ziyordu ama başka bir husus vardı; 

keyif için, spor olsun diye hayvan 

öldürülmesine katlanamazdım. Da-

ha önce öyle bir ortamda bulunma-

mış, hiç ava katılmamıştım. Orman-
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da bir yürüyüş belki iyi gelebilirdi 

ama kuşların katlini de onaylaya-

mazdım. Adıgüzel gittikten sonraki 

birkaç dakika boyunca düşündüm, 

cevabını bulamadım. Sırf kır gezisi 

yapmış olmak için ya da şu sıkıcı 

köy günlerinde bir değişiklik olsun 

diye mi kabul etmiştim ava gitmeyi 

yoksa köyün gençleriyle diyalog 

kurmak, dışlanan, yabancı biri ol-

mamak için mi? Bilmiyordum. Belki 

ikisi de vardı. Kabul edivermiştim 

işte. Şu vardı ki hayvanları öldür-

melerine karşı olduğumu davet edi-

lirken söyleyemediysem ertesi sa-

bah onlarla giderken de söyleye-

mezdim herhalde. Kendi eliyle düş-

tüğüm bu duruma fena halde canım 

sıkıldı. Hayır demeliydim ama de-

memiştim. Neden dememiştim? Me-

rakıma mı yenik düşmüştüm sadece 

yoksa hayattaki her prensibim böyle 

kolayca çiğneniverecek kadar zayıf 

mı olacaktı? 

 Okulun dış kapısını kilitledik-

ten sonra, kafamın içinde kendimle 

konuşa konuşa taşlı ara yollardan 

eve doğru yürümeye, daha doğrusu 

tırmanmaya başladım. Düz yürüme-

yi unutmuştum neredeyse. Bu köy-

de her yol ya yokuş yukarı ya da yo-

kuş aşağıydı. Evime çıkan iki yol 

vardı. Bir tanesi adını bilmediğim 

bir köylünün ahırının dibinden geçi-

yordu, diğeri ise Mahmut Ağa’nın 

yani Sevde'nin evinin ön kapısın-

dan. Ben bu yolu tercih ediyordum 

genellikle. Evin kapısı açıktı yine. 

Geçerken yan gözle şöyle bir baktım 

ama serin ev kokusundan başka bir 

şey çıkmıyordu kapıdan. 

 Bunda olduğu gibi köy evleri-

nin çoğunda gündüzleri açık duru-

yordu kapılar. Bilhassa yaz mevsi-

minde ve evde tarlaya gitmemiş bi-

rileri olduğunda... Köyde anlayama-

dığım şeylerden biri de buydu. Hır-

sızlık yapmayacak kadar masum 

muydu burada insanlar? Bu kadar 

mı güveniyorlardı birbirlerine? Bel-

ki de küçük bir çevredeki az sayıda 

insanlardan oluşmuş bir topluluk 

olmaları, maddi alışverişler sayıl-

mazsa neredeyse geniş bir aile haya-

tı sürmeleri böylesi bir samimiyeti 

doğuruyor olabilirdi; bilemedim. 

Kendi evimizdeki daire kapısını dü-

şündüm: Çelik kapıda üçer kez dön-

dürülen iki ayrı kilit ve zincir... Bu-

na rağmen geçmişte iki kez hırsız 

girmişti. Düşündüm, şimdi muhte-

melen köydeki tek kilitli kapı be-

nimkiydi. Ama yine, köyde bir başı-

na yaşayan yegâne kişi de bendim. 
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 “Yak bakalım Hoca. Sen bun-

dan içen mi bilmem ya?” 

 “Yok, zaten ben içmiyorum 

hiç. Sağ ol.” 

 Niye bu kadar teşekkür edi-

yordum? Zehir ikram edene de te-

şekkür edilir miydi?  

 Sabah hava yeni aydınlanıyor-

du kapıya geldiklerinde. Kalkmıştım 

zaten. Havada gece soğuğu vardı 

daha. Çamlığa doğru tırmanmaya 

başladık. Bir yarım saat kadar kimse 

konuşmadı. Çamlıktan sonra açık 

sayılabilecek bir alana çıktığımızda 

yokuş da düzleşmişti. Buradan son-

rası yer yer kayalık yer yer bodur 

ağaçlı, bir futbol sahası kadar olma-

sa da köye nispeten düz bir alandı. 

Köyü neden buraya kurmadıklarını 

düşündüm. Sorsam, bu gençlerin ce-

vap verebileceğini de sanmıyordum 

zaten. 

 Sigara molasında gün tama-

men ağarmıştı. Halka halinde ayakta 

duran gençlerle birer birer tanışma-

ya başladım. Hepsinin de yaşları ya-

kındı bana ama öğretmen olunca -

küçüklüklerinden kalma bir alışkan-

lık olsa gerek- ister istemez saygılı 

davranıyorlardı. 

 Sağdan sola adları Adıgüzel, 

Adıgüzel'in amcaoğlu Celil ve onun 

akrabası Saffet'ti. Diğer birkaçı da 

mutlaka uzaktan da olsa akraba ol-

malıydılar. Ellerinde, adını cinsini 

bilmediğim değişik değişik tüfekler-

le, sapan taşır gibi rahat ve alışkın 

hareketlerle biraz sonraki sözde 

sporlarına hazırlanıyorlardı. Bunla-

rın attığına mermi değil de fişek 

dendiğini öğrendim. Bildiğim tek 

borulu av tüfeklerinden değildi elle-

rindekiler. Modern ordu tüfeklerine 

benzer, şarjörlü ama av için satılan-

lardandı. “Ne fark eder ki”, diye ge-

çirdim içimden; "Hepsinin ucundan 

ölüm çıkıyor sonuçta." 

 Yağmur henüz yağmadıysa da 

sonbahar kendini gösteriyordu ya-

vaş yavaş. Güneş doğmuştu ama so-

ğuk bir yel esiyordu ve evden çıktı-

ğından daha soğuktu şimdi. Gerek-

mezse elimde taşırım, diye yanıma 

aldığım montu giyip, önümü de ka-

pattım. Hâlâ geçmemişti karnımdaki 

ağrı. Zaman zaman hafifçe yoklu-

yordu. Düz araziden, dağın daha 

ulu ağaçlarla kaplı başka bir yamacı-

na geçtik. Bu yöndeki manzarayı ilk 

kez görüyordum. Tamamen çam 

benzeri ağaçlardan oluşan, yeşilli 



3 

mavili devasa bir battaniye seriliydi 

dağın bu arka tarafına. Köknarlar, 

mavi ladinler, karaçamlar kardeş 

kardeş yaşıyorlardı burada. Arala-

rındaki tek tük söğüt ve meşe ile de 

iyi geçiniyor gibiydiler. Ağaçların 

üst dalları görünüyor, alt kısımları 

gümüş renkli bir sisin içinde kaybo-

luyordu. Bir çeyrek saat daha yürü-

yerek o sisin içine girdik.  

 Bambaşka bir boyuta geçmiş 

gibiydik şimdi. Birkaç metre ötesi 

görünmüyor, sanki tabiatın çoğu 

bizden saklanıyordu. Çeşit çeşit ses-

ler duyuyordum ama bunların han-

gi kuşa ya da hayvana ait olduğunu 

bilmiyordum. Ürkütücü bir hâl al-

mıştı ormandaki bu yürüyüş. Diğer-

leri yolu bilmese yönümü kaybet-

mek işten bile değildi. Yalnızken 

böyle bir sise girmemeye karar ver-

dim. Okuduğum bir şiiri hatırladım:  

 “Sis altında erir koskoca şehir/

Dağlar kayıp, evler gizli/Bir boşluğa gi-

der yol çizgileri/Sis yutar insanı akşa-

müzerleri” 

 Sisin içine doğru hafif eğimli 

bir patikadan indik. Aşağıda bir sü-

re ilerledikten sonra benzer bir açı 

ile yukarı çıkmaya başladık. Yukarı 

çıktıkça sis seyreldi. Tabiat perde 

perde açılarak renklerini gösterme-

ye başladı. Tek sıra halinde gidiyor-

duk. Saffet en önde gidiyordu; bir 

anda durdu. Eliyle, arkadan gelenle-

ri de durdurdu: 

 “Hişt!” 

 “Bak hele bak!” 

 Çevrede hiç kuş görmüyor-

dum oysa. Demek ağaçlara tünemiş-

lerdi. İlk tüfeğin patlamasıyla kaçan 

sürüyü görebildim. Çığlık çığlığa 

kaçıştılar sağa sola. Ağaçlar zayıfla-

dı, hafifledi bir anda. Dallar, uçuşan 

kuşlara yetişmek, onları yakalamak 

istercesine yukarı doğru uzadılar; 

çaresiz geri döndüler. Onlar kaçışır-

ken diğer tüfekler de patladı ardı ar-

dına. Sisin griliğine barut dumanları 

karıştı. Tüfeklerden çıkan sesler çev-

redeki dağlarda yankılandı. Sanki 

dağın öbür yanından da bir düşman 

ordusu ateş ediyordu. Birkaç adım 

geride durmuştum. Kulaklarımı ka-

pattığımı görmediler. Birkaç minik 

gövde düştü az ötede yere. Genç av-

cılar düşürdüklerini almaya gider-

ken önce dal parçaları yere inmiş, 

yapraklar da aheste aheste düşmeye 

devam ediyorlardı. 

 “Senin iş ne oldu emmoğlu?” 
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 Siyahlı grili küçük tüyler serin 

rüzgârda savrulurken, kızartılan av 

etlerinin kokusu ormanı canlandır-

mış, altın sarısı kuyruğunu sağ yanı-

na çekmiş bir tilki, uzaktan bu avcı 

kafilesini dikkatle izleyip kaçmıştı. 

Ağızlarına gelen saçmaları tüküre-

rek et yiyenlerin arasında ben yok-

tum. Yanlarına domates, ekmek ve 

çökelek dedikleri peynirden almış-

lar, onlar bana yetiyordu. Adıgüzel 

elindeki sopayla ateşi kurcalarken, 

bu tarafa bakmadan cevap verdi Ce-

lil'e: 

 “Askere gitmeden inşallah. Ba-

bam, tamam, dedi. “ 

 “Tamam olan ne, Adıgüzel?” 

 “Evlilik işi Özer Hoca. Nasip-

se.” 

 “Oo, hadi hayırlısı bakalım.” 

 “Sağ olasın.” 

 “Eee” dedi oradan biri. 

“Hazırlamaya başlasınlar bakalım 

kınayı, tepsiyi! Mahmut Ağa’nın tek 

damadı olacan ne de olsa!” 

 Adını hatırlamadığım bu gen-

ce döndüm, söylediklerini duyunca: 

 “Mahmut Ağa?” 

 “Yanıkların Mahmut Ağa ho-

cam. Bi kızı var zaten. Sevde…” 

 Gözümün önüne o heybetli 

duruşuyla çoban Servet geldi. O dağ 

gibi delikanlının deprem olurcasına 

sarsılıp devrildiğini, parça parça ko-

pup dağıldığını gördüm. "Vay canı-

na!" Bunu dışımdan demiş olsaydım 

çok zor durumda kalacağımı fark et-

tim. Adıgüzel'e baktım; onun yü-

zünde, gözlerinde, Servet'te o akşam 

gördüğüm bir şeyi aradım. Bulama-

dım. Onda heyecan ya da utanma 

belirtisinden ziyade, elindeki tüfeğin 

yeni modelini alacakmışçasına bir 

kıvanç gördüm sadece. 

 Sis dağılmayınca göle gitmek-

ten vazgeçtiler. Benim de bu ilk av 

maceram böylece sonra erdi. Tüfek-

lere dokunmamış olsam da ömrüm-

de ilk kez bir ava çıkmıştım. Bu be-

nim için sıra dışı bir durumdu elbet-

te ama aldığım şu yeni haber tüm 

kaygılarımın önüne geçmişti, şimdi 

Servet'le Sevde'yi düşünmeye başla-

mıştım.  

Devamı gelecek sayıda 



          16/11/2021 

      Salı 

 

Sevgili Sezai Bey, 

Sayın Karakoç, 

Kıymetli Ağabey, 

 

S ize nasıl hitap ederek başlayacağı-

mı bilemiyorum. Yukarıdaki tarih-

ten bu yana elimde kalem kağıt, aylar-

dır boğazımda bir yumru, kalbimde bir 

ağırlık, gözlerim harfi seçemez bir hal-

de kalkıyorum çalışma masamdan… 

 Hiç karşılaşmamış, birbirini hiç 

görmemiş, konuşamamış iki insanız. 

Size hiç mektup yazmadım, sizden hiç 

mektup almadım. Nedense dün gördü-

ğüm rüyadan cesaret alarak aramızdaki 

metafizik bir evrenin tasavvurunu göz 

ardı etmeksizin bu mektubun size ula-

şacağını hissediyorum. Tüm derdimiz 

de bu değil mi zaten. Hissedebilmek. 

Cisimsizlik… 

 Ben Lili… Yaklaşık on senedir 

böyle sesleniyorlar bana. Kuklalara ina-

nan-yağdan kıl çeker gibi inanan-yüzü 

ruhu gibi aydınlık, hani gönlü soğuk 

sular gibi olan, istese de taş yürekli ola-

mayan, çirkin adamları güzel adam ya-

pan, güneşin altında güzelleşen, elinde 

valizi ile daima koşan, içi çılgın hür Lili. 

Allah’ın Lili’si işte. Sizin tarif ettiğiniz 

gibi… 

 Ömrümün en çetrefilli sınavlarını 

verirken tanıdım sizi. Kendimi sizinle 

tanıdım, tanımladım. Öğretmen oldum, 

çocuklarıma sizi okudum. Gönlümü 

sevdiğim adama şiirlerinizle açtım. Sev-

diğim adamın deli Köşe’sinde durdum. 

Herkesin dateleri, birhthdayleri yazar-

ken benim pastamın üzerinde Liliyar 

yazılıydı. Sonra içimdeki çocuğu şiirle-

rinizle büyüttüm, kendi çocukluğumu 

sizinle avuttum. Yüzde doksan dokuz 

düşünür yüzde bir şairim, derdiniz. 

Yazdığınız her satırı yüzlerce kez oku-

dum. Şimdi tanışmıyoruz dersek ne ka-

dar doğru olur? 

 Vefat haberinizi aldığımda Erzu-

rum’da bir evde misafirdim. Bir odaya 

çekildim, ruhum çekildi… Bildim misa-

firlik nedir. Ben Kar Şiiri’nizi tıpkı dedi-

ğiniz gibi o gün anladım. Kar tutan top-

rağı, toprakta bir karış karı, kar içinde 

YÜK Ede biyat  

Lili’den Sezai Karakoç’a 

Esra Özkaya 
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yanan karı… Ölüm bir haneye bir kere 

girdi mi her tabutun altına omzunu 

dayıyor insan. Bir hayat kamburluğu 

kalıyor Sezai Ağabey üstümüzde… 

Ağabey kelimesi şiiri büyüten biri için 

küçük mü kalır bilemedim. Nasıl de-

nir? Denemez. Giden, harfleri de alıp 

götürüyor sanki. Dilsiz bir acı kalıyor 

taptaze. Afiyetsiz bir masa, tılsımını 

kaybetmiş bir ana, oyunsuz bir çocuk, 

üşüyen bir yaz, sahilsiz bir kasaba, 

vuslatsız bir tarih, sayabilirim daha… 

Çok yorgun ve hüzünlüyüm ağabey. 

Üst üste çok kayıplarımız oldu. 

 İşte böyle bir yakınım gibi. Bu 

cümlenin gibisi fazla. Sen, sana vaad 

olunan yere gittiğin gün ya da dünya 

sürgününü tamamladığında, insan 

ölüm diyemiyor adına… Çünkü ru-

hundan verdiği bir ruh, böyle hiç yok-

muş gibi silinip gide-

mez bu dünyadan. 

Hep buna inandım 

ben. Hele sizin gibiler. 

Ummana düşmüş bir 

damla gibi hale hale 

yayılmaya devam ede-

cektir. Böyle bir çağda 

görünmezliği tercih 

eden duruşunuz sizi 

bundan sonra mısrala-

rınızla daima aşikâr 

kılacaktır. 

 İlk Mona Rosa’yla başlamıştı ta-

nışmamız. Şimdi Lili’nin Şehzadeba-

şında Gün Doğmadan bir ak gül, siyah 

gül koyamadığı için toprağına darılma 

bana. Buna bir veda olarak bakamadı-

ğımdan, alınma. Benim sözlerim de 

sığamıyor işte bir mektuba. Hem ben 

bilmiyorum mimarını kaybeden bir 

kukla nasıl durur kutuda? Sen Suna da 

desen Leyla da, şiirlerinde asıl söyledi-

ğin en sevgiline göç ettin. Yolda da 

içinde taşıdın onu. Hepimiz şahidiz. 

Sırrına erdiğiniz anahtarın taşıyıcısı 

olabilmek duasıyla… Diriliş ruhunu 

taşıyan tüm nesiller adına sizi saygı, 

sevgi ve minnetle selamlıyorum. Ru-

hunuz şad olsun! 

Lili  
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D üğün fotoğrafını ortadan ikiye 

böldüler. Mustafa’nın babası, 

yüzü yerde anası, ablalarıyla enişte-

leri ve Sabriye’nin duvağından sar-

kan teller bir yanda, kız tarafıyla aile 

pozuna gizlice sızmış kısa pantolon-

lu oğlan diğer yanda kaldılar. 

“Vesikalık fotoğraf daha iyi olurdu,” 

dedi İstanbul’dan gelen adam. Siyah 

beyaz parlak kartonun yırtılma sesi 

kulaklarını tırmaladı. Önem derecesi 

itibariyle hafızalarında ihtilal anon-

sunun yanına yerleşti. “Radyo yayın 

postaları, Türk Silahlı Kuvvetleri, va-

tandaşlarını radyolarının başına da-

vet ediyor.” Aradan iki yıl geçmiş-

ken Türkeş’in cızırtılı sözlerini ne-

den hatırladıklarını anlamadılar. 

Sonra bir horoz ciğeri göğsünden fır-

layacakmış gibi uzun uzadıya öttü. 

Erzurum vilayetinin Aşkale kazasın-

da zaman kaldığı yerden devam etti.  

 Mustafa fotoğrafın Sabriyeli 

yarısını diğer evrakların arasına ko-

yup cebine yerleştirdi. Sabriye Mus-

tafalı yarıyı Huş ağacından dikiş ku-

tusuna… İstanbul’a varınca ilk iş ve-

sikalığı çektirirdi. Tam tamına otuz 

iki buçuk lira saymıştı posta treni bi-

letine. Vakit dolmuştu. Büyüklerin 

ellerinden öptü, karısını alnından. 

Sabriye ağlamaya başlayınca Güngör 

uyandı. Başını annesinin omzuna 

yaslayıp içini çeke çeke ağladı o da. 

Erkekler buruşuk mendilleriyle hem 

gözlerini kuruladı hem burunlarını 

sildiler. Mustafa elinde valizi yanın-

da İstanbullu yola düşerken kravatı-

nı, ceplerini yokladı, bıyığını sıvazla-

dı. Arkalarından dökülen bir tas su 

onlar sokağın başını bulamadan 

dondu.  

  “Anneanne bu fotoğraf neden 

iki parça, yapıştırıp koysaydın albü-

me?” Sabriye ne diyeceğini bileme-

yip yerinde kıpırdanınca siyatiği tut-

tu. Bir deri bir kemik elini sırtına gö-

türdü. İnledi. Betül cevap bekleme-

den sayfayı çevirdi.  “Şu resimdeki 

küçük kız kim, annem mi?”  

 “Güngör teyzen.” 

 “Canan teyzemi, bir de Cemal 

dayımı biliyorum ben.” Fotoğraftaki 

Siyatik 

Ayşe Binnur Özyurt 

YÜK Ede biyat  
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s a ç l a r a 

dokundu. “Kıvırcık. 

Ona çekmi- şim.” Polaroid, 

renkli bir resim vardı sırada. “Aaa ne 

güzel parkmış, neresi burası? Biz de 

gidelim.” 

 “Çok uzak,” dedi Alman aksa-

nıyla Sabriye Hanım. “München.” 

 Sonraki sayfada: Bir tren kom-

partımanında Vatan gazetesi üzerinde 

peynir ekmek çayla kahvaltı eden üç 

beş çelimsiz adam. Başında bareti yü-

zü kurumla kaplı bir Mustafa gülüm-

süyor. Mustafa küçük tüpün yanına 

çömelmiş yemek pişiriyor. Bu fotoğ-

rafların arkasında yazılar vardı. 

“Hasretle kucaklarım,” “Selam ede-

rim,” ama Betül arkalarını çevirmedi. 

 “Oyun evleri mi bunlar?”  

 Sabriye göz ucuyla baktı. Konuk 

işçi evlerinin önünde komşularıyla. 

Hatırlamadığı birisi daha. Hintli kadı-

nın adı da gelmedi aklına.  

 “Ev,” dedi. “München’deki ev.” 

Bu kırk elli metrekare, altı yıl yuvası 

olmuştu. İçinde kazan kaynamış, yuf-

ka ekmek açılmıştı. Galatasaray maç-

larında tezahüratlar yükselmişti. Du-

vara memleketten gelen resimler -en 

çok Güngör’ünkiler- asılmıştı. Yeni re-
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simler gelince evvelkileri biraz sıkış-

tırır yer açarsın. Hey gidi günler hey. 

Önce Handan sonra Canan doğunca 

daha geniş eve geçmişlerdi.  

 “Aşçı şapkası ne kadar güzel. 

Bu büyük pastaları sen mi yaptın?”  

 Gülümsedi Sabriye. Ağrıları 

hafifledi. Perdeleri örtük, banyodan 

tutun da pimapenle kapatılmış bal-

konlara dek her santimet-

rekaresi büyük halılarla, 

büyük halılardan boş 

kalan yerleri 

k ü -

çük halılarla, köşe kenardaki açıklık-

lar el örgüsü paspaslarla kaplı loş ev-

de iki altın diş ışıldadı. 

 “Diplomalı aşçıyım ben. Alman 

doktorlar, hemşireler bayılırdı pasta-

larıma.”  

 “Üstü muzlu olandan bana da 

yapsana.” 

 “Annen yapsın pastaları sana 

artık.” Siyatiği izin vermiyordu ki 

dolansın. Bir işe kalkışsa ağrıdan ne-

fesi kesiliyordu.  

 “Sa-yın çok kıy-

met-li kıymetli 

b a b a -
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cığım. Anneanne, şurada ne yazı-

yor okusana.” 

 Göz ucuyla baktı. Güngör’ün 

kargacık burgacık yazısı. Hiç rahat 

durmuyordu şu Betül. Annesine 

söylemeli, bırakmasın kızını bize. 

Çocuk bakacak halimiz mi var bi-

zim? Zil çaldı. Kapıyı işaret etti. 

 “Deden gelmiştir.” 

 Mustafa, ayaklarını hoş geldi-

niz yazan paspasa; pazar arabası-

nın tekerlerini hazır bekleyen ıslak 

beze silip girdi içeri. Betül kambu-

ru çıkmış adamın üstüne atladı. Az 

daha düşeceklerdi.  

 “Ne aldın bana?” En üstte 

duran çilek paketine uzandı. 

 “Dur, yıkayalım sonra yer-

sin,” dedi Mustafa tıknefes. 

 “Anneannem gelin olmuş, fo-

toğrafta gördüm. Aşçı da olmuş. 

Parka gitmişsiniz. Turuncu şapkan 

çok güzelmiş. Güngör teyzem var-

mış benim,” diye ardı ardına sırala-

dı gördüklerini.  

 “Mustafa çoraplarını çıkardın 

mı?” diye seslendi Sabriye içerden. 

“Kirlenmiştir pabucun içinde.” 

Mustafa çoraplarını kirliye attı.  

 Çilek faslı bitince Betül solu-

ğu anneannesinin yanında aldı.  

 “Yazıları okusana bana?” 

 “Şu benim dedene gönderdi-

ğim fotoğraf.” Küçük Güngör’le 

genç Sabriye… Arkasını çevirdi.  

 “Sakın bizi unutmayasın, bu 

resmimiz sana hatıra kalsın.  

 Küçücük yavru nasıl dayan-

sın?  

 Bizim yüreğimiz taş mı demir 

mi?”  

 Okuduğunu kendi de beğen-

di. Dört yıl geçmiş aradan, herkes 

ailesini yanına almış. 

 “Sen böyle yazınca dedem 

yanına aldı mı sizi?” 

 “Beni,” diye düzeltti Sabriye. 

“Annen, Canan teyzen, dayın Al-

manya’da doğdular.” 

 “Güngör teyze kaç yaşınday-

dı sen gittiğinde?” 

 “Senin kadar vardı yoktu.” 

 “Keşke ben de Almanya’da 

doğsaydım. Arabalı parka gidebi-

lirdim o zaman.” İç çekti. 

 Sonraki fotoğraflarda hep üç 

kardeş var. Divanda dizi dizi otu-

ruyorlar. Bir pastanın mumlarını 

Sayfa  29  

Yıl  1  Sayı  4  



söndürüyorlar, iki abla küçük Ce-

mal’i gezdiriyor. Beş kişilik aile bir 

banka sıkışmış, gülümsüyor. Bazıları 

kalabalık. Cemal’in sünnet düğünü. 

R o s e n m o n t a g s z u g  K a r n a v a -

lı’nı izlerken. Kalabalıklar ilgisini 

çekmedi Betül’ün. “Güngör teyzem,” 

dedi. “Dedem almadı mı onu yanını-

za? Rahat durmaz mıydı yerinde?” 

 “Ortaokul bitince getirdik,” de-

di. Der demez hırıldamaya başladı.  

 “Dede, yine o şeyden oldu an-

neanneme,” dedi Betül. Bir topak 

kalmış ihtiyarı uzandığı kanepede 

sarstı. “Hastalık hastasından oldu, 

kalk.” Sabriye daha yüksek sesle ah-

ladı. “Shhh,” dedi dedesi. “Annem 

öyle diyor. Hepsi numaraymış,” diye 

fısıldadı. Sabriye’nin iğnesini titre-

yen elleriyle zar zor yaptı Mustafa. 

Hasta uykuya yenilince küçük kız 

dedesinin yanına kıvrıldı.  

 “Yırtık bir fotoğraf var ya, gelin 

fotoğrafı. Neden yırttınız onu, kavga 

mı etmiştiniz yoksa?” 

 Güldü Mustafa. “Hayır,” dedi. 

“O farklı bir hikâye.”  

 “Nedennn?” dedi Betül devamı 

gelmeyince.  

 “Nedeni Almanya’ya sağ salim 

varınca bendeki yarıyı Aşkale’ye 

gönderdim ki taşeronun parası öden-

sin. İş bitmiştir. Usul öyleydi.”  

 D i n l e m e d i  b i l e  B e t ü l . 

“Yapıştıralım mı şimdi?” 

 “Bunu babaannene sor,” dedi 

Mustafa. 

 “Ya Güngör teyze?”  

 “Ağabeyim ölünce sahipsiz 

kalmasın diye getirdik onu Alman-

ya’ya. Uçakla hem de. Konuşkan de-

ğildi. Öyle sessiz durdu. “Bunlar be-

nim kardeşlerim mi?” dedi. Doğrul-

maya yeltendi. Vazgeçti. “Bu kimin 

yatağı, kimin oyuncağı? Cemal dayı-

nın bisikletini yokladı, okul kitapları-

nı karıştırdı. Duvara baktı, pencere-

den dışarıya. Sonra hiç konuşmadı 

bizimle.” 

 “Hiç mi?”  

 “Tercümana konuşmuş. Tanı-

mam bilmem, demiş. Yabancıyız. Be-

ni yurda ya da başka ailenin yanına 

verin. Gitmek isteyen o oldu. Bizim 

hiç suçumuz yok. Kendi bilir.” 

 “Kendi bilir,” dedi Sabriye yat-

tığı yerden.  
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Kafa Kağıdı 

Muhammed Yavuz Görgülü 

Ben olmayan bir şarkının sözüyüm, 

ne kadar dinlensem yetişmeyecek. 

Ya hangi umarsız gerçek, 

hangi günahın özüyüm? 

 

Bir yazım yanlışı gibiyim belki, 

kutsal kitabında çingenelerin, 

vatandaşı hiçbir yerin 

ve yerle bir gibi sanki... 

 

Kapımı aralar rüzgarlar çöle, 

benle tanıştırmak için gölgemi. 

Kumdan örerim kalemi, 

tapusu olmasa bile.  



Michael Jackson’ın Küllerinden Doğan Adam 

Hüseyin Kılıç 

- Allahuekber 

 Fatma düşünceli düşünceli bakıyor 

önündeki kalabalığa. Kalabalık dediysek 

kışın köyde kalan yirmi otuz erkek. Kadın-

lar geride, soğuktan korunmak için iyice 

birbirlerine sokulmuşlar. Hepsi başka bir 

şey düşünüyor. Şiddetli esen rüzgar yüzün-

den yüz kasları gerilmiş, üzgün olmayanlar 

üzgün, üzgün olanlar daha üzgün, kahro-

lanlar üzüntülerinden taşa dönmüş gibi gö-

rünüyorlar. Kahrolan iki kişi var aslında. 

Fatma ve Zeliha. Fatma’ya her şey serbest. 

Sonuçta annesi. Zeliha ise iki çocuğuna rağ-

men Burhan’ı unutamamış. Sadece üzgün 

görünmesi gerekirken kahrolduğunu sakla-

yamıyor.  

 Sefer öfkeli. Daha biraz önce iyi bil-

diğini ve hakkını helal ettiğini söylemesine 

rağmen doğru söylemediğini en iyi o bili-

yor. İçten içe mutlu bile. Bir yandan da as-

lında Burhan’ı hiç tanımadığını düşünüyor. 

Daha on bir yaşındayken köyden çıkmış 

kardeşi. Okusun, büyük adam olsun diye. 

Hiçbir kardeşinin ulaşamayacağı imkanlara 

kavuşmuş. Her yıl başka bir başarıyla gel-

dikçe daha çok sevmişler Burhan’ı. Hem 

köylüler, hem evdekiler. Sefer’i hiç kimse 

sevmemiş. Kim sever öyle hırçın bir şeyi. O 

ancak kardeşlerinin peşinden koşsun, mal 

davar gütsün, birdenbire yatalak olan baba-

sına baksın. Allah’tan iki yıl önce öldü de 

yükü hafifledi Seferin. 

 İstanbul’dayken yine iyiydi Burhan. 

Arar sorardı. Lazım olursa ya da bazen 

durduk yere para gönderirdi. Bayramları 

hiç aksatmaz, yazın bir haftasını kesin köy-

de geçirirdi. Sonra nerden çıktıysa Alman-

ya sevdası çıktı. Herkes oraya gidiyormuş, 

orada imkanlar çok iyiymiş. Zaten biraz pa-

ra biriktirip gelecekmiş. Zeliha’yı da öyle 

kandırdı ya. Hem on sekizini doldurursun 

bu arada dedi, sonra seni okuturum İstan-

bul’da. Tabii önce kendi okudu kızcağızı. 

Tepeden tırnağa. Tek bir noktası tek bir be-

ni eksik olmadan. Ne bilsin kızcağız. Bur-

han çıkmadı telefonlara. Yine babası insaf-

lıydı Allah’tan. Annesinin kah cilveli kah 

hükümet gibi duruşunun da etkisi var tabi. 

İlçeden Cengiz’le evlendirdiler Zeliha’yı 

hemen. Hem garibe de iyi olur dediler. 

 Allah’ın emri bu, elbette cenaze na-

mazı kılınacak. Elbette usulünce defnedile-

cek mevta. Ama insanlar yine de aceleci. Bir 

an önce gömsek de gitsek derdinde. Bilseler 

çok değil üç ay sonra Sefer’in ve yedi kar-

deşinin başına talih kuşu konacağını böyle 

mi olurdu? Elbette her şeyi üç fazlasıyla ya-

parlardı. Deli Fatma, Fatma Ana olacağını 

bilseler? Değil kardeşlerin, tüm köylünün – 

hatta İstanbul’daki akrabalarını da kat üs-

tüne – hepsinin hayal ettikleri paraların 

toplamından daha fazla miras kalacağını 
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bilseler? Üç değil beş – on – on beş fazlasını 

yaparlardı. Yalnız Zeliha’nın büyük oğlanın 

beş yıl sonra anası ölüm döşeğindeyken 

açacağı davayı bilseler kadıncağızı da ora-

cıkta öldürüverirlerdi büyük ihtimal. 

*** 

 Burhan çok değil yirmi yıl öncesine 

kadar İstanbul’da bir teknoloji firmasında 

yazılımcı olarak çalışıyordu. Sivas’taki kö-

yünden çıkabildiği için ne kadar şanslı ol-

duğunu zaman zaman düşünse de geldiği 

noktadan çok hoşnut olduğu söylenemezdi. 

Neredeyse her gün bir başka yazılımcının – 

çoğu zaman pek de parlak olmayan bir fi-

kirle – zengin olduğunu okuyor, gece yarı-

larına kadar mesai yapmak zorunda olduğu 

günlerde bile kendi zenginlik yolunun nere-

den geçtiğini düşlemekle günlerini ve gece-

lerini geçiriyordu.  

Bu gecelerden birinde Belçikalı bir yazarın 

küllerinin, adam öldükten sonra satışa su-

nulacak olan kitabına karıştırılacağını oku-

yan Burhan sırf eğlencesine Michael Jack-

son’ın Külleri isminde bir web sitesi açmış 

ve ne kadar popüler forum varsa bu sitenin 

adresini her birinde sırayla paylaşmıştı. Si-

tenin vaadi çok basitti. Her ne kadar Mic-

hael Jackson öleli on iki yıl olsa da bunun 

bir kurmaca olduğuna inananlar hâlâ vardı. 

Burhan ise hikayeyi biraz değiştirerek pop 

starın çok yakın bir zamanda öldüğünü ve 

yakıldıktan sonra ortaya çıkan küllerinin bir 

kısmının gizli bir operasyonla ele geçirildi-

ğini yazmıştı. Photoshopla hazırladığı bir 

DNA eşleşme belgesini de yazısının altına 

eklemişti.  

 Kendi kendine gülerek uykuya dalan 

Burhan sabah e-posta kutusuna gelen üç 

mesajı görünce gözlerine 

inanamamıştı. Yazdıklarına 

inanan üç kişi vardı 

ve yüklü para verme-

yi taahhüt ediyorlar-

dı. Bilgisayar aleminde 

herkesin bir başkasıy-

la dalga geçmek 

için fırsat kol-

l a d ı ğ ı n ı 

b i l d i ğ i 

i ç i n 

bunla-

rın da 

onun-

la dal-

ga geç-

m e k 

için ya-

pılmış bir 

b a ş k a 

oyun oldu-

ğunu düşün-

se de cevap 

yazdı. Bitcoin 

hesabına belirtilen 

tutar yatırılırsa kar-

go ile gönderecekti 

3,72 gramlık külleri.  

 Ve ilk cevap 

akşama doğru gel-

mişti.  Tam da düşün-

düğü gibi onunla dalga 

geçmek isteyen ve ne kadar aptal oldu-
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ğunu anlaması gerektiğini düşünen bir Da-

nimarkalıydı bu cevabı yazan. Kendisinde 

Prenses Diana’nın külleri olduğunu 

isterse ona gönderebileceğini yazı-

yordu. Kallavi bir küfür savur-

du. Küfrederken öbür iki e-

postayı hatırlayıp daha be-

terlerini onlara ve yetmiş ye-

di cetlerine etti.  

 Yapacak işler ol-

duğu için bu siniri 

çok uzun sürme-

mişti. Uzun ge-

celer boyu uğ-

raşıp üstüne 

para da harca-

yıp ondan 

sonra elinde 

hiçbir şey ol-

madan dımdız-

lak kaldığı gün-

ler de olmuştu. 

Bilgisayar başına 

geçti ve her zamanki 

gibi kod satırlarının 

arasına daldı. Artık da-

ha fazla iş yapamayacak 

duruma geldiğinde çoktan 

gece yarısını geçmişti. Yat-

ması gerekiyordu. Yatmak is-

temiyordu. Zengin olması la-

zımdı. Belki de o fikir bu gece 

aklına gelecekti.  

 Bir şarkı açacaktı vazgeç-

ti. Arkasını dönüp çakmağı almaya 

uzandığı sırada bilgisayardan bir ses geldi. 

Şarkıyı başlatmış mıydı yoksa? Başlatma-

mıştı. Yeni bir e-posta gelmişti. Bilgisayar 

onun haberini veriyordu. Biri kısa biri 

uzun sonra tekrar kısa üç notaydı bildirim 

sesi. Ekrana bakınca ancak anlayabildi bu-

nu. Şarkıyı başlatmak bir yana uygulamayı 

bile açmamıştı. Yeni bir e-posta gelmişti. İş 

adresine değil gizli hesabına gelmişti bu e-

posta.  

Birkaç saat önce küfrettiklerinden birisi, 

Michael Jackson’ın küllerinin iki numaralı 

talibiydi yazan. Ona nasıl güvenebileceğini 

soruyordu. Asla güvenemeyeceğini yazdı 

Burhan. O kendisinden emindi ama alıcının 

risk alması gerekiyordu, onun memnuniye-

ti ilerdeki satışlarını etkileyeceği için kan-

dırması aptallık olurdu ama bu riski almak 

istemiyorsa kendi bileceği bir işti. Michael 

Jackson’ın küllerini alacak birileri mutlaka 

bulunurdu ama Burhan herkes gibi biraz 

daha fazla kazanmak için o siteyi açmıştı. 

Üstelik elindeki diğer malları yani külleri 

bilse ilk müşteri indiriminin ne kadar yük-

sek olduğunu o da anlayacaktı. 

 Ekrandan uzaklaştı, sigarasını yaktı, 

dumanlarla birinci daireyi çıkardı, tavana 

baktı, ikinci daireyi çıkardı, iki metre öte-

deki camdan dışarı baktı, üçüncü daireyele 

birlikte ekrana yaklaşıp  gönder tuşuna 

bastı. Keyfi yerine gelmişti. İlkinde tufaya 

düşmüştü bu sefer onunla dalga geçmek 

isteyen ikinci piç kurusuna film repliklerin-

den çalıntı da olsa hak ettiği cevabı vermiş-

ti. Üçüncüye dair bir beklentisi de bir duy-

gusu da kalmamıştı artık. O da tekrar yaz-

madığı için varlığını bile unuttu zaten. 

 İşler o dönemde öyle yoğundu ki 
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böyle bir saçmalığa nasıl vakit ayırabildiği-

ne şaşırıp bilgisayarı kapattı ve yattı Burhan 

ve üç gün boyunca da iş bilgisayarından 

başkasını açmaya ne zamanı ne de takati 

oldu. 

 Aptal Burhan! İkinci müşterinin iste-

diği coinleri hesabına yolladığını bilseydi o 

kadar çalışır mıydı hiç? Üç günün sonunda 

nihayet kendi boş işlerine vakit ayırabildiği 

zaman fark etti bunu. Adam transferi ger-

çekleştirmiş, önce onlarca mesaj yollamıştı 

Burhan’a, sonra da yüzlerce küfür. Bur-

han’ın tüm bunları fark etmesi iki dakikası-

nı almış olsa da kendine gelmesi için üst üs-

te beş sigara içip kusması gerekti. Yüzünü 

yıkadıktan sonra bilgisayarın başına geçti 

ve “Dostum merak etme, kargon yarın yola 

çıkacak,” yazdı. 

 Aradan bir ay geçmişti. Yine de zen-

gin olmadığını fark etmişti ve çalışmaya de-

vam ediyordu. Ama dünyada ilçe pazarın-

dan aldığı tavuğun küllerini Michael Jack-

son’ın olduğunu zanneden ve buna para 

veren en az bir kişinin olduğunu biliyordu 

artık. Kim bilir gerçekten onun külleri olsa 

neler kazanırdı. Aklına çeşitli fikirler geli-

yordu ama sonuçta Türkiye’de yaşıyordu 

ve Müslüman mahallesinde salyangoz sat-

mak ne ticari olarak ne de vücut bütünlüğü 

açısından çok mantıklı bir karar olmazdı.  

 Düşünürken düşünürken bir akşam 

aklına mükemmel, harika, inanılmaz bir fi-

kir geldi. Aslında o akşam böyle basit bir 

şeyi neden daha önce akıl etmediği için 

kendisine kızmakla geçirmişti ama elbette 

ilerde bu şekilde anlatması uygun olmazdı. 

Önce seksen yaşın üstündeki ünlüleri sıra-

layacak sonra onlara ya da temsilcilerine bir 

e-posta gönderecekti. Artık zengin 

olma vakti gelmişti. 

 Uygulama şöyle 

olacaktı. Eğer bu ünlüler 

öldükten sonra küllerinin 

mülkiyetini ona devre-

derlerse borçlarını 

ödeyebilirler, isim-

lerine kurulu vak-

fa fon sağlayabi-

lirler ya da ölme-

den önce son bir 

vurgun yapabi-

lirlerdi. Ödene-

cek ücret oldukça 

tatminkar olacak-

tı. Ortada ne ger-

çek ünlü ne ger-

çek para ne de 

gerçek kül yoktu 

ve bu yüzden bol 

keseden yazıyordu 

Burhan. Lakin Müs-

lüman bir ülkeden, 

Türkiye’den, yazan 

bir Burhan’ın ikna edi-

ciliğinin olmayacağını 

fark etti ve hemen kendi-

ne yeni bir isim buldu. 

Kendisi bundan böyle Al-

manya’dan yazan Doktor 

B.’ydi.  

 Üç ay boyunca bulabildiği bütün ül-

kelerden bulabildiği bütün ünlülere teklifini 
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gönderdi Doktor B. Başta seksen olarak be-

lirlediği yaş sınırını gittikçe düşürmüş en 

sonunda doğruluğundan emin olduğu bü-

tün adreslere aynı mesajı iletmişti. 

Bu arada işleri de aksatmıştı ve 

kovulma aşamasına gelmişti. Yi-

ne başarısız bir projeyle sevdikle-

rinin karşısındaydı Burhan. 

 Beklediği yani artık 

beklemediği cevap altı ay 

sonra İtalya’dan gelmiş-

ti. Yetmişlerde ve sek-

senlerde oldukça popü-

ler olan ama sonra yıl-

lar geçtikçe unutulan 

bir kadın şarkıcıydı me-

sajı yazan. Elli bin Euro 

karşılığında küllerini 

Doktora devretmeye ra-

zıydı. Hemen Doktor B. 

olarak İtalya’ya gitmiş ve 

popstarı yirmi bin euroya 

razı Etmişti. Popstar da 

parayı almış, borçlarını 

ödemiş ve Doktor B.’yi faz-

la bekletmeden iki ay sonra 

ölmüştü. Allah’ın sevgili ku-

lu olduğunu düşünmeye baş-

lamıştı Burhan.  

 Yalnız bu işi yapmak için 

İstanbul’dan ayrılması gerektiği-

nin farkına varan Burhan kremas-

yon masrafını çıkarmak için kredi 

çekmiş ve çeker çekmez de işinden 

istifa etmişti. Annesine ve Zeliha’ya Al-

manya’ya gideceğini söylemiş, babası ve 

Sefer’le konuşmamıştı bile. Herkes onu Al-

manya’da sanırken o İtalya’ya giderek ilk 

ticaretini başarıyla yapmıştı. Son zamanla-

rında iyice kilo alan ünlü yıldızın neredey-

se 2,5 kilogram külü çıkmıştı. B. Bu sertifi-

kalı küller Burhan’ın gözünde elmasa dö-

nüşecek kömür gibi parlıyorlardı.  

 İnsanlar artık acılarını her yerde 

paylaşmak zorundaydı. Sadece cenaze 

evinde, defin esnasında ya da küçük arka-

daş ya da akraba toplantılarında duyulan 

üzüntüyü söylemek yeterli değildi. Herke-

sin gözü herkesin üzerindeydi. Bu yüzden 

bu histeriyle herkes her şeyi yapabilirdi. 

Aslında hiç dinlemediği bir şarkıcının, hiç 

okumadığı bir yazarın, ne yaptığını hiç bil-

mediği bir ressamın, aslında nefret ettiği 

bir futbolcunun 2 gram külü için yüzlerce 

Euro vermeye hazır kişileri bulmaktı mari-

fet. B. bu ilk işinden yüklü bir para kazan-

mış ama yine de elinde yarım kilo kül kal-

mıştı.  

 Öğrenecekti. İlk gün olan satışın en 

pahalı fiyattan ve en fazla olacağını, gün 

geçtikçe fiyatın azalıp bir hafta gibi kısa bir 

sürede bir anda sıfıra ineceğini, kalan kül-

lerin yıl dönümlerinde genelde daha ucuza 

olsa da satılabileceğini, bazı ünlülerin kül-

lerinin saçma bir tesadüfle ölümlerinden 

yıllar sonra inanılmaz para ettiğini öğrene-

cekti.  

 İtalyan popstardan sonra artık arası-

na mesafe giren Allah’ın onu çok da sev-

mediğini düşündürecek bir süre işleri kesat 

gitti Burhan’ın. Sözleşmeler imzalıyor, pa-

ralar veriyordu ama ünlüler bir türlü öl-

mek bilmiyorlardı. Portföyünü geliştirmek 
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için en iyi yolun menajerlerle çalışmak ol-

duğunu keşfetmişti. Fransız bir menajer 

vardı ve sektörün en eski oyuncularını bilen 

bu bağlantı sayesinde portföyünü hızla ar-

tırma fırsatına kavuşabilirdi. Bu menajer bir 

gün Doktor’u aramış ve henüz 21 yaşında 

olan ama şöhretle birlikte kumara bulaşan 

genç bir oyuncunun külleri için bir sözleş-

me yapmak istediğini söylemişti. Komisyon 

almayacaktı. Bunun anlamı aslında şuydu: 

“İkimiz de bu çocuğun ölümünü görmeye-

ceğiz ama benim portföyümü istiyorsan bu 

çocuğa yardım etmen gerekiyor.” B. , içi 

kan ağlayarak bu teklifi kabul etmişti. Hatta 

neredeyse bütün parasını vermişti. 

 Yeniden mühendisliğe başlaması ge-

rektiğine ikna olmak üzere olduğu günler-

den birinde Burhan’ın yeninden Allah’ın 

sevgili kulu olduğunu düşünmesine sebep 

olan bir şey olmuştu. Fransız genç, sözleş-

meden kısa bir süre sonra sette gerçekleşen 

beklenmedik bir kazayla öldüğünde tüm 

ülke yas tutmuş, B. ne düşüneceğini bileme-

mişti. 21 yaşındaki bir çocuğun ölümü üzü-

cüydü ama bu, ülkenin daha çok şaşırması 

ve gram başına daha fazla para vermesi an-

lamına geliyordu. Burhan artık ismini ken-

disine bile unutturacak ve kesinkes Doktor 

B. olmasını sağlayacak asıl sermayesini bu 

cenazeden sonra kazanmıştı. 

 Bankadaki parasının verdiği güvenle 

daha büyük paralar vermeye ve portföyünü 

hızla genişletmeye başlamış, portföy geniş-

leyince ölen ünlü sayısı da ister istemez art-

mıştı. Para parayı çeker diye buna denirdi. 

Yine de öğrenme süreci devam ediyordu. 

Büyük paralar vermesine rağmen bir türlü 

ölmek bilmeyenlerin ne kadar çok olabilece-

ğini görmüştü mesela. Bunu bilerek kur-

muştu iş modelini ve gocunmuyordu ama 

ölümüne yakın geçmişten bir skandalıyla 

gündeme gelenlerden nefret ediyordu. Tüm 

dünya o ünlünün yaptığından nefret eder-

ken Doktor B. bu gelişmenin külleri değer-

sizleştirmesine dayanamıyordu. Ünlü kişi 

ne kadar sapık, cani, vicdansız, alçak olursa 

olsun ölümünden sonra onun bir parçasına 

sahip olmak isteyenler yine de çıkıyordu 

ama o piyasadaki ünvanına leke sürülmesi-

ni istemiyordu.  

 Buna çözümü ise İsveç’te başka bir 

şirket kurarak bulmuştu. O güne kadar ve 

Doktor B.’nin kendisinin kim olduğunu asla 

öğrenemeseler de  tahmin edilen zenginliği-

ni kıskanan rakipler çoktan çıkmıştı. İs-

veç’te kurduğu C-ash isimli yeni firma o 

yüzden göze batmadı. “C-ash” yalnızca öl-

düğünde o veya bu sebeple dışlanılan ünlü-

lerin küllerini çok büyük gizlilikle satıyor-

du. Sloganı “Suçlarını Değil Sanatlarını Be-

nimse” idi. Aslında adından da anlaşılacağı 

üzere parayı verdiğin sürece gerisi senin 

vicdanına kalmış, diyordu bu yeni şirketle. 

Bazı ünlülerin gizli piyasada nasıl para ka-

zandırdığına Doktor B. sektörün duayeni 

olarak kendisi bile inanamıyordu. Kayıpla-

rını telafi etmiyordu bu ekstralar ama en 

azından moral veriyordu. 

 Burhan’ın Michael Jackson’ın külle-

rinden doğarak Doktor B. olduğunu kendi-

sinden başka kimse bilmiyordu. Doktor 

B.’nin kim olduğuyla da ilgilenmiyorlardı 
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aslında. O Avrupa’nın bütün ülkelerinde 

sözleşmeler imzalayıp krematoryumlar 

açarken insanlar sevdikleri, ya da en azın-

dan öyle söyledikleri, sanatçıların külleriy-

le bir özdeşlik kurma peşindelerdi. Ahlak-

sız ölüler problemini de çözdükten sonra 

tek yapması gereken işleyen makinenin 

çarklarını kontrol etmek olan Doktor B. pa-

rasına para katarken Allah’tan ve Türki-

ye’deki insanlardan gittikçe uzaklaşmıştı. 

Yine de annesinin hatırına birkaç yılda bir 

üç dört günlüğüne köye gidiyor, Alman-

ya’da mühendisliğin ne kadar zor olduğu-

nu anlatıyor, ihtiyaçlar için ortalama bir 

ünlünün on gram külünden kazandığı pa-

rayı bıraktıktan sonra iş nereyi emrediyor-

sa oraya dönüyordu. Neredeyse kremator-

yum olan her yerde bir evi olan B.’nin hiç-

bir yeri ev olarak düşünmemesi zaman za-

man kafasını kurcalasa da siktiret diyerek 

devam ediyordu. Türkiye’yle kalan belki 

de sadece iki bağı vardı. Annesi ve siktiret 

demek. 

*** 

 Diyet mi yapmış dedin? 

 Evet doktor, son zamanlarda çok ki-

lo almıştı, biliyorsunuz. Diyet yapmasa bu 

kadar bile yaşayamayacağı söyleniyor. 

 Doktor B. krematoryumun kapısın-

dan çıkarken düşünceliydi. Asistanını içer-

de bırakıp bahçeye çıktı. Danimarka’nın 

son yüzyılda yetiştirdiği en büyük edebi-

yatçısı ölmüştü ve tüm ülke yas tutuyordu. 

Doktor B. bu acıyı hafifletmek için oraday-

dı. Sözleşmeyi yaptığında yüz otuz iki kilo 

üç yüz gram olan yazar, öldüğünde hepi 

topu doksan üç kilo çekmişti. Hem de kü-

suratsız. Azalma bekliyordu ama bu kadarı 

neredeyse kalbine inecekti doktorun. Daha 

önce de zayıflayan olmuştu ama bu kada-

rıyla ilk defa karşılaşmıştı. Hayattaki son 

saatlerini yaşadığından habersiz kim bilir 

kaç Euro zararda olduğunu düşünüyordu. 

 Son model arabasıyla şehrin dışında-

ki evine dönerken ne yazar umrundaydı, 

ne kaybettiği Eurolar. O gün bittiğine göre 

artık bir sonraki günü düşünme vakti gel-

mişti. Yine de kendini tutamadı ve yazarın 

küllerini kafasındaki fiyatın iki katına satı-

şa sunmanın mantıklı olup olmayacağını 

düşünmeye başladı. Ölçtü, biçti ve bunun 

çok mantıklı bir karar olmadığına karar 

verdi. Yanında biri varmış gibi siktiret de-

meye hazırlanırken yolun karşısından ge-

lirken kontrolden çıkıp onun şeridine geçen 

kamyonun farları gözünü kör ettiği an vaz-

geçip siktir dedi. Bu onun son sözleri oldu.  

 Bir hafta sonra vasiyeti üzerine avu-

katının çabasıyla Burhan Değirmenci ola-

rak Sivas’taki köyünde helallik alınarak sı-

radan bir adam gibi defnedildi. Sistemin 

yeni patronu İtalyan avukat, yine vasiyet 

gereği, definden tam üç ay sonra bir tercü-

manla birlikte Sivas’a gidip varislerine Bur-

han’ın Avrupa’da yaptığı işleri anlatmadan 

ondan kalan miras tutarını açıkladı. Tutarı 

duyan hiçbir varis ne iş yaptığını duyma 

gereği hissetmedi.  
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 Öykümen Edebiyat; Türk öykücülüğüne, literatürüne ve ku-

ramına katkıda bulunmayı hedefleyen bir e-dergi. Hiçbir maddi 

kaygı gütmeyen, üç genç öykümenin çabalarıyla hazırlanmakta. 

 Öykümen Edebiyat'ın yayımlanma süresi iki ayda bir. İlk sa-

yısı 2022'nin hemen başında yayımlanan derginin ikinci sayısı 

Mart ayında yayımlandı. Okurlar dergiyi internet sitesinden PDF 

formatında indirip okuyabilir ya da Turkcell Dergilik uygulaması 

üzerinden ücretsiz ulaşabilirler. 

 Öykümen Edebiyat; öykü, masal, manzum hikâye gibi eserler 

yayımlamakta. Kurmaca eserlere kuram, tahlil ve söyleşiler eşlik 

etmekte. "Üç Bakışta Bir Kitap", "Öykümen Kütüphane", 

"Öykümen Sözlük", "Öykü Dünyasından Yarışmalar ve Ödüller" 

ve "Öykünün Resmi" adlı bölümler yer almakta. 

 Öykümen Edebiyat'ta yer almak isteyenler; kurmaca (öykü, 

masal, roman) eserler ve bu türler üzerine yazılmış tanıtım, eleşti-

ri, kuramsal yazılarını oykumenedebiyat@gmail.com adresine 

gönderebilirler. Öykümen Edebiyat, gönderilen eserlere olumlu 

veya olumsuz dönüş yapmakta. 

 Öykümen Edebiyat'ın yeni sayılarını indirmek ve diğer bilgi-

lere ulaşmak için oykumenedebiyat.com adresine tıklamanız ye-

terli. 

 "Öykümenin azığı öykü, suyu eleştiridir." 

Tanıtım 
“Öykümen Edebiyat” 



Öykümen Edebiyat’ı sosyal medya üze-

rinden takip etmek de mümkün:  

instagram.com/oykumenedebiyat  

twitter.com/OykumenEdebiyat  

1000kitap.com/oykumenedebiyat  
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R omanın Konusu:  

Alışılmış düzende olaya yasla-

nan, kolay özetlenebilir pek çok metin 

okumuşuzdur. Bu minvalde çoğu me-

tin, toplumsal bir meseleyi ele alarak 

yüksek duyarlık örneği sergilemeyi 

amaçlayan kof ürünler topluluğuna 

katılmaktan başka çare bulamamıştır. 

Elbette toplumsal duyarlığı düstur 

edinen, bunu gösterişe kaçmadan ba-

şaran olaya dayalı metinlerle edebiya-

tımızda önemli yer edinen yazarları, 

onların metinlerini yok sayamayız. 

Buradaki asıl mesele, neye yaslanırsa 

yaslansın metnin herhangi bir zorla-

maya girişmeden var olabilmesidir. 

Olaya dayalı metinlerin daha kolay 

yazılabildiği düşüncesinin hâkim ol-

duğunu gözlemlediğim için örneğimi 

bu şekilde biçimlendirmek istedim.  

 Ausgang, “çıkış” anlamına gelen 

Almanca bir sözcük. Biri çareyi bir 

adaya kapanmakta, öteki günlüklerine 

sığınmakta bulan iki karakterin -

zamanları farklı olsa da- paralel giden 

iç dünyalarına, hatıralarına konuk 

oluyoruz. Bu yönüyle özet yapmaktan 

hoşlanmayan hemen herkesin mem-

nun kalacağı bir yapı sunuyor Aus-

gang.  

 Ausgang, her şeyden önce bir 

sezgiler toplamı. Bu sezgiler, kendini 

karakterlerin yaşamlarıyla sınırlandır-

mayıp okurun romana dahil olmasını 

ve kendi sezgilerini katmasını isteyen 

samimi bir davet. Çıkış arayan, çıkışa 

beraberce yürümek isteyen bunu ya-

parken zihinleri dinlendiren bir yapı-

ya sahip. Pek çok klasik övgüden ve 

ilgiden fazlasını hak eden bir roman.  

Bu çalışmada Serkan Türk’ün 

Ausgang romanını, yoğunlamasına 

işlenen iki roman kişisi ve romanın bi-

çimi üzerinden incelemeye çalıştım. 

Öykü kitaplarını incelerken sergiledi-

ğim doğal tavrı burada da sürdürmeyi 

hedefledim. İncelememi, okuma anına 

sabitledim. Mümkün olduğunca az 

alıntı, terim kullanmaya ve bir sonuç 

kısmı eklemeye çalıştım.  

 

 

Çıkış Arayanlar İçin Bir Roman: Ausgang 

Ömer Kaya 
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Hami Pazarlı:  

 Romanın yoğunlamasına işle-

nen iki kişisinden biriyiz. Başlangıçta 

parlak bir fikir ve cesur bir tercih ola-

rak değerlendirdiğim bu algım yerini 

bulamasa da uzunca bir süre böyle 

hissettirdiği için bundan hoşnut kal-

dığımı saklamayayım. Bir taraftan ro-

manın anlatım tercihine de sadık ka-

larak bu algımı değiştirmek isteme-

dim. Zira her ne kadar, bir okur ola-

rak romanın dışına itilmiş gibi görün-

sek de bizi romana dahil eden pek 

çok kapı var. Bunları mümkün oldu-

ğunca açmaya çalışacağım.  

 Romanın başlangıcında Hami 

Pazarlı karşılıyor okuru ancak bu kar-

şılamanın, onun tarafından yapıldığı-

nın anlaşılabilmesi için biraz sabret-

mek gerekecek. Yazının başında be-

lirttiğim üzere çalışmanın doğal akışı-

nı bozmamak adına, okunma anına 

sabitlediğim yorumlarımı sıralayaca-

ğım.  

 Romanın başkişisini okurun 

oluşturduğunu düşünerek değerlen-

dirdiğimizde, Serkan Türk öncelikle 

bize bir hatıra yüklemeye koyuluyor. 

Romanın pek çok yerinde hatıranın, 

hatırlamanın, geçmişin insanı insan 
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yapan temel özelliklerden biri oldu-

ğuyla karşılaşıyoruz: 

“Durup dururken anısı olacağız 

birbirimizin.” (s. 11) 

 Bu, durup dururken birbirimizin 

hatırası olmak bir yazgı. Aynı zaman-

da henüz yaşanmamış pek çok şeyin 

yaşanacağına dair derin bir mesaj. Ar-

dından bir hatıralar hücumu… Öyle ki 

yavaş yavaş karakteristik özellikleri-

mizin ve geçmişimizin belirginleşme-

ye başladığını hissederiz: 

“Uçağa atlayıp gökyüzüne çıktığın-

da ruhunda bir ferahlık oluşuyor. Binala-

rın, insanların arasında huzur yok. 

Nereye aitsin, bilmiyorsun. Su can-

lısı olmak istediğini hatırlıyorsun çocuk-

ken. Okyanusun derinliklerinde, kimsenin 

bilmediği dehlizde yaşayıp giden bir deniz 

bitkisi belki de.” (s. 25) 

 Romanın yüklemeye çalıştığı ilk 

ve temel duygu yalnızlık. Yukarıdaki 

alıntıyı dikkatle incelediğimizde sık-

lıkla özgürlüğü- özellikle şiirde- çağ-

rıştırabilmek için kullandığımız iki 

maviyi, gökyüzünü ve denizi görüyo-

ruz. Buradaki çağrışıma özgürlüğün 

yanı sıra yalnızlık da eşlik ediyor. Ro-

manın sayfaları ilerledikçe de entelek-

tüel kimliğin, insanın yaradılışından 

edebi türlere uzanan geniş birikimle 

süslendiğini ve bir tercih sonucu bü-

yük kenti terk edip küçük bir adaya 

sığınma davranışına sıkı sıkıya sarıldı-

ğını öğrenir, duygu durumumuzu bu 

yöne çeviririz. Bu sayede yoğun ola-

rak hissettiğimiz, farkına varmamız 

gereken ilk şeyin ne olduğunu da bu-

luruz: çaresizlik.  

 Küçük bir şehrin ve insanlarının 

yarattığı acılardan kaçmakla başlayan 

bir hikayemiz var. Bir arkeolog olarak 

metropolde pek çok emelimizi gerçek-

leştirmişsek de nihayetinde insanoğlu-

nun acıları ve tatmin ölçüsü her geçen 

gün değişkenlik gösteriyor. Bu değiş-

kenlerden en mühim olanını öğrene-

bilmek içinse yine biraz sabretmemiz 

gerekiyor.  

 Sığınma alanı olarak belirlenen 

mekânın bir adadan oluşması, ruhsal 

durumumuzu anlamamız açısından 

özel bir işleve sahip. Pek çok yazarın 

metinlerini kaleme almak için, daha 

eski dönemler için de dini duyguları 

yoğunlukta yaşamak isteyenlerin ara-

dığı türden bir adadır bu. Mümkün 

olduğunca sakin, doğanın bütün canlı-

lığıyla var olduğu ve özellikle zeytin 

ağaçlarıyla süslü bir ada. Bir yönüyle 

oradaymış gibi hissettiğimiz Gökçea-

da’ya bir gün sığınma planları yapar-

ken bulabiliriz kendimizi.  

 Ada’ya sığınma girişimimiz bir 



Yıl  1  Sayı  4  

benzetmeyle açığa çıkıyor. Geçmişi-

mizde bir örümcek beslediğimiz ve 

örümceğin, kafeste beslenen diğer 

pek çok hayvana göre farklı olarak 

yuvasını (sarayını) kendisinin inşa et-

mesi söz konusu ediliyor. Denilebilir 

ki Ada’ya sığınma girişimimiz biraz 

da bu örümceğin davranışını taklit 

etmeye benziyor. Dört tarafı mavilik-

le çevrelenmiş bir alana sığınma dü-

şüncemiz de geçmişten bir ayrıntıya 

bağlanıyor: 

“Bir adam tanımıştın. Hastane 

bahçesinde oturuyordu. Ona adres sor-

muştun. O da sana, mavi, demişti. “ (s. 

12) 

 Geçmişle ilgili buna benzer pek 

çok detayla belli belirsiz bir hatıra 

oluşturuyoruz. Ada’ya sığınmak için 

sebepler biriktiriyoruz. Bunun olum-

lu bir sonuç verip vermeyeceği ile il-

gili merakımız baş gösteriyor. Hasta-

ne bahçesinde karşılaştığımız adam 

bizi biraz tedirgin ediyor: 

“Lanet olasıca o ablukadan sağ çık-

mayı başardım ama ruhumdaki gediği ka-

patmayı beceremedim.” (s. 13) 

 Geçmişe ve bugüne dair bilgi-

miz artıyor ancak hala pek çok şey 

net değil. Belli ki başka bir şey öğren-

memiz gerekiyor:  

“Öğrendiğin, daha çok o beklemek 

dedikleri.” (s. 16) 

Belki burada şöyle bir duraksıyoruz. 

İnsanoğlu belirsizlikten hoşlanmaz. 

Bir cümle, romanın kendi derdini dil-

lendirirken aynı zamanda imdadımı-

za yetişiyor:  

“Kaç yaşında olursa olsun insan 

anlaşılmak istiyor. Bir anlayan bulamasa 

da hafızasını diri tutmak istiyor.” (s. 22)  

 Anlama çabası bizim için Onnik 

Efendi’nin günlüklerini okumakla 

kuvvetleniyor. Onun günlüklerini 

okudukça aramızda türlü benzerlikle-

rin olduğunu fark ediyoruz: 

“Yaşlı adamın can sıkıntısı, merak-

lı yanı, yalnızlığı benziyor senin içinde 

olan bir şeylere.”( s. 23)  

Onnik Efendi’nin yaşamına da-

vet eden günlükler; bize biçilen anı-

lar, şimdiki an ve ruhla örtüşebilecek 

başka bir yaşamın varlığı anlamına 

geliyor. Aynı zamanda ilginç bir de-

neyimin de sinyallerini veriyor. Zira 

daha önce değindiğim üzere hem bir 

süreliğine okur olarak kendimizi ro-

manın başkişilerinden biri zannedebi-

lir hem de bu zannın ortadan kalkma-

sına rağmen figür olmayan anlatıcının 

2. tekil anlatım tercihinden ötürü iste-

sek de romanın dışına çıkamayabili-

riz: 
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“Kim bilir belki de yazıya dökülmüş 

bir yaşamda bulurdun kaderinin panzehi-

rini.” (s. 30) 

Bir çıkış aradığımızı anlamaya 

başlıyoruz. Bir olaylar silsilesini takip 

etmekten ziyade sezgilerimizi kullana-

rak hastane bahçesindeki adamın ka-

patmayı başaramayacağımızı ima etti-

ği gediklerimize odaklanıyoruz. Gün-

lüğün sayfalarını karıştırıyor, zaman 

zaman Ada’da şöyle bir dolaşıyor, 

mümkün olduğunca az diyalog kuru-

yor ve bazı televizyon programlarına 

kulak kesiliyoruz. Bu programlardan 

birinde Hacer Hanım’ın Almanya’ya 

gittikten sonra haber alamadığı baba-

sını aramasına tanık oluyoruz: 

“Babam belki de çıkış yolunu bula-

madı da ondan gelmedi, dedim anneme. 

Almancasını buldum Sevgi’nin söz-

lüğünde. Ausgang. 

Babama bir mektup yazdım. Baba, 

bizi bıraktığın yerden çıkar, dedim.” (s. 

32) 

Romanın ismine de rastladığı-

mız bu bölümde bireysel ölçüde işle-

nen yalnızlık duygumuzun televiz-
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yonda rast geldiğimiz programlar va-

sıtasıyla küçük küçük değinilen top-

lumsal bazı sorunlarla da birleştiğini 

gözlemliyoruz. İnsanların kayıplarını 

aradığı, aile fertlerinden birilerinin 

katili olduğu ve günümüzde sunul-

maya, izlenmeye devam edilen he-

men herkesin ucundan kıyısından da 

olsa varlığından haberdar olduğu 

programlar bunlar. Çıkışı arayan ça-

baların yanı sıra ekonomik sorunlar, 

ötekileşme/ötekileştirme gibi pek çok 

başlık listemizde. Bir anlamda 

“Türkiye gerçeği”yle yüzleşiyoruz. Bu 

-zannederim- çoğunlukla yazarın top-

lumdan kopuk olmaması gerektiği ka-

naatine uyan bir duyarlık oluşturur. 

Buradan hareketle romanın bireysel 

olduğu kadar toplumsal ölçüde de gö-

revini yerine getirmeye çalıştığını söy-

leyebiliriz.  

Romanın dikkate değer özellik-

lerinden birini keşfetmemiz uzun sür-

müyor. Yavaş yavaş “özel yabancılaş-

ma” özelliğini sergilemeye çalıştığımız 

“modernist” bir romanın başkişisi ol-

duğumuzu anlamaya başlıyoruz. Ka-

çış yolumuzu oluşturan “Ada’ya sı-

ğınma” tercihi bizi aynı zamanda do-

ğanın iyileştirici ellerine teslim ediyor. 

Pek çok sayfada doğayla gerçekleştir-

diğimiz temas, bazı klasik değerlen-

dirmeleri ellerimize tutuştursa da te-

masımızı daha özel biçimde şekillen-

direcek bir epigrafla karşılaşıyoruz:  

“Parka gittiğim vakit sorardım 

Ağaçların hatırını.” 

Muzaffer Tayyip Uslu (s. 33) 

Muzaffer Tayyip Uslu gibi öm-

rünün baharını hastalıkla, ölüm kor-

kusuyla, yalnızlıkla geçirmiş değerli 

bir şairin dizelerinden ilham alarak 

doğayı bütün kıymetiyle idrak etme 

çabamız; kendi açmazlarımız içinde 

yine de ciddi bir şansa sahip olduğu-

muzu gösteriyor. Zira Ada’ya kaçıp 

ruhsal travmalarımızı atlatabilmenin 

mümkün olduğunu düşünmüştük. 

Doğanın şefkatinden, iyileştirici gü-

cünden faydalanabilmenin en iyi yolu 

neydi? Çareyi bir ağaçla bütünleş-

mekte buluyoruz. Doğanın da bizim 

gibi hatıralarla dolu olduğunu keşfe-

diyor ve hatıranın nimetleriyle süsle-

niyoruz. Mutluluktan ölüm korkusu-

na pek çok anıyı bir film şeridine dö-

nüştürüyoruz.  

Doğayla, özellikle zeytin ağaçla-

rıyla kurduğumuz bağ güçlendikçe 

hatıraya, hatırlamaya ilişkin vurgula-

rın da bağlantılarını yakalamayı başa-

rıyoruz: 

“Eskiden beri zihninde zeytin ağaç-

larını salt ağaç olarak görmüyorsun. Bir 
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çeşit büyüyle olduğu yere çakılı kalmış bir 

canlı türü olduğunu düşünüyorsun. Aca-

ba insanlığın doğuşunda bir tür suç işle-

miş ve tanrının gazabıyla mı karşılaşmış-

lardı. Bu ağaçlar, zamanla yolunu şaşır-

mış insanlığın kurtuluşuna mı dönüşecek-

ti?” (s. 40) 

Düşüncelerimiz, kurduğumuz 

bağlar; zaman zaman yaradılışımıza 

uzanan kısa, özel, vurucu imgelerle 

doluyor. Kusurlu bir varlık oluşumu-

zun kişisel düşüncelerle olduğu kadar 

metafizik unsurlarla da birleşmesi, bi-

zi çok cepheli değerlendirmelerde bu-

lunabilen entelektüel bir kişiliğe yak-

laştırıyor. Dolayısıyla temel duygu-

muzu, sıradan bir yalnızlığın ötesine 

taşıyoruz. İnsanlığın ortak hafızasına 

doğru -dışarıya pek az yansıttığımız- 

derin bir yolculuğa çıkıyoruz.  

Geçmişimiz, bugüne dair düşün-

celerimiz, Onnik Efendi’nin günlükle-

rinde değindikleriyle paralellik göster-

dikçe onu okumak bizi iyi hissettiri-

yor: 

“Binaları yıkıyor, arsaları açıyorlar. 

Ağaçları yerinden söküyorlar. Bunca ma-

zi, harabelerin altında kalıyor, yazık.” (s. 

42) 

 Onnik Efendi de bizim gibi kent 

soylu değil. Doğayı tanıyor ve kıyme-

tini de biliyor. Bu yüksek duyarlık onu 

yalnızlaştırdığı gibi bizi de yalnızlaştı-

rıyor. Özellikle bizimle aynı fikirde 

olan üstelik bizden daha önce yaşamış 

ve bu duyarlığı yakalamış biriyle rast-

laşmak tahammül gücü veriyor. Bu-

nunla birlikte Ada’da geçirdiğimiz 

günler de bu duyarlığa katkı sağlıyor. 

Anlatıcının tabiriyle, kendi gölgemizi 

bulmak için etrafa baktığımız anlarda 

doğayı olduğu kadar farklı etnik kim-

liklerin yaşamına, insana bakışına da 

tanık oluyoruz. Ada’dan kopmamak 

için Rumların verdiği mücadele; bize 

bir toplum için değerli olan pek çok 

şeyin başka bir toplum için acıyı, zul-

mü temsil ettiğini anlatıyor. İnsan iliş-

kileri, tarih bu tip tezatlarla dolu değil 

midir? Her dönemde aradığımız çö-

züm, toptan bir kucaklayış olsa da he-

men her girişimimiz bizi bu kucakla-

yıştan uzaklaştırıp ötekileştirmedi mi?  

 “Başıboş köpekler nereye gider? Sen 

de onlar gibisin.” (s. 60) 

 “Bir çıkışa ihtiyacın var.” (s. 63)  

 Ada’da bir Fransız kadınla tanı-

şıyoruz. Onda; yitirdiğimiz bazı özel 

anları, duyguları bulma çabamız var. 

Düşüncelerimize hapsolduğumuz, 

kendi dairemizin dışına çıkmaya çalış-

tığımız bir anda tutunabileceğimiz bir 

dal. Ancak belli belirsiz varlığı; bizi bu 

düşüncelerden, duygulardan emin kıl-



mıyor. Fakat yine de onunla Ada’da 

dolaşmak, sohbet etmek hatta bazı 

özel yakınlaşmalar yaşamak gibi fır-

satlarımız oluyor. Çoğunlukla pasif is-

yan şeklinde ortaya çıkan yalnızlığı-

mız, Fransız kadınla beraber söze dö-

külüyor. Ancak bu durum, istediği-

miz ölçüde bir sonuca varmadığı gibi 

yaşadıklarımızın geçmişle ilgili anılar 

mı yoksa gerçek mi olduğu konusun-

da bizi derin şüphelere sürüklüyor. 

Zira Fransız kadın, aniden ortadan 

kayboluyor. Ada’ya kaçma, ona sığın-

ma girişimimizin belki de en mühim 

sebebini de bu vesileyle öğreniyoruz. 

Geçmişte aniden ortadan kaybolan bir 

kadının varlığının Fransız kadınla bü-

tünleşmesi, açık söylemek gerekirse, 

net bir çerçeve çizmeyi imkansız kılı-

yor. Her ne kadar bir gazete kupürü 

yardımımıza koşmaya çalışmışsa da 

yalnızca Fransız kadının kaybolması 

değil, bütün bir hayat bir anda kafa-

mızda muğlaklaşmaya, gerçekle bağı-

nı sorgulamaya zorluyor. Siste giden 

bir otomobil önünü ve arkasını ne ka-

dar görebiliyorsa o kadar net olabili-

yoruz. Ayrıca bu otomobil nerede bu-

lunuyorsa imkanlar yalnızca o alan 

için geçerli oluyor. Kısaca ne olanları 

inkâr edebiliyor ne de kabul ettikleri-

miz üzerinden bir sonuca varabiliyo-

ruz.  

 Romanımız, çocukların ailele-

riyle yaşadıkları pek çok çatışmayı iş-

lemiştir. Yazının başında belirttiğim 

üzere bu, çoğunlukla yansıtmacı roman 

anlayışıyla ele alınmıştır. Ausgang, 

temel meselesi bu olmasa da baba-

oğul çatışmasına da sürüklüyor bizi. 

Yeterli iletişim sağlayamadığımız ba-

bamız, çok gerekli olmadıkça bizimle 

iletişimden kaçınıyor, doğrusunu söy-

lemek gerekirse bundan acı duymakla 

beraber bunu kaçışımız için bir fırsata 

dönüştürme eğilimimiz var. Fakat bü-

tün bu çatışmanın ne kadarlık bir de-

ğere sahip olduğu mutlaka açığa çıkı-

yor. Anne ve babamızı Mardin’deki 

evlerine düşen bir bomba sonucu kay-

bediyoruz. Burada bireysel ölçüde 

duyduğumuz acının varlığı açık. Top-

lumsal ölçüde uzun yıllar hem ülke 

sınırlarının dışında hem de ülke için-

de bizi doğrudan ya da dolaylı etkile-

yen binlerce kayba, acıya şahit olduk. 

Bundan kaçabilmek mümkün mü? 

 “Çocukluk evinden uzağa kaçmayı 

başardın. Kabuğunu terk etmiş bir sal-

yangoz gibi temiz de olmadı bu gidişin. O 

günleri düşündüğünde havsalanın alma-

dığı şeyler buluyorsun. Dünya, senin ka-

buğunu çatlatmana izin verdi sanırken 

görünmezin zarlarıyla çevrili olduğunu 

öğrenmiş olmak, bir tür hayal kırıklığına 

dönüştü.” (s. 117) 
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Onnik Efendi:  

 Eğer bu roman bir çıkış sunabil-

mişse rehberinin Onnik Efendi oldu-

ğunu söylemek yanlış olmaz. Müzis-

yen arkadaşımız vasıtasıyla edindiği-

miz günlükten tanırız onu: 

 “Kim bilir belki de yazıya dökülmüş 

bir yaşamda bulurdun kaderinin panzehi-

rini.” (s. 30) 

 İkinci defa paylaştığım bu alıntı-

nın hem romanın tamamını göz önün-

de bulundurarak okura hem de başki-

şi olarak değerlendirdiğim “biz”e hi-

tap edebilecek düzeyde olduğunu dü-

şündürmek isterim. Bir çıkış yolu arı-

yoruz. Bu yolda bize Onnik Efendi’nin 

günlükleri rehberlik edebilir. Bizim gi-

bi yalnız bir adam var karşımızda. Biz-

den önce bizim yaşadıklarımıza ben-

zer pek çok şeyi yaşayıp hayata tutun-

mayı başaran ve kıskandığımız bir 

adam. Onu, ötekileşme duygusunu 

yoğun biçimde yaşarken görüyoruz: 

 “Bu ülke her dönem kendi zencisini 

yaratmakta pek mahir. Böyle olunca da 

müreffeh bir yaşam gelip bizi bulmuyor.  

 Onnik Efendi’nin ve onun gibi öteki 

olanların makûs talihi değişmeyecek.” (s. 

37) 

 Bir Ermeni olarak, öteki olarak 

toplumun bir ferdi gibi kalmaya çalış-

manın bütün zorluklarını ve manevi 

tesirlerini örnekliyor Onnik Efendi. 

Onu samimi olabileceği en özel alan-

dan, günlüklerinden tanımanın tadına 

vardığımız kadar ötekileştirilmenin 

türevlerine şahit olup bu bütünü ken-

di yalnızlıklarımızla birleştiriyoruz.  

 Günlüklerin bir bölümünde On-

nik Efendi, “1987 Türkiye Genel Se-

çimleri”ne ait olduğunu anladığımız 

sonuçlar üzerinden siyasi partilerin 

ülkenin tamamına hitap edebilecek bir 

bütünlük sağlayamadığından dem vu-

rur. Toplum olarak benzer biçimde de-

ğerlendirdiğimiz pek çok durum için 

onun, Divan şiirlerinde sıklıkla karşı-

laştığımız telmih sanatına benzer bir 

yol izleyerek yaptığı değerlendirme 

işlevsel bir dışavurum oluşturur. Bir 

gazeteden edindiği habere göre baba-

larından kalan mal mülk paylaşımı 

için kavga eden iki kardeşten büyük 

olanı arbede sırasında bir sopayla kü-

çüğün başına vurup onu bir kuyuya 

atar. Kuyuda bir şekilde hayatta kal-

mayı başaran küçük kardeş birileri ta-

rafından fark edilir ve kuyudan çıkarı-

lır. Onun kuyuda geçirdiği süre içinde 

ise büyük kardeş, babasına gerçeği as-

la anlatmaz ve onun acı çekmesine göz 

yumar. Akıllara kolaylıkla Hz. Yusuf 

Kıssası’nı getirecek bu haberin, özetle-

diğim kısımdan ötesi yok. Hikâyenin 
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devamı için bize açık kapı bırakan bu 

haber, bizi bir benzerlikler silsilesi 

içinde toplumsal pek çok şeyi düşün-

meye iter. Kuyudan birileri bizi de çı-

karacak mı? Kurtulabilirsek kendi-

mizden başlayarak güzellikleri müm-

kün olduğunca genişletip başka kuyu-

lara koşacak mıyız? 

 “Defteri okumaktan korkuyorsun. 

Daha çok şey öğrenmek, kendi yalnızlığı-

nı, gelecekteki muhtemel yalnızlığını dü-

şünüyorsun.” (s. 40)  

 Onnik Efendi’nin, günlüklerde 

toplumsal pek çok detaya değindiğini 

görüyoruz. Zaman, onu kendi çarkları 

arasında öğütürken ona bilgece de-

ğerlendirmeler yapabilme hüneri de 

hediye ediyor. Gerek bizim gerekse 

de Onnik Efendi’nin gözlem yapabil-

me yeteneğimiz, özellikle izlediğimiz 

TV programlarında bütünleşip ortak 

yorumlar, kanaatler doğuruyor. Za-

man farklı olsa da süreç içinde aslında 

toplumda, yönetim anlayışında kayda 

değer değişimlerin olmadığının farkı-

na varıyoruz.  Kimi zaman dönemle-

rin siyasi ortamına kimi zaman da ki-

şisel trajedilere bir yabancı gibi bak-

sak da aslında tam da herkes gibi bu 

yaşananların merkezinde yer aldığı-

mızı anlıyor ve belki görselliği, fark 
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edilebilirliği daha az örneklerden ikisi-

ni temsil ediyoruz. Bu da bizi bir ro-

man için uygun hale getiriyor. 

 “Birey olarak kendi dairenin dışına 

çıkmaya çalışsan bile bir şeylerin seni yine 

o dairenin içine doğru çektiği savında ıs-

rarcı oldun.” (s. 109)  

 Onnik Efendi, günlüğüne zaman 

zaman şehirleşmenin getirdiği sıkıntı-

ları yazar. Bu parçalarda kendi yalnız-

lığını da açığa çıkarır. Dikkate değer 

asıl taraf ise kimseciklerin oku/ya/

mayacağı günlükler kaleme alırken hiç 

olmayan belki de hiç olmayacak okura 

seslenme çabası olsa gerek. Bu sesle-

nişte olabildiğince doğal, gerçekçi bir 

sitem var.  

 “Kaç yıllık yerlisisin bu şehrin, niye 

böyle bir şeye kalkıştın, diye soracaksın 

belki. Gerçi ne zaman ses ettin ki buna da 

ses edesin.” (s. 55)  

 Bizim için olduğu kadar Onnik 

Efendi için de hatıranın yeri önemli-

dir. Bizde olduğu gibi onda da sevdiği 

kadınla ilgili çok detaylı veriler yer al-

maz günlüklerde. Belli belirsiz birkaç 

anı sonra bir ömür süren ayrılık. Onun 

Hranuş’a olan bağlılığı bir anlamda 

onu aklıselim düşünen bir adama dö-

nüştürür. Hayatta çok az şey ona de-

rin acılar verir. Günlüklerin birinde 

yardım etmek istediği bir kadın tara-

fından soyulur. Ancak klasik bir tepki 

vermez: “Bunca yangının, yalnızlığın 

içinde, soyulacak kadar zenginim.” (s. 75) 

Nitekim meseleye olumlu tarafından 

bakma tavrı dönüp dolaşır, bir başka-

sını soymak üzereyken yeniden karşı-

laştığı kadına evinin nerede olduğunu 

hatırlamadığını söyleyerek ondan yar-

dım almasına, kötülük yapma eğili-

minde olan bir insanın iyilikle tanış-

masına imkan tanır.   

 “Hepimizin sığabileceği dünyaya 

sığamadık işte. Kin güttük. Nefreti biledik 

böyle gövdemizi kuşatan. Ele geçirdi kim-

liğimizi de kimliksiz koydu bizi.” (s. 121) 

 Onnik Efendi tıpkı bizim gibi et-

rafında bir kalabalık olmasına rağmen 

yalnız hisseder. Onun yüksek duyarlı-

ğına uyum sağlayabilecek çok az kişi 

vardır. Biz en belirgin olanı, Sıdıka’yı 

tanıyabiliyoruz ancak. Zamanla o da 

talihsizliğimize ayak uyduruyor ve 

kocası tarafından terk edilerek benzer 

bir yalnızlığın içine düşüyor. Hatıra-

nın teselli eden kollarına düştüğünde 

onun nasıl tepkiler verdiğine şahit ola-

mıyoruz.  

 “Bir ağaç sıkılır mı yalnızlıktan? 

 Dalına konacak kuş yoksa sıkı-

lır.” (s. 80) 

 Günlüğün pek çok bölümünde 

yaşlılıktan yakınmayla karşılaşıyoruz. 
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İhtiyar Ermeni’nin yakınma nedeni 

salt yaşlanmakla, ölüm korkusuyla 

değil; daha çok yaşanmamış, doyunca 

tadına varılamamış pek çok şeyin tesi-

ri şeklinde vücut buluyor. Bir bakıma 

zamanı geri döndürememe çaresizliği. 

Zira Onnik Efendi, yalnızca yaşlan-

mayı dert edinecek kadar yüzeysel bir 

karakter koymuyor ortaya.  

 “Öyle nobrandır ki gençlik, ihtiyar-

lık karşısında. Heybende taşıdığın ağırlık 

aynı olsa bile iki büklüm olmaktan başka 

bir şey gelmez elinden.” (s. 121)  

 Romanda hatıranın, hatırlama-

nın, belleğin önemini belirten çok faz-

la cümleyle karşılaşıyoruz. Hatırlama 

bizde canlılığını koruyan, koruduğu 

kadar da acı veren bir işleve sahipse 

de Onnik Efendi’de canlılığını kaybe-

den ve varlığı önemsenen bir meleke-

ye dönüşüyor.  

 “Dedim ki, ihtiyarlık gözlerimin 

suyunu emdiği gibi şimdi de aklıma hü-

cum ediyor. Büsbütün adımı unutacağım 

yakında.” (s. 126)  

 Yaşlanmanın, hatırayı kaybetme 

riskinin derin etkilerini açıkça görü-

yoruz günlüklerde. Geçmişle ilgili kri-

tik sorular sorarak onları cevapsız bı-

rakıp bir bakıma çaresizliğini ele veri-

yor.   Kimselerin okumayacağına dair 

düşüncelerle kaleme alınan metinler; 

aslında bir edebiyat heveslisi olan On-

nik Efendi’nin bir gün okunacağına 

dair muğlak inancını da temsil ediyor. 

Beri yandan günlüklerde beliren anla-

tım gücü de bizim sıradan bir yaşlı 

adamdan ziyade bir ediple karşı kar-

şıya olduğumuzu anlamamıza yeti-

yor.   

 “Ben aslında edebiyat heveslisiy-

dim.” (s. 128)  

 Onnik Efendi’yle duygusal ve 

düşünsel pek çok açıdan birbirimizi 

tamamlayan parçalar var. Bu parçalar 

çoğu kez olağan karşılayabileceğimiz 

biçimlerde var olurken zaman zaman 

da şaşırtıcı ölçüde bir aynılık taşıyor. 

Söz gelimi köpekler ve örümceklerle 

ilgili temaslarımızı Onnik Efendi, de-

yim yerindeyse, açıklığa kavuşturur. 

Köpek temsilinde aşağılanma, zavallı-

lık gibi benzerlikler açığa çıkar. 

Örümcek temsilinde ise -

çocukluğumuzda bir örümcek besle-

diğimiz ayrıntısına değinmiştim- izle-

diği bir belgeselden yola çıkan Onnik 

Efendi’nin aklına çiftleşmeden sonra 

eşini öldüren örümcekler gelir ki bu 

her şeyden önce kesin hükümlerde 

bulunamayacağımız ancak Fransız ka-

dının birdenbire ortadan kaybolma-

sıyla ilgili olarak zihnimizi alabildiği-

ne meşgul eden bir düşünce meydana 
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getirir.  

 “Ertesi sabah uyandığında üzerinde 

tuhaf bir ağırlık vardı. Kafanın içinde ad-

landırmakta zorlandığın bazı görüntüler. 

İnsan ne zaman gerçeği, ne zaman rüyayı 

görürdü.” (s. 160)  

 “Günlerdir elinde tuttuğun Onnik 

Efendi’nin defteri, dünyanı başkalaştır-

dı.” (s. 172)  

Biçim: Romanın biçimsel açıdan göze 

çarpan en kıymetli özelliklerinden bi-

rini 2. tekil anlatım oluşturuyor. Ede-

biyatımızda daha çok Erdal Öz’ün Ya-

ralısın romanıyla aşina olduğumuz bu 

tercih, üsluba samimiyet katmakla be-

raber okurun, kendini romana dahil 

edebilmesi bakımından özel bir işleve 

kavuşuyor. Roman kişileriyle ilgili de-

ğerlendirmelerimde değindiğim üzere 

bu tavır; daha çok sezdirme düzeyin-

de ortaya çıkarken yoruma açık, parça 

parça serpiştirilmiş bir geçmiş yüklü-

yor. Zira bir okur olarak eğer bu ro-

manın başkişisiysek aşağı yukarı nasıl 

bir yaşantıyla, duyguyla, beklentiyle 

var olduğumuzu kestirebilmemiz ge-

rekir. Kendimizi romanın içinde bir 

karakter gibi hissetmemizi kuvvetlen-

diren, anlatıcının muhatabı olduğu-

muzu hissettiren anlatım tercihinin 

yanı sıra direkt olarak muhatap kabul 

edildiğimizi düşünebileceğimiz cüm-

lelere de rastlıyoruz: 

 “Önce senin hikayeni mi, yaşlı ada-

mın başına gelenleri mi yoksa köpeğin de-

falarca gömüp çıkardığı kemikle olan mü-

cadelesini mi anlatmamı istersin?” (s. 17)   

Bizim ve Onnik Efendi’nin var 

olduğu bu metinde bizim hikayemizi 

figür olmayan anlatıcı, günlüklerden 

oluşan parçalarda ise figür anlatıcı olan 

Onnik Efendi üstleniyor. Küçük küçük 

bölümlere ayrılan romanda bizim hi-

kayemizle Onnik Efendi’nin günlükle-

ri, mekanik bir anlayıştan ziyade ka-

rakterlerin birbirini düşünsel ve duy-

gusal yönden tamamlaması, destekle-

mesi üzerine düzenlenmiş. Bu da ro-

manın kurgusu üzerine pek çok deta-

yın incelikle düşünüldüğünü gösteri-

yor. Küçük bölümlemelerin, romanın 

kurgusal yönüne olduğu kadar okun-

ma aşamasına da ciddi bir kolaylık 

sağladığını atlamayayım.  

Romanın küçük parçalara bölü-

nerek verilmesinin olumlu tarafların-

dan bahsetmekle beraber bunun riskli 

bir girişim olduğunu vurgulamak iste-

rim. Zira bu tavır, romandaki her bir 

parçanın son derece yoğun olmasını 

gerekli kılar. Her bir parçayı neredey-

se müstakil bir öykü gibi düşünebile-

ceğimiz bu romanın, yazarlar, özellik-

le de öykü yazarları tarafından dikkat-
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le incelenmesini tavsiye ederim.  

Serkan Türk’ün öykü ve şiir 

yazmak, radyo programları yapmak, 

dergi çıkarmak gibi saymakla bitire-

meyeceğimiz çok yönlü bir şahsiyet 

olduğu bilinir. Bütün bu özelliklerin 

ciddi birikimler sağladığını unutma-

dan özellikle şair kimliğinin, gösterişe 

girişmeden ilk romanının diline sindi-

ğini rahatlıkla ifade edebilirim. Pek 

çok kitabın arka kapak yazılarında ar-

tık görmekten sıkıldığımız o büyük 

yakıştırmaların klişeye dönüştüğünü 

inkâr etmek gereksiz. Diyebilirim ki 

bu ifadeler Ausgang romanının kapa-

ğında yer alsa buna asla itiraz etmez-

dim.  

Kolaj, geriye dönüş, iç konuşma, 

bilinç akışı, dış zaman gibi pek çok tek-

nik unsurun romana hizmet edebile-

cek ustalıkta kullanıldığını da ekleye-

rek çalışmamı burada noktalamak is-

terim.  

 

Sonuç:  

Açıkça ifade etmeliyim ki bu ça-

lışmada Ausgang üzerine okudukları-

nız, mümkünse romanın değerini or-

taya çıkarabilecek bazı noktalara te-

mas etmek üzerine kurulmuştur. Faz-

la kişisel bulduğum ya da çalışmanın 

hacmini epey arttıracağını düşündü-

ğüm pek çok değerlendirmemi üzüle-

rek es geçtiğimi ancak okurun bu mü-

cadeleye girişmesinin keyifli olacağını 

ifade edeyim.  

Romanı değerlendirirken onun 

kurgusal düzenine uyum sağlamak 

adına romanın bir karakteri gibi dav-

ranmaya çalıştım. Romanda 2. tekilin 

adı bir kez telaffuz edildiği için aynı 

tavrı sergilemeyi romanın değerine 

yaraşır buldum. Okur, bu ayrıntıdan 

yola çıkarak “Aylak Adam”ı hatırla-

yacaktır.  

Türkiye’nin yakın tarihini, sos-

yal yapısını, farklı etnik kimliklerin 

neler hissettiğini, doğayı ve ona has 

pek çok bitki türünü, mektup ve gün-

lük dokusunu sezgilerinizle ve kendi 

dilinizi kurarak bulma çabasına hazır-

sanız Ausgang size rehber olabilir.  

“Dilini yitirmişlerin yapması gere-

ken, bir dil bulmak, ona ulaşmaya çabala-

mak.” (s. 47) 

Serkan Türk’ün Ausgang roma-

nına okuru bol, aydınlık bir yol dili-

yorum.  
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1—kesik 

 

gözlerimi açıyorum dağ başında 

yüzlerce kollarım var 

                kır çiçeklerini sarmaya 

bir yalnız gövdeye yüklemişim 

                                 hayata dair ne varsa 

taşıyorum işte taşımaksa… 

 

cıvıltıların ulağını görüyorum 

uzak da olsa anlıyorum 

buranın kuşları değil bunlar 

kafes nedir bilmezler 

konuyorlar dert yüklü dallarıma 

ha bire anlatıyorlar 

              gördükleri güzel yerleri 

sonra uçup gidiyorlar 

bırakıp bir başıma beni 

kesik dallarım kucağımda 

ak bulutlar gibi akarak 

                    uçmak istiyorum 

sen de haklısın toprak kardeş 

sana tutundukça anlıyorum 

uzun zamandır 

          diğer yarımı arıyorum… 

diğer yarımı (s)arıyorum 

Suat Gürbüz 



2—eksik 

 

gözlerimi kapatıyorum kent ortasında 

düşüm bana yeter diyorum 

katıksız çıktım ne de olsa bu yola 

yavan da olsa bana yeter 

ben hazırım aç olanları doyurmaya… 

 

samimiyet ağacını arıyorum 

betonlaşan sohbetlerin arasında 

keskin bir cümleye vurulmaya hazırım 

kitabından firar etmiş sözcüklerle 

                             saldırsa yaralarıma… 

 

yalnızlık insana mahsus 

anladım onca yıldan sonra 

               iç sesimi dinlediğimde 

vicdan tahtıma kılıcını saplamış  

                            gerçeklerin serdengeçtisini anlayınca… 

 

eksiğim 

dallarımdan biri yok 

adı özgür  

soyadı dünya 

kendimi buldukça arıyorum 

uzun zamandır 

         diğer yarımı sarıyorum… 



Tuhaf Öyküler Silsilesi 

Aydın Akduman 

A hşabın aniden gerilmesiyle kendine 

geldi. Bu gibi durumlarda camdan 

ziyade tahtanın ısıya duyarlı olup çatırda-

mayı andıran sesler çıkarması ona daha 

makul geliyordu. Hem camdan ses gelme-

si demek, gözle görülmeyen bir çatlağın 

sinsice ilerleyip köşelere doğru kendine 

yol yapması demekti; sonrasıysa tamirat 

işlerinin gereksiz mali yüküydü. Cüzda-

nında bu tarz bir ödemeye ayırabilecek 

nakdi olmadığı sürece eve camcı da çağı-

ramazdı. Camcılar da, mesleği ölüme 

mahkum birçok esnaf gibi, yanında pos 

cihazı taşımayı reddediyordu. Üstelik bu 

ufacık çıtırtının camdan geliyor olması gi-

bi bir durum söz konusu olamazdı; gök-

yüzünden taş yağması için henüz çok er-

kendi ve çocukların yaramazlık yapama-

yacağı bir katta oturuyordu. Göz ucuyla 

camın ardını süzdüğünde, güneşin doğ-

maya yüz tuttuğunu gördü. Sabahın ilk 

ışıklarının maharetiydi bu ses. Isının beli-

ni kırdığı tahtanın uykusundan uyanması 

demek ki bu sesle oluyordu. Aynı güneş 

ışığı birazdan yere koyduğu saksıda pi-

nekleyen ve ismini bir türlü çıkaramadığı 

çiçeğin üzerine akacaktı. Uzun zaman ön-

ce ona hediye edilen bu çiçeği çok suladı-

ğında da küsmüştü kendine, suyu esirge-

diğinde de. Dengeyi tutturamadıkça kes-

mek zorunda kaldığı sararmış yapraklar-

dan balkonuna bir sonbahar süsü verebi-

lirdi. Küllükten tüten sigara kokusunun 

burnuna sürtünürken sonbahara çevir-

mekte maharetli olduğu tek şeyin balkonu 

olmadığını geçirdi içinden. Eğer sıralama 

şaşmazsa, birazdan içinden geçecekler 

onun hayrına gerçekleşecek dualar olma-

yacaktı.  

 İmdadına yetişen ikinci çıtırtının 

sesiyle irkilmiş rolü yaptı. Dirseğinden 

akan hissizliği ovuşturarak sakinleştirmek 

istese de buna engel olan şeyin aslında 

dirseği değil, ağrıyan sırtı olduğunu fark 

etti. Birkaç saattir oturduğu tabureden ya-

yılan sert tavır kuyruk sokumundan baş-

layıp tüm sırtına, oradan da anılarındaki 

sinir sistemine kadar ulaşmış ve onu geç-

mişine kadar uyuşturmuştu besbelli. Ge-

çen seferki gibi elini yakmamış olması bir 

mucizeydi. Uykusuz gecelerden kalma 

sabah dalmalarından vazgeçmesi gerekti-
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ğini düşündü. Fakat bu düşünceyi haya-

ta geçirebilmek için öncelikle uykuyla 

barışması lazımdı. Gel dedikçe kendini 

naza çeken bu tanrı lütfunun sırf birkaç 

cumayı üst üste ekti diye kendisinden 

esirgenmesi kimi zaman ağrına gidiyor, 

kimi zamansa kendisine gereksiz bir gu-

rur kaynağı oluyordu. Düşe kalka eğile 

doğrula bir şekilde uykunun beklediği 

pozisyona girmeye uğraşıyor, dönüyor, 

dertop oluyor, hazır ol pozisyonu alıyor, 

ceninden çok kurtçuğu andıran yarım ay 

kırması bir şekle öncelikle içe, ardından 

dışa doğru büklümleşmek suretiyle bü-

rünüyor, ama uykunun gönlünü bir tür-

lü alamıyordu. Yorganla, yastıkla, çar-

şafla, pencereyle ve duvarla tartışmasını 

bitirdikten sonra da mecburiyetten solu-

ğu mutfakta alıyor ve günü sigarasıyla 

karşılamaya koyuluyordu. İlk birkaç ne-

festen sonra yanına uğramayı akıl eden 

uykuya kanıp kanmamak arasında gidip 

gelirken yakmıştı elini birkaç gece önce. 

Parmaklarına kadar yanan sigaranın fer-

yadını duyamayacak kadar kör kütük 

bakarken düş dünyasına, ateş parmakla-

rını yoklamış, erketeye yatan dumandan 

icazeti alır almaz iki parmağının arasın-

dan sıvışmıştı, işte tam o sırada yakalan-

mıştı ateş, dumanın kabiliyetsizliğine 

söve söve küllüğe savrulmuş ve yer mi-

sin yemez misin diye sorulmadan hava-

sızlığa maruz bırakılmıştı. 

 Üçüncü çıtırtıda gözlerini açtı. Çi-

çek ona, o çiçeğe bakıyordu. Yaprakları-

nın gün kırmızısı ne de göz alıcıydı. İyi 

ki bu çiçeği öldü bahanesiyle toprağın 

insafına terk etmemişti. Zalim değildi 

toprak elbet; alır, bağrına basar, şefkatiy-

le sarıp sarmalar, fakat tam kendini en 

güvende hissettiği anda parçalara ayrıl-

ması ve her bir parçasının bambaşka 

noktalara dağılması için elinden geleni 

yapardı. Nesi vardı bütün kalmanın? 

Parça parça olacaksa eğer, tamamlanma-

ya çabalamanın ne anlamı vardı? Söküle 

döküle geride hiçbir şey kalmayana ka-

dar, bir iz, bir anı, bir yaşantı kırıntısı 

bırakmayana kadar zamanın durgun 

nehrine, bir hiç olmak, hiçbir şey olmak, 

hiçe evrilmek hiçbir çiçeğin hakkı değil-

di. Bak, yeşilin işveli tonundan yaşam 

damlıyordu şimdi mutfağın ılıman ze-

minine. Zemin üşüse de eve pek belli et-

miyordu bunu. Ev ise her bir parçasına 

gösterdiği özeni zemine de gösteriyor-

du. Bu uyumu sevemedi bir türlü, bir 

şeyleri uyumsuz hale getirmek isteği 

yoktu tabii ki, ama birbirine benzeme-

yen bunca parçanın uyumlu bir şekilde 

var olabilmesi ona kendi hayatında bir-

birinden bağımsız görünen şeylerin as-

lında ne kadar benzer olduğunu, buna 

rağmen bir türlü arzu ettiği birliği yaka-

layamadığını gösteriyordu. Zamanın da-

ğılmış parçaları üzerine yazılan tüm 

olaylar bile sonsuza uzanan raylarda bir-

birinin aynısı gibi görünen fakat her biri 

farklı bir benlik taşıyan çakıl taşlarının 

sergilediği uyuma benzer bir nitelik taşı-

yordu. Kendi yaşamındaki olaylar ise ne 
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zamanın merhametine bırakabileceği bir 

uyuma, ne de eşyanın birbiriyle olan iliş-

kisine benzer bir birlikteliğe bürünebili-

yordu. Gelişigüzel, üst üste yığılmış bir 

elbise dağının çeşitli nesneler gibi algıla-

nıp kendi gerçekliğinden uzaklaşması gibi 

bir yaşantıydı bu, üstelik benliğinden bu 

kadar emin olamayan biri- 

 Saksının bir anda ortadan ikiye ay-

rılmasıyla yerinden sıçradı. Birbirini takip 

eden çıtırtıların saksıdan geldiğini nasıl 

anlayamamıştı? Yüreği sakinleşsin diye 

elini göğsüne, kaba etini de tekrar tabure-

nin gergin derisine koydu, ona bir tehlike 

olmadığını, vahşi bir hayvanın saldırısına 

maruz kalmadığını ya da kayan bir zemi-

nin üzerinde oturmadığını gözleriyle etra-

fı seyrederek anlattı. Hormonlar olağan 

akışına döndüğünde tabureden kalkma-

dan saksıya doğru yöneldi. Toprak daha 

büyük bir yığına hasret, soğuk fayansın 

üzerine yayılmış, çiçekse tutunabildiği ka-

dar tutunmuştu köklerine. Yaşam devam 

ediyordu, fakat bu çizgi, saksının görün-

meyen kısımlarından başlayıp tüm çevre-

sini saran bu düz, pürüzsüz, neredeyse 

kusursuz addedilebilecek çizgi, bir çatlak-

tan çok öte bir düzlemin habercisi gibiydi. 

Çiçek ona bakmaya devam ediyordu. 

Sonsuz topraklarda bir rüzgâr esmek iste-

se belki de bu çiçeğin rüyasına girerdi. 

Rüyalarına çiçekler girmeyeli çok olmuştu 

ve biliyordu ki bu son bölünmeden sonra, 

onun için rüyaların devri bitmişti. 

Gözleriyle çizgiyi takip ettikten sonra ta-

bureden yavaşça kalktı, salonda kendisini 

bekleyen kalem kâğıdı es geçerek diz üstü 

bilgisayarının başına oturdu ve yıllar önce 

tasarladığı, fakat bir türlü içine giremedi-

ği öyküyü yazmaya koyuldu: 

 “Zamanın behrinde, ki zaman kendini 

bu sözün bir anlam kazanabilmesi için ikiye 

bölmüştür, zamandan da öte bir zamanın yok-

luğunda çırpınan bir adamın mutfağında sü-

rünmekte olan bir çiçek, saksısına sığmaz ol-

muş ve kibrinden çat diye ortadan ikiye çatla-

yıvermiş. Ama ne çatlamak, ama ne yarılmak; 

böylesi bir düz çizgi, böyle bir nizam hiçbir 

yerde yokmuş; pürüzsüz, eğrisiz büğrüsüz, 

tıpkı zamanın çizgisi gibi dümdüz bir yarık-

mış bu. Mevzubahis saksının tarif olunamaz 

yarığından lüzumsuz bir merak duygusu fış-

kırmış. Duygu, havada vurulduktan sonra 

yere çakılan kadersiz bir avın peşinden koştu-

ran kokuşmuş bir av köpeği misali süzüle sav-

rula, kendi benliğinden şüphe duymaktan fe-

nalık geçirmekle meşgul olan adamın burnun-

dan sızarak vücudunun tüm kanallarına ya-

yılmış. Yaygın duyguların kölesi olmaktan 

bıkkın bu adamın zihniyse, suçu kendinde bul-

maktansa her zaman olduğu gibi az önce bah-

sedilen ikiye bölünmüş zamanın kendisine ait 

olmayan kısmında bulmuş. Bulur bulmaz da 

gördüğü ilk bulutun üzerine atlamış ve çocuk-

luğundan aklında kalan bir masalın kahrama-

nı olan zamanın bilgesini bulmak üzere yola 

çıkmış. 

 O ne yolculukmuş, ya rabbi ne kıvrımlı 

dağlarmış onlar; mayasız hamur gibi ovalar; 
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pembe yanakta dikilen görünmez tüy misali 

ağaçlar ve orman, ah o nasıl bir tütsülenmiş 

orman; peki şu aşağıdaki gravyer yığınlar, 

böyle üst üste, yan yana dizilmiş taş üstünde 

taş, baş üstünde duman, dumanın altında 

kıvrılan insanlar; sonra derelerin oynaklığı, 

bir kölenin kıvrımları gibi butları ve sonra 

sis, sabah çiyi ve akşam güneşi; bu nasıl bir 

lütufmuş ki bulut zaman olmuş, akmış da 

akmış, uçmuş da görmüş sonunda varması 

gereken dağın zirvesini, Yeşim taşından vü-

cut bulmuş o kocaman ve pek bir makbul sa-

raylara giden yorgun yolları, kenarlarında 

türlü çiçeklerin oynaştığı, bir dudak kavisiyle 

yoğrulan merdivenleri, ve ilk adımı, ama 

korkmuş ilk adımı atmaya, ilk adım da ney-

miş, kimmiş ki o, kendisi korksunmuş ondan, 

çünkü ilk adım azap demekmiş, kabul etmek-

miş acıyı ve acıdan sonrası sancı, sancının 

ardı uyuşukluk ve dahi ölümün- 

 Bulutun düşe benzeyen sırtında ta 

aşağılara kadar inip Odiseusçuluk oynamak-

tansa, hiçbir adımla vakit kaybetmek isteme-

yen adam sarayın girişine gelir gelmez atla-

mış ve ardına bile bakmadan devasa kapının 

yolunu tutmuş. Halbuki yedi adım, yedi 

inanç, yedi kursak ve yedi ruhi mücerret son-

rası, sıfırdan bir ok gibi dümdüz tırmanması 

gereken bir dolambaçmış ardı; hiç bitmeyen 

bir doğum ve binlerce defa ölüm demekmiş 

her bir adım, ve benzeri. 

 Kapıdan içeri girer girmez karşılaşmış 

onunla; yumuşacık yastıkların üzerinde otu-

ran, hayır, bağdaş kurmuş gibi, ama yine de 

oturan, ve muhtemelen ezeldendir duruşunu 

değiştirmemiş o ihtiyar, sürekli değişen çeh-

resi ve bir uzayıp kısalan saçlarının değişen 

renkleriyle, temsil ettiği zamanın ta kendisi 

ve kendisinin dışında olmanın verdiği huzur 

ve kendi içinde akmanın verdiği kasvetle, bir 

çürüyüp bir pürüzsüz hale gelerek, bir çöküp 

bir serpilerek, çatlayan derisi gerile gerile gü-

zelleşip bir anda suyu çekilmiş toprağa döne-

rek öylece, ikiye bölünmüş ama tam gibi, bü-

tün ama parçalanmış gibi onu bekliyormuş. 

 Beklersin ki evvela bir selam versin, 

sonra icazet istesin, çöksün dizinin üstüne ya 

da bir izin, bir işaret gelene kadar öylece sa-

lınsın durduğu yerde. Lakin bu adam karşı-

sındakinin kim olduğunu bildiğinden, diz 

çökmenin zaman kaybı anlamına geldiğini 

hissetmiş olacak ki, ihtiyarın saçlarından 

akan saliseler nehrinin sonsuzluğuna baka 

baka gördüğü ilk pufun üstüne çökmüş ve 

girmiş söze: 

 “Ölümü zamanın içinde yoğurmak 

senin mi aklına geldi ihtiyar?” 

 Değişen yüzlerin hiçbirinde sorduğu 

sorunun etkisini göremediğinden olacak, sesi-

ni birazcık daha yükseltip, “Sana diyorum, 

zaman efendi misin yoksa zamanın efendisi 

mi, her kimsen biliyorum ki sen bu sorunun 

cevabını saklıyorsun bir yerlerde, nedir hik-

metin, söyle bakalım?” demiş ve pufun üstü-

ne rahat yerleşebilmek için sağa sola kıvırtıp 

durmuş. Zaman sustuğu yerden bakmış ona, 

yüzler gelip geçiyormuş çehresinden; bin bir 

çeşit insan ve hayvan figürü, bazısını tanı-

madığı bazısını ise tahayyül bile edemediği 

Yıl  1  Sayı  4  



Sayfa  62  

 

mahlukat ve tabii ki de sonsuz bir bulut sürü-

sü kırda bayırda otlar gibi geziniyor, fakat bir 

tek gözbebekleri değişmiyormuş. Adam bunu 

fark eder etmez bir açılan bir solan nehirlere 

diktiği gözlerini ihtiyarın gözbebeklerine kilit-

lemiş; sorularını nereye yönelteceğini biliyor-

muş artık. İblisi şaşırtacak bir çeviklikle pufa 

cuk oturmuş ve yeniden başlamış sözlerine: 

 “Sen bilmezsin o çiçeği, saksısını nere-

den bileceksin ki? Yalvardım ulan sana, bir 

sana bir de seni yaratana, ona dokunmayın 

dedim, akacaksanız siktir olun gidin, dilediği-

niz yerde istediğiniz toprağın içine akın, bo-

zun, sıçın, sıvayın ama benim kurban oldu-

ğum çiçeğime de saksıma da dokunmayın diye 

yalvardım durdum. Yalvarmadım mı? Yalvar-

dım. Ha ama de ki bana ulaşmadı duaların, 

ben duymadım, söyle ya, ulaşmadı de, de ki 

ben de hattını da, yolunu yordamını suyunu 

toprağını da dinime imanıma tek celsede s-“ 

 Zaman ihtiyar bir dağmış, kimi zaman 

yükselir, kimi zaman dibe batarmış, ama hep 

varmış ve hep var olacakmış. Bilgenin yüzün-

de hiçbir duygunun zerresi görünmüyor, son-

suz biçimden mürekkep yanaklarında tek bir 

kas titremiyormuş. Adam ağzına gelen her 

şeyi aşure eyleyip saça döke püskürtürken ihti-

yar sadece kendisinin fark edebildiği bir anda 

gözlerini kırpmış ve dünya o anın içinde son-

suza dek yok olmuş. 

 Beklersin ki evvela bir selam versin, 

sonra icazet istesin, çöksün dizinin üstüne ya 

da bir izin, bir işaret gelene kadar öylece salın-

sın durduğu yerde. Lakin bu adam karşısında-

kinin kim olduğunu bildiğinden, diz çökmenin 

zaman kaybı olacağını hissetmiş olacak ki, 

adamın saçlarından akan saliseler nehrinin 

sonsuzluğuna baka baka gördüğü ilk pufun 

üstüne çökmüş ve girmiş söze: 

 “Ee, hangi selamı tercih edersin? Han-

gi dil, hangi ritüel? Tarihte bir noktada sana 

tapanlar, adına bayramlar düzenleyenler, hat-

ta ileri gidip kurban verenler de olmuştur el-

bet. Gerçi hangi tapınağa, anıt mezara ya da 

dikili taşa bakarsan bak, bir noktada ya kendi-

ni ya da ölümü görüyorsundur, ilahi, bendeki 

de aklı sıra fikir yürütmek! Ha, siz kol kola 

geziyordunuz hep, değil mi? Sizi işlek cadde-

lerde görenler tanıyabiliyor mu mesela? Mi-

sal, durduk yere ‘Ooo, ölümle zaman değil mi 

bu ya? Vay vay vay, kimleri görüyorum! 

Aman deyim bana sürtünmeyin, n’olur, yaşa-

yacak çok şeyim var daha!’ deyip takılıyorlar 

mı size? Takılmıyorlardır elbet, sizin kol kola 

gezdiğiniz boyutta biz nasıl var olacağız ki? 

Zaten birinizin varlığı bize mevcudiyet kazan-

dırırken, diğerinin hoş gelişi bizim elvedamız 

olmuyor mu? Söyle, söyle yahu çekinme, olu-

yor de. Ama bana şunu da söyle, ölümü kendi 

içinde yoğurmak hanginizin aklına geldi? 

Söyle, hanginizin? Sen cevabı bana vereceksin 

ki, mesela ölümün aklına geldi diyeceksin, ya 

da benim, ya da bizi yoktan var edenin ki ben 

sorayım ona, sana ya da ona, sorayım diyeyim 

ki be melanetin kök suyu, be arzın ırzına ge-

çen, be sersem şeytan abidesi, benim çiçeğim-

den ne istedin de saksısına zaman çizgisini 

yerleştirdin! Ben yalvardım ulan sana, bir sa-

na bir de seni yaratana, ona dokunmayın de-

dim, akacaksanız siktir olun gidin, dilediğiniz 

yerde istediğiniz toprağın içine akın, bozun, 
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sıçın, sıvayın ama benim ku-“ 

 Zaman ihtiyar bir çınarmış, kimi za-

man yeşerir, kimi zaman solgun, kupkuru bir 

kütük haline gelirmiş; ama hep varmış, ve 

hep var olacakmış. Bilgenin yüzünde hiçbir 

duygunun zerresi görünmüyor, sonsuz bi-

çimden mürekkep yanaklarında tek bir kas 

titremiyormuş. Adam ağzına gelen her şeyi 

aşure eyleyip saça döke püskürtürken ihtiyar 

sadece kendisinin fark edebildiği bir anda 

gözlerini kırpmış ve dünya o anın içinde son-

suza dek yok olmuş. 

 Bulutun düşe benzeyen sırtında ta 

aşağılara kadar inip Odiseusçuluk oynamak-

tansa, hiçbir adımla vakit kaybetmek isteme-

yen adam sarayın girişine gelir gelmez atla-

mak istemiş, fakat son anda vazgeçip bulutun 

kendisini götüreceği ilk durağı beklemeye ko-

yulmuş. Çok da uzak değilmiş, hemen ileride, 

vadiyi geçtikten sonra sola kıvrılan yolda, şu 

altı kapının ardındaymış başlangıç. 

 Bulut onu ilk kapının ağzına gönül 

rahatlığıyla inebilsin diye makul bir seviyeye 

kadar alçalmış, adam aşağı atladığında teşek-

kür edecekken bulutun hava değişimi sebebiy-

le yağmur olup kendisiyle birlikte tüm girişi 

ıslattığını görmüş. Gülümseyebilirmiş adam, 

tıpkı birçok şeyi yapabileceği gibi. Ama yanak 

kaslarına söz geçiremediği gibi, geçmesi gere-

ken altı kapının haşmetli gölgesi durmaya 

yüz tutan yağmura bile korku salacak abide-

likteymiş. 

Geçmiş her bir kapıdan, kimi içe açılmış kimi 

dışa, kimi sağa savrulmuş kimi sola, ama 

hepsinin kilidi en baştan açıkmış, tek yapma-

sı gereken yürümek, yürümek ve yürümek-

miş; hiç durmadan, soluklanmadan teklikten 

çokluğa, çokluktan birliğe, birlikten ruhiyata, 

sonra  onun da ötesine, ötenin de aşkınlığına 

ve nihayetinde bağdaş kurmuş oturan ihtiya-

ra doğru kimi zaman tökezleyerek, kimi za-

man koşarak, ama hiç durmadan ilerlemiş ve 

ihtiyarı tıpkı beklediği gibi bin bir yüzüyle 

değil, tek bir yüz ve ifadeyle görmüş. İhtiyar, 

eliyle karşısındaki pufu gösterip oturmasını 

söylemiş. Adam, hiç karşı çıkmadan, ardında-

ki tüm kapıların tek tek kapandığını duyarak, 

sessizce köşesine oturmuş. 

 “Kısa yolculuğun daha uzun sürdü-

ğünü anlamışsındır umarım.” 

 Adam bakışlarını ihtiyarın salise neh-

rini andıran saçlarından söküp almış ve pırıl 

parlak coşan gözbebeklerine sabitlemiş. 

 “Yolculuğumun tamamına şahit ol-

duysan, ki olmaman gibi bir durum söz ko-

nusu olamazdı zaten, geliş sebebimi de bili-

yorsundur elbet.” 

 İhtiyar onaylar tavırla hafifçe sallamış 

başını ve devam etmesini buyurmuş. 

 “Ölümü çiçeğimden uzak tutacağına 

dair söz vermiştin. Koskoca zamanın efendisi, 

ya da ta kendisi, sahi, efendi misin yoksa sa-

hip mi? Öz müsün yoksa akis mi? Belki bu-

nu açıklayabilirsin önce.” 

 İhtiyar kaşıdığı sakallarının arasından 

dökülen saniyeleri avucunda toplayıp önünde 

akan dereye bırakmış. Adamsa gözlerini on-

dan ayırmadan cevabı beklemekteymiş. 

 “Çiçeğimi neden öldürdün?” 
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 İhtiyar şöyle bir kıpırdanmış, omuzun-

dan dökülen dakikaları avucuna almış ve dere-

nin üstünden esen rüzgâra doğru üflemiş. Ar-

dından adama dönmüş ve “Zamanın behrin-

de,” diye girmiş söze: 

 Zamanın behrinde, ki zaman ken-

dini bu sözün bir anlam kazanabilmesi 

için ikiye bölmüştür, her dakikanın ve 

saniyenin değerli sayıldığı ama ölçmek 

için henüz gelişmiş hiçbir aletin bulun-

madığı, kum diyarlarından en meşhuru 

Alwaqt derler adına, bir kent varmış. Bu 

kentin sakinleri gündüzleri kum ve gü-

neşle, geceleriyse rüzgâr ve ay ışığıyla 

karardıkları için talihlerinin de tıpkı de-

rileri gibi kapkara olduğunu düşünür-

müş. Bilim ve Sanatın olduğu kadar, ti-

caret ve cengin de kenti olan bu güzide 

yerleşimin kralına katiplik yapan Âdem 

adında bir zat varmış. Pek çokları tara-

fından sevilir, sayılır bir insan namzeti 

bu Âdemin Havva’dan olmasa da en az 

onun kadar işveli zevcesinden doğma 

periden bozma bir kızı varmış. Kömür 

karası insanların arasında ay ışığı gibi 

parlar teni, su gibi akar sesi, billur taşı 

gibi ışıldar gözleriyle, en mutsuz, en ta-

katsiz mekanlara bile neşeyle şavk sal-

masıyla nam bir güzel yıldız tanesi oldu-

ğundan herkes ona Şimal dermiş. İhti-

yarlar onu görünce gençleşir, gençlerse 

pervane olup ömürlerini etrafında fır dö-

nerek geçirirmiş. Tüm kent, hatta başka 

diyarların kentleri, ki mermerden ve sü-

tundan mürekkep tapınılası kuleleriyle 

arşa değen kentlermiş bunlar, namını 

duydukları bu güzel kızın nuru kendile-

rine de sirayet etsin diye ipekmiş, baha-

ratmış, çanak ve saire çömlekmiş derken 

bahaneyi bahaneye katar, bir deveyi bin 

eder, kervanlar düzer, bu şehrin yoluna 

revan olurlarmış. Kralı bile dize getiren 

güzelliği sayesinde kâtip eminmiş ki 

kral bir gün yakışıklı oğluna kızını layık 

görecek; işte o zaman tüm diyarlar bu 

kuzey ışığının büyüsüne kapılacak ve 

zenginlikler, şan, şöhret ve huzur bu 

kente akacakmış. 

 Dil akla boyun eğmediğinden yü-

rek dilden korkarmış, bu yüzden ken-

dinden geçen her şeyi dile getirmesin 

diye dile söylemezmiş, ama dil bu ya, 

arar, bulur ve ıslatmadan çıkarırmış bak-

layı, yürek de bakar ki korkuları gerçek-

leşiyor, oturur dizlerini döve döve dile 

ağıt yakarmış, açtığı yarayı nerede sakla-

sınmış? Fakat korkular korkusuzmuş, ne 

ödleri varmış ne eyvallahları. Kent pü-

rüzsüz bir öğle vaktine seğirtirken bir 

kuşun kanadı gibi çöküvermiş kentin 

üstüne korku bulutları ve kimsenin dile 

getirmek istemediği şey en beklenmedik 

anda gerçekleşmiş; tüm diyarların kuzey 

ışığı, Alwaqt şehrinin gözbebeği Şimal, 

şadırvanın ortasında elindeki meyve se-

petiyle birlikte yere yığılmış ve oracıkta 

teslim etmiş canını.  

 Kent tek bir gün bırakmamış yas 

tutmayı. Karardıkça kararan bahtlarına 

lanet ederek her gün mutlaka mezarını 

kabe bellemiş; çaputlar, sular, ağıtlar bı-

rakmış, onları hayattayken mazlum koy-

YÜK Ede biyat  



Sayfa  65  

mayan ışıklarını solduğunda da yalnız 

bırakmamak için toprakla göz göze gel-

meyi göze alarak tek bir gün sektirme-

mişler ziyaretlerini. Kâtibin haliyse o 

kadar perişanmış ki, kelimeler onun 

derdini anlatmamak için korkuyla par-

şömenlerin ardına saklanmışlar; sazen-

deler tınılar yola çıkmasın diye penala-

rını kat kat yorganların altına saklayıp 

dertli utlarını duvarlara, deflerini de 

sandıklara koymuşlar. Esnaf hep kısık 

sesle satmış mallarını, aman demiş git-

mesin sesimiz saraya, duymasın kâtip 

bu dünyanın seslerini, sanmasın ki biz-

ler yaşamaya devam ediyoruz, ışıksız 

karakuru mahlukatın nefes aldığı nerde 

görülmüş? 

 Kimi zaman karanlık gecelerde, 

kimi zamansa güpegündüz sokaklarda 

gezinen fakat işini kimselere görünme-

den halleden ölüm meleği, sonunda 

kâtip için ziyaret etmiş bu kenti. Kâti-

bin vaktinin geldiğini duyan esnaf za-

ten yarı açık pencerelerine sürgüyü çak-

mış, akan sulara destur çekmiş, rüzgârı 

kışkışlamış ve ite de eniğine de uluma-

sın diye kemik üstüne kemik atmış. 

Tüm kentin sokaklarından çekilen el 

ayak, bir köşede sus pus olsunlar diye 

ağızlarla gönülleri susturmuş, koca bir 

kent lâl olup kâtibin ölüm haberini 

beklemeye koyulmuş. 

 Ölüm meleği saraydan içeri girip 

kâtibin odasına göz attığında, kâtibi 

kendisini bekler bir şekilde, önündeki 

parşömenlere hokkalı notlar alırken 

bulmuş. Harflerin dansından mürekkep 

bir şölenle karşılandığını gören melek 

insan olsaymış eğer, gururdan koltuk 

altları kabarırmış. Tül perde misali sü-

züle süzüle gelmiş kâtibin yanına, son 

noktanın da koyulduğunu gördüğünde 

yüzüne bir memnuniyet yayılmış, tam 

kaldırmış haşmetli tırpanını ki şöyle 

bir geçirsin yüreğinin üzerinden, çünkü 

kâtip temiz ruhlu bir insanmış, ameliy-

le akliyle pirüpak bir canmış, işte o an-

da Kâtip bir sonraki parşömene doğru 

uzanmış ve yılankavi harfleri özgür bı-

rakmaya devam etmiş. Ölüm meleği tır-

panını sakince yanına indirmiş, bağdaş 

kurup Kâtibin ilmini seyre dalmış. Bir 

süre sonra Kâtip başını hafifçe kaldırıp 

ölüm meleğiyle göz göze gelmiş ve 

“Hatırlar mısın, bundan birkaç zaman 

evvel, benim gözlerimden birini aldın, 

kalan gözümle de seyreyle dedin alemi, 

alem harf olsun kâğıda aksın dedin, 

ben de artık yaşamı kör gözümle iplik 

iplik neşrediyorum sonsuz aleminize” 

demiş. Başını tekrar eğip yazmaya ko-

yulmuş, bir yandan da devam etmiş 

sözlerine: 

 “Kızımı kaybettiğim gün, senin 

şu kansız tırpanının kızımın canına 

değdiği o dakikayı yaşamadım ben; at-

layıverdim, sıçradım üstünden, zaman 

akarken ben havada asılı kaldım ve aktı 

gitti zaman kızım olmadan. Yere tekrar 

indiğimde gri göze mahkûm, elde kâğıt, 

dile onulmaz acıyla yaşadım sonraki 
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tüm saatleri. Ama her gün, tam kızımın 

ruhunu teslim ettiği dakikada kalktım 

zamanın üzerinden, sıçraya sıçraya bir 

sonraki dakikaya geçtim.” 

 Ölüm meleği bir yandan dinliyor, 

bir yandan da parşömenleri düzenledik-

ten sonra doğrulmaya zorlanan kâtibin 

kalkmasına yardım ediyormuş. Koluna 

usulca girdikten sonra, şamdanlardaki 

ateşi dermansız nefesiyle söndürmesine 

müsaade etmiş ve bırakmış, devam etsin 

diye sözüne: 

 “Kaç zaman geçti bilmiyorum, bel-

ki bir yıl, belki de on. Saymadım geçen 

zamanı, hem saysam ne değişecekti ki? 

Sonrasının bir önemi var mıydı? Sen 

söyle, ölüm meleği; bilirim hem geçmişi 

hem de geleceği aynı anda görebilirsin, 

birbirini besleyen kum tepeleri gibidir 

onlar; göz farklı görür ama rüzgâr bilir 

her bir kum tanesinin taşıdığı hikâyeyi, 

bu yüzden sen söyle bana: bir faydası 

olacak mıydı yılları saymamın? Ben de 

öyle yaptım işte, bıraktım saymayı; Her 

gün uykusuzluk, açlık, takatsizlik veya 

susuzluk demeden sadece kızımın son 

nefesini verdiği dakikayı bekledim.” 

 Sarayın merdivenlerinden dikkat-

le inerken tüm halk nefesini tutmuş, tek 

bir göz, tek bir nefes, katiple meleği izli-

yormuş. Toz bile kalkmayan yer, ken-

dinden öte bir sohbeti kirletmemek için 

kulağını tüm konuşmalara kapatmış. 

 “Zamanın dışına çıktığım o daki-

kalarda kızım bu sokaklarda koşuyor, 

türlü böceği kovalayıp gördüğü kiraz 

ağaçlarına tırmanıyor, esnafa neşe, bana 

huzur, kentimize de renk katıyordu. Za-

manın nehri zalim bir dakikanın hesabı-

nı tutarken ben tüm geçmişi yaşıyordum 

onunla.” 

 Issız sokaklardan yürüyüp kentin 

duvarlarının ötesindeki mezarlığa kadar 

yürümüşler birlikte. Kızının mezarına 

varan kâtip elindeki parşömenleri kızı-

nın baş ucuna bırakmış. 

 “Fakat ne zaman ki tekrar giriyor-

dum zamanın nehrine, işte o zaman baş-

lıyordu benim yer katındaki zamanım. 

Bu yüzden, doğru hesaplayıp buraya 

gelmiş olsan da ben yaşamadığım daki-

kaları geri istiyorum; üstelik yalnız de-

ğil, kızımla birlikte geçirmek istiyorum 

o dakikaları. Onları ne kadar sürede tü-

ketirim bilmem; bildiğim, karanlık gök-

yüzümü aydınlatan kuzey ışığımla geçi-

receğim kısacık anların benim tüm öm-

rüme bedel olacağı.” 

 Ölüm meleği kızının mezarının 

başında diz çökmüş kâtibi korkulanın 

aksine yek bir sükunetle dinliyormuş. 

Pelerinini bir türlü havalandıramayan 

rüzgârın yersiz çabasına aldırmadan, 

kâtibin sözünü bitirmesini bekliyormuş. 

Halbuki rüzgârın sitemi güneşeymiş, 

çünkü güneş, ufukta batmanın verdiği 

talihle olan her bir şeyi aya anlatmak 

için sabırsızlanıyor, toplayabildiği kadar 

ışığı; kentin duvarlarına, ölüm meleğine 

ve kâtibe çarpan tüm huzmeleri geri top-
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luyor, bağrında saklıyormuş. 

 “Peki, sen söyle bana ölüm mele-

ği; sen ve elçisi olduğun varlık, bana 

kızımın yokluğunda yaşayamadığım 

tüm o dakikaları geri verebilecek misi-

niz?” 

 Kimsenin ortalarda olmadığına 

ve artık ölüm meleğinin halesinin etrafı 

aydınlatmadığına kanaat getiren Kent-

liler, korunaklı evlerinden çıkıp yavaş-

ça şehrin surlarına bekçilik eden kapı-

lardan geçmiş ve mezarlığa yönelmiş. 

Mezarlığa vardıklarındaysa, kucağında 

parşömenlerle kızının mezarı başında 

canını teslim etmiş kâtibin yüzüne ya-

yılmış buruk tebessümü görmüşler.” 

 Hikayesini anlatmayı bitiren ihtiyar, 

kendisini dinlerken uykuya dalan saatleri 

uyandırıp yola koyulmaları için heybelerini 

saniyelerle doldurmuş. Adamsa oturduğu 

yerde ellerini incelemiş ve aynı zaman çizgi-

sinin tüm vücudunda bölük pörçük gizlen-

miş olduğunu görmüş. Bakışlarını yeniden 

ihtiyara yönlendirmiş. Beklemiş ihtiyarın ko-

nuşmasını, fakat tek bir kelime dahi çıkmamış 

ağzından. 

 Kafasındaki soruların anlayamamış 

olmasından kaynaklanmadığını biliyor, sezi-

yor ve idrak ediyorsa da, kabullenmeyi red-

dettiğinden midir, yoksa değiştiremeyeceğine 

olan çaresiz inancından mıdır bilinmez, kalk-

mış adam yerinden, güzelce ve asil bir en-

damla vermiş selamını ve ihtiyarın arkasına 

doğru yönelip olağan dünyanın yolunu tut-

ması gerekirken, ihtiyarın ve çevresindeki 

canlı cansız tüm varlıkların şaşkın bakışları 

altında geriye dönmüş ve geldiği tüm kapı-

lardan geçmeye koyulmuş; evvela aşkınlıktan 

tutsaklığa, ardından ruhaniliğe, sonra bölün-

müşlüğe ve en sonunda da tekliğe varmış.  

 Son kapıdan geçtiğindeyse onu bir da-

ha gören olmamış. 

 Öyküsüne son noktayı koyup bel-

geyi kaydetti. Bilgisayarının ekranını ya-

vaşça kapatırken sağ aşağıda kendisine 

zamanı gösteren çubukla göz göze geldi. 

Geçen vakti zihninde hesapladı ve fişi 

çektiğinden emin olduktan sonra yeni-

den mutfağa doğru yöneldi. Nasıl bırak-

tıysa öyle duran saksı ve toprak yığınına 

şöyle bir göz attı, kırılma noktasındaki 

düz çizgide hiçbir değişiklik yoktu. Yor-

gunluktan kızaran gözlerini ovuşturduk-

tan sonra “Temizlikçi kadın halleder ar-

tık,” diye geçirdi içinden. Balkon camın-

dan dışarıya baktığında bir süredir ziya-

ret etmek istediği şu garip dükkânın üze-

rinde yine yağmur bulutlarının toplandı-

ğını gördü. Artık kesmeyi bıraktığı sakal-

larının arasından gülümseyen dudakları-

nı bir bardak suyla ıslattıktan sonra tüm 

ışıkları kontrol etti ve dış kapının yanın-

da duran bastonunu da alıp yağmur bu-

lutlarının tepesinde kümelendiği 

dükkâna doğru yola çıktı.  

Yıl  1  Sayı  4  
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Ü 
niversitedeyken sırtını tepeye 

dayamış bir evde iki yıl kadar 

oturdum. Evin dış duvarlarının sıvası 

yer yer dökülmüştü. Sıvası dökülme-

yen, kabarık yerler uzaktan bakınca 

insana evin kabuk bağlamış yaraları 

gibi görünüyordu. Ev, sırtını dayadığı 

tepeyle de iyice iç içe geçmiş oldu-

ğundan evden ziyade topraktan çıkan 

bir çıbanı andırıyordu.   

 Evin arkasında, tam tepede, bir 

okul vardı. Okulun yolu evin hemen 

yanı başından geçiyordu. Okul zama-

nı değilse bu yolda kimsecikler ol-

mazdı. Öğrenciler bile. Önündeyse 

genellikle Çorumlu, Niğdeli inşaat iş-

çilerinin kaldığı yedi katlı bir otel uza-

nıyordu. Otelin önünden geçenler, 

okul yoluna sapmazlarsa otelin arka-

sında bir sokak ve o sokakta da sırtını 

tepeye dayamış bir ev olabileceğini 

katiyen akıllarından geçirmezdi. Ev, 

açıkta olmayışından mı, bayağı eski 

olmasından mı, nedir bilinmez, yıllar-

dır boş kalmıştı. Gurbete çıkmış, bir 

odayı paylaşan işçiler bile ona yüz 

YÜK Ede biyat  

Bir Esinti 
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vermemiş, onu tutmamışlardı. Arka-

daşımla biz nedense bu evi sevdik, 

kira da gayet ucuz olunca hemen tut-

tuk. İçini birkaç günde elden geçir-

dik, ötesini berisini adam edene ka-

dar bayağı kahrını çektik. Ama değ-

mişti doğrusu. Güzelleşmiş, cillop 

gibi olmuştu. Bir deterjanın da üze-

rinde yazdığı gibi: “Güle güle kirler, 

merhaba güzellik!”ti o hâliyle. Ev sa-

hibi bile babasından yadigâr evi öyle 

görünce sevindi, hiç gerek yokken 

bize teşekkür etti. Bugün bile ansam 

severim o evi. Hatta bugüne kadar 

oturduklarımın arasında en sevdiğim 

ev, odur, derim. Sadece bu hâlinden 

ötürü de değil. En samimi arkadaş-

lıkları, dostlukları bu evde gördüm, 

bu evde yaşadım.  

 İki katlıydı. Üstteki üç odadan, 

en arkadaki boyuna akardı. Öyle 

damla damla değil, şıldır şıldır. Ne 

kadar söylesek de ev sahibi çatıyı 

onarmaya yanaşmadı. Ona göre ev 

boş da kalsa olurdu. Odaya leğen, 

kova koyduk. Baktık, faydasız; bun-

dan vazgeçtik. Aksın, dursundu. 

Odanın kimseyi istemediği belliydi, 

bizi bile. Kapısını çekip o odayı sula-

ra, göğe, ıslaklığa, soğuğa; nihayetin-

de de kendi kaderine terk ettik, kendi 

hâline bıraktık. Hınzır, o da bizim bu 

iyiliğimizi bilmişçesine, içinde biri-

ken su, bir karış yüksekliğindeki ka-

pı eşiğine kadar gelirdi de zerre dışa-

rı sızdırmazdı. Su içinde birikir, gün 

gelince bir yerlerden akıp giderdi. 

Geride ıslak bir zemin ile şişmiş, ru-

tubetli duvarlar kalırdı.  

 Diğer odalar, sorunsuzdu. Bo-

yanınca da hepsinin yüzü gözü açıl-

mıştı. Yalnız üst odalarda biraz hare-

ketlensek evin ortadan çatlayacağını 

düşünürdük. Üstteki en büyük oda-

nın altı, mutfaktı. Mutfağın ortasın-

da, üstteki odaya dayanak olan bir 

direk vardı. Vakti zamanında birileri 

üstteki odanın gün gelip de ansızın 

çökeceğini, evin pat diye ortadan iki-

ye ayrılacağını düşünmüş olmalıydı 

ki böyle bir önleme ihtiyaç duymuş-

tu. Birinde arkadaşlar bizde toplandı. 

Dünyanın dönüşünü kutluyor olma-

lıydık. Öğrenciyken başka ne kutla-

nırdı ki? Dünya her gün dönüyordu. 

İstersek her gün kutlama yapabilir-

dik. Arkadaşlar kızlı erkekli halaya 

durdular. Coştular. Teybimiz vardı 
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sanırım. Baktım, halayın başında ol-

ması gereken ev arkadaşım ortada 

yok, onu aramak için aşağı indim. 

Onu mutfaktaki direğe yapışmış ola-

rak buldum. Öyle böyle değil, direğe 

bayağı bayağı yapışmıştı. Arkadaşı-

ma rağmen direk sağa sola hafiften 

sallanıyordu. Arkadaşım onu bıraksa 

kırılıp çatlayacak gibiydi. O hâliyle de 

ev üstümüze çökecekti. Arkadaşıma 

muzipçe, “Ne yapıyorsun?” dedim. 

Nasreddin Hoca fıkrası gibiydi. “Ev 

göçmesin diye direği tutuyorum.” de-

di. Haksız da sayılmazdı. Yukarıdaki-

ler biraz daha kudursa ev başımıza 

yıkılacaktı. Neyse ki daha fazla ku-

durmadılar da ev de başımıza yıkıl-

madı. Bunun biraz da arkadaşımın 

gayreti sayesinde olduğunu düşünü-

yorum. 

                                                                         

… 

 Bir de kız gelirdi bu eski, dö-

küntü evin yanına.  Otelin karşısına. 

Sigara içmeye. Sigara içerken saklan-

maya, görünmemeye. Özgür olduğu-

nu bilmeye. Büyümüş olduğunu ken-

dine göstermeye, kendini kanıtlama-

ya. Kime kanıtlayacaksa? Ara sıra ya-

nında gördüğüm arkadaşlarına mı? 

Hayır, onlara bir şey kanıtlaması ge-

rekmiyordu. Lise sondaydı. Aramız-

da iki yaş vardı. Arkadaşının birinden 

bu kadarını öğrenebilmiştim. O da 

kem kümle. Adını bile söylememişti 

kızın.  

 Kız oldukça türkülüydü. Evet, 

türkülüydü. Bir insan bana sıcak gel-

mişse ona türkülü derdim. Daha gö-

rür görmez ona içim ısındı. Sıcacıktı. 

Saçı küttü. O zaman modaydı, bu küt 

saç. Küt saçlıysa türkülü olurdu bu 

cinsler, diye düşünürdüm. Sıcak olur-

lar. Güzel olurlardı. Hâlâ da öyle dü-

şünürüm. Bir de sigaralıydı. Hem tür-

külü hem küt saçlı hem de sigaralıydı. 

Sımsıcaktı. Öyle güzeldi. Gerçi en 

başta güzel olması dikkatimi çekmişti 

ama sonradan onun güzel olması için 

küt saçlı, türkülü, sımsıcak ve sigaralı 

olması gerektiğine inandım. Onlardan 

biri olmasa güzelliği eksik kalacak gi-

biydi.  

 Evde olduğum zamanlarda; onu 

sabah okula giderken, okul çıkışların-

da, daima oturduğum evin yanında 

görüyordum. Bazen de daha o gelme-

den kendimi pencerede onu bekler-

YÜK Ede biyat  
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ken buluyordum. Oteli işleten yaşlı, 

zannımca kalender bir adam olma-

saydı, o kızı çok sık göremezdim. 

Olur ya, yaşına başına bakmayıp kız-

dan yararlanmaya çalışır, belki de 

tam tersi, onun kız başına sigara iç-

mesine çıkışır, onu oradan kovardı. 

Allah var, kızı gördüğüm zamanlar-

da kıza hiç mi hiç karışmadı. Ona ne 

kötü gözle baktı ne de onu rahatsız 

edecek söz söyledi. Otel de doğrusu, 

sigara içerken onun için iyi bir ka-

muflajdı. Onun orada olduğunu kim-

se bilmez, kimse görmezdi. Kız bun-

ları bildiği için geliyordu o evin ora-

ya. Orayı sigara içmek için keşfetmiş-

ti. Belki de biz taşınmadan çok önce 

keşfetmişti. 

 Canı sıkkın olduğu günlerde 

evin yan tarafındaki üstü açık, nere-

deyse yıkıldı yıkılacak müştemilata 

girerdi. Kapısı açık değilse açmak 

için ayakla hafifçe itelemek yeterliy-

di. Oradayken bilirdim ki kafası bir 

şeylere bozuk, canı sıkkındır. Bunu 

üst üste yaktığı sigaralardan anlar-

dım. İşte o kız, sigara içmek için hep 

evimin yanına gelir, sigarasını yakar, 

dumanını aşağıdan pencereye doğru 

üflerdi. Ne bilsindi, o sigarayı sadece 

kendi içmiyor, ben de onunla birlikte 

içiyordum. Görmüş müdür, beni? 

Görmüştür, görmüş olmalı. Yalnız 

benim içtiğim onun güzelliğiydi. O 

güzelliğin içinde nikotin yoktu. Küt 

saç vardı. Sıcaklık vardı. Türkü var-

dı. Güzelliğin ta kendisi vardı. Eee, 

yanına varıp konuşsaydın, diyeceksi-

niz. Yok, bugün olduğu gibi o gün de 

utanıp sıkılırdım böyle işlerden. Da-

ha doğrusu tek taraflı gönül işleri ba-

na, başkasına ait bir şeyi onun razı 

olmayacağını bile bile ondan istemek 

gibi gelir. Kanaatimce güzellik de öy-

le her isteyenin kolayca alacağı bir 

şey değildir. Hele onun güzelliği! O 

güzelliğe ben ancak bakabilirdim ki 

bundan fazlasına da yeltenmeye ce-

saret edemedim. Karşısına çıkma-

dım. Güzeldi. Küt saçlıydı, sıcacıktı, 

türkülüydü ve de püfür püfür sigara-

lıydı. İnsan böylesinin karşısına çıka-

mazdı, ona sadece bakardı. Gizli de 

olsa doyasıya bakardı. Hayır, rönt-

gencilik değil bu. Öyle bir şey değil-

di.  

 Karşısına çıkmadığımı söyle-

miştim ama onunla konuşmadığımı, 
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saatlerce sohbet etmediğimi söyleye-

mem. Onunla saatlerce konuştum, 

sohbet ettim. Hem de günlerce, hafta-

larca, aylarca… Hayalimde onu karşı-

ma alır, onunla konuşur, oradan bu-

radan sohbet eder, birlikte hayallere 

dalar, içinde ikimizin olduğu mutlu 

bir hayatı söz konusu ederdik. Pek ta-

bii tüm bunlar olup biterken o, yine 

sigarasını yakmayı ihmal etmezdi. 

İçerdi, içsindi. Keyfi bilirdi. Kime ne! 

Yanımda değil miydi, isterse üstü ba-

şı tümden sigara koksundu. Kime ne! 

İlla gül kokmasına, parfüm kokması-

na gerek yoktu. Gerek yoktu üstüne 

başına güzellik sürmesine. O zaten 

çok güzeldi.  

 Bugün bile “Bana güzel kimdir, 

nedir?” deseler, “O” diye cevap veri-

rim. Adını sanını bilmediğim bu kızı, 

bu insanı söylerim. Yalnız şu an hatır-

lamaya çalışsam da onu hayal meyal 

bile hatırlayamam. Onun için bendeki 

güzellik kavramı, öyle pek ete kemiğe 

bürünmez. Bir güzellik başlar içimde 

ama tamamına ermez. Güzel diye bir 

şeye başlarım sonlarına doğru ondan 

çokça sıkılırım. Hep bu kızdan bili-

rim, bunu da. Belki de tüm insanlarda 

böyledir bu. Herkesin içinde, geçmiş-

te ulaşmak isteyip de ulaşamadığı, ta-

mamına erdiremediği güzellikler var-

dır. Bugün bir güzellik yarım kalıyor, 

tamamlanamıyorsa sebebi geçmişteki 

tamamına erdirilmemiş o güzelliğin 

kaybı olabilir. Kim bilir?   

 Güzellik denen fenomen bende 

ete kemiğe bürünecekse o kızın o ya-

şıyla çıkıp gelmesi, karşımda olması 

gerek. Ama içtiği sigaranın dumanı 

sanki saklamıştır onu. Uzaktan bir 

isin içinden yüzünü seçecek gibi ol-

sam da onun görüntüsüne bile ulaşa-

mam. Bir gün karşıma gelip, “Ben 

pencerenin altındaki o kızım.” dese 

bile onu hatırlayamam. Geçmişin de 

bu yönü kötü. İleride aklına düşecek-

leri insan bir fotoğraf karesine, başka 

araçlara hapsetmeli, onun adını falan 

öğrenmeli. Onu tohumlar gibi bağrın-

da taşımalı. İstediği zaman, istediği 

yerde onu bulup ortaya çıkarabilmeli.   

 Peki, niye diyeceksiniz? Niye 

olacak? İnsan merak ediyor. Şimdi ne 

yapıyor, nerede, kiminle? Hayat için 

ne gibi yatırımlar yapmış? Güzelliği 

solmuş mu? Hâlâ sigaralı, küt saçlı 

mı, insana soğuk mu, sıcak mı? Onu 

böyle anmam, aklıma getirmem fazla-

YÜK Ede biyat  
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ca mı abes? Yok mu sizde de böyle 

düşünceler? Dahası o gün cesaret edip 

de ona söyleyemediklerim var içimde. 

Onları ona söylemeliyim. Söyleyince 

de o yıllarda ona beslediğim duygular 

onun gözlerinde nar kırmızılığında 

çatlamalı. Ama olur ya, evlenmiştir. 

Kim bilir, çoluk çocuğa karıştırmıştır 

veya talihi yaver gitmemiştir. Beni 

susturur, güzelliğinin anılmasını bile 

istemez? Belki de ona nar kırmızısı bir 

şeyler söyleyecek biri varken o şu an 

hayatta değildir. Ölmüştür.  

 Düşünürüm ki tüm o büyülü 

sözler, o güzel şiirler, bütün bütün 

sevdalı olduğumuzu düşündüğümüz 

zamanlardaki sevdiğimize değil de iş-

te böyle anların muhatabına söylen-

meli. Çünkü kanaatim odur ki o büyü-

lü sözler, o güzel şiirler en çok da böy-

le zamanlardan yontulmuş, kotarıl-

mıştır. Hepsi de acı bir hatıranın, bir 

bakışın, camın ardındaki gizli iki gö-

zün, gizli gizli sevmenin eseridir.  

 Gece gece bir arkadaş andı o evi. 

Ev deyince de benim aklıma sigaralı, 

küt saçlı, türkülü, sıcacık, güzel mi gü-

zel o kız düştü. Kız belki de her za-

man içimde bir yerlerdeydi, hep vardı 

da ben farkında değildim. Yine o gün-

lerde olduğu gibi, her zaman içimin 

duldasına geliyor, bir sigara yakıyor, 

küt saçıyla içimde geziniyor, içimi gü-

zelleştiriyor, aşağıdan bana bakıyor, 

beni görmemiş gibi numara yapıyor, 

gülümsüyor, sinsi sinsi, keyifle sigara-

sını tüttürüyor. Beni yakıyor. Tekrar 

tekrar kendine sevdalandırıyor... Öyle 

olmalı. Yoksa onu böyle gece gece an-

mış olmazdım.  

 Bir sigara da ben yaktım. Yıldız-

ların gökte dolanması gibi, bir kız do-

landı durdu içimde. Hem çok yakı-

nımdaydı hem de hiç ulaşılamayacak 

kadar uzakta. Ona sıvaları yer yer dö-

külmüş bir evin pencerelerinden bakı-

nıp durdum. Güzelliğinden, sevdasın-

dan küt küt öksürdüm. Beni o hâlde 

gören olsa, “Kalbine dikkat et!” derdi. 

Ben de ona gülümseyerek, “Doğru 

dersin.” derdim. “Doğru!”   

Esiyor bazen böyle!  
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Korku burda. Tam da burda. Ka-

natları kara. Ve. Ve sessiz, yerinden 

emin. Ve çok güzel. Ama bu göğsümde-

ki kömürler. Onun ektikleri değilse ne? 

Fakat sevmiştim, sevinmiştim de sevi-

nemedim mi? Sevindirmedi. Korku se-

vindirmedi. Müsaade vermedi. Kanat-

ları kara. Pulları mavi, gece mavisi. Sa-

rılırken sevdiğime, o da sarılıyor bana. 

Ağırlığını göğsümde hissettiriyor. Kor-

ku oluyorum. Neden korku oluyorum. 

Benden ne istiyor? Yüzümü yüzüne 

değdiremiyorum. Söyleyecekleri var gi-

bi. Nasıl izin vereyim. “Cesaret korku-

ya rağmen ilerlemek.” Cümle güzel. 

Cümleyi yaşamak. Zor. Korkunun ka-

natları çok güzel. Sıcak. Ağırlığı yavaş-

latıyor. Kendimin bir yerlerine batıyor 

gibiyim. Göğsümdeki kömürler ciğe-

rimdeki havayı bastırıyor. Suyun dibine 

dek batıyorum. Ama ben. Ben sadece. 

Sevdiğime sarıldım. Bunun iyi hissettir-

mesi gerekmez miydi? O bana cevap 

vermiyor. Yalnızca aşağı çekiyor. Daha 

çok nefes almak yüzeye çıkarmıyor. Di-

bini gördüm, dibini biliyorum. Yabancı-

sı değilim. Ama sıkıldım. Dışında kal-

mak istiyorum. Kurcalamaya yorgu-

num. Elim gitmiyor. Kolay yanıtlardan 

birini seçesim geliyor. Çekip gitmek gi-

bi. Sivri uçlu bir kalemle üzerini çizmek 

gibi. Adımı silmek gibi. Korkuya sab-

rettiren seçenekler bunlar. Bir sonraki 

ana dek, kanatlarını tarar, pullarını bi-

ler. Koyulur renkleri, köşede bekler.  

Geceyi ne yapalım peki. Gece, ele 

verir güçsüzlükleri. O zaman yazma-

mak zorlaşır. Özledim gibi. Düşleme-

mek güçleşir. Sarılmak gibi. Çıplak 

ayakların birbirine teması. Nefesin sı-

caklığı, yükselip alçalan devinen arzu-

yu. Kasıklardan, vücuda. Ayakuçların-

dan çekilen hazzıyla yine kasıklara. Dı-

şarı çıkıp akana değin. Sonrasında. Yor-

gunluğunun güzelliği. Sıcaklık. Yakın 

olmak. Kokusu. Dokunmanın kokusu. 

Görmeye galip dokunmanın kokusu. 

Ertesi günün görüşünün anlamını de-

ğiştiren. Devindirir. Fakat düşüncesi. 

Gecenin güçsüzlüğünde tüm bunların 

düşüncesi. Sabah uyanıp apar topar, 

alelacele, isteksiz ve kaskatı, işe başla-

mak, güne başlamak. Korku uyurken, 

hissettirmemişken daha biteceğini, hep-

YÜK Ede biyat  

Duyuş Boşluğu 

Veysel Kobya 
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sinin biteceğini. Ayrılığı. Ayrılığın 

gölgesinin kavuşmanın rengini tü-

keteceğini. Ama uyanınca katılaş-

mak güzel. Eli gitmemek telefona 

mesela. Gece kendini durdurmak 

güzel. Boğazında bırakmak güzel, 

ertesi gün pişman olmaktansa, yut-

kunmak güzel. Korku güzel. 

Konuşmak nasıl? Söylemeden 

duyulmaz ki... Söyleyince de du-

yulmaz ki… Düşünce söze gelirken 

eksilecek. Kulağa varasıya eksile-

cek. İç sesin eşliğinde kaybolacak. 

Anlaşılmayacak.  Sonra öfke örte-

cek hepsini, gece gibi. Bir önceki ge-

cenin tersi rolde bu kez. Açık etmi-

yor, örtüyor. Söyleme isteğinin kati-

li de o. Anlaşılmama korkusu. An-

laşılmasa ne olur. Kimse kaldırıp 

düşürmesin diye kendi elinle düşü-

rüp kırmak. Yalnızlık buna benzi-

yor. Uğultu. Uğultu. 

“Yanılıyorsun!”  

“… kanatlarım falan yok. Ka-

rıştırıp duruyorsun. Bir şey olduğu 

yok. Hepsi sende dönüyor. Ataleti-

nin içinde. El uzatmaya tembelsin. 

Konuşmaya tembelsin. Kavga et-

meyi göze alamıyorsun. Arzuna sa-

hip çıkamıyorsun. Benim diyemi-

yorsun. Güçsüzsün. Kırılmamak 

için vazgeçiyorsun. Cevaba rızan 

yok da sormuyorsun. Güzel ya da 

çirkin değilim. Tehlikeli ya da gü-

venli de değilim. Sarılmak göğsüne 

dolup batırıyorsa seni, yüküne bak. 

Bana değil. Bana bakamazsın, beni 

göremezsin. Yarattığına körsün. 

Senden geleni reddediyorsun. Zor-

lanınca terk ediyorsun. Yenisini 

bekleyen ben değilim. Sınır koyan 

sensin. İçeri alan, duvarları göste-

ren, vitrinlerde korunmalı eserlerini 

sergileyen sensin. El uzatana vuran 

sensin. Senin gibi görmesini istiyor-

sun. Senin gibi göremediklerine kı-

rılıyorsun. Mesafe uzatıyorsun, ışığı 

kapatıyorsun, sözü sakınıyorsun.  

Kanatları kara, pulları gece 

mavisi. Ama kanatların çok ağır ve 

korkudan değil kibirden. O yüzden 

batıyorsun. Kes onları. Hakikati 

ben değilim. Kes onları. Söz ettiğin 

ben değilim. Azat et beni kendin-

den.” 

 

 Ben bu dili bilmiyorum. Ben 

bu dili bilmiyorum.  
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 *Bu öykü Jean Antoine Theodore Gu-

din‘in 1845 tarihli ‘Deniz Feneri’ tablosun-

dan ilhamla yazılmıştır. 

 

A dım attıkça küçük taşların sivri uç-

ları çıplak ayağını kesti. Kesilen 

etinden kan sızmaya başladı. Her kesiliş-

te acıyla iç çekse de ayakkabılarını giy-

memeye kararlıydı. Ayakkabılarını geri-

de, sandalda bırakmamış olsaydı bile giy-

mezdi. Deniz fenerinin bulunduğu bu 

küçük adaya asla ayakkabıyla girmemiş-

ti. Babası çocukken anlatmıştı ona, baba-

sına da kendi babası. ‘’ Ayakkabıyla yü-

rürsen eğer, deniz fenerini koruyan su 

perilerinin saflıkları bozulmuş olur. On-

lar da intikam için fenerin camlarını par-

çalarlar.’’   

  Aslında bundan artık korkmama-

lıydı. Çünkü deniz fenerinin bir önemi 

kalmamıştı.  Tepesindeki lamba çalışmı-

yordu. Üstelik bir zamanlar bilindik bir 

liman kenti olan, deniz fenerinin üzerin-

de olduğu adacığın gerisindeki şehir, ar-

tık terk edilmişti. Şehrin, verdiği göçler-

den nüfusu azalmasına rağmen, ülkenin 

yöneticileri, şehir statüsünü düşürmemiş-

lerdi, liman belki bir gün değerini yeni-

den kazanır diye. 

 Zifir Gök Deniz’in ailesi, şehrin en bili-

nen ailelerinden biriydi. Çünkü kentin 

ilerisindeki adacığın ve deniz fenerinin 

güvenliği, bakımı dedelerinden beri onla-

rın göreviydi. Gemileri kente ulaştıracak 

deniz fenerinin güvenliğine, bakımına 

kenttekiler önem verirdi.  

 Adını dedesi koymuştu Zifir diye. 

Kentte, eskilerin ‘netameli haftaları’ dedi-

ği, karanlığın ve gri bir sisin kente çöküp, 

güneşin görünmediği günlerden birinde 

doğmuştu. Dedesi bu yüzden adını ‘Zifir’ 

koydu. Oğlunun adını duyan ve insanın 

kaderinin ismiyle şekillendiğine inanan 

annesinin üzüntüden sütü kesilince, ba-

bası, nüfus müdürlüğüne bir kez daha 

gidip ‘Zifir’ kelimesinin yanına bir de 

‘Gök’ kelimesini ekletti.  

 İşte şimdi, çıplak ayağında kesik-

lerle yürüyen, sağ omzuna çifteli bir tü-

fek asmış, sol omzuna fişekliğini takmış, 

pantolonunun kenarına üç gün önce fe-

nerin içinde merdivenlerde bulduğu 

‘Küçük Kara Balık’ kitabını sıkıştırmış bu 

orta yaşlarındaki adam, Zifir Gök De-

niz’di. 

  Deniz fenerinin önüne vardığında, 

eskidikçe heybetini yitirmeye başlamış, 

kâbustan çıkmamışçasına yükselen yapı-

YÜK Ede biyat  
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yı inceledi. Adacığın kenarlarına çarpan 

dalgaların sesi de fenerin, insanın etini 

sertleştiren korkutuculuğunu arttırıyor-

du.  

 Babası, son yıllarında deniz feneri-

ne uğramaz olup fenerin boyanma işini 

oğluna bırakmıştı. O da birkaç boyacı 

tutup, eski rengi maviye boyamak var-

ken siyaha boyatmıştı. Sebebini sorduk-

larında, ‘Fener belli olmadan karanlığın 

içinde yalnızca ışık görünse daha güçlü 

olmaz mıydı?’ diye cevaplamıştı.  

  Oysa siyaha boyamasındaki tek 

sebep buradaki fenerle kaderinin aynı 

olduğunu düşünmeye başlamasıydı. Şe-

hirdeki üniversitenin ‘Denizcilik’ bölü-

münü okumuştu. Üçüncülükle mezun 

olunca ülkedeki şirketlerden birinin 

temsilcisi onunla iletişime geçmiş, şirke-

tin gemilerinden birinde iş teklif etmişti. 

Annesinden başlayarak çevresinde tanı-

dığı herkes karşı çıkmıştı buna, elbette 

onu düşünerek. Onu korumak için. Ge-

micilerin hâlini limana gelenlerden gö-

rüyordu zaten. Kir içinde, denizin çıldır-

tıcılığının tam ortasında, ölse belki gö-

mülemeyecek. Üstelik denizin kanunla-

rının sertliğine karşı ne yapacaktı? Fırtı-

nalar, alaboralar... ‘Ölmek ayrı, boğula-

rak ölmek ayrı… Hem ölmesen bile de-

niz çöktürür insanı. Sinirlerin yıpranır. 

Denizcilik okumana bir söz söylemedik. 

Askerliğini az yap diye üniversite oku-

ması iyi olur dedik. İstemiş, hevesini al-

sın, kolunda da altın bir bilezik olsun 

dedik. Ama bu fenere bizim ailenin er-

kekleri dışında kimse bakamaz. Bizim 

ailenin erkekleri de bu fenere bakmak 

dışında bir iş yapamaz. Fener demek, 

bizim aile demek. Aileni yıkmış olursun 

gidersen, dağıtmış olursun. Derdin pa-

raysa eğer, kazandığımız parayı sen de 

görüyorsun. Denize gidenlerin birço-

ğundan fazla kazanıyoruz.’ 

  Zifir, onları dinlemişti. Hayallerin-

den vazgeçmiş değildi. İstediği zaman 

atlar bir gemiye giderdi denizlere. Mes-

leği elindeydi nasıl olsa. Feneri de sevi-

yordu üstelik. Hem onun asıl derdi şair-

likti. Denizlere açılma sevdası da bura-

dan geliyordu. Rimbaud’a özeniyordu. 

Şiirlerini fenerinde de yazabilirdi. Üste-

lik ona bolca boş vakit veren, yalnız ka-

labileceği yerdi bu deniz feneri. Şiir yaz-

maya daha fazla vakti olurdu. 

 Basamakları çıkarken fenerin iç 

duvarına yazdığı şiirlere baktı.  Fenerin 

hem içi hem de dış duvarlarını yedi sene 

önce boyamıştı en son. Boya şimdi dö-

külmüş, dökülmeyenler düzensiz çizgi-

ler halinde kirecin üstünde desen oluştu-

ruyordu. Bu haliyle deniz feneri, sanki 

bir vahşi hayvan gelip pençelemiş, hay-

vanın yardığı yerden de siyah bir kan 

çizgi halinde akmışa benziyordu. Bu de-

niz fenerinin kanı olsa olsa siyah olurdu 
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zaten diye düşündü, tıpkı kaderi gibi. 

Fenerin yarılan etinden de şiirler çıkmış-

tı. Zifir Gök’ün bir zamanlar deniz fene-

rinin duvarına yazdığı şiirler. 

 Fenerin, on yıl önce babası ölüm 

döşeğindeyken, içini ve dışını siyaha bo-

yadığı sene, yağmursuzluktan bir kıtlık 

çıkmıştı. Tahıllarını dış ticarete kapatan 

ülkeler sebebiyle kent iflasın eşiğine gel-

mişti. Üç sene süren kıtlığın sonunda li-

man unutulmuş, şehir başka kentlere 

göç vermeye başlamıştı. Ve deniz feneri-

nin, onun gemilere yol göstericiliğinin 

bir önemi kalmamıştı. Fenerin siyaha bo-

yanmasının bittiği kırk ikinci günün sa-

bahında, babasının bedeni boş kalmış ve 

akşamında, babalarını dört saat önce 

gömdükleri bu dünyanın topraklarında 

kıtlık çıktığını görmüşlerdi. Tamam, 

yağmursuz kaldığı belliydi dünyanın 

ama kentteki ihtiyarların deyimiyle bir 

kıtlık başlayacaksa eğer geliyorum, geli-

yorum diye bağırarak gelirdi. Aniden 

yükselen kıtlık kıyametin bir alameti 

miydi? Ve ertesi sabah şehrin karanlığa 

büründüğü netameli haftaları başlamıştı. 

 Deniz fenerinin içine girerek basa-

makları çıkmaya başladı. İki yüz yetmiş 

üç basamak çıkacaktı zifiri karanlığın 

içinde. Çünkü bu seneki netameli hafta-

larındaydı şehir, karanlığa ve sise gö-

mülmüştü. 

 Sekseninci basamağa gelince dur-

du. Kitabı çıkardı pantolonunun kenarı-

na sıkıştırdığı yerden. ‘Küçük Kara Ba-

lık’ kitabın kapağındaki siyah renkli ba-

lığa baktı. Üç gün önce bu basamakta, 

yerde bulmuştu. Daha önce hiç fark et-

memişti kitabı. Adacığa senelerdir on-

dan başka kimse gelmiyordu. Birinin bu 

kitabı buraya bırakmasının imkânı yok-

tu. Kitap eski olduğunu gösteriyordu 

içindeki basım tarihine bakmaya gerek 

kalmaksızın. Yaprakları sararmış, beyaz 

kapağı nemlenmişti. Kitap kapağındaki 

küçük siyah bir balığın resmi ve ‘Küçük 

Kara Balık’ yazısı solgundu. Yazarın res-

mi ise, nemden olmalı, erimişti.  

 Kitabın oraya nasıl geldiğini me-

rak etmeyi bir kenara bırakıp, basamağa 

oturup okumaya başlamıştı. 

 Oturduğu basamaktan, ‘Küçük 

Kara Balık’ masalını bitirmiş olarak aya-

ğa kalktığında. Elindeki kitaba bakakal-

dı bir süre. Dışarıdan gelen gök gürle-

mesiyle ürkünce sıyrıldı dalgınlığından. 

Kitabı ne yapacağını bilemeyerek panto-

lonun kenarına sıkıştırıp buradan ayrıl-

dı. Evine vardığında, kitabı merak eden 

çocuklarına vermedi kitabı, onların asla 

ulaşamayacağı yere, evindeki döşekliğin 

en üst rafına, çifteli tüfeğinin yanına bı-

raktı. 

  Üç gün boyunca bilinçsizce tarla-

da çalıştı. Akşam, ona neler olduğunu 

soran karısının gözlerine, yeni bir renk 



keşfetmiş ne olduğunu anlamaya çalışı-

yormuş gibi bakıyordu. Belli ki siyahtan 

daha koyu, zifiriyi aratacak bir renkti bu. 

İkinci günün sonunda denizden gelen 

kuş çığlıklarından bıkan komşusunun, 

‘Aslında alacaksın eline çifteliyi tek tek 

köklerini kurutacaksın bu kuşların, kur-

tulacaksın gürültüsünden.’ demesiyle 

Küçük Kara Balık’ı yutan kuşu hatırladı.  

 Kitabı ilk aldığı basamağa bıraktı. 

Basamakları sayarak çıkmaya devam et-

ti. En sevmediği huyuydu bu. Fenere her 

basamağı sayarak çıkardı.  

 İki yüz yetmiş üçüncü basamağın 

ardından yürüdü, senelerdir ışıksız kal-

mış fenerin içinde. Kenara vardı. Karaya 

bürülüydü bütün gökyüzü, zifiri karan-

lıktaki göğe baktı. Çifteli tüfeğini dol-

durdu. Nişan aldı. Karabataklar seslerin-

den belli ordaydı işte. Karanlığın içinde, 

yalnızca seslere odaklanarak nişan aldı. 

Ateş etti fişekliğinde getirdikleri tüfeğin 

içinde bitene kadar.  

 Fişekliği boşalıp, tüfeğine vereceği 

yem kalmadığında derin bir nefes alarak 

tüfeği de fişekliği de denize, tuttuğu so-

luğunu verirken fırlattı. Yerdeki boş ko-

vanlara eğildi. Her birini denize attı.  

 Gökten, tutulup iki ucundan çeki-

len çürümüş çarşaf sesi geldi. Mavi bir 

yağmur yağmaya başladı. Ve şiir yaza-

madığı onca anın ardından, dudaklarına 

iki dize yerleşti. Tekrar bir şiir yazabil-

menin mutluluğuyla, dizeleri unutma-

mak için, tırnağını duvara sürterek iki 

dizeyi yazdı. ‘’Bu yağmur neden ma-

vi? / Ve neden boyamıyor bizi?’’ 
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hiçbir şeye gücüm yetmiyor 

herkes dışarı çıksın 

mecazlar, masallar, kavramlar ve bütün dik başlı alegoriler 

pısırık bir maddeyim ben 

basıncı yüksek bir çekinik 

alın terimin alın yazıma attığı düğümler 

ve nereye başvurduysam bir daha karşıma çıkmadın 

belki de çıktın 

belki de seni unuttuğuma pişman olunmalıydı, atladım 

ve böylece sen de bana her kadını sana dönüştürmenin lanetini ba-
ğışladın 

ne dersin 

biraz da başka şeyler mi içsek 

 

kalabalıklar dolusu halatlar fırlatıyorum semaya 

her yara da yeni bir başlangıç demektir 

dolduruyor musun? 

ayrıca, bana beton, zift ve bir de yeni bir gövde getirin 

tanrım bu liman 

yani bu rıhtım 

bu beni içinde tutan bütün altı çizili alıntılar 

bir korkuysa bu 

tamam ne geliyorsa gelsin başıma ama korkuyorum inan 

çünkü herkes birbiriyle bir şekilde anlaşabiliyor ya 

Kırmızı Mürekkepli Arzular 

Aykut Akgül 



ya ben? 

hava kararınca ışığı kapattıktan sonra perdeyi açmalarla mutlu olan 

kanepedeki aklı sarsak ve sakalını aklar öpmeye başlamış uyuşuk 
bir orkestra 

dudaklarım şarkı sözlerine yumruk 

gözlerim uçsuz bucaksız melodiler  

ve bacaklarımı tekmeleyen enstrümanlar var dalgakıran 

 

beni bulmanız için ardımda zincir halkaları bırakıyorum 

tane tane 

beni bulduktan sonra onların hepsiyle zincirleyiniz yeniden 

yenin beni yemin ederim itaat ederim hepinize hemen  

ve gerçekten merak ediyorum 

sesimin adındaki o kırmızı mürekkepli sebebe ulaşma arzusu neden 

nedendi bazen sırf kendinle zaman geçirmek için intihar etmeleri 
düşlemen 

kımıldayan boşluklar 

beyazla yırtılan siyahlar görüyorum 

bir amacım yok 

bazense gözyaşlarımı sile sile şakalar yapıyorum 

ben bu labirenti en çok da sizler için yağmalıyorum 

haberiniz yok 

ben en çok da sizin için imdat diye bağırıyorum ve imdat 

biri hepimizi birden sevsin 

yoksa herkesi teker teker öldürüyoruz 

ölüm demişken 

tanrının beni insanların kollarına bıraktığı o ezgiyi unutamıyorum 
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“ Yastıknâme”, geçmiş dönem Japon 

edebiyatına ait ilk sembolik örnek-

lerden biri... Sei Şonagon adlı saray baş 

nedimesinin günlükler şeklinde tuttu-

ğu notlardan oluşan eser, Sei’nin renkli 

yaşamı hakkında olduğu kadar özellik-

le dönem hakkında önemli bir kaynak 

niteliği taşıyor. 

  “Yastıknâme” (Makura no Soşi) 

kitabın sunuş bölümünde vurgulandığı 

gibi eski Türk edebiyatına bir atıfta bu-

lunmak suretiyle verilmiş çeviri bir ad. 

Doğrudan çevrildiğinde “kalemi izle” 

anlamına karşılık geldiği için bu ismi, 

kalemin seni nereye götürüyorsa oraya 

doğru yelken aç, şeklinde de yorumla-

yabiliriz sanırım. Eser, Japon edebiya-

tında “zuihitsu” adı verilen türün ilk 

ve en önemli çevirisi olarak kabul gö-

rüyor. Sadece kendine yönelik olarak 

yazdığından edebiyat dünyasında adı 

pek de duyulmamış olan Sei Şonagon 

ise günümüzün deneme tarzını anım-

satan – içinde günlük, anı, biyografi, 

otobiyografi türlerini de barındıran – 

“zuihitsu” türünün yaratıcısı olarak 

sivriliyor. “Yastıknâme”, bu türün ilk 

tohumu olarak Japon edebiyat tarihine 

adını yazdırmış.  

 10. yy. Heian Dönemi edebiyatını 

neredeyse birebir yansıtması ve okuru 

oturduğu yerde bir zaman makinasıy-

mışçasına dünyanın herhangi bir köşe-

sine yolculuğa çıkartması gibi özellik-

leriyle kitap, farklı kültürlere ilgi du-

yan okurlar için isabetli bir rota, diye-

bilirim.  

 “Yastıknâme”, özellikle ülkede 

kadınların ve kadın yazarların ön plan-

da olduğu bir dönemde kaleme alındı-

Masal Kahramanı Misali Bir Yazar ve “Yastıknâme” 

Selva Trak Ulupınar 
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ğı için ayrı bir önem taşıyor. 10. yy. bu 

anlamda Japonya’da bir erken dönem 

kadın edebiyatı ile yoğrulmuş durum-

da. Kitap, her ne kadar öğretici metin 

türünü içerse de Sei, yaşadıklarını ro-

man tadında dillendirmeyi başarmış. 

Eserin birkaç filme ilham vermiş olma-

sı ise bunun bir ispatı. Dönem itibarıy-

la dünya genelinde henüz Sözlü Edebi-

yat -Destan- Dönemi’nin hüküm sür-

düğünü düşünürsek Şonagon’un kale-

minin önemini daha rahat anlayabiliriz 

sanırım. 

 Sei Şonagon, yaşadıklarını kim-

senin okumayacağını düşünerek tüm 

samimiyetiyle kayda geçerken günün 

birinde ünleneceğinin ayırdında değil-

di elbette. Onun, birtakım sıradan gün-

lük olaylar ve sıradan konular hakkın-

daki gözlem ve düşüncelerini not al-

ması büyük bir kazanç olarak geri 

dönmüş Japon edebiyatına. Japon ede-

biyatı hakkında bildiklerimizin genel-

likle Murakami’nin kitapları ve haiku 

tarzı şiirlerden ibaret olduğunu düşü-

nürsek “Yastıknâme” ile bu kültür 

hakkındaki bakış açımızın derinleme-

sine genişleyeceğini tahmin edebilirsi-

niz.  

 Sei’nin; yaşadığı yüzyıl, cinsiyeti 

ve ortaya çıkarttığı yeni tür göz önüne 

alındığında yazarın kimi vakit kitabı-

nın önüne geçmesi kaçınılmaz oluyor 

elbette. “Yastıknâme” de yansıtılanla-

rın geçtiği Heian Dönemi’nin önemi; 

bugün eril iradeyle mücadele ederek 

varlıklarını sürdürmeye çalışan dişil 

cinsin özgürce kendini ifade edebildiği 

bir dönem olması ki; yapılan araştır-

malara bakılırsa ne Japon edebiyatı ne 

Japon milleti ne de dünya tarihinde 

herhangi bir millet bir daha böyle fark-

lı bir dönemi yaşama şansı bulamamış-

tır. Bu durumda, o dönem Japonya’nın 

konumu itibarı ile uzak ve yalıtılmış 

bir ada olmasının etkisini göz ardı et-

memek gerekir.  

 Bu cesur ve hemcinsleri arasında 

fark yarattığı belli olan ilginç kadının 

içtenlikle ele aldığı konuları arka arka-

ya okumak zorunda değilsiniz. Fal tu-

tarcasına sayfaları karıştırıp arzu etti-

ğiniz bir konuyu okuma serbestiyeti-

niz var. Bu özellik, kitaplara adapte ol-

makta zorlanan okuyucular için bir 

avantaj olabilir, diye düşünüyorum.  

 Ülkemize oldukça uzak bu ada-

da bir vakitler yaşamış olan ve bir ma-

sal kahramanını andıran Sei’nin anlatı-

mı, realizm koktuğu kadar mizah huz-

meleriyle de süslü… Ve bu çok yönlü 

kadının dili, şiirselliğin basamaklarıyla 

romantizmin doruklarına da çıkabili-

yor: “Baharda, günün en güzel vakti 
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şafaktır. Hava yavaş yavaş ağarırken, 

dağların silüetleri ölgün bir kızıla bo-

yanır, üzerlerinde leylak rengi bulut 

huzmelerinden bir yol oluşur.”  

 Yazarın anlattıklarından geçmiş 

Japon kültürü ve günlük yaşamı hak-

kında birtakım hoş ayrıntılara da ulaş-

mak mümkün: “İmparatorun sevdiği 

kedi, soyluluk başlığıyla ödüllendiril-

mişti, adı da Myobu Hanım’dı. Çok gü-

zel bir kediydi. İmparator Hazretleri 

ona azami ihtimam gösterilmesini bu-

yurmuştu.” Sei’nin, yeri geldiğinde ar-

tık insanların sanat zevklerinin ve zarif 

uğraşlarının kalmadığından serzenişte 

bulunması gibi konular ise ister iste-

mez gülümsemenize yol açabiliyor. Bu 

arada feminizme kayan düşüncelere 

sahip olduğunu görmek de bulunduğu 

dönem için yazarın ileri görüşlülüğü-

nün derecesinin bir göstergesi. Kanım-

ca Sei Şonagon’u tarihin ilk feministle-

rinden sayabiliriz.  

 Yine onun yazdıklarından zarif 

bir ayrıntı daha öğreniyoruz ki o da şu: 

10. yy. Japonyası’nda en azından saray 

çevresinin birbirlerine küçük şiirler 

göndererek haberleşmeleri. Bu da Ja-

pon halkının inceliklerinden biri olarak 

beliriyor önümüzde: “Bileydim gittiği-

nizi / Hototogisu’nun şarkısını dinle-

meye, / Yüreğimi gönderirdim, size 

eşlik etsin diye.” (İmparatoriçe’den 

Sei’ye) 

 Görgü kurallarına ve yaşamın 

ince, hoş ayrıntılarına önem veren yö-

nüyle Sei’yi okurken kendinizi iyi his-

sedeceğiniz garantisini verebilirim. 

Menekşe rengi bir yeleğin üzerine gi-

yilmiş beyaz bir paltodan, Necef taşın-

dan yapılmış tespih taşlarından, mor 

salkım çiçeklerinden, karla kaplanmış 

erik ağacı çiçeklerinden, kâğıdın üze-

rinde mürekkep lekesi bırakmadan ya-

zanlardan hoşlanan ve akıbeti hakkın-

da ne yazık ki bir fikir sahibi olamadı-

ğımız bu ince ruhlu Japon kadını,  kita-

bın yazarı olmasının yanı sıra anlaşıldı-

ğı üzere başkahramanı olarak da karşı-

mıza çıkıyor.  

 

“Kitap Çevirmenleri Girişimi” ile dün-

yada ilk kez bir kültür ortaklığı saye-

sinde seksen üç çevirmenin katkısı so-

nucu okurlara sunulan “Yastıknâme”, 

Metis Yayınları etiketini taşıyor.  On 

yılı aşkın bir süre yaşadığı saray hayatı 

boyunca tüm tecrübelerini derin ru-

huyla renklendirerek kaleme alan ve 

bin küsur yıl sonra dahi kendini oku-

tan bu ilginç kadınla tanışmak büyük 

keyifti.  



Sonbahar Sürgünü 

Arif Mete 

ateşe tutulmuş çağ sürgünüyüm ben bu mevsim 
gün edilmiş günlerimde dilimle zehirledim kendimi 
gel sevgilim ol sular yükselsin içimdeki şarkıda 
çöller yine mecnunun âhıyla kavrulsun yansın 
bana çocukluğumla uzanıp yattığın geceleri anlat 
 
 
yakamızda susmaya bırakılmış karanfillerle  
aklım uçurtmalara bağlı yalın ayak peşindeyken 
bizi rahat bırakmaz büyük harfle başlayan suçlar 
sen yine de şarkı biter bitmez çıkmalısın aklımdan 
seninle aramızda halden anlamayan sonbahar var 
 
 
şimdi neyin nesi aynı sularda yüzen bu acı 
tozu alınmış ertesi günlerin şafağına dek süren 
yokuş değil merdiven hiç değil inip çıktığım yer 
besbelli sen de bana aşık olacaksın boşu boşuna 
neden sanki boş zamanlarımda geçersin aklımdan 
 
 
yer çekimiyle sırılsıklam çoğala çoğala çoğalan  
yalnızlığı değil sensizliği ziyan eder bu sonbahar 
toprak yağmuru bekler haram kavuşmalarda 
gül gül gibi güler gül gibi kızarır gül gibi ağlar 
anlat bana çocukluğumla uzanıp yattığın geceleri  
şimdi neyin nesi payıma düşen bu acı neyin nesi 
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H ikâye anlatanların ömrü-

nün maceraları kısalır-

mış, o yüzden de tanrısal bakış 

açısına sahip anlatıcının ömrü 

bitmek üzere. Salgın hastalık 

evvela onu bulmuş mesela, Mr. 

Pamuk’un romanından önce. 

Öyleyse, ilk metin hangisi ola 

ki? TBASA(Tanrısal Bakış Açısı-

na Sahip Anlatıcı)’nın da kafası 

iyice karışmış, bu yaşadıkları-

mın kerameti nice ola?, diye so-

rarmış. Garip gelebilir ama her-

kes TBASA’dan hikâyeler dinle-

di, kahramanların yahut kahra-

man olmayanların hikâyesini o 

sizin için anlattı, kahverengi 

alafranga berjerin üzerindeki 

turkuvazımsı karıncayı dahi o 

sizin için gördü. Çok da abart-

mayalım, bir nevi amme hizme-

ti. Ama bunca yıl çabaladı, ken-

disinin en azından bir hikâyesi 

vardır mutlaka. Zaten bir şeyin 

önce hikâyesi olmalı; evveli, 

ahiri olmalı(Ertaş’ınkinden fark-

lı düşünün, anlam yelpazenizi 

genişletin!), en azından anlat-

maya değecek bir serüveni ol-

ması lazım öyle değil mi? Sanc-

ho’nun bir öyküsü olmasının dı-

şında Sancho, yalnız bir hizmet-

çi değil mi? Asıl mesele 

“yalnız” bir şey olabilmek değil 

mi, her şey olmak lüzumlu kai-

natta? Durun, merkezkişimiz, 

kahramanız TBASA’yı yeniden 

piste alalım.  

 TBASA, aslında orta halli 

bir esnaf babanın ve şefkati göz-

lerinde pırıl pırıl parıldayan bir 

annenin 3. evladı. Ortanca ço-

cukların kaderinden nasiplen-

miş, kendi ikliminde var olma-

ya çalışıyor, bir yandan ağabey, 

bir yandan kardeş fakat hep ça-

balamak zorunda. 5 çocuklu bu 

saadet hânesinde küçüklüğü 

Nöbetçi Anlatıcı 

Meryem Kılıç 
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ayakkabı dükkanında, sevgili baba-

cığına nasıl yardım ederim, yükünü 

nasıl hafifletirim diye gayretle ge-

çer. Babaya hürmet, hayat düsturu 

hâline gelir TBASA’da. İşler bitince 

ikindi günbatımlarında yuvaya dö-

nüş, kızıl bir sıcaklıktır yüreğinde. 

Belki de okuduğunuz metinlerdeki 

sıcak sahnelerin her biri bu kızıllık-

tan mülhemdir. Misal, Gül Mevsi-

midir’deki Mesaadet’in sütünün, 

sıcak suyunun ve çayının sıcaklığını 

buradan aldığı kuvvetle muhtemel-

dir çünkü iki sıcaklık dereceleri bu 

kızıllığa epey yakın. Bunun üzerine 

üslupbilimsel araştırma dahi yapıla-

bilir, neden olmasın? 

 Tekrar dönelim, TBASA bu sı-

caklık ve sevgi dolu ailede üç kız iki 

erkek olarak hafta sonları babasının 

yardımcısı, hafta içi mektep talebe-

si, kıymetli annesinin sıcak ayranaşı 

çorbasının müdavimi olarak yetişti 

ve hastabakıcı oldu. Evlendi, ablala-

rı, kardeşleri de evlendi. Herkesin 

çocuğu oldu, kendisin de. Tıpkı bü-

yüdüğü aile gibi saadet dolu bir yu-

va kurdu fakat sevgili validesi ve 

pederi de yaşlandı. Tabi, atladım, 

affınıza sığınırım, TBASA kadar de-

neyimli değilim takdir ederseniz. 

Validesi ve pederi C.E. şehrinin, C. 

kazâsında yaşıyorlar. Yaşıyorlar de-

mem kâfi değil maalesef, onlar ya-

şamı ibadetten arta kalan zaruret 

olarak gördükleri için dünyada bir 

yolcu, hâli vakitleri yerinde olması-

na rağmen çok kısa ikamet eden bir 

kiracı gibi görüyorlar kendilerini. 

Öyle yetişmişler, sonra kazâlarında-

ki Kuran sohbetlerine sıklıkla de-

vam etmişler ve hayırda yarışmada 

ömürleri vefa ettikçe kendilerine 

düstur eylemişler. Bütün bu olanlar 

size gerçek gelmeyebilir fakat “ben 

Orta Anadolu viraneleri içinde do-

laşırken yüreğime düşen” bu hayatı 

bizzat tecrübe ettim. Bunu açıklıyo-

rum çünkü TBASA size gökten bir 

nur gibi gelebilir, zaten adı üstünde 

“Tanrısal” ve görüldüğü ve görece-

ğiniz gibi “her şeyiyle olumlu bir 

kahraman”. Ben bunları gözlerimle 

gördüm, anlatmam gerekir.  

 Tekrar merkeze dönelim, böy-

lesi sıcak bir ailede yetişen TBA-

SA’nın ağabeyi avukat oldu, kendi 

hastanede hastaların yardımcısı de-

ğil adeta ailelerinden bir fert gibi 

tüm dertlerine koştu. Zaten okudu-
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ğunuz öykülerdeki tüm detaylar, 

TBASA’nın hayatın bir sahnesi olan 

hastanenin bir parçası, TBASA bura-

dan çok beslendi. Fakat kızları okut-

madılar, neden bilmiyorum, aile iç-

lerine karışmam da doğru olmaz fa-

kat enişteler, üçüncü kuşak kızların 

eşleri hep doktor oldu. Daima bir-

birlerine annecim, dayıcım, amca-

cım, canım yeğenim diye hitap edi-

len, neşe nârâlarının eksik olmadığı 

ailenin, seneler içinde huzuru kat-

merlendi. TBASA’nın kıymetli vali-

desi ve pederi, torunların düğünleri 

için -90 yaşını geçmiş olmalarına 

rağmen- istekle uzak şehirlere gitti 

geldi, kulaklarına ezan okuyarak sa-

yısız torununa isim verdi derken 

yıllar bu sevgisiz topraklarda bir 

vahâ misali geçti.  

 Bana apartmanda her gördü-

ğümde güzel kızım nasılsın, nasıl 

gidiyor okul diye soran(çünkü be-

nim okul bir türlü bitmedi, TBASA 

gibi olamadım.) kıymetli pederi, 

dün Rahmet-i Rahman’a emaneti 

teslim etti. Mâlum salgın bir torunu-

nun düğün merasimini tertip eyle-

mek için gittiği uzak şehirde onu 

yakaladı. Bilinmiyor belki de bura-

da iken hastaymış. Bütün evlatları 

koşarak yanına gitti. Halbuki hasta-

lığı atlatmış fakat ciğerlerinde bırak-

tığı hasar sayılı ömrün bahanesi ol-

muş. Son günlerinde yalvarmış dok-

tor damatlarına, “Nolur evime götü-

rün beni!” diye lâkin çaresizlik dört 

bir yanı kuşatmış, yolu atlatamazsın 

diye müsaade çıkmamış.  

 Bu saadet dolu yuvanın 72 se-

nelik miadı doldu, dün hazan mev-

simi başlamıştı, bizzat gördüm 

morgta. Önce gözlerim TBASA’yı 

aradı. Yoktu hiçbir yerde. Kıymetli 

vâlidesi beni görünce güzel kızım, 

gördün mü başımıza geleni, amcanı 

kaybettik dedi. Evet, en kötüsü başı-

ma gelmişti, hemen her yatsı sonra 

işittiğim(az yalıtımlı ev almanın fay-

daları çok şükür) Tilavet-i Şerîf’i 

kaybetmiştim. Ben o “ses” i kaybet-

miştim, dünyam başıma yıkılmıştı 

fakat o gün morgta bu geniş ve şen 

ailenin her bir ferdinin dünyası da 

başına yıkılmıştı, yıkılan meşin yu-

varlak dünyalardan adımlarımı çok 

zor attım. 

 Son adımımı atarken TBASA 

eli alçılı kapıdan çıktı. Yanımdakiler 

TBASA’ya eline ne olduğunu sordu-



lar. Kıymetli babacığının, ca-

nının parçasının ölüm haberi-

ni alınca “Ben sebep oldum!” 

diye elini duvara defalarca 

vurduğu için baş parmağı ha-

riç tüm parmakları kırılmış, 

eli de bilekten çatlamış. TBA-

SA’yı ilk kez orada ve o vazi-

yette görmüştüm aslında. Ön-

celikle onu avukat olan oğlu 

zannetmiştim; öylesine kır 

saçlar, mülayim ve hüzünlü 

bir çehre, avukat profiline da-

ha yakın geliyordu. Demek 

her gün arabası bozuk oldu-

ğunda dahi yürüyerek ciğer-

paresi peder ve validesini 

görmeyi arzulayan evlat böy-

le görünüyordu. Tabutu aldı-

lar sessizce, cenazeyi en yakın 

mezarlığa defnettiler. Fakat 

aklım TBASA’da. Elini duva-

ra vurarak parçalamak haki-

katen de biraz klişe ve abartı 

değil mi? Aslında değil. TBA-

SA şüphenin keskin dişleri 

arasında öğütülüyor.  

 “Ben sebep oldum!”. Ya 

öyleyse? Ya hakikaten kıy-

metli babasının hastalığının 

sebebi kendisi ise? Hayır, 

TBASA haklı değil. Bilmiyo-

rum ama TBASA gibi bir evlat 

asla düşündüğü gibi bir şeyi 

kasten yapmaz, yapamaz. Ben 

gözlerimle gördüm diyorum 

size. Mücbir sebepler, açıkla-

namayan ihtimaller. Yıllardır 

TBASA’yı siz benden daha 

çok gördünüz, siz karar verin 

diye anlatıyorum bu hikâyeyi. 

Çünkü bu güzel evladın, bu 

Tanrısal güçlerin sosyal haya-

tından bir örnekle, siz tayin 

edin sonucu. Istırap içindedir 

şu an. Her şeyden haberdar 

TBSA kendinden, bigâne, 

kendine kör, asıl hayatı olan 

metninde çok boşluklar var, 

perişan bir halde. Tüm 

hikâyeler de durdu zaten, 

herkes durmaksızın ya hava-

dan ya da paradan bahsedi-

yor. Bir nöbetçi anlatıcı lazım-

dı, eee komşuluk görevimiz 

elbette, üstüme düşeni yap-

tım.  

Sayfa  89  



“Ekmek Ban” Öyküsüne 

 Bazen edebiyatın insana 

dair her şeyi anlatma çabasına 

karşı çıkacağımız anlar olur. 

Öykü, bu anlardan biriyle karşı 

karşıyaymışız gibi hissettirdi. 

Belirgin bir anlatma kabiliyeti-

nin böyle bir konu seçimine 

kurban gitmemesi gerekirdi. 

Haydi bunu kabul ettik diyelim, 

uzun yıllar huylarını baskı unsu-

ru olarak kullanan bir babaya 

karşı hiç itiraz etmeyen, bunu 

aklının ucundan dahi geçirme-

yen annenin ani değişimine ne 

demeli? Bununla da bitmiyor. 

Annenin akabinde babanın da 

çok çabuk bir değişim yaşama-

sı, kötü namının çok daha 

makbul bir namla değişmesi gi-

bi daha başka unsurlar da var. 

Hepsinin ortak yönü: Neden-

sonuç ilişkisinden yoksun olma-

ları. Tabii bu çok açık biçimde 

sergilenmek zorunda değil. An-

cak hiç olmamasını da kabul 

edemeyiz. Toplamda ise doğal 

olma çabası bazen daha yapay 

metinler ortaya çıkarabiliyor, 

diyelim.  

 

“Kasaba Tilkisi” Öyküsüne 

 Öyküyü iki ayrı bölüme ayır-

mak mümkün. İlk bölüm daha 

olağan bir hayatı yansıtırken 

ikinci bölüm fantastik diyebile-

ceğimiz bazı sinyaller verdi. 

Ancak hem iki bölümün birbiriy-

le bağlantısının zayıf olduğunu 

hem de f inalin -öykünün gidişa-

tını göz önünde bulundurunca- 

havada kaldığını söyleyebiliriz. 

Öykünün aksiyona davet eden 

bölümleri ise maalesef epey 

aceleye gelmiş. Bazen bazı te-

sadüflerden faydalanılabilir. 

Ömer Kaya 



Ancak öyküdeki tesadüflerin 

hangi amaca hizmet ettiğini 

belli belirsiz anlamak bile 

mümkün değil. Belki de son de-

rece olağan başlayan öykü çok 

fazla değişmeden devam et-

meliydi.  

 

“Sevdin mi” Şiirine 

 Şiirde bir şair mahareti 

sezilse de dizelerin çok sık 

rastladığımız bazı ifadelerden 

kurulması, daha rahat çağrış-

tırılabilecek bir tema seçilme-

sine rağmen, şiiri basitleştir-

miş. Soru yoluyla düşüncede bir 

hareketlilik sağlamak kolay ve 

etkin bir tercihse de soru cüm-

lelerinin bolca kullanılması, ya-

ratılan hareketliliği kaotik bir 

alana doğru itmiş. Ayrıca dize-

ler arasındaki hacimsel ilişki-

nin herhangi bir ahenk ya da 

biçimsel amaçla birleşmemesi 

de aleladelik sergiliyor. Bunlara 

rağmen şiirin doğal durma ça-

bası ise dikkate değer.  

 

“Kırmızı Saat” Öyküsüne 

Kurgusu beğenilecek bir öykü. 

Ancak kurgunun zihindeki hali 

yazıya yansımamış görünüyor. 

Cümle kuruluşlarında rahatsız-

lık veren bozuklukların, yer yer 

geçiştirme görevi üstlenen yü-

zeysel ifadelerin; öykünün kapı-

larını kapattığını söyleyebiliriz. 

Bu öykünün yeniden ele alınma-

sı, yeniden düzenlenmesi gerek-

tiğini düşünebiliriz zira biraz 

aceleye gelmiş görünüyor.  

 

“Nar” Öyküsüne 

Doğrusu, metni bir öykü olarak 

değerlendirmek hayli zor. Daha 

çok bir iç döküş, bir deneme 

Ömer Kaya 



çerçevesi çiziyor. Bunun yanın-

da artık klişeleştiğini kabul et-

memiz gereken cümlelerle do-

lu. Özellikle f inalde bu cümlele-

rin yoğunlaştığını söylemek 

mümkün. Geçmişten bugüne çok 

sık işlenmiş ve yeni biçimlerle 

işlenmeye devam etmesi gere-

ken bir konuya temas ettiğini 

de atlamayalım. “Nar” sözcüğü, 

iyi bir tercih. Yeniden ele alı-

nabilir bir konu.  

 

“Bir Erkeğin Anatomisi” Öy-

küsüne 

Biçimsel açıdan takdir edile-

bilse de maalesef işleyiş bakı-

mından sınıfta kalan bir metin 

oldu. Mektubun dokusuna ekle-

nen acelecilik -öykü kişisinin 

mektubu yazdığı anı göz önünde 

bulundurursak- uygun bir tercih. 

Ancak maalesef ifadeler çok 

yavan. Gerçek hayatta bu tarz 

bir mektubun yazılabilmesi ga-

yet olağan ise de netice itiba-

rıyla bu mektup, sanatsal bir 

üretimde gerçek hayatta dur-

duğu gibi durmuyor. Birden faz-

la olayın birbiriyle bağlantısı 

gözetilerek bir kurgu yaratıl-

maya çalışılmış. Zaman zaman 

neden-sonuç ilişkisinin önemini 

vurgulayabilecek bazı ayrıntıla-

ra yer verilmiş. Fakat bunların 

da yeterli ölçüde sanatsal bir 

kimlik kazandığını söylemek 

güç. Öykünün gerçekçi yapısını 

göz önünde bulundurarak olumlu 

tarafa yönelmek de pek müm-

kün olmuyor zira yer yer öykü-

nün doğal akışına zarar veren 

abartılı ve hızlı geçişler söz 

konusu. Belki belli olayları he-

def alıp o düzlemde yol almak 

daha makul olurdu. Toplamda 

bu öykünün, mektubun yazılma 

Ömer Kaya 



anının aceleciliğine kapıldığını 

ve yazarın buna engel olamadı-

ğını ifade edelim.  

 

“Kayıp” Öyküsüne  

Öykünün olumlu tarafları daha 

fazla olsa da olumsuz olarak 

değerlendirilebilecek kısımlar 

maalesef öykünün omurgasını 

oluşturuyor. Öykünün hem iç 

hem dış dünyayı verme çabası 

değerli. Öykünün işlenişini ko-

laylaştırdığını ve öyküye duygu 

kattığını görüyoruz. Fakat ge-

çiş noktalarında özellikle mü-

dür beyle ilgili tesadüf, epey 

zorlama gibi duruyor. Bu da 

okuru, öykünün son derece do-

ğal ve güncel meselesinden 

uzaklaştırıyor. Denilebilir ki 

kastedilen bu bölümün benzeri 

“Talih Kuşu” f ilminde Kemal 

Sunal ile Bülent Kayabaş ara-

sında patron-işçi diyaloğunda 

yer bulmuştur. Fakat f ilmde 

karikatürize edilen bu ve buna 

benzer pek çok parça bulunsa 

da f ilm, doğallığından bir şey 

kaybetmiyor. Öykünün bu min-

valde bir amacının olmadığı 

hesaba katılırsa herhalde öykü-

de neden zorlama bir parça 

olarak yer aldığı da anlaşılır. 

Yeniden ele alınması, öykünün 

kendi doğal akışı içinde dura-

mayan tesadüflerden arındırıl-

masıyla daha iyi bir öyküye dö-

nüşebilir.  

Ömer Kaya 



bekleyiş 

uğur demircan 

kesme taşlarını sardunyalı sokağın  
oynata oynata gitti o yorgun araba  
taşlar arnavut 
şoför belki türk 
bütün cıvataları zangır zangır arabanın 
egzozu öksürdü tek tük 
taşlar çırpındı çaresiz sağa sola 
arabayı korkuttu sandım çığlıkları taşların 
ki korktu kaçtı gürleye gürleye  
geç kalmış derdiniz bu araba bir yere 
durmadı gitti yağlı isli bir acele 
dursaydı 
ağladığımı görürdü belki de 
dursa  
alır götürürdü belki de 
durmadı 
 
türk gidince arnavutlar sustu  
ben sustum 
ben sustum sardunyalar susadı 
küçük kesme taşlarına sokağın  
başka bir arabanın gelmesine daha bir ömür vardı 

https://soundcloud.com/udemo/bekleyis-ok
https://soundcloud.com/udemo/bekleyis-ru
https://soundcloud.com/udemo/bekleyis-ud
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