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“Misal, Yılmaz’ın babası eski kulağı kesiklerden. Namlı kabadayılardan 

Karikatür Duran’la, Melez Ahmet’le kadeh tokuşturmuşluğu da var, Yılmaz 

Güney’le volta atmışlığı da. Yılmaz’ın ismi Çirkin Kral’dan miras. ” 
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Başyazı 

Y ayın serüvenimize birçok yazar ve 
okuyucuyla aynı yolu paylaşarak 

keyifle devam ediyoruz. Bu süreçte 
önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi, 
eserlere mümkün oldukça egodan uzak 
yaklaşabilmek. Yazarın hakkını tarafsız 
düşünce çerçevesinde verebilmenin so-
rumluluğunu içimizde taşıyoruz. Bazen 
yazarı anlamak, okuru anlamak 
“kendi”nin dışında düşünmek gereki-
yor. Söz konusu yaratıcılığın hâkim ol-
duğu edebiyat olunca “sıfır ego”dan 
bahsetmek biliyoruz ki zor. Yine de ya-
zarlarla ve okurlarla kurulan samimi ba-
ğın kalıcı olmasını amaçlıyoruz. Çünkü 
hamuru sağlam olan yazarların da cesa-
reti kırılmamalı.   
 Sosyal medyada "görünür ol-
ma"nın anlamını abartan yazarların git-
tikçe arttığı bugünlerde idrak edemedi-
ğimiz bir husus var o da edebiyatın gö-
rünen yüzü ve görünmeyen yüzünün 
neler olduğudur. Bu iki nokta artık karı-
şıyor. Yazarların bir kısmı burada yolu-
nu kaybedip beğenilme, övülme ihtiyacı-
nı kontrol edemedikleri için ün peşinde 
koşuyor. Diğer kısmı ise edebiyattaki 
sağlam ilkelere tutunmaya devam edi-
yor. Ün peşinde koşan yazarlara baktı-
ğımda farklı denemeler yapmak adına 
yazın dünyasında birçok ilkenin içini bo-
şaltıyor, aynı zamanda demlenmemiş 
eserler ortaya koyuyorlar. Bunlara dik-
kat ettiğimizde fark ediyoruz ki edebiyat 
hırpalanıyor.  
 Suut Kemal Yetkin’in Yokuşa 
Doğru eserinin ön sözü bu konuda ol-
ması gerekeni vurguluyor:   ” Edebiyatta 
olsun, sanatta olsun gecekonduculuk ol-
maz. Her türlü değerin har vurup har-

man savurulduğu 
bir dönemde, birkaç 
yazıyla üne konmak is-
teyenlere, gerçek sana-
tın dik yokuşunu gös-
teririm. Bu yokuşu 
tırmanmanın gerektir-
diği olumlu çabaları gö-
ze alamayanlar, bir süre 
okuyucularını aldatsalar bile, 
er geç taşıdıkları boşluğun içinde 
yuvarlanmaktan kendilerini kurta-
ramazlar.” 
 Sosyal medyada bazı yorum-
lara denk geldiğimde şaşkınlık içerisinde 
kalıyorum. Yazarların bazıları yeni baş-
ladıkları hatta düşündükleri işleri bile 
hemen paylaşıp övgü bekliyorlar. Bu, 
“Görüyor musunuz ben ne kadar iyi-
yim?”, “Ben, oldum.” demenin başka 
bir yoludur. Mesele edebiyatsa yazar 
kendini ön plana çıkarıp eserine gölge 
olmamalı.  Eser kalitesiyle yazarından 
söz ettirmeli. Hakiki sanatçı asıl bununla 
övünür. Yazarlık, doğasında beğenilme 
ve övülme isteğini barındırıyor. Mühim 
olan bunu kontrol altında tutabilmek… 
Edebiyatın çekici evreninde yaratıcılığın 
bizi Tanrısallaştırdığı anlar yaşıyoruz. 
İşte o anlarda yazmaya meyilli egomuzu 
kullanıp devleşebiliriz. 
 Yazarlara kendilerini değil eserle-
rini rafta hayal ettikleri bir yol diliyo-
rum. Böylece okurun elinden sıkıca tu-
tulsun. Bu yola gönül verenlerle buluşul-
duğu sürece bizimle ya da diğer mecra-
larda güzel bir atmosfer oluşacaktır. 
 

Rabia Uğurlu 



K avlimiz böyle değildi sağdıç. 

Anca beraber kanca beraber-

dik hani. Nereden çıktı bu iş? İyiy-

din, bir şeyin yoktu. Sabaha karşı 

eve geldiğimde çatınızda yanan ışı-

ğı altında, incecik hortumla fidanla-

rın dibini suluyordun. Benim vazi-

yet belli. Azgınlığım üstümdeydi 

gene. Babamın aylığı cebimdeyken 

şeytanlarım durdurmadı. Birol’un 

kahvede dörtlüyü kurduk. Yene-

yim, derken onca parayı masada bı-

raktım. O vakte kadar pestilim çık-

mıştı. Senin de sarı kafanı çamların 

üstüne eğmiş görünce çenemi tuta-

madım. Gecenin ıssızında bağır-

dım: 

 “Uyku mu tutmadı, yataktan 

mı kovuldun len?” 

 Sesimi duyunca irkildin.  

 “Geldin mi?” dedin öyle ya-

vuklusunu bekleyen kız misali. 

 Güldün bana sağdıç. Benimki 

düpedüz eşeklik… Ne uykusu. Yü-

züne hiç gün vurmadı ki senin. Ba-

kırçay Ovası susmuş, sana yakılan 

ağıtlara kulak veriyor.   Pamuk tar-

laları sıskacık, çilli oğlan gezdi bu-

ralarda, daha ufacıktı, derler mi ar-

kandan, avucunu yırtan kabuk piş-

man olmuşsa da neye yarar artık? 

Tarlalara kar yağdı sanki. Bugün 

pamuklar toplanmadı, bir kul yev-

miyeye gitmedi. Baraja kadar uza-

yan yoldan bir araba geçmiyor. Ha-

vada kuş yok, yerde börtü böcek.  

 Asmanın altında, gitti yav-

rum, diyor anan. Delirmiş. Şalvarı-

nın ipini çözmeye davranıyor. 

 Gene de böyle zamanlarda ka-

dın kulu olmak daha iyiymiş. Ağ-

lar, dövünür, bir de ağıt yakarlar 

arkandan. İçleri boşalır, gider. Senin 

karı da bir tuhaf. Pembe bluzu ge-

çirmiş sırtına. Kara bir şey bulama-

mış. Gelene geçene bakıyor, hiç in-

san görmemiş gibi. Bilmem sever 
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Sağdıç 

Fatma Nuran Avcı 



miydi seni? Hiç soramadım. Analar 

ağlarmış derlerdi. Doğruymuş. Hadi 

sağdıçlığın hatırını bilmedin, bu yaş-

lı anana da mı acımadın? 

 Damdaki hamur topakları gibi 

çam fidanlarını baktıkça içime bir 

çuval tuz attılar. Dağlandım. Azıcık 

boylanınca ekmeye söz vermiştik. 

Onlara bayılırdın.  

 “Yorgan iğnesi gibi yaprakları. 

Neresini seversin bunların?” der-

dim. 

 O vakit anlatırdın:  

 “Memlekette meşelerimiz var-

dı. Okula giderken ormandan geçer-

dik. Her yerin ağacı var. Bu kadar 

fidandan orman olmaz ama biri çı-

kar da adımızı söyler belki.” 

 Ben de kızardım: 

 “Oraları dilinden düşüreme-

din. Kapıları açsalar sanki gidecek-

sin. Sağdıçlığı ne sandın, aklına esip 

gitmek var mı?” 

 Ne günlerimiz geçti beraber. 

Kozak Yaylası’nı az gezmedik. Be-

nim oğlanı da yanımızda taşırdık. O 

ağaçlara tırmandıkça bakardın, 

“Hay maşallah,” derdin usulca. 

Üzülüp demedim mi? 

 “Doktora görünün bir kere. 

Belki çaresi bulunur.” Çipil gözlerin 

dolardı. 

 “Çok para sağdıcım çok para. 

Bir kat daha ev çıkacağız.”   

 Sizin mavi boyalı demir kapıya 

kadar zor yürüdüm. Yağ kokusu 

pek fena geldi. Eriğin gölgesine ateş 

yakılmış, üstündeki bakır teknede 

lokmalar kızarıyor. Bahçenizden içe-

ri giremeden duvar boyuna çöktüm.  

Ağustos sıcağında alaz tuğlalara sır-

tım değince yandım. Kollarına alır 

tek tek taşırdın. Onları koyacak el 

arabanız bile yoktu. Ben de kaba gö-

tüm. Perdenin altından bakardım da 

yardım etmeye yanınıza gelmezdim.    

 Omzuma kuru kemikli par-

maklar dokundu. Baktım Memet. 

Ben bunu gaddar sanırdım. Tüfek 

elinde kuşlara rahat vermez; yok 

keklik, yok bıldırcın avlar ya. Uçan 

kuşun kanadına acımayan derler bir 

de, yalanmış. 

 “Nasıl olmuş,” dedi. 
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 “Kalp,” dedim. Boynuma sa-

rılıp hıçkırdı. 

 Yanıma oturdu, seni bana an-

lattı: 

 “Daha üç gün evvel kale yo-

lunda gördüm, burnu sıyrık için-

deydi. Sordum. Motordan düştüm, 

deyince ben de aklım sıra takıldım, 

Göçmen desene Azrail yokladı, de-

dim.”  

 Dizlerine vurdu Memet. 

 ”Bu iş ayık çekilmez, cuma 

olmayaydı,” dedi. Benim de canım 

çekti ya sağdıç, gene de yüz verme-

dim. 

 “Sus len,”dedim,”Âlem tefe 

koyar bizi.” 

 Memet deli, ben desen ondan 

beter. 

 “Kalkalım, ayıptır.” dedim. 

 Sokağın taşlarına hırslandım. 

Tozuna, dumanına sövdüm içim-

den. Almanyalının hayratında yü-

zümüzü yıkadık. Mermerin arkası-

nı söğüt gölgesi sanıp saklandık 

sağdıç. Sizin eve, dolana taşana el 

gibi seyir baktık. Memet sar baka-

lım, deyince aklıma başka bir şey 

geldi: 

 “Ortaya geçtiğimiz seneydi. 

Tütün içmeye heves ettik. Daha içi-

ne çekmeden parmağını yaktı mı 

bu,” dedim. 

 “Beceremezdi ki safım.” 

 “Yanan yeri üfledi. Bu kadar 

yer yaktı, cehennem ateşi kim bilir 

nasıl, dedi.” 

 “İmam be bildiğin.” 

 “Yuh be, dedim. Nenenden 

mi öğrendin bunları. Bu yaşta ne 

cehennem lafı ağzında.” 

 Saç ağarırmış bir günde. Acın 

çöktü içime sağdıç. Bilmem bundan 

böyle haytalık yapar mıyım, adam-

lık sıfatına girer miyim? Ya da hep-

ten şaşırır mıyım yolumu?  Kahve-

nin takma dişli dedeleri gibi şaşkın 

oldum. Öyle haberlere kulağımızı 

kabartmış gibi beklerken araba sesi 

duyduk. Mahallenin bozuk yolları-

nı Belediyenin kamyonu çiğneyip 

evinizin önünde durdu. Ben hiç 

görmemiştim. Memet biliyormuş. 

 “Yeni çıktı bunlar, seyyar ga-

silhane. İçinde şofbeni var,” dedi. 

YÜK Ede biyat  
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 Biraz içim rahatladı. Bilirim 

soğuk sudan haz etmezsin. Su işi ta-

mam da, şimdi anadan üryan mı ka-

lacaksın. Hani güvey gireceğin gün:  

 “Sağdıç be nasıl soyunurum 

kızın yanında?” 

 Az güldürmedin sen beni. Her 

seferinde çok yaşa demedim mi? 

 Memet şaşırdı: 

 “Ne oldu be, kıkır kıkır, gülü-

necek zaman mı?” dedi. 

 Çok ağırıma gitti. Sen olsan 

demezdin sağdıç. Ne yapsam sesini 

çıkarmazdın. Düğünlerde içince da-

ğıtırdım. 

 “Hadi sağdıcım gidelim,” der-

din güzellikle. 

 “Gene susmadın sen,” dedi 

Memet. 

 “Senin arkadaşlığından ne ola-

cak,” dedim. 

 Hemen kalktı. Gitmeye hazır-

mış merhametsiz. Gözümün önün-

den çekilmiyorsun sağdıç. O mah-

zun yüzünde çocuk bakışların, 

adam olamamış hallerin. İtliği ben 

yapardım. Sırayı sana vermezdim 

ki...   

 Hani Bozların sünnetinde çal-

gıcılarla takışmıştım. Arap havası 

çalmazsanız, diye ortaya atılınca, 

uyma şunlara, oğlan korkar sağdı-

cım, deyip kolumdan yakalamıştın. 

Kamyonete doğru sürüklemiştin be-

ni: 

 “Hadi Bademli’de hava alalım 

azıcık, biralar benden.” demiştin. O 

gün sen de bir durgunluk vardı sağ-

dıç. Sünnet düğününden sanmıştım. 

Ne de olsa zoruna gitmiştir. Babalık 

şerefidir bu işler. Piknikçilerin bırak-

tığı çöpler için küfrü basmıştın.  

 Ben de senden hiç duymamış-

tım daha önce; ağzın yamulur bak, 

alışık değilsin, diye takılmıştım. Kı-

rık cam parçalarını torbaya koyar-

ken söyleniyordun; bir o ağaca, bir 

bu ağaca koşuyordun. Kuruyan ot-

ları yoluyordun. Yavaş, diyordum. 

Dinlemiyordun. 

 “Kayboluruz buralarda.” de-

dim. 

 Böğürtlen çalılarına doğru ko-

şup kazmayla dalları araladın. Ora-

da tek katlı kütükten orman evini 

gördük. Bahçede bekleyenler vardı. 
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 Toprak yolun üstünde gri 

Mersedes’i göstermiştin. 

 “Adam kendine hususi yol 

yapmış. Yanından yürüyünce çıka-

rız.” 

 “Bu kim böyle, sen nerden bi-

liyorsun?” 

 “Nazife’nin kışın beli tutuldu 

ya,” demiştin. 

 Yüzün, gözün değişmişti ama 

anlamadım. Karnım da acıkmıştı. 

 “Hadi gidip ekmek isteyelim,” 

dedim. 

 Kazmayı toprağa saplamaya 

başlamıştın. 

 ”Boş ver o kapıdan bir şey is-

tenmez.”  

 “Niye be? Bu kadar insan gel-

diğine göre…” 

 “Biz de bu saflık varken sağdı-

cım. Muska delisi bu millet varken,” 

demiştin.  

 Ağaçların uzun dallarına başı-

nı kaldırdın, gövdesine kollarını 

sardın. Düşen kozalakların kabukla-

rına elledin. Arkanı döndün sonra. 

Dizlerini büküp sarı kafanı bacakla-

rının arasına aldın. Benim odun ka-

fa aymadı. Bu gamsız derdini sor-

madı. 

 Şimdi bu soğuk mermerde, 

Almanyalının hayratında hatırladık-

larım ne işime yarayacak? 

*** 

 Belediyenin kamyonu arka ka-

pılarını kapattı. Kornasını iki defa 

çaldı. Geldiği yola koyulurken bir 

teker sesi daha duyuldu. Merse-

des’in ne işi olur bizim buralarda. 

Ormandakine benziyor sanki. Acı 

haber tez duyulurmuş dedikleri 

doğruymuş. Bizim garip göçmenin 

haberi oralara kadar ulaşmış de-

mek. Bu Almanyalı nereden de yap-

tırmış bu çeşmeyi. Eğlendim kal-

dım. Ayıp değil mi yaptığım? 

 Ölü evi teselli bekler. Sağdıçlı-

ğın hatırı, komşuluğun hatırı bü-

yük. Bu muskacıyı da bir tartmak 

lazım. Neyin nesi, kimin fesiymiş… 

Benim sağdıcımı üzecek ne yapmış, 

ağzını arayayım. O Nazife’yi de ke-

nara çekmeli. Daha şimdiden yüzün 

gözün oynuyor deyip ayar vermeli. 

Bir de fidanlar var. Dama çıkıp çam-

lara su dökeyim. Kurumasınlar. 
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H er şey hazırdı. Tabancayı ma-

saya bırakıp dolabın rafında 

duran deftere uzandı usulca. Rastge-

le bir sayfa açıp parmak uçlarıyla ok-

şadı sayfaları. Yüzeyde kabartılar 

vardı. Çamurdan şekiller kolaylıkla 

hissediliyordu. Neye benzediklerini 

seçmeye çalıştı.  

 Neden sonra göz kapaklarını 

açık tutamadı. Sızıp kaldı divana. 

Gözlerini açtığında hava kararmış, 

boynu tutulmuştu. Bir süre kıpırda-

yamadı. Sırılsıklamdı bedeni. Nefes 

alamadı. Daha önce bu kadar uzun 

sürmemişti hiç. Etrafa baktığında bir 

şey göremedi. Gözlerinin karanlığa 

alışmasını bekledi. “Varsın alışma-

sın, bunu da dert edecek değilim 

ya!” diye söylendi. 

 Boylu boyunca uzanmıştı. Her 

yanı kaskatıydı. Ayak parmaklarının 

ucundan bir ışık sızıyordu. Üçgenin 

ortasındaki karanlığı fark ettiğinde 

ışık hilal şeklini aldığında dışardan 

gelen sesler belirginleşti. Bazıları ho-

murdanma, bazıları hayıflanma, ba-

zıları üzüntüden heder olmuş sesler. 

Uğultu gibi değildi. Sesi uzakta kal-

mış bir kız, hüzünlü tınılar ona aitti. 

Bir adamla bir kadın, seslerinde piş-

manlık, üzüntü ve özlem… Yaşı iler-

lemiş olanın gönlü kırık. Kimdi bun-

lar? Sürekli ondan bahsediyorlardı. 

İyi, fena değil, fena, çok fena! 

 Defterde bir şeyler takıldı par-

mak uçlarına. 

 Oğlum kalk artık! Kalktım an-

ne! Yatıyorsun hâlâ! Kendime gele-

yim kalkarım! Kahvaltını yap sonra 

yine yatarsın! Offff anne, kalkıyorum 

işte! 

 Cevap yok. 

 Sessizlik. 

 Bir ihtimal kendine gelebilirdi, 

başarabilirdi bunu. Başını kaldırdı.  

 “KÜT!” 

 Bir sarsıntı yayılırken bir ses 

yankılandı durmadan. Neye çarp-

mıştı? Belki de bir şey ona çarpmıştı. 

Klakson çalarak uzaklaşan arabanın 
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sesi... Kafasındaki uğultu giderek 

azaldı. Dışarda onunla ilgili sözler 

kaldı sadece.  

 Kendindeydi sanki. Elleri göv-

desine yapışmış, iki ayağı birleşmiş, 

bir iple sabitlenmişti sıkıca. Bedeni 

tek parçaydı. Sular boynuna kadar 

yükselmişti. Yaşıyor muydu hâlâ? 

Evet, yaşıyordu. İnce ince içeri sızan 

çubukları gördü. Ayaklarının ucun-

da, hilalin hemen berisinde kare bir 

ışık. Yıldıza dönecekti ihtimal. “Bir 

mahzuru yok, dönebilir.” dedi ama 

onu kimse duymadı. Sesi odada yan-

kılanmadı bile. Bir şimşek çaktı sade-

ce.  

 Vakit çok geçti. Sabaha kadar 

da olsa bekleyecektim. Çocuk aklı, 

nedenini bilmeden hem de. Derken 

kapının ince gıcırtısını duydum. Ba-

bam usulca odama süzülüp bana bak-

tı. Hemen gözlerimi kapadım. Hiç kı-

pırdamadım. Beni uyandırmamak 

için parmak uçlarında yürümüştü. 

Geldiği gibi çıktı odadan. Sabah 

uyandığımda yastığın yanında bir 

araba vardı. Kendi kendine giden bir 

araba... Mavi. Kocaman bir şey… Ka-

pıları açılıyor, hem giderken ışıkları 

da yanıyor.  

 Şimdi ne kadar karanlık, dar ve 

kasvetli… Annesi çağırsa, kahvaltısı-

nı yapıp uyurdu yeniden.  

 Eline kalemi almış. Bana özeni-

yor. Araba çizmiş, hem de matematik 

defterime. Kendince çizdiği resmi 

gösterecek. Gelirken bir de bağırıyor; 

“Abi, abi, atta, atta!” Defterin o halini 

görünce bağırdım. Sıçradı çocuk, ağ-

lamaya başladı. Annem yetişti mut-

faktan. Kucağına aldı. Bana da baktı 

kötü kötü. Kardeşim susunca çıktılar 

odadan. Çizdiği resme baktım. Bir şe-

ye benzese bari! Sayfayı yırtıp attım. 

‘Bu kız tükenmez kalemi nerden bul-

muş ki?’ dedim. Güldüm üstüne. 

Kâğıt masanın altına düşmüş. İki gün 

sonra fark ettim. Uzanıp aldım, yeni-

den baktım. İki teker, hepsi bu. Başka 

da bir yeri arabaya benzemiyor. Nesi-

ne heyecanlandıysa? Yaramaz! Eli 

sonra hiç durmadı. Ne zaman bulsa 

karaladı defteri. Gittim yenisini al-

dım. Çantayı dolabın üzerine kaldır-

dım da rahat ettim.  

 Burası ne rahatsız bir yer! İnsan 

böyle yaşayamazdı. Denedi ama kal-

kamadı yerinden. Deniz yükseliyor-

du bir yandan. Nefes alamıyor, boğu-

luyordu belki de. Uzanıp ince ışık çiz-

gilerine tutundu.  
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 Bu araba Salih Amca’nın... Bili-

yorum da sen neden içindesin? Ben 

ne zaman istesem verir anahtarı. Sa-

lih senin nereden amcan oluyor? 

Amcam değilse de dayımdır. Hadi 

oradan bücür, ne dayısı! O zaman 

ağabeyim olur. Siz kardeş misiniz? 

Sana ne ya! Bana ne mi? Sana ne ta-

bii. Geliyor Salih amcam. Gelsin, ne 

olacak? Gösterecek gününü. Oğlum 

çocuğu neden ağlattın? Takılıyorum, 

sen amca dayı ağabey bir aradaymış-

sın. Neysem neyim, gel oğlum, sen 

ne istersen onu söyle. Gördün mü 

gününü? Gördüm gördüm. Gösterdi 

mi gününü? Gösterdi bacaksız, gös-

terdi. İyi oldu! 

 Hâlâ iyi olan bir şey yoktu. Bü-

tün vücudu gazlı bezlerle sarılmıştı. 

Hareket edemiyordu hâlâ. Deniz 

yoktu burada, var mıydı yoksa? Par-

mak uçlarıyla kaşımaya başladı be-

denini. Demek ki yaşıyordu.  Bir be-

lirtiydi hiç değilse, ince bir ışık. Göz-

lerini kapadı. Karanlıkta kaldı yeni-

den. Kabartılara dokundu. 

 Evimize misafirler gelirdi. 

Yanlarında otururken her söyleneni 

dinledim ama ne konuştuklarını an-

layamazdım hiç. Olsun, derdim. Bir 

ara annem mutfaktan meyve getir-

meye giderdi. Boşalan bardakları gö-

rünce yerimden fırlayıp kamelyanın 

kenarındaki semaverden çayları dol-

durdum. Misafirlere sırayla uzatır-

ken içlerinden biri “Aslanım benim! 

Tavşankanı mübarek!” derdi. Diğeri 

de “Koçum benim!” derdi. Misafir-

lerden biri ses etmezdi. Vakit 

ilerler, koçum benim 

diyen şarkı söyle-

memi isterdi. 

Mavi ma-

vi. Ama 

ben iste-

m e z d i m . 

Z o r l a r d ı . 

Karşı ko-

yardım. 

Gözlerim dolardı. Köşe-

deki sessiz misafir beni 

yanına çağırırdı. Yaşlıca 

bir amca… Otururdum 

yanına. İşte o zaman di-

ğerleri yakamı bırakırdı. 

Yaşlı misafir saçlarımı 

okşarken gülümserdim 

ona. Bu sessiz misafiri 

pek severdim.  

 Dışardaki sesler aza-

larak biraz daha anlaşıl-

maz oldu. Karşı koyacak 
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gücü yoktu artık. Olur 

ya, biraz isyan 

bu ka-

ranlıktan kur-

tarabilirdi onu. 

Zayıf bir te-

şebbüs gel-

di ama 

bunun bir 

faydası olmadı. Gü-

cü parmak uçlarına yetti sa-

dece. Harfleri sildiğinde parmak 

uçları tozla kaplandı. Bu durumda 

tozlu ellerden kurtulamazdı. Ancak 

umutsuzluğa düşmesinin bir anlamı 

da yoktu. Çünkü kelimeler seçilebili-

yordu kolaylıkla.  

 Aşağı mahallede otururdu. 

Adı Mevlüt’tü. Sınıfta yan yanaydık. 

Bir gün gelmedi. Yeni bir okul 

açılmış, aşağı mahalledeki ço-

cuklar oraya yazılmıştı. Yalnız 

kaldım birden. Mevlüt var diye 

diğerleriyle hiç konuşmamıştım. Bir-

kaç gün teneffüse çıkma-

dım. Pencereden arka-

daşlarımı seyrettim. Yan-

larına gitsem Mevlüt 

yok, ondan geldin diye-

ceklerdi, biliyordum. Ce-

saretimi toplayıp yanla-

rına yanaştım ama durmadım. 

Yürüdüm geçtim. Bir süre gidip gel-

dim. Yine okulunun bahçesindeyken 

içlerinden biri gelip yanımda yürüdü. 

Konuşamadım. Ancak ikinci gelişin-

de konuşabildim. Onun da adı Mev-

lüt’tü. Böyle böyle sınıftaki herkesle 

konuşmaya başladım. Bir de baktım 

ki hepsi bir anda Mevlüt olmuş. Bir 

gün ders bitince kapıyı kapatıp beni 

sınıfın ortasına aldılar. Kaldırdılar, 

havaya fırlattılar. Mevlütlerden biri 

arka masadan elinde kocaman bir 

pastayla geldi. Mumları üfledim, sön-

dürmüştüm hepsini. Pasta bitince şar-

kı söylemeye başladık.  

 Sessizlik derinleşince deftere 

uzandı. Uzun zaman geçmiş olmalıy-

dı. Şekiller hâlâ seçilebiliyorsa unuta-

cak kadar vakit geçmemişti demek ki. 

O ana kadar yaptığı tahminler de şe-

killer gibiydi. Bazen sıkıntılı, bazen 

sevinç dolu, bazen hüzün kaplamış, 

bazen kasvetli bulutlar sarmış, bazen 
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terk edilmiş bir kulübe, bazen de 

toprak olup göçüp gitmiş… Böyle 

böyle uydurup iyi hissetti kendini. 

Elini masada gezdirdiğinde elleri 

tozlandı. Taze zerrecikler elinin daha 

rahat hareket etmesinden öte bir işe 

yaramıyordu. Soğuk bir metal değdi 

parmak uçlarına. Bıraktığı gibi du-

ran tabanca çok zarifti. “Zarif bir 

ölüm güzel olurdu doğrusu!” dedi. 

 Tozlu, eskimiş imgeler, insan-

lar, olaylar… Yanı başında şarjöre 

sıralanmış mermiler. En üstte duran 

onu sonsuzluğa sürükleyecek halde 

tünele sürülmüş. Bir de mumyalan-

mış bedeni vardı.  

 Nasıl bir işe girişmişti böyle? 

Bu kadar ileri gitmemeliydi. Geçmiş 

silinmiş, geleceği ellerinde, soğuk so-

ğuk tutuyordu. Deniz taşmak üze-

reyken önünde dalgakıranlar kalmış-

tı sadece.  

 Derken babası gelip perdeleri 

açtığında her yanı ışık kapladı. 

Ayaklarının ucundan sızan hilâl ve 

yıldız kayboldu. Işıkları yanan bir 

araba göründü kapıdan ama yolu 

uzundu. Kalkıp sandalyesine geçti. 

Bakışları masaya sabitlenmiş halde 

bekledi öylece.  

 Yaramaz kardeşi “Atta, atta!” 

d i y e r e k  s ı r t ı n a  t ı r m a n d ı . 

“Karalamasın sonra,” dedi onu gö-

rünce. Defteri ondan uzaklaştırdı he-

men. “Hiç büyümeyecek bu kız hiç!” 

 Gözlerinde bir nemlenme, tu-

tamadı kendini. Birkaç damla yaş sü-

züldü. Salih amcanın sesi çınladı ku-

laklarında, elleri saçlarında dolaşı-

yordu. “Sen de mi Salih amca?” dedi 

sesi titreyerek “Sen de mi burada-

sın?” 

 İçine bir sıcaklık aktı. Bilmedi-

ği bir yerde, belki de yüreğinde. So-

ğuk soğuk tuttuğu tabancaya ulaştı-

ğında gevşedi elleri. Yetişemedi göz-

lerinden süzülen yaşları silmeye. 

Gömleği ıslandı. Yükselen sular dal-

gakıranlara çarptı.  

 Ağır adımlarla odaya bir çocuk 

girdi. Kim olduğunu sordu ama ce-

vap alamadı. Sessizlik... Tanıyacaktı. 

Bir çocuk daha girip diğerinin yanı-

na geçti. Hatırlayacak gibiydi. Oda 

çocuklarla dolduğunda anladı. Mev-

lüt’tü birikenler. Sandalyesini kucak-

layıp kaldırdılar onu. Havada süzül-

dü, bir indi, bir yükselirken annesi 

bir pastayla girdi içeri. Mumların ışı-

ğı odaya yayıldı. Mevlütler onu yere 

bırakıp etrafını sararken şarkı söylü-

yor, gülüyorlardı durmadan.  
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 Şimşekler sustu, sular çekildi. 

Böyle böyle elleri daha da gevşedi. 

Yere düştüğünde tabanca, babası par-

mak uçlarında yaklaşıp tabancayı 

uzaklaştırdı.  

 Masa ikiye ayrıldı. Tabanca bir 

yanında, defter diğer yanında kaldı. 

Masadaki bu boşluk deniz sularını 

içine çekmeye başladı. Alnında to-

murcuklanan teri sildi. Geçmiş yanı 

başında,  gelecek ise ellerinden akıp 

gidiyordu masadaki boşluğa.  Defteri 

eline aldığı gibi kaldırdı. Fırlatmak 

istedi uzaklara ama yapamadı. İki 

eliyle sımsıkı tutarken “Olmuyor!” 

dedi kendi kendine “Olmuyor!”   

 Yerinden kalktı. Defteri dolabın 

tozlu rafına bırakırken yeniden başla-

yabilirdi. Bugün ölmek için güzel bir 

gündü. Dönüp tabancaya baktı.  

 “KÜT!” diye bir sarsıntı hissetti 

ayakucunda. Işıklar saçan bir araba. 

Tam önünde, ilerleyemiyordu. 

 Bakışları odanın köşesine kaydı. 

Yaşlı bir misafir, koltukta oturmuş 

sessizce onu seyrediyordu. Sevinme-

den edemedi. Hemen mutfağa koşup 

bir bardak çay getirip uzattı. Yanına 

oturup saçlarını okşadığında gülüm-

sedi ve mavi bir şarkı tutturdu ardın-

dan.  
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A nnemin elime zoraki tutuştur-

duğu, isimlerini bile bilmedi-

ğim çiçek buketiyle hastanenin göste-

rişli kapısından içeri giriyoruz. An-

nem, kaçacakmışım gibi elimi sımsıkı 

tutuyor. Aklım geri dönmek istese de 

ayaklarım annemin hızlı adımlarına 

eşlik ediyor. Hastanenin kalabalığına 

karışıyoruz. İlaç kokusu genzimi yakı-

yor. Koridorlarda yorgun gözlerle ge-

çenleri süzen insanların ümitsiz gözle-

ri, beyaz önlüklülerin telaşlı hâli, koş-

turan başka renk önlüklüler, fayansla-

rın temizliği, tavanı boydan boya kap-

layan lambaların güçlü ışıkları dikka-

timi çekince bir an, niçin burada oldu-

ğumuzu hatırlamaya çalışıyorum. An-

nem, çekiştirerek güzel bir bayanın 

önüne sürükleyip Muhsin’ in odasını 

sorunca ayaklarım suya eriyor. Muh-

sin’ i aklımdan uzaklaştırmaya çalışıp 

hastanenin ilaç kokusuna ve meraklı 

gözlerin insafına  bırakıyorum kendi-

mi. 

 Asansör beşinci katta duruyor. 

Annem önce kıyafetlerimi sonra da 

gözümün önüne düşen saçlarımı dü-

zeltip anlayamadığım bir şeyler mırıl-

danıyor. Herhangi bir şey söylememi 

beklemeden yine elimi sıkıca tutup 

peşinden koşturuyor. Koridordaki gö-

revliye bir şeyler sorduktan sonra 

adımlarını daha da hızlandırıyor. Git-

mek istediğimiz yeri tahmin ettiğim-

den annemin bu acelesine inat biraz 

daha oyalanmak istiyorum lakin ka-

yar kapı açılıp koridorda bekleyenler 

içinde Sevim teyzeyi görünce artık her 

şey için geç olduğunu anlıyorum. Se-

vim teyze olanca samimiyetiyle bizi 

karşılayıp burada olmamızdan mem-

nuniyet duyduğunu belli ediyor. 

Muhsin sizi gördüğüne çok sevinecek, 

diye de ekliyor. Yüzündeki memnuni-

yetin aksine bakışlarına çöreklenen 

hüznü seçince gözlerimi kaçırıyorum. 

Sevim teyze bir şey söyleyecek diye 

ödüm kopuyor. Annem, geçmiş olsun 

dileklerini ardı ardına sıralayıp çocuk-

luk hâlimizden dem vuruyor. Sevim 

teyzenin refakatinde Muhsin’in odası-

na giriyoruz. 

 Odanın kasvetli havası yüzüme 

değince irkiliyorum bir an. Muhsin, 
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pencere kenarındaki yatağından dışa-

rıyı seyrediyor. Yüzünün ve vücudu-

nun bazı yerlerindeki sargılar dikkati-

mi çekiyor. Onu o hâlde görünce başı-

mı önüme eğip ayaklarıma bakıyo-

rum. Annem, Muhsin’in baş ucuna 

onu incitmekten korkar gibi oturuyor. 

Saçlarını okşayıp nasıl olduğunu soru-

yor. Bana dönüp, "Arkadaşına geçmiş 

olsun demeyecek misin?" deyince ne 

diyeceğimi bilemiyorum. Sessizlik 

uzuyor. Bir şey söylemem gerektiğini 

fark edince kuru ve yapmacık bir 

“geçmiş olsun” dökülüyor dudakla-

rımdan. Elimde sıkı sıkı tuttuğum çi-

çek buketini yatağının ucuna bırakıyo-

rum. Muhsin, hiçbir şey söylemiyor. O 

konuşmayınca suçluluğum aşikâr ol-

muş gibi hissediyorum. Ne yapacağı-

mı bilemiyorum. Annem ve Muhsin’in 

annesi bir şeyler konuşuyor. Annesi o 

meşum günden beri Muhsin’in hiç 

kimseyle konuşmadığını, içine kapan-

dığını, böyle pencereden dışarı baktı-
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ğını söylüyor. Sesler başımın  içinde 

uğulduyor. Muhsin’in konuşmaması-

na, dönüp bakmamasına içerliyorum. 

 Muhsin, köyden teyzesini ziya-

rete gelir gelmez arkadaş oluyoruz. 

Şehir hayatına pek alışık olmadığın-

dan ona eşlik ediyorum. Bir hafta, on 

gün gün sürecek arkadaşlığımızı en 

iyi şekilde geçirmek için elimden gele-

ni yapıyorum. Kimseye vermeye kıya-

madığım yeni, gök mavisi bisikletimi, 

kutusundan yeni çıkardığım misketle-

rimi onunla paylaşıyorum. Muhsin 

gelince babamın artık işe yaramaz de-

yip bodruma kaldırdığı eski bisikleti-

mi bin bir dil dökmeyle tamir ettirip 

kullanılır hâle getiriyorum. Mahalle-

nin tenha sokaklarında Muhsin’e bi-

siklet sürmeyi öğretiyorum. Birkaç 

gün mahallede güle oynaya bisiklete 

biniyoruz. Muhsin, yeni bisikletime 

ben eskisine… Muhsin, sevinçten ha-

valara uçuyor. Onun neşesine ortak 

oluyorum. 

 Futbol zaten Muhsin’den soru-

luyor. Apartmanın arkasındaki arsada 

futbol oynuyoruz. Muhsin fişek gibi… 

Yorulmak nedir bilmiyor. Durdurabi-

lene aşk olsun. Öyle kıvrak öyle çevik 

hareketler yapıyor ki şapka çıkarıyo-

ruz. Mahalle takımına alıyoruz he-

men. O takıma girdikten sonra bizi 

yenebilene aşk olsun. Diğer çocuklar 

itiraz etmeye kalkışıyor, duvar gibi 

önlerinde duruyorum. Bu mahalle 

maçı mı? Evet. Muhsin bu mahallede 

mi oturuyor? Evet ama… Aması filan 

yok, bitti. diyorum. Muhsin arka çık-

mama seviniyor. Benim zaten ayakla-

rım yere değmiyor. 

 Güle oynaya misket oynadığı-

mız bir gün geçen trenin sesine kulak 

veren Muhsin, hiç tren görmediğini 

söylüyor. Sonra da ayıp bir şey söyle-

miş gibi utanıyor. “O kolay…” diyo-

rum. “Her gün aynı saatte düdüğünü 

öttüre öttüre geçer. Çok da uzak sayıl-

maz. Bisikletlerimizi de alırsak on da-

kikaya orada oluruz. Ben seni götürü-

rüm, görürsün.” Gözleri ışıldıyor. Yü-

züne yayılan masumiyet içimi ısıtıyor. 

Evden izin almak kaydıyla ertesi güne 

sözleşiyoruz. 

 Annem sıkı sıkıya tembih edi-

yor. Sevim teyze de Muhsin sana 

emanet, diyor. Göğsüm kabarıyor.  

Hiç merak etmeyin, diyorum. Muh-

sin, treni göreceği için mutlu oluyor, 

ben de o mutlu olacak diye seviniyo-

rum.  Önden giderek yol gösteriyo-

rum. Trafiğin yoğun olmadığı sokak-

lardan ilerliyoruz. Başka taraftan gi-

dersek yol uzar, trene yetişemeyiz di-

ye düşündüğümden eski zamanlarda 
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şehrin giriş kapılarından biri olarak 

kullanılan, her geçtiğimde büyük bir 

tedirginlik duyduğum yirmi yirmi beş 

metrelik o karanlık tünelden geçme-

miz gerekiyor. Tünele girer girmez ba-

şıboş sokak köpekleri diğer uçtan hav-

layarak üzerimize doğru geliyor. Ava-

zım çıktığı kadar bağırıyorum. Muh-

sin soğukkanlılığını koruyor. Sakin 

olalım. Korktuğumuzu anlarsalar da-

ha saldıran olurlar, diyor. Onu duy-

muyorum bile. Bağırmaya devam edi-

yorum. Kaçalım hadi Muhsin, diyo-

rum. Elimden tutup beni arkasına sak-

lıyor.  Koşmak daha çok kızdırır onla-

rı, sakince bekle, diyor.  Köpekler iyice 

yaklaşınca daha fazla bekleyemiyo-

rum. Muhsin’in elinden kurtulup kaç-

maya başlıyorum. Muhsin orada kalı-

yor. O korkuyla ne kadar koştuğumu 

bilmiyorum. Köpek sesleri duyulmaz 

olunca Muhsin’i hatırlıyorum. Geri 

dönmeye korkuyorum. 

 Annem, geçmiş olsun dileklerini 

dağıttıktan sonra bana dönüp artık 

gitmemiz gerektiğini söylüyor. Yü-

zünde anlamlandıramadığım bir hü-

zün beliriyor. Muhsin’in annesiyle ko-

nuşurken ağlamış olduğunu fark edi-

yorum. Bir şeyler sormak istesem de 

yapamıyorum. Daha kötü şeyler olma-

sından korkuyorum. Yüreğim sıkışı-

yor. Altından kalkamayacağım bir 

yükle ezilmekten korkuyorum. Odada 

daha fazla kalmak istemiyorum. An-

nemin elinden tutup bu kez ben onu 

çekiştiriyorum. Tam çıkmak üzerey-

ken Muhsin duyulur duyulmaz bir 

sesle “İyileşince treni görmeye gider 

miyiz?” diyor. Üzerime çöreklenen 

kara bulutlar da odanın kasvetli hava-

sı da bir anda dağılıyor. Derin bir ne-

fes alıyorum. 

Sayfa  19  

Yıl  1  Sayı  5  
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M ontumun yakasını kaldır-

dım. Serindi. Erkenciydim 

o sabah. Minibüs henüz gelmemişti 

kahvenin önündeki durağına. Cu-

martesi sabahı beni bu kadar erken 

kaldırabilecek tek sebep köyün ıs-

sızlığından biraz olsun kurtulmak 

olabilirdi ancak. İlçede buradan da-

ha kalabalık sokaklarda dolaşacak-

tım en azından. Her yer beni tanı-

mayan insanlarla dolu olacaktı. Bü-

yük kentlerin bir tek bu özelliğini 

özlemiştim. Kahveye girdim, bir 

çay söyledim. 

 Dolmuşun geldiğini görebile-

ceğim bir yere oturdum. Sabah na-

mazından çıkmış yaşlılar dışında 

kimse yoktu kahvede. Onları izle-

dim bir süre. 

 Eskimekten rengi anlaşılmaz 

olmuş bol pantolonlarıyla, köye ge-

len bir batık firma mümessili her-

kese aynı parti maldan satmış gibi 

bir örnek gömlekleriyle, üstüne 

giydikleri hanımlarının gençliğin-

den yadigâr örme yelekleriyle ve 

duvardaki askılıktan sarkıttıkları 

birer kolu toprağa ağmış, handiyse 

sahiplerinden önce ölmüş ceketle-

riyle üniforma giymişçesine birbiri-

ne benzeyen bu dört ihtiyar, titre-

meye başlamış kuru derili ellerinde 

ağır ağır döndürdükleri tesbihleri 

ve neredeyse tamamen ağarmış 

seyrek sakallarıyla yeşil çuha örtü-

lü masanın etrafına oturmuş; kâğıt 

oynamıyor, bir şey içmiyor ve hiç-

bir şey konuşmuyorlardı. Yılların 

verdiği erken kalkma alışkanlığı 

tüm yaşlı insanlarda olduğu gibi 

onlarda da geri dönülmez bir biyo-

lojik kanun haline gelmiş olmalıy-

dı. Yapacak hiçbir işleri yoktu fakat 

eve gidip istirahat etmeyi de kendi-

lerine yediremiyorlardı. “Ben daha 

ölmedim” oturuşuydu onlarınki. 

Onların tabiriyle “köyün adamı” 

onları her gün burada görmeliydi. 

Yoksa öldü sanılabilirlerdi. Verdi-

ğim selamı yarım ağızla karşılamış, 

açılan kapıdan giren yel ne kadar 

hissedilirse beni de ancak o kadar 

fark etmişlerdi. 

 “Buyur Öğretmen Bey.” 

 “Teşekkür ederim.” 

 “Erkencisin?” 

 “Minibüsü bekliyorum.” 

 “Nihat pek erken uyanamaz. 

Akşam kayalıkta devirmiştir yine 
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şişeleri. Gelir birazdan. Kasabaya 

mı?” 

 “İlçeye aslında.” 

 Sadece çay vermek yeterli 

gelmemiş, bir şeyler de söylemeliy-

miş gibi bu kısa konuşmayı yaptı 

ve arkasını dönüp ocağa yöneldi 

kahveci. Kırklı yaşlarda, zayıfça bir 

adamdı. Üstte hafif seyrelmiş saç-

ları, ağzının üst yarısını kapatan 

siyah kalın bir bıyığı ve sırtında hiç 

çıkarmadığı deri yeleğiyle ocakla 

masalar arasında mekik dokuyan 

bu adamın adını bilmiyordum. Ak-

lımda birazdan akşamdan kalma 

bir şoförün aracına bineceğim bil-

gisinin yarattığı şaşkınlıkla seslen-

dim: 

 “Bir saniye bakar mısınız?” 

 Döndü geldi. 

 “Buyur?” 

 “Mehmet'in babasıydınız de-

ğil mi?” 

 “Evet hocam.” 

 “İsim neydi sizin?” 

 “Muharrem.” 

 “Muharrem Bey, Mehmet'le 

konuştuk biraz geçen gün...” 

 Kahveci bir sandalye çekip 

oturdu. 

 “Hayırdır hocam? Bi kusur 

mu işledi?” 

 “Yok canım. Aksine ondan 

çok memnunum. Notları da derse 

katılımı da iyi. Ama devamsızlık 

yapıyor zaman zaman. Sorduğum-

da sizin haberinizin olduğunu söy-

lüyor. Ben de açıkçası sizinle daha 

önce görüşecektim ama olmadı. 

Şimdi hazır gelmişken sorayım de-

dim.” 

 Kahveci Muharrem yüzünde 

suçüstü yakalanmış ifadesiyle du-

rakladı bir müddet. Bir şeyler söy-

lemeye çalıştı, kekeledi. Yan gözle 

yaşlıların masasına bir bakış atıp 

bana az daha yaklaştı: 

 “Haberim var hocam. İşi olu-

yor bazı.” 

 “Muharrem Bey Mehmet 

okul çağında. Bağ bahçe işlerinizi 

yapmak değil onun asli görevi. 

Kaldı ki...” 

 “Öyle işler değil hocam.” de-

di sesini daha da kısarak. 

 “Nasıl işler?” 
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 “Hocam benim hanım... Senin 

anlayacağın evde Memet’le ikimiz 

varız gayri. Ben kaaveyi geceye ka-

dar kapatamam. İşte görüyon, sa-

bah yaşlıları, akşama kadar köyün 

adamı… Akşam babaları gidince 

de gençler gelir. Ben burda olunca 

evin işleri, yemek olsun, çamaşır 

filan olsun çoğunluk Memedime 

kaldı ister istemez. Yetiştiremediği 

günler, okula gidemediği hep bun-

dan!” 

 Böyle bir cevabı hiç beklemi-

yordum. Buna yanıt olarak söyle-

yecek bir şey bulamayınca önüm-

deki bardakla uğraşmaya başladım. 

Garip bir sessizlik çöktü masaya. 

Adam da kalktı, ocağına döndü. 

Bardağa bakmaya devam ettim. 

“Benim hanım...” ile ne kastettiğini 

soramadım adama. Ölmüş müydü? 

 Tarlaların arasından kıvrıla 

kıvrıla akan, tek araba sığacak ka-

dar dar bir asfalt yoldan gidiyordu 

minibüs. Kırk yılda bir karşıdan 

araç gelirse, ikisi de birer yandan 

şarampole girerek yavaş yavaş ge-

çebiliyorlardı. Her yerinden sesler 

gelen bu külüstür sallana sallana 

ilerliyor, tam kapanmadığından 

içeriden bir elektrik kablosu bağla-

yarak tutturulmuş kapısı gıcırdı-

yordu. Her sarsıntıda şoföre bakı-

yor, direksiyon başında sızıverece-

ğinden korkuyordum. 

 İlçeye alışveriş ya da resmi 

daire işi için giden köylüler gece 

boyu uykuda susmuş olmanın acı-

sını çıkarırcasına yüksek sesle mu-

habbet halindeydiler. Her birinin 

anlatacak şeyleri vardı kendilerince 

çok önemli olan ve bunları duymak 

zorunda kalmak beni çok yoruyor-

du. “Behey adam!” diyordum içim-

den, “Senin traktöründen, pulluk 

demirinin kırılan yerine yaptırdı-

ğın kaynaktan bana ne? Zaten ta-

rım işi için üretilmiş bir makinenin 

toprağı yarıp parçalayıp geçmesiy-

le neden bu kadar övünürsün? Bu 

kadar methedilecek bir şey mi bu? 

Senin hayatında gurur duyabilece-

ğin başkaca bir marifetin yok mu?” 

 İçimden sorduğum bu sorula-

ra cevap başka bir köylüden geli-

yor, o da tapu dairesindeki akraba-

sı sayesinde işleri ne kadar kısa sü-

rede hallettiğinden, akrabasının 

onu kuyrukta bekleyenlerin -ki bu-

rada üstü kapalı olarak kerizlikle 
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itham ediliyorlardı- önüne nasıl 

alıverdiğinden bahsediyordu gu-

rurla. Diğerleri de benzer yardım-

larından faydalanmış oluyorlardı o 

memurun çünkü birinin akrabasıy-

sa diğerlerinin de köylüsüydü ne 

de olsa. Köylüleri yavaş yavaş tanı-

dığımı, davranışlarının temellerini 

çözdüğümü düşünüyordum. Bu 

tip insanların, şehirlerdekilerin eği-

tim düzeyi, yaşam tarzları ve me-

deni uğraşları karşısında kendileri-

ni ezilmiş hissetmelerine karşı bul-

dukları bir tür kurtuluş çaresi ol-

malıydı bu. Kendilerini yüceltmek, 

en azından eşitlemek adına böyle 

küçük hilekârlıklar geliştirmişlerdi 

ve bunu “akıllı olmak”, “işi bil-

mek” olarak nitelendiriyorlardı. 

Hiçbir yerde asla sıra bekleyemez-

lerdi onlar. Hangi devlet dairesi 

olursa olsun, hangi lokanta ya da 

otobüs gişesi olursa olsun bir yolu-

nu bulup öne geçmeli, bir hemşeri 

bulup işlerini çabucak hallettirme-

lilerdi. Bu çabukluğun nedeni ace-

leleri olduğundan ya da çok önem-

li işleri olduğundan değildi elbette. 

Gidip köy kahvesinde oturacaklar-

dı sonuçta. “Önce ben” diyen 

“önce benim işim” diyen bir hırs 

yatıyordu en mütevazısının bile 

içinde. 

 Kasabanın meydanında ya-

rım saat bekleyip birkaç yolcu da-

ha aldıktan sonra ilçeye ulaştırdı 

bizi minibüs. İlçenin otobüs garajı, 

köy kahvesi ve kasaba meydanın-

dan sonra büyük bir tesis izlenimi 

verse de çok zaman önce yapıldığı 

belli bu biçimsiz beton yapının 

içinde hepi topu üç firma bankosu, 

ön tarafında dört beş otobüs pero-

nu, arkasında da köy dolmuşları-

nın girdiği toprak alan vardı. Bu 

kısım ise sağında solunda baraka-

lar halinde sıralanmış dükkânlarla 

birlikte aslında okuduğum lisenin 

bahçesi kadar bir alandı.  

 Dükkânlarda hemen her şe-

hirdeki otogarlarda bulunabilecek 

Çin malı hediyelik eşya ve paketli 

tatlılardan başkaca şehre özgü bir 

ürün bulunmuyordu ama köfteci 

bunu çaresini bulmuş, köftenin 

adının başına ilçenin ismini ekleyi-

vermişti. Böylece kıyma, yumurta, 

sarımsak, soğan, maydanoz ve az 

ekmek içinden mamul köfte diğer 

tüm şehirlerde olduğu gibi o ilçe-

nin de “meşhur” köftesi oluveri-
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yordu. 

 Terminalden çıktım, kısa bir 

yürüyüşten sonra merkeze ulaştım. 

Yürüdüğüm bu yol ilçenin ana cad-

desiydi ve köyden geldiğimiz o yo-

lun bir de dönüş eklenmiş haliydi 

ancak. Caddenin iki yanında üç 

dört katlı, her biri birbirinden farklı 

bir estetik anlayışla yapılmış, kimi-

nin rengi solmuş, kimine ise boya 

bile sürülmemiş betonarme evler 

sıralanıyordu. Evlerin altlarındaki 

dükkânlara o kadar az insan girip 

çıkıyordu ki ticaret hayatlarına de-

vam edebilmeleri için ya kira gibi 

masrafları hiç olmamalıydı ya da 

sattıkları malların fiyatlarını çok 

yüksek tutmalıydılar. Bu durumun 

tek istisnası ise pazartesi günleriy-

di. İlçe Milli Eğitimde işim olduğu 

için geldiğimde görmüştüm, ilçe-

nin sebze pazarı kuruluyordu pa-

zartesileri. İşte o gün neredeyse bü-

tün köy ve komşu köyler ilçeye akı-

yor, sokaklar insan ve araç kalaba-

lığıyla kaynıyordu. 

 Geçen gelişimde öğrendiğim 

kestirme bir sokaktan müşterileri 

de kendisi gibi yaşlılardan oluşan 

bir berberi, daracık dükkânında so-

lüsyon kokusuyla nasıl bayılmadı-

ğına hayret ettiğim bir ayakkabı ta-

mircisini ve yün, iplik, düğme ben-

zeri şeyler satan karmakarışık bir 

dükkânı da geçerek çarşı meydanı-

na çıktım. Önüne gelip durduğum 

meydandaki bu en büyük bina, il-

çenin ilk ve tek sinemasıydı. Cam-

larında film afişleri asılı iki kanatlı 

kapısından girer girmez solda gişe-

si bulunan bu sinemanın tek bir sa-

lonu vardı sadece. Gişeden sonra 

dar koridorda birkaç metre ilerle-

yip izbe bir merdivenden çıkınca 

salonun kapısına ulaşılıyordu. Haf-

ta içi sadece akşamları, hafta sonla-

rı ise filmine göre iki ya da üç seans 

film gösteriliyordu. Daha önce iki 

kez gelmiştim buraya. Salonun ya-

rısından fazlası boş oluyordu hep. 

Hatta bir seferinde koca salonda 

tek başına izlemiştim filmi. Öyle ki 

ara verilme zamanı geldiğinde ma-

kinist bana seslenmiş, “Ara verelim 

mi, devam mı edelim?” demişti. O 

da erken bitirip gitme derdindeydi 

galiba.  Bu garip durumla İstan-

bul’da asla karşılaşmayacağını bil-

menin verdiği bir hisle salonu ka-

patmış; bir Rus oligarkı gibi ku-
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rumlanarak tek bir kelimeyle ce-

vap vermiş, “Devam!” demiştim! 

 Yeni film gelmediğini görün-

ce döndüm sinemanın kapısından. 

Döndüm ama aklımın dehlizlerin-

de sinema ile ilgili bir hatıra salo-

nunun kapısı da açılmıştı artık. İlk 

buluşmamızı, onunla birlikte gitti-

ğimiz ilk filmi anımsadım.  

 Kalabalık ve sıcak bir cadde-

den o serin pasaj sinemasına girişi-

mizi, filmi o an rastgele seçip kol-

tuklara tedirgin bir şekilde oturu-

şumuzu hatırladım. Acemiydik. 

Aramızdaki her şey çok yeniydi 

daha. Gözüm perdede, aklım yan 

koltuktaydı. Film sıkıcı ilerliyordu. 

“Beğenmediysen, çıkabiliriz.” de-

miştim. Çıkmamıştık.  

 Pasajın arkasındaki izbe bir 

sokağa açılıyordu sinemanın çıkış 

kapısı. Gişeden girdiğimizde şık ve 

aydınlık bir mekânda ağırlanmış-

ken film bittikten sonra arka kapı-

dan kovulur gibi böyle uydurma 

bir yerden çıkarılmak çok tuhaftı 

aslında. Üstelik saat geç olmuş, or-

talık ıssızlaşmıştı. Karanlık ve te-

kinsizdi sokak. Koluma girişini ha-

tırladım bir ceylan ürkekliğinde. 

Otobüs durağına kadar yürümüş 

ve sonradan hiç hatırlayamadığım 

bir yığın şey konuşmuştuk. Durağa 

geldiğimizde ise başka zaman olsa 

yarım saat beklenen otobüs hemen 

gelivermişti! O gittikten sonra du-

rakta biraz daha oturmuştum. Ye-

rimden kımıldamak istememiştim. 

Sanki orada durdukça, otobüse 

bindiği o noktada hâlâ onu görü-

yor, tekrar tekrar veda ediyordum. 

Ancak tüm güzel anılarda olduğu 

gibi bu da giderek silinmiş, kaybol-

muştu. Eve döndüğümde de ko-

lumdan onun kokusu çıkmamıştı 

sabaha dek. Ah o parfümü! Marka-

sını da ezbere bilirdim o günlerde. 

 Yavaş yavaş terminale yönel-

miştim ki altında market olan dört 

katlı bir iş hanının girişinde toplan-

mış kalabalığı ve o insanların için-

de köyden tanıdığım, sabah mini-

büste de gördüğüm birkaç kişiyi 

fark ettim. Giriş kapısında eli kâğıt

-kalemli bir görevli insanları hiza-

da tutmaya çalışıyor, bir kişi çıkın-

ca kuyruk bir kişilik kayıyordu içe-

ri. Tanıdığım ama adını hatırlaya-

madığım köylüye yaklaşıp selam 

verdim.  



4 

 “Kolay gelsin. Ne sırası bu?” 

 Adam beni görmekten hiç 

memnun olmamış, sanki orada gö-

rülmek hiç hoşuna gitmemişti. Bir-

kaç saniye düşündü ve cevap ver-

mekten başka çaresi kalmamışçası-

na konuştu.  

 “İş müracaatı hocam.” 

 “Ne işi? “ 

 “Maden şirketi bu. Yeni açıl-

dı. Senin anlayacağın, altın çıkarma 

işi.” 

 “Ha! Şu, köyün yakınların-

da…” 

 “Aman hocam, sen bizi yine 

görmemiş ol da.” 

 “Niye, ne oldu ki?” 

 “Şimdi bizim köyün adamı 

bişey duymayagörsün… Daha pek 

bilen yok burayı da.” 

 İşe alınma şansını azaltmak 

istemiyordu belli ki. Köyde duyul-

dukça -iş de köyün yakınında oldu-

ğundan- herkes akın edecekti bura-

ya başvuru için. Anlamıştım. 

“Tamam. İyi şanslar.” deyip ayrıl-

dım. Terminale giderken yine baş-

ladı karnımdaki ağrı. Bu kez biraz 

daha fazla sürdü. Bugün geç oldu 

ama bir doktora görünmeli, diye 

geçirdim içimden. 

 “Hey gidinin gençliği bee!” 

diyordu dönüş yolunda önümdeki 

koltukta oturan köylü. Çökük 

avurtlarındaki ağarmaya yüz tut-

muş kısa sakalları, altmışını geçtiği-

ni düşündürüyordu. Hâlâ ısınama-

mış olmalıydı; gri kaşkolu ve yeşil 

beyazlı takkesini minibüsün içinde 

bile çıkarmamıştı. Yanındaki akra-

nıyla konuşuyordu: 

 “Haftada bi anca gelirdi Dur-

sun Emmi’nin Magirüs’ü köyden 

buraya. Rahmetli babam bizi her 

vakit getirmezdi. Biz de dönüşünü 

beklerdik. Pazar ekmeği getirsin di-

ye…” 

 “Yoktu ki eskiden köyde pa-

zar ekmeği. Anca yufka…” 

 “Hee. İlk getirdiğinde, hiç 

unutmam, amma tatlı bu dediydik 

de yufkaya sıkıp yediydik!”  

Devamı gelecek sayıda 



Sen uyurken bir haber daha geçti ajanslar 

İnsanlar eşit miymiş ne 

Aniden ne olduysa 

Kol kaldırmaz kitapları deviren adamlar 

Beyaz önlüklerini atıp sen uyurken  

Doluştular bir acayip yere 

Tükenmişlermiş meğerse    

Bunu duyan kuşların en yüreklisi 

Ağaçtan düştü sen uyurken 

Kuş düşer mi ağaçtan deme 

Düşermiş işte 

Dedim şu kitapları ben de devirsem 

Varlığımı feda etsem millete sen uyurken 

Biraz doktor olsam biraz demirci 

Belki biraz bahçıvan da olurdum 

Budardım dalları en tepesinden 

Tahammülüm yok bir kuşun daha düşmesine  

Meğerse 

Neşe Cengiz 

YÜK Ede biyat  

Sayfa  28  



Ne o beğenemedin mi  

Bir orkestra kursam görürdün  

Top atsan duymayacaktım deme 

Sonra vazgeçtim bu sevdadan sen uyurken 

Düşünürken midesi kazınıyor adamın 

Hem kendini feda edecek bir ben mi kaldım  

Tıkınıp çektim yorganı üstüme 

Mühendis cetveli gibi mi desem 

Cerrah neşteri mi 

Yok be canım hiçbiri değil 

Orkestra davulu gibiydim döşeğin içinde 

Ajanslar devam etti işlerine biz uyurken 

Kuşlar daha ölmemiş  

Duruyordu durduğu yerde 

Meğer iki sıkımlık canı kalmış bahçedeki ağacın 

Onun da gücü yetmemiş vaziyeti çevirmeye  

Hiç öyle şey olur mu deme 

Sefil bir rüzgâra boyun eğmiş biz uyurken 

Yaprak dökmüş kuşların peşinden 

Yıl  1  Sayı  5  

Sayfa  29  



E n baştakine çıktın mıydı bizim eve 

ulaşabileceğin dam kalabalığının or-

talarında bir yerdeyiz. Aşağıdan çıt çıkmı-

yor. Anamla babaannem çoktan uyumuş 

olmalılar. Damda bunalmış ve terli üç kişi-

yiz. Ben, Behçet’in Yılmaz ve Bedir Ali.  

 Hava çok sıcak. Küncü tanesi kadar 

esinti yok. Kendi yağında kavrulanlar so-

kaklardan çoktan çekilmiş. Ortalık ite ko-

puğa, torbacıya, hırsıza kalmış. Millet ço-

luk çocuk damlarda. Her damın üzerinde 

deniz feneri gibi cibinlikler, asma çardakla-

rının altına konulmuş kerevetler, yere seril-

miş yaygıların üstündeki sinilerde yenil-

miş kavun karpuz kabukları, demlikler, 

kirli çay bardakları var. Yılmaz’ın gömleği 

göbeğine kadar açık, alnında ter damlaları. 

Durmadan, “Esmiyor gardaş, esmiyor!” 

deyip duruyor. Bir elinde ılık, tombul efes; 

diğerinde cıgaralık... Bedir Ali cıgaralığa 

karşı ama içene ses etmiyor. Onun da bira-

sı ılımış. “Eski Baraj’ın oralara mı gidey-

dik?” diye kendi kendine söyleniyor. Ilık 

bira çarptı zaar. Ben, her ikisini de içmiyo-

rum. Sigara neme yetmiyor. 

 Sedirin bir ucuna Yılmaz diğerine 

Bedir Ali yayılmışlar. İkisi de işsiz. Yılmaz 

en son oto tamirhanesinde kalfaydı. Dedi-

ğine bakılırsa ustası, çırakları haksız yere 

dövüyormuş. O da tutmuş ustayı dövmüş. 

“Gitmem o yezidin dükkânına bir daha.” 

deyip duruyor. Bedir Ali, sanayide orta ka-

rar bir fabrikada işçiydi. Onu da emekti, 

sömürüydü, hakkımızı arayalımdı filan 

dediği için “Ortalığı çok karıştırıyon sen.” 

deyip, yallah! Aralarında bir ben çalışıyo-

rum. Ona da çalışmak denirse tabii. Yağ-

muru ayrı dert, zabıtası apayrı…  

 Bana bugün uyku yok. Sabah dörtte 

sebze haline gitmem gerek. Turfanda ne 

bulursam tablaya yükleyip, tabana kuvvet. 

Bunlar da sözde uyumayayım diye bana 

yârenlik etmeye geldiler. Sızmasalar bari.  

 Üçümüzün ortak birçok noktası var. 

Bir kere aynı mahallenin çocuklarıyız. E 

sokağımız da bir. Evlerimiz bitişik. En bi-

rincisi de üçümüz de yoksuluz. Sonra, ır-

makta donsuz yüzmüşlüğümüz de var, 

mahalle kavgalarında omuz omuza dövüş-

müşlüğümüz de. Ve üçümüz de yetimiz. 

Daha ne olsun.   

 Birlikte büyüdük büyümesine ya 

üçümüzde hemen hemen aynı dertleri, sı-

kıntıları farklı yollardan yürüdük. Ara ara 

ayrı düştüğümüz de oldu ama döndük do-

landık, kendimizi birbirimizin yamacında 

bulduk. Bazen kendimizi bu mahallede ka-

natları kırık, gökyüzünün mavi ummanına 

hasret kuşlar gibi hissettiğimiz olur fakat 

bunu nasıl anlatacağımızı Yılmaz da ben 
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de bilemeyiz.  Herkes gibi bizde içimizdeki-

ler ve yaşadıklarımız bilinsin, küllerin altın-

da için için yanmasın isteriz istemesine ya 

ne yazık ki kendimizi ifade etmede naçar 

kalırız. Yılmaz dövüşmeyi bilir; ben, boyun 

büküp sebze meyve satmayı…   

 Aramızda ağzı laf yapıp, eli kalem 

tutan bir tek Bedir Ali. Liseyi bitirmişliği 

var, az şey mi? Yatağının baş ucunda ma-

hallelimiz, rahmetli Muzaffer İzgü’nün Zık-

kımın Kökü isimli kitabı durur. Kitabı oku-

yup okuyup mahalleyi turlar bizimki. Anla-

tılan mekânların etrafında dolanır. Bütün 

işsiz ve az çok mürekkep yalayanlar gibi 

yazar olmaya heveslidir. “Ben de Muzaffer 

ustam gibi mahalleyi ve yaşadıklarımızı ya-

zacam.” diyor durmadan. Biz de, “Yaz lan, 

yazmazsan adam değilsin” diyerek veriyo-

ruz gazı. Gömlek cebinde fi tarihinden kal-

ma not defteriyle dolaşıyor. Durmadan da 

bir şeyler karalıyor. Ben bunları düşünür-

ken o, birasından bir yudum alıp not defte-

rini çıkartıyor. “Size,” diyor, “son yazdıkla-

rımdan bir kuple okuyayım.”. Yılmaz, kup-

le nedir diye bana bakıyor. Birazdan anlarız 

manasında kaş göz ediyorum. Bedir Ali baş-

lıyor. Uzatmasa bari.  

  “Bizim mahalle önceden de eski ve 

yoksulmuş ya bunca sıkış tıkış ve yılgın de-

ğilmiş. Herkes bir sebeple evini yurdunu 

geride koyup, umut fakirin ekmeğidir sözü-

nü de kendine dayanak edip, çıkıp çıkıp 

gelmiş mahalleye. Kimi pamuk masallarının 

abartılı rüyasına düşmüş,  “Ben, avrat, ço-

cuklar şu kadar kişi, şu kadar kilodan, şu 

kadar pamuk topladık mıydı onca para 

eder.” diyerekten. Bazısı pavyonların, nehir 

kenarı gazinolarının sahte ışıltısına kaptır-

mış kendini. Kimileri ekecek toprağı olma-

dığından yılmış, çırçırda neyin bir iş bulu-

rum hasebiyle çıkıp gelmiş. Başkaları sesini 

sermaye niyetine koymuş cebine düşmüş 

yola. Kan davasından kaçanlar, maceracılar, 

yerini yurdunu yitirmişler, artiz olacam di-

ye evini terk edenler… Gelmeye sebep mi 

yok. Gelmişler işte.  

 O zamanlar açık adrese filan kimse-

nin kafası basmıyor tabi. Uzaktan gelenle-

rin, gurbete çıkanların bir dayanağa, tanıdı-

ğa, bildiğe gereksinimleri var. Hepsinin de 

hemşerisini, köylüsünü, amcaoğlunu, bula-

bileceği tek bir yer var:  

 Hürriyet mahallesi, Abdo’nun kah-

vesi. 

 İnsanlar birbirlerini o kahvede bul-

muşlar. Kiminin tanıdığı yamuk yapmış, 

kimininki destek olmuş, bazılarınınki de 

köstek. Bir şekil yapıp tutunmuşlar. Kiraya 

duranlar, borç harç gecekondu dikenler, te-

nekeden ev düzenler başlarını sokacak bir 

yer bulmuş kendilerine. Anlayacağınız, 

yoksullar, yılgınlar, çaresizler, kendi gibi 

olanların kalbine, yani bizim mahalleye do-

luşmuşlar.  

 Dönem kös kös oturma devri olmadı-

ğından, lafla da boş mide dolmadığından 

herkes bir işin ucundan tutmuş. Kimi, fabri-

kaların yolunu tutmuş; kimi çapaya, pamu-

ğa, hamallığa girişmiş. Bazısı, köşelerde ka-

çak sigara satmış, bazısı simit, bazısı da 

mevsimine göre çağla, can eriği. İnşaatlarda 
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çimento torbası sırtlananlar, lokantalara 

komi girenler, kebapçıların yanına çırak 

olanlar… Kısa yoldan parayı bulmak iste-

yenler, açıkgözler, hinoğluhinler… Kalbi 

bozuklar da çıkmış aralarından, içi temiz-

ler, alın terini helaliyle dökenler, ekmek 

parası için beli bükülenler de... 

 Allah yürü ya kulumdan nasibini 

alanlar da olmuş, tutunamayanlar da. Jilet 

kesiklerini kollarında ve göğsünde bir ni-

şan gibi taşıyanların babası, ümitsiz âşıkla-

rın, tükenmişlerin, olmayacak duayı yaka-

sına iliştirenlerin Müslüm Gürses’i de yok-

sulların ve umutsuzların kavruk abisi,  ga-

rip gurebanın dostu, en diptekilerin yolda-

şı Yılmaz Güney’i de bizim mahalleden 

çıkmış.  

 O vakitler şimdiki gibi her köşeba-

şında torbacı filan da yokmuş. Tamam,  

serserisi, uğursuzu, namussuzu da tonlay-

mış ama halkın, yoksulun hakkını kollayan 

devrimcilerle namlı kabadayılar da geçmiş 

mahalleden. Bizim yaşımız yetmez o gün-

lere ya o namlı kabadayıları da, merminin 

üstüne üstüne yürüyen devrimcileri de es-

kiler hâlen anlatıp durur…”  

 Bedir Ali sözün burasında durunca 

Yılmaz araya girdi: “Lan gardaş, Allahına 

kurban senin be! Ne de güzel anlatmışsın 

mahalleyi.”, Ali, “Bu daha ne ki arkadaş, 

destan yazacağım destan!” deyip not defte-

rini gömlek cebine yerleştirdi. Bu, mevzu-

yu uzatmayacağının işaretiydi. Birasının 

son yudumunu da öldürüp, “Başka zaman 

size birkaç kuple daha okurum.” dedi ve 

sustu. 

 Saate baktım, sabaha karşı iki ol-

muş, damlar tümden ışıklarını söndürmüş. 

Uykum geldi ama uyursam, uyanmama 

ihtimalim var. O yüzden kalkıp damda 

turlamaya başladım. Yılmaz’a baktım dal-

mış gitmiş,  babasından yadigâr tespihi 

şaklatıyor; Bedir Ali ise yeniden not defte-

rini çıkartmış bir şeyler karalıyor. Artık ak-

lına ne geldiyse bilinmez ki…  

 Bir süre sonra onları kendi hallerine 

bırakıp Bedir Ali’nin yazdıklarını düşün-

meye başladım: mahalleyi, sefil hayatımızı, 

babamdan bana miras kalan tablacılığı, sa-

bahına ne alıp satacağımı, feleğin çarkının 

bizim tarafa neden hiç dönmediğini ve 

üçümüzün yetimliğini. Düşünmekten yo-

rulduğum vakit dönüp bizimkilere baktım. 

İkisi de kendi âlemindeydi. Birbirimize ya-

kınlığımızı tarttım. Gramı gramına olmasa 

da aynı hayat kantarından geçmiş idik.  

 Aslında üçümüzün de hikâyesi bir-

birine benzerdi ya bir farkla. Onların baba-

ları doğru bildikleri uğruna ölmüşlerdi ve 

arkadaşlarımın isimleri tarihe iz bırakan-

lardan hatıraydı. Benimkisi? Benimkisi ha 

olmuş, ha olmamıştı. Bütün yoksul babalar 

gibi yorgunlukla geçmiş, yaşanamamış, 

silik bir hayattı onunkisi. Bir zaman durup 

düşündüm. Erkeklerin kaderlerini babala-

rının amelleri mi belirler diye fakat bir so-

nuca varamadım. Sonra, elimde olmadan 

arkadaşlarımın babalarıyla kendi babamı 

mukayeseye giriştim.     

 Misal, Yılmaz’ın babası eski kulağı 

kesiklerden. Namlı kabadayılardan Karika-

tür Duran’la, Melez Ahmet’le kadeh tokuş-
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turmuşluğu da var, Yılmaz Güney’le volta 

atmışlığı da. Yılmaz’ın ismi Çirkin Kral’dan 

miras. Yılmaz’ın anlattığına bakarsan, 

“Yılmaz Güney, benim kirvemdi.” diyor ya 

orasını bilemeyiz. Babası, Yılmaz’ın doğdu-

ğu gün, oğlunun alnına bir buse kondurup 

mahpusa yollanmış. Bir daha da döneme-

miş. Cenazesi tantanalı olmuş. Namlı ne ka-

dar kabadayı varsa tabuta omuz vermiş.   

 Bedir Ali’nin babası fabrika işçisi. 

Nerede bir nümayiş var o, hep en önde. 

Herkesin derdine, sıkıntısına koşarmış da 

kendi evinin akan damına yetişemez bir 

adammış. Oğlunun ismini sevip saydığı, 

öldürülen devrimci bir arkadaşının hatırası 

yaşasın diye koymuş. Bedir Ali doğduktan 

üç ay sonra bir sabah erkenden evden çıkıp 

fabrikada devam eden greve yollanmış. İşte 

ne olmuşsa o grev sırasında olmuş. Grevi 

sonlandırmak isteyen kolluk güçleriyle itiş 

kakış sırasında, kalp sektesinden gitmiş. Ce-

nazesine binlerce insan katılmış, sloganlar, 

marşlar tüm şehri tutmuş. 

 Benim ismimim anlatılacak hikâyesi 

filan yok. Bizimkiler doğrudan dedemin is-

mini yapıştırmışlar üzerime. Babaannem 

ben doğduktan iki üç saat sonra, kundakla-

yıp camiye koşturmuş. Ölmüş kocasının is-

mini koyacak ya acelesi ondan. Hoca sağ 

kulağıma ezan, sol kulağıma kamet oku-

muş, sonra da babaannemin isteği üzerine, 

yine sağ kulağıma dedemin ismini fısıldayı-

vermiş; ismim olmuş Cabbar!  

 Babam nasıl mı ölmüş? Pisi pisine 

gitmiş bizim garip. Ben de diğer iki arkada-

şım gibi pek anımsamam babamı, öldüğün-

de sabiymişim. Seyyar satıcılık eder, evini 

öyle geçindirirmiş. Etliye, sütlüye karışmaz, 

siyasetten de oldum olası uzak dururmuş. 

Çağla zamanı çağla, kış mevsiminde kesta-

ne, yaz aylarında da kavun karpuzla doldu-

rurmuş tablayı. Annem ölmüş kocasıyla il-

gili pek konuşmazdı. Babamla ilgili ne sor-

sam, uzun uzun susardı. “Nasıl öldü?” diye 

sorduğumda babaannem anlatırdı:  “Ne bi-

lem guzum, anlatana bakarsan satmış sav-

mış tabladakileri de düşmüş ev yoluna; o 

sırada pamuk yüklü bir kamyonun sarhoş 

şoförü çiğneyivermiş babanı.” diyerek ce-

vaplardı sorumu. Hangi mevsim, aylardan 

neciydi diye sorduğumdaysa,  “ Ayı günü 

bilmem, kaysıların dallarını eğdiği vakitti.”. 

“Peki, nasıl gömdünüz?” diyerek, sorula-

rımda ısrarcı olunca da, “Sen de çok uzattın 

gayrı, dört beş komşu sırtladılardı da alela-

cele gömüp döndük.” der ve ağlardı.   

“Bütün bunları düşündün de eline ne geç-

ti?” diye sordum kendi kendime. Hiç! Uy-

kusuz bir gece ve ikisi kahraman biri Niya-

zi, üç babanın kısa yaşam dökümü… Kendi-

me babamdan taraf bir teselli arandım. Az 

biraz kafa yorunca da buldum. İçimden, 

“babam Niyazi olmasına Niyaziydi ya, yine 

de namusluydu.” deyip, saati kontrol ettim; 

dörde geliyordu. Bizimkilere baktım, Yıl-

maz’ın başı Bedir Ali’nin omuzunda, çoktan 

uyumuşlar. Onları öylece bırakıp aşağıya 

indim. Avlu kapısını açtım, tablayı dışarı 

ittirip “Ya Fettah, Ya Rezzak” okuyup yola 

düştüm.  
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Şehirlerle dolup taşıyorum, göçlerle, kalabalık 

Uzun kervanlarla kapılarını aşındırmak dâhil 

Çıngıraklarla girmek geçiyor aklımdan. 

Yana yakıla aramak da dâhil, oysa ne 

Bacalarından hüznü solunan bu şehri 

Gözlerinden öperim, dedim de uyuttum. 

 

Göç kervanlarının habersiz yolcusu olmak 

Bir çıkını sırtlamak da belki mutsuzluktur 

Taşların, ovaların sesini duyacakmışım gibi 

Bir şehre dâhil olmak istiyorum, 

Kimseler duymadan, kimselere ayıp olmadan 

 

Göç 

Gökhan Güney 
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Uzun yollarının, sokakların arasının ve 

Ve kayıp giden camların ardında kalacakmış gibi 

Bir şehri çekiyor canım, özlemim boşa değil 

Boşa değil varlığı minarelerin, çatıların 

Kiremitleri boşa değil. 

 

Ait olmak, dümdüz geçen zamana, aitlik 

Bir iyelik ekinden daha fazlası, ayıbı 

Ki’ler ezanında girmek şehre, aklımda bu 

Bir şehri özlüyorum, çarşılarıyla. 

Taze içilmiş kirli çaylar görünüyor kendime 

 

Soğuk şehirlere gebe özlemim, biliyorum 

Kimseler yokken de biliyorum, varlık belki 

Sebebi olamayacak kadar muamma artık 

Kış soğuğu, bahar ayazı, yaz kırağı 

Şehrin meydanlarında duyulur belki adım 

Şimşekler yalarken evlerin bacalarını 

Hüznü, öperek uyandırayım, hüzne özlemim. 



R adyonun cızırtıları düzensiz aralık-

larla programın kesilmesine neden 

oluyordu. 

 “Erguvanlar, baklagiller familyasından, on 

metreye kadar uzayabilen tek gövdeli ağaçlardır. 

Kışın donlardan etkilenebilir. Ana vatanı Güney 

Avrupa ve Batı Asya olsa da Türkiye'de Ege ve 

Marmara Bölgesi'nde yayılmıştır…” 

 Masadaki küçük pervane dağınık 

klasörlerin sayfalarını açıp kapıyor, gönde-

re çekilmiş minyatür bayrakları dalgalan-

dırıyordu. Kül tablasında kendini yiyip bi-

tiren sigaranın dumanı çoktan kaybolmuş-

tu. 

 Kapı açıldı. İçeri gözlüklü bir adam 

girdi. Dişlerinin arasındaki kürdanı yere 

atıp sigara söndürür gibi ezdi. Ceketini boş 

sandalyelerden birine astı. Gömleğinin kol-

larını dirseklerine kadar kıvırdı. 

 “Yapraklanmadan önce nisan so-

nuyla mayıs başında yalnızca birkaç hafta-

lığına baharın müjdecisi kabul edilen mo-

rumsu pembe çiçekler açar.” 

 Bacakları masanın üstünde, gıdısı 

çenesinin altına kısılmış uyuklayan me-

mur, ayak seslerini duymadı. Komiser me-

muru süzdükten sonra sandalyeye bir tek-

me attı.  

 “Bazı Hristiyan inanışlarına göre İsa'nın 

ihanet eden havarisi Yahuda kendini bu ağaca as-

mıştır. Efsaneye göre bu olaydan sonra beyaz olan 

erguvan…” 

 Yakasını uykudan kurtaran polis 

yere düşmemek için bir hamle yaptı. Elleri 

boşluğu kavradı. Yarı ara-

lık gözleri etrafı taradı. 

Salyasını yenine sildi. 

 “ L a t i n c e 

adıyla cercis si-

liquastrum ışık ağacı-

dır.” 

 Yalnız 

o l m a d ı ğ ı n ı 

anladığın-

da panikle 

radyoyu kapat-

tı. Amiri 

tespihiy-

le kalkmasını 

işaret etti.  Her 

şey bir anda ka-

rardı.  

 Sorgu odasının kapı göbeğinde dö-

nen kilidin sesi duyuldu. Komiser elindeki 

dosyayla tavandan odanın ortasına kadar 

sarkmış lambaya vurdu. Bir süre kesintili 
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yanıp sönen ışık plastik leğendeki kararmış 

suda yakamozlar oluşturdu. Odadaki üç 

sandalyeden birinin ayağı yamuktu. Karan-

lığın ortasında başı önüne düşmüş bir adam 

vardı. Kumral saçları terden alnına yapış-

mış, gömleği bir sağanağa yakalanmış ka-

dar ıslaktı. Yaka açıklığından gür göğüs kıl-

ları görünüyordu. Kirli sakalı çene kısmın-

dan ağarmışsa da ancak otuzlarında gösteri-

yordu. Komiser gözlüklerini alnının üstüne 

itip adamın etrafında bir tur attı. Genç ada-

mın bakışları zeminde bir noktaya odaklan-

mıştı. Dosyanın masaya inmesiyle yüzünde-

ki kırışıklıklar yukarı doğru hareketlendi. 

Amir bir yara yerini arar gibi elini şüpheli-

nin başında gezdirdi. Saçlarını karıştırdı. 

Y a -

n a k l a r ı n ı 

okşar gibi sertçe sık-

tı. Adamın başı geriye 

savruldu. Komiser sandal-

yeyi ters çevirip karşısına otur-

du. Dosyayı karıştırmaya başladı.  

 Şüpheli başını çevirmeden gözlerini 

komiserin dizlerine sabitledi. Çatılmış kaşı-

nın kenarından sızan kanı elinin tersiyle sil-

di. Konuşmak yerine yere tükürdü. Karşı-

sındaki umursamazca devam etti: 

 “Bunlar bi de iyi polis olacak haaa!” 

 Dosyayı kapatan komiser tırnakları-

nın arasındaki pislikleri temizler gibi yaptı. 

Bıyıklarını, çökmüş avurtlarını sıvazladı. 

Sigara kokan ağzından kelimeleri üfledi 

adamın suratına. 

 “Bi de bana kötü polis derler. Anlat 

bakalım.” 

 Ayhan, duruşunu bozmadan 

“Anlattım ya,” dedi karnından konuşur gi-

bi. 

 Komiser, sandalyeden birden kalktı. 

Şüphelinin omzunu kavradı. 

 “Ne anlattın lan yavşak. Bi daha an-

lat.”  

 Kolunu kıvırdığı adamın kulağına 

dudaklarını yaklaştırdı: 

 “Bak oğlum namus olsa anlarız. De-

ğil. Sen ne yaptın; kadın, çoluk çocuk deme-

den kundakladın. O da yetmedi. Sami’yi 

niye astın lan! O sizin adamınız değil miy-

di? Caaaniii misin ooolum sen?Suçu sana 

atıyorlar haberin olsun.”  

 Adamın kolunu bırakıp sandalyesine 

oturdu. Bıyıklarındaki kılları tırnaklarıyla 

tarar gibi yaptı. Ayhan’ın suratına çivilenen 

gözleri, seğiren kaşlarında, düzenli inip kal-

kan göğsünde bir işaret bekliyordu. Kelime-

leri dudaklarında ezerek devam etti: 
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 “İ-çe-ri-de-ki memur arkadaşlar 

duymasın,” dedi. Gözleri odayı tarıyordu. 

 “Ev-liy-miş-sin. Çocukların varmış. 

Ne yapak, biz de onları mı alak Ayhaaan?” 

 Şüpheli, tek kelime etmeden başını 

kaldırdı. Gözlerinde bir gerçek değildir 

korkusu vardı. Komiser, gömlek cebindeki 

kalemi bir cerrahın hassasiyetle kavrayıp 

çıkardı. Bacaklarını iyice açarak masaya 

doğru eğildi. Bir şey yazacakmış gibi kale-

min ucunu adamın koluna bastırdı: 

 “Eve giderim, rozetimi gösteririm. 

Arama var, derim.”  

 Önce yavaş sonra hızla karalamaya 

başladı. İleri geri, ileri geri, ileri geri… De-

rin bir nefes verdi. En sonunda kalem deri-

nin altında bir noktada takılıp durdu. 

 “Sonraaa... Anladın sen onu.” 

 Ayhan’ın suratına eğilen komiserin 

dudaklarına eğri bir gülüş yerleşti. Bu aç 

sakanın ökseye girmesine kesin gözle ba-

kan avcı dirseklerini masaya dayadı. Avı-

nın hırçınlaşmasını bekliyor gibiydi. Oyun 

tavsamıştı. Günlerdir bir girdabın içinde 

dönüp duruyorlardı.  Sabırsızlığına yenik 

düşüp yumruğunu masaya vurdu: 

 “Elimi gırtlağına sokayım mı lan? 

Sami’yi niye astın? İtiraf ediyor musun?”  

 “Kestik!” dedi yönetmen. “Kestik.”  

 Ayhan’ın gergin bedeni gevşedi. 

Makyöz alnındaki teri artırmak için fısfısla 

biraz su sıktı yüzüne. Komiser şaşkın, yö-

netmene baktı.   

 “Sabrının son raddesine gelmişsin 

Ahmet, daha sinirli oynamalısın,” dedi yö-

netmen. 

 Komiser alt dudağını üst dudağına 

kilitleyip birkaç adım yürüdü. Düşündü. 

Yönetmene baktı: 

 “Olmadı. Adam seni takmıyor, çare-

sizsin. Daha çok yükselmen lazım. Burayı 

tekrar alıyoruz. Hazır mısın? Yerlerimizi 

alalım lütfen.”  

 Komiser rolündeki Ahmet, yönet-

meni onaylarmış gibi başını salladı. Göm-

leğinin kollarındaki katları düzetti. Kaşları-

nı çattı. Ayhan rolündeki oyuncunun başı-

na gelip dirseklerini masaya dayadı. Ay-

han, eski pozisyonu aldı. 

 “Ses!” 

 “Hazır.” 

 “Kameraaa!” 

 “Akıyor.” 

  Klaketin kapanma sesi duyuldu.  

 “Üç A, 2/1 çekim. Oyuuuun!” 

 “Elimi gırtlağına sokayım mı laaan? 

Sami’yi niye astın? Söylesene ooolum? İti-

raf ediyor musun?” 

 Ayhan alnındaki teri eliyle sildi. Du-

daklarında tedirgin bir tik, yüzünde yo-

rumlanamayan bir ifade vardı: 

 “Kahvede oturuyoduk. Canımız sı-

kılıyodu. Çıkıp birilerini öldürelim, de-

dik.” 

 Komiserin çökmüş avurtlarındaki 

hareketten dişlerini sıktığı anlaşılıyordu. 

Dizginlediği öfkesi Ayhan’ın içinde sakla-
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dığı fitilleri yakmasını sağladı.  

 “Bir gün önce Işıkoğulları sinemayı 

patlatmadı mı, suları zehirledik demedi mi? 

Biz de boş mu duraydık? Yörükselim’e var-

madan millet kalebentlerinden etrafa taş, 

sopa ne varsa savuruyordu.  Bi biz miydik 

komiser? Cümle âlem oradaydı.  Yörükse-

lim’e vardığımızda kan gövdeyi götürüyor-

du zaten. Kırmızı kapıların önü hıncahınç… 

Millet habire taşlıyordu. Güya bizim yaktı-

ğımız evi diyorsun, biz yakmadık da neyse. 

İşte o evi Sami gösterdi bize. Lan oğlum, bu 

senin kızın evi değil mi, dedik; ses etmedi. 

Kızı buna vermediler diye yapıyor, dedik. 

Taşladık. Sonra arkamızdan bir kalabalık… 

Ellerinde benzin bidonları maskeli adamlar. 

Biz de kalabalığa karıştık. Ev ateşe verilince 

bizim Sami yapmayın, diye bağırmaya baş-

ladı. Ne Sami’yle ne kalabalıkla baş edebil-

dik. Korkup kaçtık anlayacağın. O günden 

sonra da Sami’yi bir daha görmedik ki ne 

asmasından bahsediyorsun. Daha kaç kere 

anlatacağım.” 

 Komiser başparmağıyla çenesini ok-

şuyordu. Anlatılanları sezgisel terazisinde 

tartıyor, ortaya çıkarmaya çalıştığı karaba-

sana bir adım daha yaklaşmak için plan ya-

pıyor gibiydi. Kapı açıldı. Ofiste uyuklayan 

polis gizli bir şey söylemek için işaret par-

mağıyla amirini yanına çağırdı. Komiser 

odadan çıktı: 

 “Kestik!” dedi yönetmen ikinci kez. 

“On numarasınız, elinize sağlık arkadaşlar. 

Ara veriyoruz. İkinci bölüm 

için hazırlana-

lım.” 

 

 Kameralar ofise yerleşti. Ahmet -

hareket halinde- senaryoyu gözden geçirir-

ken makyöz makyajını tazeliyordu. Ayhan 

kendini bir kanepeye atmış, soğuk gazozu-

nu yudumluyordu. Işıklar kapı önünde uy-

gun yerlere yerleşti. Ahmet, avuçlarına tü-

kürüp saçlarını düzeltti. Sahne artık değiş-

mişti. Kapı eşiğinde polisle yüz yüze pozis-

yon aldılar. Memur son kez dönüp suflöre 

söyleyeceklerini tekrarladı. Yönetmen mo-

nitörün karşısına geçti, kameraya seslendi. 

Her şey hazırdı. Klaket kapandı. 

 “Üç A, 2/2 çekim. Oyuuuun!” 

 “Ne var lan, Adam tam konuşur-

ken?” 

 “Amirim, adli tabip raporu geldi. 

Maktulun intihar ettiği yönünde görüş bil-

dirmiş. Bi de…” 

 “Bi de ne?” 

 “Maktulun gömlek cebinden bi kâğıt 

çıkmış. Yakacaklarını bilmiyormuş.” 

 Komiser bön bir ifadesiyle polise 

baktı: 

 “O ne demek lan?” 

 “Kâğıtta yakacaklarını bilmiyordum, 

yazıyormuş.” 

 Yönetmenin “Kestik!” sesiyle ışıklar 

kapandı.  
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I  
söyleyemediklerin  
dudağının kenarına gelmeden 
kurur yüreğinde 
dökülür 
kar renginden verdim seni  
gideceğin yerlere 
gitmektir adın 
gelemediğin yerlerin duraklarında sustum 
sustum özlediğim zamanlarda 
duydun mu 
iki damla yaş düştü 
karıştı anılar 
kar rengine 
 
II 
başladığın yere vardın 
buluştun izlerinle 
kokun geçer  
kar renginden bozkıra 
anmak kalır dünü 
aklıma gelirsin vakitsiz 
beklerim  
gezgin rüzgârların dönüşünü 
kuytuda bir ağlama büyür 
hıçkırığından yorulmuş 
bir çocuk uyur 
yürür yeni rüyasından anılarına 

 

kar renginden verdim seni  

Osman Özenbaş 



III 
geçip giden yollardan 

dağlarına  
tepelerine yaslı uzak köyler bıraktım 
dönüyorum sessizce senden sonraya 

yasladığım ses 
yasladığım bakış 

yersiz yurtsuz  
göçemeyen kuşlara eşlikçi 

kimliksiz dönüyorum  
kayıp bir adrese  

belki yine gelirim sesine 
en son kime verdiysen onda giderim 

 
IV 

akşamlarına kederli gözleri taşırdı 
sabahlarına neşesini 

terinde emeği birikirdi  
heyecanla başladığı her günde 

ellerinde yaptığı işlerin izi dururdu 
yeni pişmiş ekmeğin  

kokusunu salardı sokağa 
 

ciğerlerinde fırın isiyle gitti 
yorgunluğunu dinlendirmeye  

bir yanını bırakıp 
diğer yanlarıyla buluşmaya  



D uran Emre Kanacı’nın ilk öykü 

kitabı “Yapı ve Yasa” Ağustos 

2021’de okuruyla buluştu. Kitaba kısa 

sürede ulaşsam da okumak bugünü 

buldu. Bir süredir yaptığım öykü kita-

bı incelemelerinde olduğu gibi bu ça-

lışmada da son dönem öykü birikimi-

miz üzerine eleştirel bakış geliştirir-

ken mümkünse yazar-okur birlikteli-

ğinde katkılar sunmayı amaçladım. 

Bu da -saygı çerçevesinde- söylenmesi 

gereken her şeyi söylemek anlamına 

geliyor. Bu kez de kılıcımı Yapı ve Ya-

sa’ya doğrulttum. Yorumlarımı öykü-

lerin okunma anına ya da bir diğer öy-

küye geçmeden hemen okunma son-

rasına sabitledim. Mümkün olduğun-

ca az terim ve alıntı kullandım. Gerek-

medikçe öykülerin içeriğiyle ilgili özet 

niteliği taşıyacak bilgiler vermedim. 

Aynı tespitleri tekrar etmemek adına 

bazı öyküler için daha az konuştum. 

Her öyküyü tek tek değerlendirmeye 

ve bir sonuç kısmı eklemeye çalıştım. 

“Yapı ve Yasa” Üzerine 

Ömer Kaya 

https://soundcloud.com/udemo/ok1?si=b9549d549d0c4b94a277534cfab8615a
https://soundcloud.com/udemo/ok2?si=81a4889e0c424a46a0e60c279b0cb9f8


Gece:  

Hemen, hiç vakit kaybetmeden 

ilk öyküyle ilgili yorumlarımı par-

maklarım titreyerek yazdığımı belirt-

mek isterim. Doğrusu metafizik ale-

min korku figürlerinden ve kendi ha-

yal dünyamda, özellikle de çocuklu-

ğ u m d a ,  o l u ş t u r d u ğ u m 

“Biçimsiz”lerden korktuğum kadar 

onlarla ilgilenmekten de geri durma-

mışımdır. Korkuyla aramdaki bu tu-

haf ilişkinin beni pek çok korku dolu 

metne, filme, hayale bulaştırdığını 

inkâr edemem. Yapı ve Yasa’nın poli-

tik görüntüsünün altından bir 

“Biçimsiz”in çıkacağını bilsem yine 

de okurdum ancak gafil avlandığım 

bir gece yarısına tesadüf ettim. Şimdi-

lerde pek kıymetli olduğunu düşün-

düğüm bu duyguyu doğal biçimiyle 

yeniden duyumsattığı için bu ilk öy-

küye teşekkür ederek başlamam gere-

kir. 

Çoğunlukla yetişkinlerle ilişki-

lendirilerek kaleme alınan korku öy-

külerinden etkilenmediklerimi şöyle 

bir düşününce onların doğal bir du-

ruş sergilemediği kanaatine varıyo-

rum. Gece’nin en kıymetli özelliğinin, 

aradığım türden bir doğallık olduğu-

nu gözlemliyorum. Öykünün doğallı-

ğını borçlu olduğu pek çok detay söz 

konusu olsa da temel unsurun başkişi 

olduğunu söylemem yanlış olmaz. 

Yetişkin bireyler olarak hayatın deb-

debesine karıştığımız ilk andan itiba-

ren en korunaklı kalelerden biri olan 

çocukluğumuza sığınırız. Orada da 

derin endişelerimiz, mutluluklarımız, 

umutlarımız, heyecanlarımız vardır 

ve etkileri çok yüksek değilse onları 

kolaylıkla unuturuz ancak hemen he-

pimizin çok çok korktuğu ve nere-

deyse kendi üretimi olan figürler için 

de aynı unutkanlığı sağlayabilir mi-

yiz? Doğrusu kitabın ilk öyküsü, ka-

ranlık bir odada bir türlü o keskin bi-

çimine kavuşturamadığımız figürleri-

mizden yakalıyor bizi. Üstelik bunu 

yaparken gerek çişimiz geldiği için 

gerekse de hiçbir neden yokken öyle-

sine uyanıverdiğimiz geceleri hatırla-

tıp ne güllelerimizin sayısını ne de 

güğümün devrilmesini umursayabil-

diğimiz bir geceye sızarak... Ne kadar 

yıpratıcı olursa olsun bir âmâ gibi du-

varlara tutunmak, parmak uçlarımı-

zın bizi kurtaracak karyolanın kıyısı-

na vardıracağına inanmaktan başka 

çaremiz yok.  

D. Emre Kanacı, ilk öyküsünü 

böyle bir atmosfere bürümüş. Mitolo-

jik unsurların yalnızca sözlü gelene-

ğin kitaplara sızdırdıklarıyla sınırlı 

kalmadığını ve bugün de hala bir üre-
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tim içinde olduğunu haykıran bir me-

tin. Zira paylaşmayı pek akılcı bulma-

dığımız hayallerimiz bu değirmene su 

taşır. Onlardan birine, bütün doğallı-

ğıyla çağdaş bir metinde rastlamaktan 

büyük keyif aldığımı söylemeden geç-

mek istemem.   

Yukarıda değindiğim üzere öy-

künün başkişisi bir çocuk. Geceyi atla-

tabilirse annesinin elini tutup okula 

ilk adımını atacak yaşta bir çocuk. 

Onun hayal gücünün Biçimsiz’le bir-

leşmesi ürpertici ve içinden çıkılmaz 

bir durum yaratsa da anne ve babanın 

birbirine zıt yaklaşımları doğal bir 

denge oluşturarak başkişinin, durumu 

kontrol altına almasını sağlıyor. Kana-

cı, bu dengeyi o kadar hassas bir tera-

ziyle sağlamış ki ölçümünün yetkinli-

ğini görebilmek için metni daha ya-

kından irdelemek gerekiyor. Çocuklu-

ğumuzda korktuğumuz ya da söyle-

mekten çekindiğimiz pek çok şeyi, bi-

zim için dayanılmaz bir hal aldığında 

şöyle yarım ağızla da olsa sofra başın-

da dillendirmişizdir. Klasik olarak ka-

tı ve umursamaz bir yaklaşım sergile-

yen babamızın aksine annemizin, du-

rumun ciddiyetini birkaç kat daha art-

tıracak bazı eklemeler yaptığını, bizi 

gereğinden fazla ciddiye aldığını ha-

tırlayabiliriz: 

“Bunu bizimkilere anlattığımda do-

matesli bulgur pilavı yiyorduk. Babam so-

ğana öyle bir vurdu ki soğanın cücüğü 

sofranın dışına uçtu. Biçimsiz’le ilgili hiç-

bir şey sormadı bana. Yalnız sobanın ya-

nına bağdaş kurup uykuya dalmamı bek-

ler oldu. Annem, o günden sonra evin 

içinde, ‘Her şey Allah’tandır,’ diyerek do-

laşmaya başladı.” (s. 9-10) 

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere 

burada öykünün esas meselesi yalnız-

ca bizi ürpertmek ve buna bir çare 

buldurmak değil, toplum olarak genel 

hatlarıyla anne-çocuk-baba ilişkisinin 

ruhsal dünyamızdaki yansımalarına 

imgesel bir dokunuş gerçekleştirmek-

tir. Zıt kutuplar arasında neredeyse 

nötr bir tavır benimseyen çocuk için 

anne, duygusal hareketliliği arttıran 

bir figür; baba ise umursamaz görü-

nüşünü sertlikle destekleyen bir fren-

leyicidir. Özellikle gerilimin hat safha-

ya ulaştığı ve son derece doğal, akıcı 

üslupla var olan bir bölümü, düşünce-

lerimi desteklemesi amacıyla nazara 

sunayım:  

“Gözlerimi yumup açıyorum. Bu 

kez, babamın sabah kurusun diye sobanın 

üzerindeki tellere astığı pantolonunun bi-

YÜK Ede biyat  



çimine bürünmüş. Sobadan tavana kadar 

uzanan yekpare bir pantolon. Kıpırdanı-

yor. Paçaları boşlukta bir öne bir arkaya 

sallanıyor. Asıldığı yerden inmek istiyor. 

Kendini zorladıkça tellere tutturulduğu 

mandalları bir bir atıp yere düşüyor. Son 

mandaldan da kurtulup minderlerin ara-

sına atlıyor. Bacakları üzerinde doğrulu-

yor pantolon.” (s. 10) 

Biçimsiz’i, öykünün bütünün-

den anladığımıza göre, ilk kez belirli 

biçimde görüyoruz: babanın pantolo-

nu. Pantolonun, metnin devamında 

bir yönlendirici olarak yoğun biçimde 

beliren korkuyu cesaretle harmanla-

yarak başkişiyi korkuyla yüzleşmeye 

mecbur bıraktığına tanık oluyoruz. 

Her bir zerresi korkuyla dolan başkişi 

ve okur için yeterince yüreklendirici 

bir “muavin”e ihtiyaç var:  

“Pantolon yüzüme eğiliyor. ‘Kime 

diyorum? Kalk, annenle baban öle-

cek.’ (…) ‘Ne yapayım?’ Pantolon doğru-

luyor. O her zaman, aklıma inceden sızıp 

gözlerimin önünde hayat bulan bu kötü 

düşüncelerin gerçekleşmemesi için ne 

yapmam gerektiğini söyler. Muâvinliği 

buradan gelir. ‘Kalk,’ diyor. ‘Kalk da baş-

larında bekle.’” (s. 11-12)  

Gece yarıları çaresizce içine 

düştüğümüz duygu, beraberinde yal-

nız olmamamız gerekliliğini doğurur. 

Üstelik etrafımızdakilerin bizi doğru 

biçimde anlamasalar da belirli biçim-

lerinin olması kafidir. Biçimsiz korku-

larımızın anne ve babamızı elimizden 

almasına müsaade etmememiz gere-

kir.  

Gece’yi, otobüsün şoför koltu-

ğunda oturduğumuz bir yolculuğa 

benzetebiliriz. Kontrolü kaybettiği-

miz anlarda yolcuların (anne) panik 

halimize eşlik ederek durumu daha 

da içinden çıkılmaz bir hale dönüş-

türdüğü, muavininse (baba) sanki 

gerçekleşecek kazadan hiç etkilenme-

yecekmiş gibi herkesi cesur ve akılcı 

davranmaya davet ettiği yolculuklar-

da çoğunlukla yolumuza devam ede-

bilmeyi başarmışızdır. Bundan sonra-

ki yolculuklarda hangi role bürünece-

ğimizi kim bilebilir? Ancak şimdilik 

bir yolumuz var gibi görünüyor. Ya-

zının başlarında kitabın adının politik 

bir çerçeve hissettirdiğini söylemiş-

tim. Politik olmasa da Gece’nin “Yapı 

ve Yasa”nın anlam kapsamına dahil 

olabilecek bir özellik sergilediğini ifa-

de etmek isterim: Yasanın (çevremiz, 

hayal dünyamız) belirlediği ölçülerde 

yapılar (kişilik) inşa etmez miyiz?     
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Öykünün biçimsel açıdan göze 

çarpan önemli bir özelliği görünmü-

yor gibiyse de figür anlatıcının kulla-

nımına dikkat çekmek isterim. Özel-

likle anlatıcının bir çocuk olarak belir-

lenmesinin belli başlı riskler taşıdığı, 

kurguyu aktarmada zorluklar yaşattı-

ğı yazarlarca bilinir. Çoğunlukla bir 

çocuğu taklit ederek doğal anlatım 

sağlanmak istense de üslubun yapay-

lıktan öteye gidemediği pek çok me-

tinden haberdarız. Kanacı, söz konusu 

risklerden sıyrılabilmek için kısa cüm-

lelerden ve hayal dünyasının korku 

unsurlarından bolca faydalanmış. Bir 

çocuğun duygularını, düşüncelerini, 

üslubunu aşan bölümlerde ise geriye 

dönüş tekniğiyle anne ve babanın 

yönlendirici gücüne başvurmuş. Baş-

tan sona ilginç ve ürpertici ögelerle 

süslü öyküsüne yaraşır ölçüde sade 

bir anlatımı tercih etmiş. İç dünyayı 

anlattığı kadar dış dünyayı da çağrış-

tırabilecek çeşitli imgelerle hayalleri-

mizin, düşüncelerimizin bütün bir ya-

şamın ortak sonucu olduğu gerçeğini 

atlamamış. Yoğun, kısa, ilginç öyküler 

okumak isteyenler için keyifli bir öykü 

oluşturmuş.  

 

Bukağı:  

İkinci öykü de okuru iç dünyaya 

davet eden bir yapıya sahip. Babasız 

büyüyen başkişinin, ailesiyle birlikte 

manevi destekten vazgeçseler de mad-

di mecburiyetler sebebiyle yaşadıkları 

sıkıntıları söz konusu ediyor. İlk öy-

küye oranla daha bilindik bir konu 

var. Eğer işleniş de buna ayak uydur-

saydı son derece sıradan bir öyküyle 

karşı karşıya kalırdık. Kanacı, bu öy-

küde figür anlatıcı üzerinden geçmişle 

şimdi arasında -bilinç akışının da yar-

dımıyla- neden-sonuç ilişkileri kura-

rak okuru yoğun bir duygu karmaşa-

sına davet ediyor. Özellikle “birey” 

vurgulu bir metinle karşı karşıya ol-

duğumuzu hissettirebilmek için de 

Camus’nün Yabancı’sını anımsatacak 

birkaç cümle tercih ediyor:  

“Bugün dedem öldü. Belki de dün, 

bilmiyorum.” (s. 14)  

Konunun işleniş zemini için 

beklentileri yükselten bu cümlenin ar-

dından -açık konuşmak gerekirse- 

muazzam bir öykü okumuyoruz. Fa-

kat hem bu cümleleri hem de ilk öy-

künün gücünü bir tarafa bırakırsak or-

talamanın üzerinde bir öykü olduğu-

nu da kolaylıkla söyleyebiliriz. Yaz-
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mak, yaratmak şöyle olsa gerek: İddi-

alı bir başlangıç yapıp aynı iddiayla 

son noktayı koymak. Denilebilir ki 

Yabancı ile Bukağı’yı kıyaslayacak 

acımasızlığa ne gerek var? Peki. O 

halde yüzlerce Bukağı yazmanın ne 

anlamı var?  

Gece öyküsünde baba ile ilgili 

değinmeleri açmaya çalışmıştım. Ben-

zer değinmelere bu metinde de rastlı-

yoruz. Bir farkla, bu kez dede ve da-

yılar yardımcı oluyor. Yine şefkatiyle 

var olan kadın (anne), Gece’deki ba-

baya oranla daha sert, neredeyse duy-

gusuz erkekler topluluğu. Bunlar ya-

saysa yapı da duyarlı başkişimiz, di-

yebiliriz.  

Filler:  

Nispeten flu bir öykü Filler. An-

latımda dış dünyanın önemini azal-

tan ancak iç dünyanın şekillenmesin-

de önemli rolünün olduğunu atlama-

yan bir öykü. Meslekî deformasyonu 

yüksek duyarlılıkla birleştiren başki-

şinin çevresince delirmek düzeyinde 

algılanan kaygılarına, acılarına odak-

lanıyor. Öykünün bireysel ölçüde or-

taya çıkan meselesi, belli belirsiz de 

olsa çocuk cinayetleri, ölümleriyle 

birleşerek toplumsal bir yön de kaza-

nıyor. Biçimsel açıdan ilk iki öyküyle 

benzer özellikler sergileyen bu metin 

için aynı şeyleri tekrarlamayayım.  
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Kayıp Aranıyor:  

Öykü, Sait Faik Abasıyanık’ın 

aynı isimli romanına benzer bir duygu 

ve kurguyla şekillenmiş. Hemen bura-

da, edebiyatımızda değeri yeterince 

bilinmeyen bu eseri hatırlattığı için 

Kayıp Aranıyor’a teşekkür edeyim.  

Öykü öykü ilerledikçe başkişile-

rin yaşlarının büyüdüğünü gözlemli-

yorum. Gece öyküsündeki kaliteyi bir 

tarafa koyarsak duyguyu okura geçi-

rebilmek açısından Kanacı’nın yetiş-

kinleri anlatmada daha maharetli ol-

duğunu söyleyebilirim. Zira bu metin; 

duyarlığı yüksek, emekli bir adamın 

ev haline yönelerek düşüncemi doğru-

luyor.   

Öykü, yalnızlığı işleme kolaylığı 

sağlayacak akılcı bir tercihte bulun-

muş. Ev içi ya da karı-koca ilişkisinde-

ki iletişimsizlik, zamanla kaybolan il-

gi; konunun başlangıcına ve ilerleyişi-

ne işlevsel kapılar aralamış. Başkişi, 

umursamaz tavırlarını kanıksadığı 

eşinden hiç olmazsa yatak odasına gi-

derken ya da önemli bir hadise ger-

çekleşirken küçük bir adım bekleye-

dursun; eşinin, ilgisizliğini iticilikle 

birleştirmesiyle umudunun son kırın-

tılarını da tüketir. Öykünün özetleme-

ye çalıştığım bu bölümüne kadarki gi-

dişat öyle çok da kapalı bir anlatımı 

yeğlemese de dozunda olduğunu dü-

şündüğüm bir kurguyla ilerliyordu. 

Ancak belki yeterince açık olamama 

kaygısıyla başkişinin karakterine zarar 

veren bir diyalog ortaya çıkınca -

öyküyü çok sevmeme rağmen- es ge-

çemeyeceğim olumsuz bir değerlen-

dirmede bulunacağım: 

“En soldaki çerçevede, hanımın biz 

evlendikten çok sonra katıldığı yarışmada 

birincilik ödülünü aldığı şiiri var. (…) 

Diğer çerçevede düğün günümüzde hanı-

mın anne babasıyla çekildiği bir fotoğraf 

var. (…) Sonuncu çerçevede hanım yalnız 

başına arzı endam ediyor.” (s. 23)  

Görüldüğü üzere çerçevelerde 

başkişinin bulunduğu bir fotoğraf 

yok. Başkişinin duygusunu anlayabil-

mek için yeterince açık olduğunu dü-

şündüğüm bu detaydan sonra daha 

açık ifadelerin gereği yok: 

“Gözlerim çerçevelere kayıyor tek-

rar. Bu evde benim hiç fotoğrafım 

yok.” (s. 25)  

Hem bu cümleler hem de başki-

şinin, karısına olur da bir gün kaybo-

lursa ne yapacağı ile ilgili bir soru yö-

neltmesi; öykünün genel çerçevesi içe-
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risinde yabancılaşmış birey olarak de-

ğerlendirebileceğimiz başkişiyi pasif 

isyan özelliğinden uzaklaştırıyor. Da-

ha önce yaptığım incelemelerde bu 

detayın çokça kaçırıldığını gözlemle-

diğim için her seferinde yeniden dil-

lendirmekte fayda görüyorum.  

Söz konusu edeceğim bir diğer 

olumsuz değerlendirme ise öykünün 

finali ile ilgili. Başkişinin kendisiyle 

ilgili kayıp ilanı vermesini çok beğen-

diysem de finalde karı-koca ilişkisi-

nin bu ilan vesilesiyle tatlıya bağlan-

masını makul bulamadım. Ortada yıl-

ların getirdiği bir iletişimsizlik ve bu-

nun absürt denebilecek ölçüde dışa-

vurumu ortadayken çabuk bir deği-

şim, öyküye hâkim olan yalnızlığı bir 

çırpıda yok etti. Edebiyatın gerçeği 

yansıtmak yahut onu değiştirmek, 

umut dağıtmak, tutunacak bir dal ol-

mak vb. pek çok misyonu olduğunu 

söyleyenler az değil. Misyonlarla ilgi-

li ne karara varacağımız bizi ilgilen-

dirse de her şeyin kendine özgü bir 

doğasının olduğunu kabul etmeliyiz. 

Evet, bu final, doğal bir final değildi. 

Diyebilirim ki ilan, kimsecikler tara-

fından umursanmasa, yani final için 

özel bir girişimde bulunulmasa bile 

öykü; en azından duygu bütünlüğü-

nü kaybetmezdi. 

 

Yemliha’nın ya da Biz-

lerin Masalı:  

İlk öykü olan Gece’de mitolojik 

unsurlara günümüz ölçülerince de-

ğinmeye çalışmıştım. Düşüncelerimin 

bu öyküde yerini bulması beni şaşırt-

makla beraber memnun da etti.  

Öncelikle öykünün alegorik bir 

yapıya sahip olduğunu ve yorum çe-

şitliliği sunmada son derece cömert 

davrandığını vurgulayayım. Kültürel 

bir unsur olarak hem zihinlerimizde 

hem de evlerimizin duvarlarını süsle-

mekten sanat anlayışımıza pek çok 

yerde rastlarız Şahmaran’a.  Şahma-

ran’ın hikayesi, yöreden yöreye fark-

lılık gösterse de sonu ortaktır. Kanacı, 

bu öyküde söz konusu efsaneyi, özel-

likle finali itibarıyla yeniden biçim-

lendirmeyi tercih etmiş.  

Kadınların sanatsal üretimleri-

nin artması ve erkeklerin daha bilinçli 

hale gelmesinin sonuçlarından biri 

olarak metinlerin, kadınları hak ettik-

leri ölçüde ele almaya çalıştığını göz-

lemliyorum. Bu konuda hala katedil-
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mesi gereken çok fazla mesafe var. 

Ancak öykünün -hem içerik açısından 

hem de biçimsel açıdan- bu amaca 

hizmet edecek sanatsal bir güç taşıdı-

ğını söyleyebilirim. 

Yukarıda efsanenin versiyonları-

nın olduğunu ifade etmiştim. Öykü-

nün pek çok versiyonun bölümlerin-

den faydalandığını gözlemliyorum. 

Bu harmanda, ilk olarak “kadın”ın 

makus talihiyle karşılaşıyoruz. Öyle ki 

kadın figürlerin adlarını öğrenebilme-

miz için bile biraz zamana ihtiyacımız 

oluyor. Bir bakıma cinsiyetini bildiği-

miz ancak kayda değer bir varlık ola-

rak tanıyamadığımız figürler. Onların 

salâlarını duyuyoruz: 

“Genç kızken analığımın eziyetin-

den kurtulup konağa hizmetçi girdiğim 

günden beri benim adımın bir ehemmiyeti 

yok. (…) Anne Şemhur’un, bir koca konak 

hanımının adının bile bir ehemmiyeti yok. 

Hele evvelki cuma, cenazesi öğle namazını 

müteakip kaldırılan bacının adı? Yok. O, 

birinin kızıydı. Nasıl da gençti. Bir kadı-

nın salâsı, hepimizin salâsıdır mesela. 

Çünkü bizler ya birinin kızıyızdır ya da 

karısı.” (s. 30)  

Toplum hafızasında kara yılana 

dokunmak bela getirir. Öykünün ka-

dınla özdeşleştirilen imgesi, Şahmaran 

ve kara yılanlardır. Efsanenin anlatım-

larında Şahmaran öldürüldüğünde 

kara yılanların katil topluluğu yok et-

tiğini okuruz. Benzer durumu öyküde 

tersinden okumakla beraber eril zul-

mün “kara yılan”lara çektirdiklerinin 

aynı zamanda kendilerinin yok oluşu-

na da zemin hazırladığını görürüz. 

Hem öykünün önemli ve merak uyan-

dırıcı kısmını özetleyerek okurun he-

yecanını kaçırmak istemeyişim hem 

de öyküde üzerinde durulması gere-

ken esas bölümün final olduğunu dü-

şündüğüm için yönümü biraz finale 

çevirmek istiyorum.  

Sosyal ve ekonomik açıdan giri-

şilen eylemlere getirilen eleştirilerin 

yanı sıra öykü, kadınlar için bir çare 

sunma çabasına da girişiyor. Birlikten 

kuvvet doğar tezini doğrular mahiyet-

te öykünün finalinde üç kadının 

(bunlardan biri Şahmaran’dır) birlik 

olması, kendilerinden çok daha kala-

balık olan erkek grubu yenilgiye uğra-

tır. Burada kadının gücüne dair kayda 

değer bir atıf söz konusu olmakla bir-

likte, efsanede istemeyerek de olsa 

Şahmaran’ı ele veren erkek figürün 

öyküde, efsanede işlediği hatayı telafi 

ettiğine tanık oluruz. Alegorinin için-

de son derece önemli bir yerde durdu-

YÜK Ede biyat  



ğunu düşündüğüm bu ayrıntıda söz 

konusu erkek, henüz yerleşik anlayı-

şa yenik düşmemiş bir çocuktur. Ba-

şarıya ulaşmanın ardından yeniden 

benzer zulme maruz kalmamak adına 

sağlam tohumlar ekmek ve onu iyi 

yetiştirmek anlamına gelen çaba ise 

Şahmaran’ın önemli özelliklerinden 

biri olan “bereket”i simgelemektedir. 

Şu ana kadar anlatıcı tercihini 

figürden yana kullandı Kanacı. Bu 

öyküde de tercihinden vazgeçmedi 

ancak figürün cinsiyetini değiştirdi. 

Karşı cinsin anlatılması ya da anlatıcı 

olarak belirlenmesi belli başlı riskler 

taşır. Silik bir hayat yaşamasına rağ-

men protest duruşunu muhafaza 

eden, ismini haykırmayı başaran ka-

dın anlatıcının işin üstesinden geldi-

ğini, bu öyküyle gerçekleşen mekân 

değişikliği ile beraber üslubun kültü-

rel yapıyla uyum sağladığını söyle-

meliyim.  

Akşam haberlerinde izledikleri-

mizden, gazetelerde okuduklarımız-

dan yola çıkarak metinlerin omurga-

sını oluşturan pek çok sanatsal üreti-

me getirdiğim eleştirilerin başında, 

zaten kanlı canlı tanık olduğumuz bu 

üzücü olayların olduğu gibi kâğıda 

aktarılması geliyordu. Üretimin du-

yarlıkla beraber sanatkâr bir tavırla 

da birleşmesi gerekir. Buradaki alego-

rik anlatımın, kültürel ögelerin kulla-

nımının söz konusu ettiğim eleştiri-

den sıyrılması hiç de zor olmadı.   

 

Denizci: 

İlerledikçe öykülerden bazıları 

ikinci okumayı gerekli kılabilecek bir 

özellik sergiliyor. Bunun olumlu ol-

duğu kadar olumsuz değerlendirile-

bilecek tarafları var: Metin gerçekten 

yoğun işlendiğinde ya da yeterince 

iyi işlenmediğinde karşılaşacağımız 

türden değerlendirmeler bunlar.   

Öyküyü alegorik düzlemde al-

gılayıp yorumlamak kadar sunulan 

verileri gerçeklik düzeyinde değer-

lendirmek de mümkün. Kanacı’nın, 

Denizci öyküsüne kadarki ilerleyişin-

de yüzeysel ya da gerçekçi anlatımı 

tercih etmediğini göz önünde bulun-

durunca öyküyü alegorik anlayışa 

yaslayarak ele almayı daha uygun 

buldum. Zira metnin konusu alegorik 

zeminde değerlendirilmese bile oku-

ru, bütünsel açıdan kendini inşa etme 

aşamalarında aldığı kararların muha-

kemesine sürüklüyor. Bu da hangi 

pencereden bakarsak bakalım bizi ay-
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nı sonuca ulaştırıyor. Dolayısıyla me-

tinde yer alan “denizci”liği gerçeklik 

algısıyla karşılamıyorum.  

Özellikle eğitimcilerin yakındı-

ğı, yakından tanık olduğu bir hususu 

hatırlatmakta fayda görüyorum. Ço-

cukların, gençlerin gelecekle ilgili 

planlamalarının çok az bir bölümünde 

söz hakkına sahip olduğunu biliriz. 

Genel itibarıyla ebeveynlerin istediği 

sınavlara katılmak, meslekleri seçmek, 

okullarda okumak yanı sıra hoşlandı-

ğı pek çok şeyi yapmaktan alıkonul-

mak gibi ciddi sorunları var günümüz 

gençliğinin. Bunun içindir ki etrafı-

mızda herhangi bir alanla ilgili yete-

neğini ilerleyen yaşlarında fark eden 

ve ancak yine bu yaşlarda arzularını 

gerçekleştirmeye çalışan insanlara 

rastlarız. Bütün zorlamalara rağmen 

hayatımızın ne yönde ilerleyeceği ile 

ilgili kararı vermek inisiyatifine sahip 

olabilir miyiz? Artık çok geç, dediği-

miz pek çok an, karar almamız yönün-

de en erken zaman olabilir mi? Başka-

larının kararlarının olumsuz sonuçla-

rındansa kendi kararlarımızın olum-

suz sonuçlarını yaşamayı göze alabilir 

miyiz?  

Denizci, karar sonrası için muğ-

lak bir kapı bıraksa da en azından 

kendi kararlarımızı almak için geç kal-

madığımızı kabullendirebilen protest 

tavırlı bir öykü. Biçimi itibarıyla da 

dış dünyayla iç dünyayı bir arada su-

nan ancak ikisini birbirinden kesin 

çizgilerle ayıran bir yapıya sahip. Zira 

dış dünyanın sesine kulak veren, ken-

dini buna göre biçimlendiren, yönlen-

dirmelerin esiri olan pek çok örneğin; 

kendisi olabilmek, var olabilmek şan-

sını yitirdiğini gösterme uğraşında. 

Uzun uzun anlatmaktansa yorum çe-

şitliliği yaratan bir kesit sunmayı ter-

cih ediyor. Diyebilirim ki ilk okumada 

kolaylıkla es geçilebilecek bu öykü, 

baktığı pencereden bakabilen okurları 

bekleyen bir öykü.  

 

Limanda:  

Öykülerin mekân bakımından 

çeşitlilik sunması Kanacı’nın öykü 

dünyasına katkılar sunsa da bu öykü-

nün hem öncekilere nazaran hem de 

kendi özelinde vasat bir öykü olduğu-

nu söylemek durumundayım. Öykü, 

aldatmaktan kaynaklanan ayrılığı ve 

bir şekilde yeniden bir araya gelen ka-

rı kocayı konu ederken bu durumdan 

hoşnut olmayan erkek evladı merkeze 

alıyor. Babanın ilk evliliğinden oldu-
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ğunu anladığımız erkek çocuğun ba-

bayla ilişkisinde sorunlar yaşadığını 

ve ilk evliliğin son bulmasında bir et-

kisinin olduğunu anlıyoruz ancak bu 

konuda net bir çerçeve çizemiyoruz. 

İkinci evlilikte bir süreliğine yaşanan 

ayrılığın, babanın başka bir kadınla 

beraber olma isteğiyle şekillendiğini 

anlayınca ilk evlilik için de benzer se-

bebin geçerli olabileceğini düşünebili-

yoruz. İkinci evliliğin genç figürü 

olan Necla Hanım’ın kararlı, kendi 

ayakları üzerinde durabilen güçlü bir 

kadın olduğunu gözlemlesek de öy-

künün finalinde beklenmedik biçim-

de eşini affettiğine tanık oluruz. Bu 

vesileyle Necla Hanım’ın öyküde çi-

zilen karakter yapısına uymayan affı-

nın öykü bütünlüğüne zarar verdiği-

ni söylemek yanlış olmaz. Zira bu af-

fın sebebini yorumlamaya çalışmak 

fazla kişisel olacağı gibi öykünün ku-

surunu örtmek anlamına da gelecek. 

Bu karmaşık ilişki yumağını bir kena-

ra koyduğumuzda ise elimizde de-

ğerlendirilebilecek pek bir şeyin kal-

madığını düşünüyorum. 

 

 

 

Bağ:  

Bağ öyküsüyle beraber Kana-

cı’nın iç dünyaya yoğunlaşan, kendi-

ni çok fazla açık etmeyen metinler ka-

leme almaktan hoşlandığını anlıyo-

rum. Deniz kıyısında, karanlık bir 

odada ya da bir limanda bulabiliyo-

ruz kendimizi. Bu kez buğday tarla-

sındayız. Mekanlar değiştikçe figür 

anlatıcı tercihi devam etse de mekan-

lara has kelimelerle karşılaşıyoruz. 

Metni üslup bakımından zenginleşti-

ren bu tavrı kıymetli buluyorum.  

Bağ öyküsü; doğayla, yaşamla, 

ölümle, acıyla, mutlulukla hülasa ya-

şamın kendisiyle sıkı bağlarımızın ol-

duğunu vurgulayan samimi bir öykü. 

Fiziksel alana yaslanmış gibi görünse 

de daha çok maneviyatımızı öne çı-

karmaya çalışıyor. Anlatıcının insan 

olduğuna yönelik güçlü veriler var 

ancak direkt olarak doğanın bize ses-

lendiğini düşündürebilecek bir yapı-

ya da sahip. İşin açığı, anlatıcının in-

san olması ile ilişkilendirebileceğimiz 

verilerin metinden çıkarılmasını ve 

anlatıcının doğa olarak belirlenmesini 

daha yakışık bulurdum bu öyküye.  
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Misafir:  

Doğrusu biçimiyle, içeriğiyle ba-

şarılı bulduğum öykülere nazaran Mi-

safir öyküsü de beklentimi yeterince 

karşılayamadı. Tatlı bir bayram saba-

hının, öykünün zamanını oluşturması 

ve anlatıcı rolünü küçük bir kızın üst-

lenmesi de konuya hizmet noktasında 

çok işlevsel görünmedi. Bunlar bir ta-

rafa, Murat’ın evden ayrılışına dair 

kolay tahmin edilebilir sebepler bul-

sak da öyküyü daha kıymetli hale dö-

nüştürebilecek hamleler geçekleştirile-

bilirdi. Yirmi öyküden oluşan bir ki-

tap için “Bağ” ile “Misafir” öykülerin-

den vazgeçilebilirdi. Bu konuyla ilgili 

görüşümü sonuç kısmında açmaya ça-

lışacağım. 

 

Bir Büyük Aşk:  

Aşkı konu edinen metinlerin bi-

çimsel bazı denemelere girişmesi ge-

rektiğini düşünürüm. Zira belki de en 

çok işlenen konudur aşk. Bu anlamda 

öykünün düşüncemi doğruladığını 

söyleyebilirim.  



Öykü “Kartal” ve “Akrep” ben-

zetmeli iki mektuptan oluşuyor. Mek-

tupların ilki olan “Kartal”, erkek figü-

re; “Akrep”se kadın figüre ait. Söz 

konusu hayvanların belirgin özellik-

lerinden yola çıkarak her iki figürün 

de duygusal yaklaşımları ve düşünce-

leri; okurun, öykü kişileri arasında 

kıyas yapmasına olanak tanıyor. Kı-

yasın sonunda erkek figürün mektu-

bunun yanıltıcı gücü karşısında şaş-

kınlık yaşamakla beraber, herhangi 

bir olayı çok cepheli değerlendirme-

miz gerektiği hissesini de almış olu-

yoruz. Zira yalnızca erkek figürün 

mektubunu söz konusu ettiğimizde 

duygusu yüksek, sahici, fedakâr bir 

aşıkla karşılaştığımız zannına düşü-

yoruz. Özellikle kadının meslek, sos-

yal statü, cinsiyet gibi pek çok açıdan 

değersizleştirilmesiyle ilgili doğal bi-

çimlere kavuşmuş pek çok yaklaşı-

mın da çürütüldüğüne tanık oluyo-

ruz.  

Ferit Edgü’nün “Yazmak Eyle-

mi” kitabına benzer bir uğraşı olan 

bu öyküyü; aynı olayı iki öykü kişisi-

nin penceresinden yansıtmaya çalı-

şan, özellikle toplumsal algılar açısın-

dan ulaşılması gereken farkındalığı 

yineleyen yapısıyla dikkate değer bu-

luyorum.  

 

Balık Tutmak:  

Geride kalan öykülere göre hac-

mi biraz fazla olsa da merak unsuru-

nu diri tutan, kurgusu üzerine çokça 

düşünüldüğünü hissettiren ve keyifle 

okuduğum bir öykü oldu Balık Tut-

mak. Öykü, başlangıçta yoğun bir an-

latım izlenimi vermişti ancak deva-

mında belli başlı gizemleri kararında 

zamanlamalarla açığa kavuşturarak 

daha kolay anlaşılır bir metne dönüş-

tü. Bu dönüşümü olumsuz karşılama-

dım. Aksine bu dönüşüm, kitabın 

duygusal yoğunluk sergileyen gidişa-

tını değiştirerek çeşitlilik yarattığı için 

bir okur olarak soluklandığımı hisset-

tim. Her ne kadar öykünün gizemini 

çok erken çözebildiğimi fark etsem de 

öykünün, bilindik bazı kalıpları yık-

ma çabasını görmezden gelmeyeyim. 

Günlük dile yerleşen, metinlerimize 

sızan bir cümleyi de düzeltmek iste-

rim:  

“Babam telefonla konuşuyor.” (s. 

69)  
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Doğrusu “telefon görüşmesi” 

olsa gerek.  

 

Pendname:  

Kanacı’nın şimdiye kadarki öy-

küleri gösterdi ki kültürel birikimini 

kurgularında iticiliğe kaçmadan kulla-

nan bir yazarla karşı karşıyayız. Üste-

lik dilinin son derece akıcı olması, pek 

çok okura sık karşılaşmadığı kelimeler 

hediye etmesi ve bunları konularına -

yeni biçimler kazandırmasa da- ince 

bakışlarla serpiştirmesi takdiri hak 

ediyor. Pendname öyküsü, bu anlam-

da adının hakkını veriyor. 

Pendname, bir nesil çatışmasını 

konu ediniyor. Nâbî’ ve Tevfik Fikret 

gibi iki değerli edibin dizelerini, fikir-

lerini günümüz anlayışıyla harmanla-

yarak eğitimcilerin, öğrencileriyle; 

ebeveynlerinse evlatlarıyla arasındaki 

ilişkiyi zaman zaman gerilimli, zaman 

zaman da esprili bir dille eleştiriyor.  

İlişkiler arasındaki kocaman uçurum-

ları birkaç kelimeyle belirginleştiriyor. 

Özellikle bu tasarruflu yaklaşımı dik-

kate değer buluyorum.  Ancak gayet 

başarılı bulduğum bu özelliğini öykü-

nün tamamına niçin uygulamadığını 

da merak ediyorum. Genel itibarıyla 

öykülerin belli bölümlerinin dişe do-

kunur bir amaca hizmet etmediğini 

gözlemledim. Söz konusu ettiğim, 

“doldurma”dan öteye gitmeyen bu 

bölümlerden kurtulması; Kanacı’nın 

öykülerinin kalitesini arttıracaktır. 

 

Kutu:  

Öykünün, kutu vasıtasıyla bilin-

cin derinliklerine gömülü pek çok de-

tayı ortaya çıkarma girişimini sevdim. 

İnsanın kişiliğini gerçekleştirebilmesi-

nin önünde öylesine sarf edilmiş olsa 

da pek çok cümlenin engelleyici yahut 

güdüleyici etkisini görünür kılmak 

akıllıcaydı. Ancak içeriğin, gerçek ha-

yatta kıymeti çoksa da bir öğretmenin 

ilk gününe yaslanması ve düşünsel 

açıdan da çok fazla derinleşmemesi, 

diyebilirim ki öykünün kutuyla yaka-

ladığı sihrin etkisini azaltmış. Şahsen 

bu tarz içerikleri işlemeyi gereksiz bu-

lurum. İşlenecekse de ciddi biçimsel 

arayışlar ortaya koymalı.  

 

Gemide:  

Kitapta yer alan “Limanda” öy-

küsü için eksik olduğunu düşündü-
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ğüm neden-sonuç ilişkisi bu öyküde 

cevap buluyor. Kanacı’nın yapması 

gereken şey, bu iki öyküyü birleştir-

mekti. Kişi kadrosundan içeriğine ne-

redeyse hiçbir şeyin değişmediği bu 

iki öykünün birleşerek “Limanda” 

öyküsüne getirdiğim eleştiriyi açığa 

kavuşturabileceğini düşünüyorum. 

Derinliği, duygu yükü, edebi hazzı az 

olan öyküler arasında sayabilirim bu 

öyküyü.  

 

Şato:  

Öykünün, toplumsal açıdan 

kıymetli temaslar yakalama şansı var-

dı. Ancak figürler arasındaki diyalo-

ğun ve çatışmanın buna yeterli dü-

zeyde hizmet etmediğini düşünüyo-

rum. Özellikle “sıçan”ın yoğunluk 

oluşturabilecek metaforik duruşunun 

da heba edildiğini gözlemliyorum.  

 

Oyuk’un ya da Onların 

Masalı:  

“Yemliha’nın ya da Bizlerin 

Masalı” ve “Gece” öykülerinde mito-

lojik ögelerin, temasların üzerinde 

durmaya çalışmıştım. Yazının hacmi-

ni de göz önünde bulundurarak bura-

da yeniden uzun uzun değerlendir-

meye girişmeyeceğim.  Ancak öykü-

nün bu uzun değerlendirmeyi hak et-

tiğini söylemeden de geçmeyeceğim.  

Kitapta polisiye romanlara öz-

gü merak ve heyecan duygusunu diri 

tutan ikinci öyküyü okudum. Bir 

farkla, alegorik anlatım ön plandaydı. 

Yine Şahmaran efsanesinden yola çı-

karak çeşitli ilgiler yakalayan ve bunu 

günümüz dünyasına uyarlayan Ka-

nacı, modern haliyle de olsa Şahma-

ran efsanesinin bütün figürlerinin ey-

lemlerini değiştirerek hem kültürel 

hafızamızı tazeliyor hem de günü 

farklı pencerelerden yorumlayabilme-

mize imkân tanıyor. Üstelik diğer öy-

külere göre hacmi daha fazla olsa da 

okuma keyfi sunuyor. Bu da daha kı-

sa olan ancak çok da kayda değer 

görmediğim birkaç öykü ile ilgili dü-

şüncelerimin haklılığını ortaya koyu-

yor. Ayrıca Kanacı’ya nasıl yazması 

gerektiğini fısıldıyor.  

 

Rüzgar:  

Şehir hayatından, alegorik yak-

laşımdan çok uzağı, kırsalı konu edi-

niyor öykü. Doğrusu, üslup bakımın-
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dan beklentimi karşıladı. İçerik, örne-

ğine çok rastladığımız ölçüde olsa da 

kitabın genel çerçevesine çeşitlilik ka-

tıyor. Aynı zamanda yazarın da hüne-

rini gösterebilmesine olanak sağlıyor. 

Kitabın çok keskin bir tematik yaklaşı-

mının olmadığını düşündüğüm için 

diğerlerinden ayrılan bu öyküyü 

olumsuz karşılamadım.    

 

Yumurtalar:  

Bazı öykülerin birbiriyle bağlan-

tı halinde olduğunu gözlemliyorum. 

Bu öykünün de “Filler” öyküsünün 

kişi kadrosu ve hemen hemen içeri-

ğiyle benzer bir öykü olduğunu söyle-

yebilirim. Yine iç sesin ön planda ol-

duğu bir metin. Ancak eğer iç dünya 

işlenecekse hem Yumurtalar hem de 

Filler öykülerindeki kadar yüzeysel 

olmamalı.  

 

Yapı ve Yasa:  

Kitaba adını veren öykünün me-

selesi çok kıymetli olsa da işleniş biçi-

mi hayal kırıklığı yarattı. Öykünün 

özellikle “sivil itaatsizlik” gibi çok de-

ğerli bir hayat görüşüne sırtını daya-

ması ancak bunu diyolagla sınırlama-

sını az rastlanır bir konu için talihsiz-

lik sayıyorum. “Yumurtalar” ve 

“Filler” öykülerindeki anlayışın biraz 

daha derinleştirilerek “Yapı ve Ya-

sa”yı şekillendirmesi, öyküye kaliteli 

bir çehre kazandırabilirdi. 

 

Gündüz:  

Biçimsiz’le son öyküde yeniden 

karşılaşıyoruz. Fakat ilk öyküdeki ka-

dar yüksek bir gerilim yaşatmıyor. 

Ancak “Gece” öyküsünden bağımsız 

düşününce de bir nebze olsun anlaşı-

labilirliğini kaybediyor. İki öykünün 

aynı kitapta yer almasından dolayı bu 

eksikliğin farkına varılmadığını düşü-

nüyorum.  

 

Sonuç:  

Kitapların arka kapaklarında 

onları sevebileceğimiz, ilgi çekici bula-

bileceğimiz bazı paragraflar yazılır. 

Eğer çok fazla zahmete girişilmemişse 

çoğunlukla iyi metinlerden birinin kü-

çük bir bölümü yer alır. Bazen de ge-

nel çerçeve yansıtılmaya, mümkün ol-

duğunca klişe ifadeler kullanılmaya 
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çalışılır. Yapı ve Yasa’nın arka kapak 

yazsının bu kötü yazgıdan sıyrılmayı 

başardığını görüyorum. Ancak -

bütün öyküler için olmasa da- kapa-

ğın aksine “Yapı”nın kişilik, 

“Yasa”nınsa hayatın bütünü olduğu-

nu anlıyor ve politik bir mesajı barın-

dırır gibi görünmesine rağmen “Yapı 

ve Yasa”nın dikkate değer sözcüklere 

dönüştüğünü düşünüyorum.  

Öykü kitaplarında genellikle 8-

10 öykü karşılar okuru. Burada 20 öy-

kü var. Öykülerin kalitelerini karşı-

laştırdığımda Kanacı’nın bu anlamda 

iyi bir tercihte bulunmadığını söyle-

mek durumundayım. Belki biraz da-

ha mükemmelliyetçi bir bakış öykü 

sayısını azaltabilir, kitabın kalitesini 

arttırabilirdi.  

Öykülerin bazıları birbiriyle 

bağlantılıydı. Ancak bu bağlantılı öy-

külerin kitabı zenginleştirmek adına 

dişe dokunur bir katkısı olmadığı ka-

naatindeyim. Hatta bir adım ileri, ço-

ğu daha kaliteli olan bağlantılı öykü-

lerin ilk örnekleri beklentiyi yükseltti-

ği için iyi birer öykü olarak değerlen-

direbileceğimiz ikinci öyküler de de-

yim yerindeyse gölgede kaldı. 

Kanacı, öykülerin tamamında 

figür anlatıcıyı kullandı. Son dönem-

de neredeyse bütün yazarların figür 

anlatıcıyı tercih etmesi üzerine birta-

kım eleştiriler söz konusu olsa da bu-

nu tartışmaya değer bir mevzu olarak 

görmüyorum. Zira bundan çok daha 

uzun süre figür olmayan anlatıcının 

hakimiyeti söz konusuydu. Burada 

mühim olan, yazarın tercihi doğrultu-

sunda elde ettiği başarıysa Kanacı’nın 

figür anlatıcıyı kullanmakta başarılı 

olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.  

Biçimsel açıdan kıymetli buldu-

ğum birkaç öyküde Kanacı’nın iyi bir 

kumaşa sahip olduğunu gördüm. 

Hatta bazı metinlerine yeniden yeni-

den dönerek bir yazarın kültürel biri-

kimini nasıl kullanması gerektiğiyle 

ilgili fikirlerimi besledim. Zira çoğun-

lukla birkaç kitaba ulaşmış, hatırı sa-

yılır deneyimler elde etmiş, biraz yaş 

almış yazarlarda gördüğüme benzer 

bir olgunluk yakaladım. Çeşitli alan-

larla ilgili birikimler elde ederek söz-

cükler hediye edebilen, geniş bir ko-

nu yelpazesi sunabilen, gelenekle mo-

dern anlatıyı harmanlayabilen bir ol-

gunluk.  

 “Yapı ve Yasa”ya okuru 

bol, aydınlık bir yol diliyorum.  
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Örtmek için ruhumuzun kemirgenliğini 

Uzunluk ölçülerini giyiyoruz üstümüze 

-Endazesini on yediye aldığımız fistanlarımızla- 

Ve dünyaya giydiriyoruz  

Güneş tepeyi üç mızrak boyu aşmışken 

Kuş uçuşu mesafelerden ormanlar göçmüşken 

Fersah fersah ilerisindeyken terk edilmişliğin 

İnsan aklının en üst merhalelerini 

Varsıllığın en alt mahallelerini 

Arşınlıyoruz 

 

Bir iklimde iki sultan biri görmez biri yürümez 

Görmezin duvarında bir tablo 

İkonakırıcılar asılıyor devlet dairelerinde 

Sürdürülen kutsallıklarda büyüyor nefret oruçları 

Atılmış orta yere yürümezin spor pabuçları 

Karikatürleşmiş tuz yürüyüşlerini eritiyor gözyaşları 

Gözlerinin buğusu siniyor ekmek hamuruna 

Taş fırınlarda Hacerü’l-esved’den oyulmuş 

 

 

Hayaliyyun 

Emirhan Mutlu 



Yorgun günlüklerimiz küflü sıtmalara tutulmuş 

Değeri düşmüş dünümüz bugünümüzün 

Yarınımızla yarı fiyatına değişim 

Yasımız var uyuyasımız yok  

Ne bugün bitsin ne de gelsin yenisi 

Hükümsüzdür doğan gün yoktur da albenisi 

Uçlarından kırılmıştır zaman  

Uçlarından aldırmışızdır kırıklarını 

 

Gazete kâğıdına sarılmış şiirimizin konusu 

Öykü dünyalarında kopmuş hayat çizgilerimiz avuç iç-
lerimizden 

Çakarlı araçlarla çıkılmış astral seyahatlerde 

-Şeyh uçmaz, mürit uçurum- 

Serbest ölçülü dualarımız kalmış şiirselliğimizden 

Aynı bilinçte iki kere yıkanılmazmış lakin 

Ödülü müdür şiirsizliğimizin acep ayne’l yakîn 

Kim der doğruyu duymak istediğimizi 



Öznur Ay 

Karanlık Bir Köşe 

G ecenin ilk saatlerinde o ana kadar 

kimsenin dikkatini çekmemiş bir 

gölge veya belki de duvardaki basit bir 

karartı meyhanenin karşı sokağındaki 

yerinden koptu ve yolun karşısına geçti. 

Geçerken ne birine çarptı ne biri onu 

gördü. Ancak sessizce meyhanenin 

merdivenlerinden yukarı çıkarken, ka-

dının biri onu etrafta dolaşan mülteci 

zencilerden biri sanarak korktu. Kapıda 

kimse onu durdurmadı, ona kimliğini 

soran da olmadı, akşam saatlerinde 

köprüden nehre atlayan kadını tanıyıp 

tanımadığını, oralarda neyin peşinde 

olduğunu da soran çıkmadı.   

 Gölge içeri girince kalabalıkta 

kayboldu. Yaşlı garson alışıktı tuhaf gi-

yimli yabancılara. Çoğunun ne dil ko-

nuştukları bile anlaşılmayan bu yabancı 

gemilerden inen turistleri, bir gülümse-

meyle masaya alır; sonra da bir şekilde 

onlara bir şeyler ikram ederdi. O yüz-

den bu tuhaf tipe de aldırmadı, onu ses-

sizce meyhanenin en kuytu köşesine 

oturttu. Önüne bir menü koydu. Sonra 

onun menüye göz atmasına bile fırsat 

vermeden, “Bana bırakın, size bir Neg-

roni hazırlatayım; cin, tatlı vermut ve 

Campari karışımıyla güzel bir akşama 

merhaba demek için!” dedi. 

 Gölgenin dili yoktu, boğazı da 

yoktu, midesi de yoktu; bütün gövdesi 

karanlık bir boşluktu. Garson alışıktı 

boşluklara. Dolduruverirdi önlerini ar-

kalarını. Birazdan Negroni’yi getirdi, 

masaya koydu. Kendisi memnun kal-

mıştı bu seçiminden ve yabancının ses-

sizliğini memnuniyete yordu. Bazı mes-

lekler aşk olmadan yapılamaz yoksa ve-

rilen ücret karın bile doyuramaz. Gölge 

öylece sessiz otururken yaşlı bir adam 

dikildi karşısına. Yaşlı ama iyi giyimli 

bir beyefendiydi. “Yalnız olduğunuzu 

gördüm… Seçiminiz harika… Size eşlik 

etmemde bir sakınca var mı?” diye sor-

du. 

 Özel bir davet beklemiyordu. Za-

ten gölgenin ağzı yoktu, dili de yoktu, 

gırtlağı da. Büsbütün bir boşluktu. Son-

ra hafifçe bir rüzgâr esti. Yaşlı adam 

görmedi ama perdeler hafifçe sallandı. 

Gölge de az kıpırdadı. Yaşlı adam bunu 
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Karanlığın ortasında sana seslendim 

Sessizlik hüküm sürüyordu. 
Füruğ Ferruhzad 
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zarif bir evet saydı. Teşekkür ederek 

garsonu çağırdı: “Bana bir tek daha 

getir!” dedi. Sonra da gölgenin karşısı-

na geçti ve oturdu. Garson içkisini ge-

tirince de sabırsızlıkla kadehini kaldır-

dı ve karşısındakinin ne yaptığını gör-

meden bir yudum aldı. Gölge sessizce 

ona eşlik etti. Yaşlı adam ona döndü. 

“Belli ki buralardan değilsiniz! Duru-

şunuzda kuzeylilerin vakarı var ve 

sessizliği bir orkestra şefinin ustalığıy-

la kullanıyorsunuz. Besbelli kelimele-

rin sırrına vakıf birisiniz. Belki de bir 

şairsiniz! Sizi hangi rüzgâr atmış bi-

zim bu sisli limana? Anlıyorum, siz 

kelimeleri boşa harcamaktan kaçını-

yorsunuz ama ben bu gece anlatmaya 

ihtiyacım var; hele sizin gibi anlayışlı 

bir muhatap bulmuşken. Bakın, anla-

yışlı diyorum; merhametli değil. Ben 

merhamete tok biriyim. Acımak pahalı 

bir duygudur bütün bedelini acınacak 

kişiye ödetir. Benim böyle bir bedeli 

ödeyecek vaktim yok. Sadece anlayış 

bekliyorum. 

 “Bakın beyefendi, insan gençken 

zamanı müsrifçe harcar. Harcadığı bir-

çok değerli şey gibi. Lakin yaş ilerle-

dikçe günün, saatin, dakikanın ve hat-

ta anının ne kadar önemli olduğunu 

kavrarız. O zaman her anın keyfini çı-

karmaya çalışırız. Bu da zamanın bi-

zim dışımızda müstakil bir varlığı ol-

madığını gösteriyor; zaman bizim içi-

mizde var, birçok şeyin içimizde oldu-

ğu gibi. Biz algılarımızla dünyayı şe-

killendiriyoruz.  

 “Gerçeklik, hele yorumsuz bir 

gerçeklik yoktur. Biz gerçeği çeşitli 

perspektiflerden görür ve tanırız. Ger-

çek algılarımızın erişebildiği perspek-

tiflerle sınırlıdır. Tarih büyük bir saf-

satadan ibarettir zira bu dünyada yo-

rumsuz gerçek diye bir şey yoktur.  

 “Şimdi ben tecrübemin zirvesin-

de tek gerçeğin insan olduğunu söyle-

yebilirim ve insan onu insan yapan 

bütün zaaf ve kuvvetli yanlarıyla ele 

alınmadıkça din tüccarları ve madde-

cilerin elinde bir oyuncaktan başka bir 

şey değildir. Gençken zaman çabuk 

geçer. Kolay harcarız günleri, ayları, 

yılları ve çok kalp kırarız farkında ol-

madan. Bakın beyefendi, artık benim 

için bir yüreğin sıcaklığı, bir gülümse-

me, gözlerde bir parıltı kadar değerli 

bir şey yok bu dünyada. Gençken ben 

de çok kalp kırmışımdır; başta rah-

metli annemin babamın kalplerini ka-

ba bir söz, bencilce bir tutumla kırmı-

şımdır. Geriye gidebilir miyim? Hayır! 

Kırılan o kalbi tamir edebilir miyim? 

Asla! O zaman her gün birini sevindir-

mek, birinin hayattaki düğümünü çöz-

mek, birinin dudaklarına bir gülümse-

meyi oturtmak, ben işte bunun için va-

rım. Anlara güzel anılar bırakarak terk 
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etmek istiyorum bu dünyayı. En çok da 

kızım bundan endişeleniyor. Neden 

mi? Ha ha ha. Ona kalacak miras azala-

bilir kaygısı var. O yüzden de bir gölge 

gibi peşimden gelir. Eminin arkamdan 

akıl sağlığımı tartışmaya açıyor ama na-

file. Beni bilen bilir, kafam sağlamdır. 

Hatta laf aramızda yetmişimden sonra 

üç gözle bakıyorum dünyaya. O kalp 

gözü var ya o kalp gözü! Bir gün sizin 

de o gözünüz açılacak, o zaman birçok 

kıskançlık, hırs, inat o kadar anlamsız 

görünmeye başlayacak ki hayret ede-

ceksiniz. Bakın beyefendi, zaman bizim 

içimizde dedim ya bir adım daha da ile-

ri gideceğim. Bu cennet cehennem, iyi-

lik kötülük bunlar da içimizde. İnsan 

kötü ve iyinin ötesinde yok, kötü de iyi 

de insanla sınırlıdır. Bakın beyefendi, 

insan evladıyla tanrılar arasındaki fark 

nerede biliyor musunuz? İnsan evladı 

geçmişi ve şimdiyi iyi bilir ama geleceği 

bilmez, bir şeyler tahmin eder; belki de 

düşler ama o kadar. Ama tanrılar gele-

ceği bilir. Bakın o yüzdendir ki hangi 

insan geleceği görebiliyorsa tanrılar gibi 

güçlü ve zengin olur. Bütün mesele bu 

geleceği görmek veya görmemek. Genç-

liğimizde bugünleri görsek, bilsek, ne 

kimsenin kalbini kırar ne de kendi hazi-

nelerimizi müsrifçe harcardık.  

 “Arada bir bütün geçmişimi başı 

sonu belirsiz, kopuk kopuk, hızlı hızlı 

bir rüya gibi aklımdan geçirirken umut-

suzca düşünüyorum; acaba bir kez da-

ha her şeyi baştan yaşamak hakkım olsa 

bunu dener miydim? Biliyor musunuz, 

hayatımda çok pişmanlıklarım var. 

Yanlışlarım ve yanılgılarım oldu ama 

yine de itiraf ediyorum, bir bütün ola-

rak baktığımda hayatımı tekrar yaşa-

maktan korkmuyorum. Beni ben yapan 

olaylarla yüzleşmek ürkütmüyor beni. 

Bu da beni mutlu ediyor; demek diyo-

rum ömrümü boşuna tüketmemişim, 

bir şekilde var olmuşum. Mutluluk! Ne-

dir bu mutluluk? 

 “Mutluluk öyle ufak öyle göste-

rişsiz bir şey ki ancak hayatımızdaki 

bütün abartılı gösterişli kişiler ve obje-

ler bizi terk ettikten sonra onu fark ede-

riz. O yüzden yalnızlık mutluluğun ka-

pısını aralar. Kalabalıkta mutluluğu 

kaybederiz. Bu yaşta belki biraz geç ka-

larak küçük şeylerle mutlu olmayı öğre-

niyorum. Bir zamanlar ben de büyük 

düşünceler ve büyük düşlerin peşinden 

koştum ama şimdi açıkça bu büyük dü-

şüncelerin, büyük düşlerin bizi büyük 

kaosa sürüklediğini görüyorum; ben ise 

artık sadece büyük bir huzuru arıyo-

rum…. 

 “Bakın, işte kızım orada. Evet, o 

bize doğru gelen öfkeli kısa şişman ka-

dından söz ediyorum. Beyefendi inanır 

mısınız, hiç son zamanlarda böyle güzel 
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bir sohbet fırsatı bulama-

mıştım, içimi döktüm rahat-

ladım, aynı kelimelerle ko-

nuşmak ne güzel… Müsaa-

denizle ben ödeyeceğim… 

İtiraz istemem… Kızım gel-

meden gideyim!”  

 Yaşlı beyefendi yerin-

den kalktı ve yan cebinden 

yeşil bir yirmilik çıkardı ve 

masaya bırakırken, “Artık 

çok iyi biliyorum ki hayat 

sadece bir boşluktur. İnsan 

uydurduğu hayali varlıklar-

la bu boşluğa anlam kazan-

dırmaya çalışıyor. Tıpkı 

gölgesiyle dertleşen bir sar-

hoş gibi… Hadi, Allaha ıs-

marladık!” dedi ve kalaba-

lıkta kayboldu. 

*** 

 Garson geldiğinde 

masada bir yirmilikten baş-

ka bir şey yoktu. Garson pa-

rayı alırken kendi kendine 

cömert bir yabancı, diye dü-

şündü. Etrafına hiç bakma-

dı. O yüzden de duvarda 

tam duvarla tavanın öpüş-

tüğü yerde kocaman bir ka-

rartıyı da fark etmedi. Etse 

de bir şey değişmezdi. Sa-

dece karanlık bir köşe diye 

düşünecekti. Pek de haksız 

sayılmazdı… 
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“ Yağmurlu Yokuş 

burası, Zeki ben, ne 

alırdınız? 

 Ne fazla gürül-

tülü ne sulu zırtlak, 

orta karar bir mü-

zikle açıyor prog-

ramını. Mikrofo-

na değen sesin 

kendine özgü 

boğukluğu, sö-

zün bir yerin-

de aniden kı-

sılması kış-

kırtıcı. En 

azından şe-

hirdeki çoğu 

kadın için böyle. Se-

sindeki titreşimlerin arzuları 

yükseltip acıtan bir yanı 

var. Kimi an derbeder bir 

kirli sakal, kimi anlardaysa 

erkeksi bir parlaklık katı-

yor ona.  

 Bir biçimi olmadığın-

dan ses ne kadar esrarlıysa o 

kadar etkili olabiliyor dinleyiciler üze-

rinde. İnsanların çoğu da böyle bilin-

medik bir sesin, bir mitin, bir gizin pe-

şinden gidiyorlar çoğunlukla. Bir rad-

yo programcısı, derinlerde bir yerden 

sesleniyor. Sesinin biçim kazanması 

aradan çok zaman geçmeden gerçekle-

şiyor. Ortak kararın çoğu onun kum-

ral, daha çok hüzünlü, kirli sakallı ve 

ihtişamlı bir çekicilikte olduğu yönün-

de. Kirli sakallı mı parlak yüzlü mü ol-

duğu yönünde hâlâ ikiye ayrılmış bir 

grup bulunuyor. Bu yüzden bu konu-

da fazla ısrarcı olunmuyor. Neticede 

hayallerinin programcısı herkesin zih-

ninde farklı bir görüntüde.  

 Radyoya yağan telefonlar, mail-

ler, kargo paketleri ve mektuplar işle-

rin ne kadar boyut atladığının bir gös-

tergesi. Hepsinin ortak bir ağızla söy-

lediği, o soylu tahtta oturan yegâne 

şey: 

 Ses! 

  Melankolik siyah gözleri, erkek-

si elmacık kemikleri ve gözün üstüne 
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Yağmurlu Yokuş, Zeki Ben! 

Figen Çalımlı 
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düşen tutamı her seferinde elleriyle 

iten bir fotoğraf oluyor. Dergi ve ga-

zetelerde yer alan görüntüsüne her 

seferinde şaşkınlıkla dalıp gidiyor. 

Sesi bir insan olsa demek ki… 

  Onda, onun kumrallığında ya-

tan acıtılmış, kırılmış bir şey elbette. 

Yaralayıcı, tarumar eden sesin boğuk 

dalgaları yayılarak kalpleri titreten 

b ir  hüz ün bı rak ıy or .  Oysa 

“Yağmurlu Yokuş” programının su-

nucusu Zeki, kulaklardan zihinlere 

yayılan hayalinin taban tabana zıddı 

bir görünüme sahip. Yuvarlak, ke-

miksiz bir yüz; kelleşmeye yüz tut-

muş bir baş ve iri kalçalı bir kadın 

görüntüsü veren aşırı yağlı yanlar. 

Uzun boyunun da etkisiyle bel böl-

gesinde çemberleşen görüntünün 

verdiği biçimsizlik.  

  

 Artan ünüyle birlikte giz per-

desini aralamak isteyen birkaç gaze-

teci onunla röportaj yapmak için ga-

zeteyi aşındırmaya başlamıştı. Tüm 

bu ilgi neticesinde radyo müdürü, 

“Yağmurlu Yokuş, Yağmurlu Yo-

kuş…” diye uyandı bir sabah. İlk iş 

onunla görüşmek istedi. Program 

sekreteri Suzan’ı aradı. Henüz gel-

memişti.  

 Sıçradı Zeki. Telefonun alarm-

dan önce çalması olacak iş değildi. 

Radyoya gitmesine bir saat vardı. 

Alelacele çağırılmasının sebebini me-

rak etti. Giyinip çıktı. Nefes nefese 

çöktü koltuğa.  

 “Zeki, sen ne yaptın ya! Evet, 

başarılı olduğun muhakkak ancak bu 

kadar ilginin olacağını hiç düşünme-

miştim… Maaşına zam yapmak için 

çağırdım seni buraya…” “Eyvah!” 

diye geçti içinden. Her mutlu yazgı 

bir tuzak habercisiydi onun için. Ha-

yatındaki mutlu rastlantıları düşün-

dü peş peşe. Tam anlamıyla sevine-

medi bile. Yüzünde usulca kıpırda-

yan tebessümü hayretle izleyen mü-

dürüne teşekkür edip çıktı. Ancak te-

reddütlüydü. Alacağı zamma odak-

lanıp bir süre mutluymuş gibi yap-

mayı denedi. Olmayacaktı. Geçinip 

gidiyordu işte, fena kazanmıyordu 

zaten. Ne olursa olsun müdürle ko-

nuşması gerekiyordu. Tekrar kapıyı 

çalıp girdi. 
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 “Öncelikle iltifatınıza teşekkür 

ederim Müdür Bey. Zam için de öy-

le… Ancak dalkavukluk etmeyip si-

zinle dobra dobra konuşmaya karar 

verdim. Dinleyici kitlesinin düşündü-

ğü benle gerçekte olan birbirinden 

çok farklı, bunu siz de biliyorsunuz. 

Var olan ilgi sadece sesime değil… 

Radyo programına devam ederim an-

cak işlerin daha da büyümesini iste-

mem.” “Anlıyorum.” deyip ağır ağır 

baş sallamalarıyla Zeki’nin sözlerini 

dinlemeye devam etti müdür.  

“Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak 

istemem. Programın başarısına gölge 

düşürmeyi de… Meçhul bir program-

cı olarak kalmaya devam edersem il-

giyi de yitirmeyiz diye düşünüyo-

rum.” 

 Odadan çıkınca rahatlayan Zeki 

uzun uzun düşündü. Televizyonlarda 

sayısız seslendirme yapmış, şehir ti-

yatrolarında birkaç oyunda yer almış-

tı. Uzun yıllar kimsenin ilgisini çek-

meyen sesi bir anda büyük bir kitleyi 

etkisi altına almıştı. İşte bu, her sefe-

rinde önce gülümseyip sonra işleri 

tersine çeviren talihin bir oyunu de-

ğildi de neydi? Bu gizin ihtişamıyla 

süslenmiş ses, kimde neyi uyandırı-

yorsa uyandırsın! Getireceği her şey-

den tamamen uzak kalacaktı! 

 

 “Yağmurlu Yokuş” programı 

başladığı esnada hiç kimse içeriye 

alınmıyordu. Kapıda bunun için iki 

güvenlik görevlisi ve programın giriş 

kısmında bekleyen Suzan vardı. Özel-

likle kadın dinleyicilere karşı bir si-

perlik işlevi görüyordu. Görüntüsü 

radyoyu aşındıran, telefonları kilitle-

yen çıldırmış güruha karşın gizli tutu-

luyordu. Radyodaki bu tedirgin gizli-

liğin aksine dışarıda olabildiğince öz-

gürdü. Sokakta, markette, insanların 

içinde onu tanıyan kimse yoktu. Tek-

rar kaydının döndüğü esnada bir bak-

kala girmiş, raflar arasında sesini din-

leyerek bir süre dolaşmıştı. Ücreti 

uzattığı kadın eline aldığı paraya da 

yüzüne de bir kere bakmamıştı.  

 Barlar sokağından geçip evine 

doğru yürümeye başladı. Kadınlar tu-

haf yaratıklardı doğrusu. Sevgilisi 

Güz evdeydi. Yemek yapamıyordu. 

Bunun için bu iş Zeki’deydi. Yorgun-

lukla başını salladı. Sonra Suzan’ı dü-

şündü bir süre, yüzünü anımsayama-

dı. Her zaman ona gelen hediyeleri 
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bir yerlere göndermekle ilgilenir, 

mektupları toplayıp bir kutu içerisin-

de odasına bırakırdı. Bir de dinleyici 

mektuplarından hayranları vardı. 

Hele “Boğaz Lalesi” rumuzuyla yaz-

dığından adı Lale Hanım diye anılan 

biri vardı ki… İlkin romantik kelime-

leri sıraladığı mektupları sonradan 

ateşli birer davet mektubuna dönüş-

tü. Uzun tasvirlerin yer aldığı mek-

tuplarında öyle cümleler yer alıyor-

du ki… 

 “Zekim! Dün, gece yangınında 

beni ateşleyen senmişsin, öyle söylü-

yorlar…” 

 Kızardı, yutkunarak etrafına 

baktı. Onu izleyen Suzan’ın gözlerini 

devirdiğini fark etti. Programın oldu-

ğu odaya girince kapı ardından hı-

şımla kilitlendi.  

 

 Bir orman yangınının içinde 

gördü kendini. Kaçamıyordu. Kâbus 

olduğunu biliyordu. Gövdesini, en 

azından başını hareket ettirmeye çalı-

şarak zorlukla da olsa uyandı. Güz’e 

anlattı bunu. Dudaklarını büzerek 

dinledi. Başka bir tepki yoktu. Aynı 

gün radyoda toplantı bitimi anlattı. 

Suzan kayıtsız bir ifadeyle aldığı not-

ları temize çekiyordu.  

 Lale’nin yangın mektubu aynı 

güne rastlıyordu. Bununla ilgili 

programda herhangi bir şey söylemiş 

miydi? Anımsayamadı.  

 Birkaç gün sonra radyoya viş-

neli turta söyledi. Herkese ikram etti 

ve birkaç dilim turtayı akşam yemeği 

niyetine eve götürdü. “Boğaz Lalesi” 

aynı gün bir başka mektubunda viş-

ne turtasının damakta bıraktığı ekşi-

acı tadın onda uyandırdıklarını ero-

tik bir yolla yazıp yollamıştı. “Vişneli 

turtam. Acı yangınım... “ 

 Bu da mı bir tesadüftü! Kimdi 

bu Lale Hanım? 

  Bunu ilk olarak olaya bizzat 

şahit olduğundan Suzan’a sordu. 

“Muhakkak sizi tanıyan biri, sizin ta-

nıdığınız bir kadın Zeki Bey!” 

 Eve gittiğinde aynı soruyu 

Güz’e soracak gücü bulamadı ken-

dinde. Yemekte somurtarak oturdu 

ve onun hareketlerini izledi bir süre. 

Çok uykum var, deyip yatağına gitti. 
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 Ertesi gün içeri adım atar atmaz 

Suzan’ın kamburlaşmış gövdesiyle 

ortalığa saçılan mektupları kutuya 

yerleştirmesine şahit oldu. Bir müd-

det kalıp izledi. Tuhaftı doğrusu. Bo-

ğaz Lalesi’ nin gönderdiklerini en üs-

te koyuyor. Bazılarını kutuya hiç al-

mayıp doğrudan çöpe gönderiyordu.  

 -Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? 

 -Zeki Bey! Ödümü kopardınız. 

 -Bu ne demek oluyor? Neden 

bu mektuplar en önde? Ne yaptığınızı 

sanıyorsunuz? 

 -Bakın… Ben… Şey… 

 -Lütfen, söyleyin ne oluyor? 

 -Özür dilerim… 

 -Neden özür diliyorsunuz Su-

zan? 

 Omuzları sarsıla sarsıla ağlama-

ya başlayan Suzan’ı izledi bir süre. Bu 

kadın bir şeyler karıştırıyordu mu-

hakkak.  

 Beyaz mendili açarak göz altla-

rını kurulayan Suzan, metanetle ko-

nuşmaya başladı. 

 -Bunu hiç yapmamalıydım belki 

de bilemiyorum. Boğaz Lalesi benim! 

 -Siz misiniz? Ne demek oluyor 

bu? 

 -Lütfen soru sormayın, çok uta-

nıyorum. Sizi ortaya çıkmanız için 

zorlamak istedim. Tüm bu saçma gi-

zem bitmeliydi. Bu hak edilmemiş ün, 

tüm bu hediyeler, gazetelere basılan 

türlü türlü, hiçbirisiz olmayan yakı-

şıklı erkek fotoğrafları… 

 Daha fazla dinleyemedi Zeki. 

Dinleyemezdi de. Programa dakikalar 

kalmıştı. Zonklayan zihniyle içeri gi-

rip kapıyı sertçe kapattı. Bu erotik 

mektupları yazan Suzan mıydı ger-

çekten! İffet timsali Suzan’a da ba-

kın!.. 

 

 Akşamleyin sofrada Güz de 

kendi gibi sessizdi. Zihni gündüzki 

şokla halen allak bullaktı. Ancak ses-

sizlik uzadıkça içi sıkılmaya başladı.  

 -Bugün ne oldu biliyor musun? 

 -Sana bir şey söylemem gerek 

Zeki. 

 Güz kalktı, yüzünü yüzüne yak-
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laştırdı. Zeki şaşkın, onu izledi. 

 -Evet. 

 -Boğaz Lalesi… O, benim… 

 Sabahki meydan okuyan ifade-

nin aynısı bu kez Güz’ün yüzündeydi.  

 -Bir saniye, ne söylüyorsun 

Güz… 

 Boynuna sarıldı Güz. 

 -Affet… 

 Hâli yoktu zaten. 

 -Yorgunum… Yatalım mı? 

 Boynunu sıkan kolları çözdü. 

Tüm bu insanlar o gitsin, sesi bir cisim 

olarak kalsın istiyorlardı adeta. Zihni 

deli kazanıydı ve içinde aynalardan, 

fotoğraflardan bildiği görüntüsü fo-

kur fokur kaynıyordu.  

 

 Suzan’ın masasına yürüyüp ku-

tuyu aldı. Suzan yerinde değildi. Ses-

ler duydu. Odasında birileri vardı. 

Kumral, süzgün hüzünlü gözleri ve 

kirli sakalıyla gazetelerde hep kendi-

siymiş gibi yazılan adam koltuğunda 

oturuyordu. Olduğu yerde apışıp kal-

dı. Kollarını önünde bağlayıp bekledi. 

Peki ses, onu ne yapacaktı? “Bu küçük 

detayı!” dedi içinden.  

 İşte giriş müziği 

çalmaya başladı. Du-

daklar yavaşça mik-

rofona yaklaştı: 

 “ Y a ğ m u r l u 

Yokuş burası, Ze-

ki ben…” 

 O l a c a k 

şey değildi, ko-

nuşan kendi-

siydi. Olanca 

gücüyle ba-

ğ ı r m a y a 

y e l t e n d i . 

Sesi git-

mişti. Elle-

riyle yüzünü to-

katlamak istedi. Elleri 

yoktu, yüzü siliniyordu. 

Aynaya koştu. Görüntü 

yoktu. Hemen ardında, 

koltukta oturan adamın 

yani zihinlerin yarattığı 

Zeki’nin görüntüsü oluş-

maya başlıyordu.  



Elimi bırakmayın lütfen güzel hemşire,  
nabzımdan, meraklıyım, ne fallar bakarsınız:  
yerin yeşili, göğün mavisi vesaire...  
Bahaneler bulmaya ikimiz de yatkınız.  
 
Kuşlar gibi hafifim şimdi bu yatakta ben,  
yana yatıyor gibi -ama olsun- hislerim,  
fazla uzatmayalım, çok ileri gitmeden,  
müsaade ederseniz söze girmek isterim...  
 
Epeydir bulanıyor midem, anlatması zor,  
ne vakit gözlerime ilişse susuyorum;  
bir yosma, bir kapama, bir sürtük, bir kalantor,  
öyle bulanıyor ki midem, kin kusuyorum.  
 
Sanki hayat sağılmış gibi memelerinden,  
nasıl göğüslerini geriyorlar ah Tanrı’m!  
Kaldırım taşlarına hazla sinmelerinden,  
caddelere ağrıyla basıyor ayaklarım. 
 
Başım da ağrımıyor değil, güzel hemşire,  
aslı astarı yoktur duyduğum şarkıların.  
Kulak zarları esnek olanlar hep bakire,  
peşinde sürte sürte yanıtsız yankıların. 

Arrivederci 

Muhammed Yavuz Görgülü 



 
Sanıyorum, ahali delilerden ibaret,  
basamaklara aşkla, iştahla bakıyorlar,  
aralarında çalar saatle bir husumet,  
aynalarla gittikçe pekişen bir dostluk var.  
 
Hayır, giymek istemem bu deli gömleğini,  
yankılar, yansımalar içinde bunayamam.  
Gölgeler gölgelerden saklarken değneğini,  
tımarhanede köşe kapmaca oynayamam.  
 
Bazen, güzel hemşire, bazen çok üşüyorum,  
sırtıma kar yağıyor, geceleri uyurken.  
Bir rüyada ansızın denize düşüyorum,  
yılanlara sarılıp uyanıyorum birden...  
 
Ellerimi cebime sokmamı önermeyin,  
orada intiharlar, şiirler kök salıyor.  
Bu kış provasında ne yapayım, söyleyin...  
Duydunuz mu? Radyoda sanki Chopin çalıyor.  
 
İtiraf etmeliyim artık, güzel hemşire,  
bir sırrım kaldı, başka ne varsa size verdim:  
bileğimdeki yarık sokaklardaki zehre,  
deva olursa diye az önce ölüverdim.  



Başka bir şey istemiştim, başka bir şey. 

Değil ölmek, değil eksilmek. 

Başka bir şey. 
 

Başka türlü olmanın işareti,  

Parmaklanmış keder burada, yapışkan ke-
der burada, içimdeki keder burada. 

 
Yaması oluyor kalmanın, istemeye karşın. 

Yeni umudumu katlar buluyorum kendimi,   

Ayakaltımda dünya, yani bu değil, şimdi bu 
değil: başka.  
 

Dönüşümlü bir hayat, aramızda: gel ve git. 

Başka bir şeyin kalbi sonra, benim kalbim. 

 

Başta Bir Şey 

İ.Üsame Yördem 



Yürüttüğüm emin adımlar,  

Geleceğime yakınken çok az çok, 

Bir utancı olurum yaşamanın:  

böyle kendimde ve kendimle. 

 

Hırıltılı çalışan zihnimde yedi düvel,  

eski kabileler,  

Yalnız milletlere söylenmiş mitler, senin kalbin. 

 

Güzideyiz bak, makamı bu işitmenin. 

Ölmeye değil yaşamaya imreni bunlar,  

kalplerimiz işte bunlar, başka türlü olan başka 
türlü kalplerimiz tüm bunlar, 

Başka bir şey isteme kalplerimiz. 
 
Başta bir şey istemiştim, başka bir şey. 

Değil bu, başka. 



N e diye girdik şu dergi işine ar-

kadaş! Onca maddi sıkıntı, ha-

yatın bunaltıcı zorlukları yetmezmiş 

gibi gel şimdi bir de öykü yaz. Yeryü-

zünde anlatılması gereken bütün 

hikâyeler yazılmış da eşikte bağdaş 

kurmuş kara kara ne yazacağımı dü-

şünüyordum. Sonuçsuz kalan bu dü-

şündükçe silsilesi beni dayanılmaz bir 

girdabın içine çekiyordu. Yazacak bir 

şeyler bulma ümidiyle bir süre kitap-

lıktaki farklı türden kitapları, dergileri, 

film ve kitap karakterlerinden oluşan 

biblo koleksiyonumu kurcaladım dur-

dum. Belki kitaptaki afili bir cümlenin 

veyahut dergideki canlı renkli fotoğ-

rafların efsununa kapılır da kendimi 

yeni bir âlemin içinde bulurum diye 

düşünmüştüm ama yok, kafamda şe-

killenen ufacık bir fikir dahi yoktu. 

Sekreter dosyasındaki boş kâğıda tek 

bir kelime dahi yazamıyordum. Daha 

fazla zorlamaya gerek duymadan, bi-

raz kafa dağıtıp rahatlarım düşünce-

siyle açtım bilgisayarı; girdim her bir 

yanından reklam fırlayan film sitele-

rinden birine. Ne izleyeceğim konu-

sunda kararsızdım. Çoğu zaman ana 

sayfadaki afişlere bakar sonra bir film 

süresini böylece geçirip hiçbir şey izle-

meden bilgisayarı kapatırdım. Bugün, 

o rutini değiştirmek adına oyunculu-

ğuna şapka çıkarttığım, izlemem için 

afişinde isminin yahut donuk yüz hat-

larının olmasının yeterli olduğu Bene-

dict Cumberbatch’in yer aldığı, Van 

Gogh: Painted With Words isimli 

BBC’nin belgesel filmini açtım. Van 

Gogh hakkında bildiklerim; birkaç po-

püler tablosuyla birlikte sarıyı bolca 

kullanan, delilik ile dâhilik arasında 

gidip gelen ve sol kulağını kestikten 

sonra safını delilikte karar kılan bir 

ressam olduğuydu. Film bitiminde si-

yah ekranda beliren küçük puntoda 

beyaz isimler yukarı doğru kayarken 

video oynatıcıyı kapatmadan bir süre 

olduğum yerde kaldım. Yaşadığı zor-

lukları, anlaşılmadan geçen ömrü, yo-

ğun yalnızlıkla birlikte gelen intiharı 

bende derin bir etki bırakmıştı. Dra-

matik yaşamı Benedict’in muazzam 

oyunculuğuyla birleşince tesiri daha 

da artmıştı. Bu film, Yıldızlı Gece’deki 

ayın sarılığı tonunda kafamda bir ışık 

yaktı. İşte Can Goh karakteri böylece 
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doğdu.  

 Adı Van Gogh’u çağrıştıracak şe-

kilde var edilen, sol kulağı kesik, kızıl 

sakallı, mavi gözleri çukuruna kaçmış 

bir adamdı. Hayatına dair kesin olarak 

bildiğim yegâne şey Van Gogh’un 

makûs talihini yaşayacak oluşuydu. 

Çünkü Can, Van Gogh’un intiharıyla 

var olmuş bir karakterdi.  

 Kâğıdı kalemi alıp uzun soluklu 

bir yolculuğa çıkma umuduyla yazma-

ya başlamıştım ama ona dair yazabil-

diğim tek şey intiharından ibaretti. Ya 

öncesi? Kalemim, kurduğum evrenden 

gelecek komutları bekliyordu ama he-

nüz yolun başında tıkanmıştım. İnti-

hardan öncesi koca bir boşluk evrenin-

den ibaretti. Peki ama kimdi bu Can 

Goh? Nasıl bir hayatı vardı ve o koca 

boşluğu nasıl dolduracaktım?  

 Kâğıdı kalemi bırakarak mutfağa 

geçtim. Acı bir kahve yaparak burnu-

mu fincanın ağzına dayayıp derin bir 

nefes çektim. Ciğerlerimde cezveler-

den taşan kahveler, keseciklere dolan 

mayhoş bir koku ve diplerde telve yer 

edinmiş gibiydi. Pencereden; dışarıda 

bağıran işportacıları, gürültülü araba-

ların bir yerlere yetişme telaşını, ma-

halledeki tek boş alanda futbol oyna-

yan çocukları bir süre izledim. Genelde 

uzaklara bakar ya da bulaşık yıkaya-
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rak öyküyü kurgulardım ama koca bi-

nalardan bakacak uzaklar da tezgâhta 

yıkanmayı bekleyen bulaşıklar da yok-

tu. Vazgeçmeye niyetim yoktu. Oda-

ma geçerek kalemi elime alıp kendimi 

bu katlanılmaz dünyanın gerçekliğin-

den bir süre sıyırarak yazmayı sürdür-

meliydim.  

 Pencere ardındaki hayatı öylece 

kendi halinde bırakıp odamın kapısını 

aralayınca elimdeki kahve fincanı boş-

lukta süzülüp parçalara ayrılarak yer-

de oluşan kahve göletinde adacıklar 

halinde belirdi. Çalışma masamın üze-

rinde herifin biri oturuyordu. Beni gö-

rünce ayaklanıp bana doğru yürüme-

ye başladı. Karşıdan gelebilecek bir 

hamleye karşı kendimi koruyacak bir 

şeyler aramak için sağıma soluma ba-

kındım, elim askıdaki şemsiyeye uzan-

dı. 

 “Ne yapıyorsun?” diye şaşkın ve 

sakin bir sesle sordu. 

 “Asıl sen ne yapıyorsun! Kimsin 

ve ne işin var evimde!” 

 Bana yaklaştığını görünce mut-

fağa gidip elimin uzandığı ilk bıçağı 

alma fikri kafamda belirdiği gibi gör-

düğüm görüntü karşısında olduğum 

yere çakılı kaldım. 

 Yüzü ışıkta beliren, sol kulağı 

kesik, kızıl sakallı adam çukuruna kaç-

mış mavi gözleriyle bana gülümsüyor-

du. 

 “Ben Can. Can Goh.”  

 Bir rüyadaysam eğer uyanmak 

için en doğru zaman bu olurdu galiba. 

Rüya olmayacak kadar gerçek, gerçek 

olmayacak kadar korkutucuydu. Şaş-

kınlığım korkumu sırtlayarak sesime 

işledi. 

 “Nasıl… Nasıl olur?” 

 Biraz önce hakkında kalem dahi 

oynatamadığım, sadece ölümüne dair 

birkaç satır yazdığım öykü karakterim 

karşımda duruyordu. En azından bu 

herif bunu iddia ediyordu. Her şeyiyle 

Can’a uyuyordu. Bunda bir problem 

yoktu. Yoksa kafayı mı sıyırmıştım? 

Yalnızlık böylesi halüsinojen bir etki 

yaratabilir miydi? Kaç zaman olmuştu 

biriyle konuşmayalı? 

 “Yazdıklarının öylece kâğıt üze-

rinde kaldığını mı sanıyorsun yani? Bu 

koca evren herkesin yarattığı hikâyeyi 

barındırabilecek kudrette ve büyük-

lükte,” 

 Bana doğru son bir adım daha 

attı. Nefesinin ılıklığını hissedebiliyor-

dum. Kaşlarını çatıp işaret parmağını 

göğsüme bastırdı. Tanrım! Ete kemiğe 

bürünmüş bir insandan farksızdı.  

YÜK Ede biyat  
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 “Yarattığımız dünyalar bir nok-

tadan sonra bizden kopup kendi yö-

rüngesinde gelişip büyürler. Hiçbir ka-

rakter, hiçbir hikâye kâğıttan ibaret 

kalmaz. Peki ya sen? Sen hangi hikâye-

nin ürünüsün?” 

 Can’ı elimdeki şemsiyeyle bir ke-

nara iteleyip masaya yöneldim. Bu ka-

darı fazlaydı. Ne demekti şimdi bun-

lar? Can gerçekten bana dokunmuş ve 

bu dokunuş bir insanın tensel ısısını 

hissetmekle eş değerdi. Ya dedikleri 

doğruysa? Bir an düşününce yazılmış 

bir öykü ise hayatım, muhtemelen 

okuyanlar yarıda bırakmış olmalıydı-

lar. Nihayetinde bu hayatı devam ettir-

mekte zorlanan silik bir karakterdim. 

 “Dediklerinden hiçbir şey anla-

mıyorum. Diyelim dediklerin doğru. 

Peki, daha yazdığım mürekkep kuru-

madan buraya nasıl geldin?” 

 Can, kabanının iç cebinden avuç 

içine sığan, metal ve garip sembollerin 

işlendiği bir küreyi çıkartıp bana uzat-

tı. Can’a yaklaşıp elimdeki şemsiyeyi 

askıya asıp küreyi aldım. 

 “Beni ölümle var edip bıraktın. 

Kendime dair bildiğim tek şey ölüm-

dü. Ama öncesine dokunmamış, bana 

bu boşluğu dolduracak gücü ve 

imkânı vermiştin. Ben de bu imkânı 

olabildiğince değerlendirdim. Zaman 

göreceli bir kavram, bu yüzden sana 

kısacık gelen ama benim hayatımda 

yılları bulan bu zaman aralığında bir-

çok şeyi yaptım. Kendime ölümü unut-

turacak bir hayat var ettim ama niha-

yetinde kendi elimle varlığımı sonlan-

dıracaktım. Neden peki? Van Gogh’un 

hayatından en olmadık parçayla var 

olduğum için. Onun yalnızlığı, dehası-

nı, tablosundaki sarı rengin canlılığı, 

anlaşılmama kaygısı varken neden 

ölümü seçtin? En azından bunlarla var 

olacak bir başlangıç belki de bir şeyleri 

değiştirebilme imkânı sunacaktı. Ama 

yok.  Buraya nasıl geldiğim konusuna 

gelecek olursak elinde tuttuğun o küre 

zaman ve boyutlar arasında yolculuğa 

olanak sağlıyor.” 

 Küreyi bir yandan kurcalıyor bir 

yandan içinde bulunduğum durumu 

anlamlandırmaya çalışıyordum.  

 “Peki buraya neden geldin?” 

 “Beni yaşatman için.” 

 Yaşadıklarımı hâlâ tümüyle haz-

medebilmiş değildim. Zaman ve bo-

yutlar arası geçişi küçük bir küre ile 

yapabildiğini söyleyip gelip benden 

yardım mı diliyor yani? Saçmalık! Sini-

rim beynimdeki nöronlara balyozla 

dalmaya başlamıştı. 
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 “Sen ölümle var oldun. Seni ya-

şatırsam, yazgını baştan yazmam gere-

kecek. Bu da karşımda duran Can de-

ğil, her şeyiyle ona benzeyen ama bir o 

kadar da ona yabacı, senin tabirinle 

evrende yerini bulacak başka birini 

var etmek olur. Senin yazgın Van 

Gogh’dan ibaret. Seni o nihai sona gö-

türen süreci temellendirmeme bile 

müsaade etmedin. Karşımda durmuş 

yaşamayı diliyorsun. Kaldı ki bunca 

şeyi yapıyorken gelip benden mi yar-

dım diliyorsun? Kendi kaderini neden 

değiştirmiyorsun?” 

 Yüzü birden karamsarlığın sol-

gun sarı rengine büründü. Odayı halli-

ce gözlemledi. Sırtını duvara dayayıp 

ağır ağır olduğu yere çökmeye başladı. 

Dizlerini karnına çekti, elleriyle dizle-

rini kenetledi. O an nasıl olduysa içim-

de garip bir acıma duygusu filizlendi. 

Yaşadıklarım ne kadar akıl dışı olsa 

dahi o benden bir parçaydı. Benle var 

olup beni oluşturan küçük bir detaydı, 

kimseler bilmiyor olsa bile. Bundan 

emin olamıyordum belki ama hissede-

biliyordum.  

 Kafasını kaldırdı, bir süre bekle-

dikten sonra yutkunup donuk mavi 

gözlerini bana çevirdi. 

 “Küre beni yaşanmamış bir za-

mana yani geleceğe götüremiyor. Bu-

nu düşünemeyeceğimi mi sanıyor-

sun?”  

 Ayağa kalktı. Gözleri alev alev-

di. Korkmuştum ama belli etmemeye 

çalışıyordum. 

 “Seni öldürmeyi bile düşünme-

dim değil. Ama ilk satırı yazmanla bir-

likte ben de bir ölü olarak doğuyorum. 

Ne sana ne de geleceğe müdahale ede-

miyorum.  Tek çarem buraya gelmek-

ti.”  

 Çaresizlik omuzlarına çökmüş-

tü. Karşımdaki Van Gogh ise ben de 

Theo rolünü üstlenmeliydim. Bir süre 

düşündüm. Olabildiğince garip hatta 

absürt olan bu durumdan nasıl kurtu-

labilirdik? Dahası Can yaşayabilir 

miydi? Dakikalarca göz göze gelme-

mek için tavandaki çatlakları, halıdaki 

rengârenk desenler, perdedeki dikiş-

lerden silüetleri izleyip durduk. Bir 

yolu olmalıydı. Olması gerekirdi.  

 “Belki de bir şansımız olabilir.” 

 Sırtını dayadığı duvardan destek 

alarak doğruldu, gözleri ışıldarken du-

dağının kenarına garip bir umut tebes-

sümü yerleşti. Elmacık kemikleri biraz 

olsun dirildi.  

 “Neymiş o şans?” 

 “Van Gogh’u yaşatmak!” 
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  “Nasıl?”  

 Küreyi uzattım. 

 “Van Gogh’un intihar ettiği güne 

gidip onu bir şekilde hayatta tutmamız 

gerekiyor. Senin kaderin ona bağlı. O 

yaşarsa sen de yaşarsın. Yani öyle ol-

malı. En azından öyle olmasını umu-

yorum.”  

 Can bu ihtimalin akla yatkın ol-

duğunu düşünebilecek bir durumda 

değildi.  

 “Zaten kaybedecek bir şeyimiz 

yok.” 

 Ümit ve korku içindeydi. Aklın-

dan neler geçirdiğini kestiremiyor-

dum. Elindeki son kozu oynamak üze-

reydi. Uzattığım küreyi aldı, başpar-

mağı ve işaret parmağıyla kavrayarak 

çevirdi. Metalik sesler eşliğinde küre-

den çıkan beyaz ışık gözlerimi kamaş-

tırdı. Kör edici ışığa karşı ellerimi göz-

lerime siper ettim. Ardından zifiri ka-

ranlık.  

 Gözümü uçsuz bucaksız bir buğ-

day tarlasında açtım. Ortalık Van 

Gogh’un tablolarındaki sarı renginin 

tonlarıyla kaplıydı. Büyük bir yel de-

ğirmeninin gölgesindeydik. Etrafta 

kimseler yoktu. Can yanı başımda göz-

lerini kısıp bir noktaya kilitlenmişti.  

 “İşte orada.” diyerek buğday tar-

lasındaki küçük bir noktayı işaret etti. 

Bir hayli uzakta kalmıştık. Bu melun 

kürenin acemisiydi herhalde. Oysa 

odamın ortasına gayet rahat gelebil-

mişti. Bunlar aklımı meşgul ediyorken 

Can yürümeye başladı. Yel değirmeni-

nin serinletici gölgesini bırakıp kavu-

rucu güneşin altında Can’ın peşine ta-

kıldım.   

 “Aslında,” deyip duraksadı. 

Uzandığı buğday başağını avucunda 

ezip bana doğru üfledi.  

 “Van Gogh’da ölümle var olmuş 

bir karakter biliyor muydun?” 

 “Nasıl yani?” 

 “Vincent, adını kendisinden bir 

sene önce doğan ölü ağabeyinden alı-

yor. Var olması ağabeyinin ölümüyle 

başlıyor yani. Ebeveyninin gözünde 

hep o ölü bebek Vincent’ti o. Hiçbir za-

man kendi olamamıştı belki de. Ağabe-

yi ve kendi arasında bir yerlerde du-

rup kalmış.” 

 Van Gogh’un bu ağır ve acı dolu 

yaşamındaki kilit noktalardan biri de 

buydu belki de. O kendinden önceki 

ağabeyinin yerini doldurmak için ya-

zılmış bir karakterdi. Fakat o karakter 

hiçbir zaman üzerine oturmamıştı. 

Ebeveyninin seçtiği kalıba sığamamış-
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tı. Hepimiz hayatımızın büyük bir bö-

lümünü bu kalıplara sığamayıp kır-

makla geçiriyoruz. Fakat o, bu kalıbı 

kıramayıp tümüyle kırılmıştı. 

 Van Gogh’u artık seçebiliyor-

dum. Önündeki tuvale hararetli fırça 

darbeleri vuruyordu. Heyecanım artı-

yor, kalbimin ritmi ayaklarıma vuru-

yordu. Şu an kimseler için önemi ol-

mayan, ölümünden sonra milyonlarca 

dolara değer biçilecek olan tablolardan 

birini yapıyordu. İnsanın ölümünden 

sonra değer görüp anlaşılmanın ne 

önemi vardı ki?  

 “Peki ya Yıldızlı Geceler ?”  

 “Van Gogh, ev arkadaşı ressam 

Gauguin ile girdiği bir tartışmadan 

sonra kulağını keser,” 

 Bir anda duraksadı, eliyle sol ku-

lağını yokladı. 

 “İşte o günden sonra akıl hasta-

nelerinde kalma süreci başlar. Yıldızlı 

Geceler de bu sürecin bir ürünü. Bu 

tabloyu bu kadar ön planda tutan ne 

peki biliyor musun?” 

 “Ne?” 

 “Hakkında pek bir şey bilmeyi-

şimiz. Yani belirsizlik. İnsanlar bilin-

meyene anlam yüklemeyi sever. Bu 

yüzden bu tablo üzerine yüzlerce teori 

ortaya atıldı. Kimine göre o görülme-

yeni görmüştü, kimine göre aldığı ağır 

ilaçların etkisiyle farklı bir bilinç duru-

munda bunu yapmıştı, kimine göre 

yaşadığı ruhsal problemler onda bu 

içgörüyü sağlıyordu. Bu ve bunlar gibi 

daha yüzlercesi.  

 “Peki ya sen hangisine inanıyor-

sun?” 

 “Hiçbirine. Bence o odasındaki 

küçük pencereden gördüğü dünyayı, 

görmek istediği şekilde yapmıştı sade-

ce.” 

 “Son bir şey daha.” 

 “Evet?” 

 “Bunca şeyi nerden biliyorsun?” 

 “Kaderini paylaştığım insanı bi-

raz merak etmiş olabilirim.” 

 Birbirimize bakıp gülümsedik. 

Van Gogh ile aramızda çok az, nere-

deyse seslensek duyacak bir mesafe 

kalmıştı. Can’ı durdurup beklemesini, 

kendisinin bir kopyasını karşısında 

görünce ne tepki verebileceğini düşün-

mesini söyledim.  

 Sıcak temmuz güneşinin altında 

tuvalden ve karşısındaki manzaradan 

başka bir şey görmeyen Van Gogh’un 

dibinde bittim. Oturmuş harıl harıl sa-

rı rengini bolca boca eden bu adam, 
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hiçbir şey yokken silahını çekip kendi-

ni neden öldürmüş olabilirdi ki? Bir 

kriz halinden söz edersek hadi neyse. 

Ama bizi saymazsak, ortalık gereğin-

den fazla normaldi.  

 Beni fark etmiş olacak ki dönüp 

beni tuhaf bir edayla süzdü. Üzerim-

deki kıyafetleri garipsemişti belki de. 

Bakışlarından ürkmüştüm. Yaşadığım 

şeyi hâlâ tam anlamıyla hazmedeme-

mişken bu gerçeklikle yüz yüze kal-

mak… Donuk bakışlar, çukuruna kaç-

mış kuşkulu mavi gözler nabzımı te-

tikliyordu. 

 “Merhaba efendim. Şey… Bir sü-

redir sizi izliyorum da… Çok, çok gü-

zel…” 

 Heyecandan elim ayağıma do-

landı. Dilim bütünüyle benden bağım-

sız konuşuyor gibiydi. Sol yanağı ha-

fifçe gerildi, güneşten kızarmış yüzüne 

zoraki bir gülümseme yerleşti. 

 “Gerçekten beğendiniz mi? Bunu 

pek söyleyen olmuyor da.” 

 “Tabii. Çok beğendim. Emin 

olun insanlar yıllar sonra yaptığınız 

eserlerin değerini anlayacaklar.” 

 Yeniden tuvaline döndü.  

 “Yıllar sonrayı görmek isterdim 

ama bunu ömrümün yeteceğini sanmı-

yorum.”  

 Sözü bir mermi gibi beynime 

saplandı. Gelme amacımı unutmama-

lıydım. Silahının belinde olabileceğini 

düşünerek elbisesinin altında bir kaba-

rıklık olup olmadığına baktım ama bu-

na dair hiçbir emare yoktu. Onu bura-

dan nasıl götürebilirdim diye düşünü-

yordum. Dönüp sabırsız bir şekilde el-

lerini arkasında birleştirmiş sağa sola 

bakınan Can’a baktım.  

 “Efendim icra ettiğiniz sanat 

hakkında biraz daha bilgi almak iste-

rim. Biraz yürümek istiyorum da acaba 

bana eşlik edebilir misiniz?” 

 Etrafına bakındı, eliyle alnında 

oluşan küçük ter kabarcıklarını sildi.  

 “Hava yürüyüş için fazla sıcak. 

Ayrıca şu an gördüğünüz üzere çalışı-

yorum ama tabloyu bitirdikten sonra 

size eşlik edebilirim. Hem o zamana 

kadar hava serinlemiş olur.”  

 Daha akılcı bir bahane bulmak 

için düşünüyordum ki bir anda Can 

yanımızda belirdi. 

 “Gitmemiz gerek Vincent!” 

 Van Gogh yabancı sese bıkkınlık 

ve sinirle burnundan soluyarak döndü. 

Döndüğü gibi de dolup kaldı. Fırçası 

elinden süzülerek düştü. Oturduğu is-
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kemleden ağır ağır kalktı. Baştan aşağı 

süzdükten sonra boyalı işaret parma-

ğıyla Can’ın kesik kulağına dokundu. 

Bu garip gerçeklik teninde can bulun-

ca korkusu yüzüne işledi. Bu korku bir 

koku gibi üçümüze de sindi. Soğuk-

kanlılığımı korumalıydım. Kontrolü 

elden bırakmamam gerekiyordu. 

 “Efendim, lütfen sakin olun! Her 

şeyi…” 

 Can araya girdi. 

 “Yaşaman gerek Vincent! Lütfen 

bizimle gel. Yaşamam için yaşaman 

gerek.” 

 Van Gogh duyduklarını ve gör-

düklerini idrak edemeyip ürküp geri-

leyince iskemleye takılıp yere kapak-

landı. Başını ellerinin arasına alıp belli 

belirsiz cümleler fısıldadı. 

 “Hayır… Yoklar… Beynimde… 

Yoklar…”  

 Hışımla Can’a döndüm.  

 “Sana gelmemeni söylemiştim. 

İşleri iyice bok ettin!” 

 Tam bu sırada Van Gogh Lefa-

ucheux marka tabancasını çıkartıp 

namluyu Can’a çevirmişti. Belinde 

yokladığım silah muhtemelen iskemle-

nin solunda bulunan siyah çantadan 

çıkmıştı. Dile getireceğim her cümle 

lehimize işleyecekti. Çünkü var olan 

duruma baktığımda, ciddi psikolojik 

problemleri olan insan bir yana kim 

olursa olsun şu durumda farklı bir şey 

yapmazdı herhalde.  
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 “Can küreyi çalıştır hemen!” 

 Can’ın cebinden küreyi çıkartıp 

çalıştırması için Van Gogh’u oyala-

mam gerekiyordu.  

 Theo’nun arkadaşı olduğumuzu 

ve onun vasıtasıyla buraya geldiğimizi 

söylüyordum ki gözü, cebinden küreyi 

çıkartan Can’a takıldı. Bu garip küreyi 

görür görmez bir el ateş etti.  

 Kurşun Can’ın göğsüne isabet 

etti. Parmakları gevşedi, küre boşlukta 

süzüldü. Yüzüne acı bir titreme otur-

du, bedeni buğday tarlasına gömüldü. 

Yere kapaklandığı gibi hemen yanına 

çöküp başını dizime koydum. Hırıltılı 

nefesinden dudaklarına kan sıçradı. Bu 

yorgun acı büyük bir titremeyle birlik-

te son buldu. O an içimde çok yakın-

dan tanıdığım birini kaybetmenin acı 

parçalanışını hissettim.  

 Hışımla ayağa kalkarak Van 

Gogh’un üzerine yürüdüm. Silahı dü-

şürmüş, olduğu yere çökmüş, korku 

dolu gözlerle yaşadıklarını idrak etme-

ye çalışıyordu. Korkusuna aldırış et-

medim. Düşürdüğü silahı elime aldım. 

Beni bu şekilde görünce geriye doğru 

sürünmeye başladı. Başını sağa sola 

sallayarak elleriyle durmamı söylüyor-

du. Tüm uzvu ve duygusu yaşamak 

güdüsüyle dolup taşıyordu. Böyle bir 

insan neden kendini öldürsün ki? Peki 

ya başkası öldürdüyse? Bir an durmak 

istediysem de parmağıma hükmede-

medim. Tetiği çektim, bir el silah sesi 

buğday tarlasında pinekleyen kuşların 

korkuları eşliğinde yankılandı. Mermi 

Van Gogh’un göğsüne isabet etti. Acıy-

la inlemesiyle birlikte ellerini göğsün-

de kavuşturdu. Bir eline sinen kana bir 

de bana baktı. Onu bu acınası halde 

görünce silahı bir kenara fırlattım. Diz-

lerimin bağı çözüldü, olduğum yere 

çöktüm. 

 Bu sırada küreden metalik sesler 

gelmeye başladı. Van Gogh’un “Keder 

sonsuza dek sürecek.” deyişini duy-

dum. Ardından küreden yayılan beyaz 

ışık ve sonrası zifiri karanlık… 

 Çalışma masama kapanmış, sal-

yam ılık ılık yanağıma süzülürken ken-

dime geldim. Elimin tersiyle yanağıma 

sinmiş salyayı silerek yutkundum. Bu 

garip rüyadan uyanmış olmanın şaş-

kınlık ve mutluluğuyla kollarımı açmış 

gerilirken burnuma ağır bir kahve ko-

kusu geldi. Arkamı dönünce, kapı eşi-

ğindeki kahve göletinin içinde fincan 

parçalarının oluşturduğu küçük ada-

cıklara bakakaldım.  
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B aharları sevmez. Ortalığa insanın 

içine işleyen o cıvıltılı kokular 

girmeye başladı mı daha da sevmez. 

Doğa her sene çıldırmış gibi renklerini 

sağa sola fırlattığında, umursamamak 

için her şeyi yapar yine de o girdaba 

çekilmekten kendini alıkoyamaz. Nisan 

1 oldu mu, aklına hepsi birbirinden saç-

ma şakalar değil, Ceyda gelir. Hani li-

sede, ilk derse girmeden kızlar tuvale-

tinde eteğini kıvıran, “Kendinden sür-

meli hocam.” dediği gözlerinin altına 

siyah kalem çeken Ceyda. Ne derdi: 

“Nisan mayıs ayları, gevşer gönül yay-

ları canikom.” Kahkahası da saçları gibi 

kıpır kıpır. Ayda bir sevgili değiştirir, 

bahar geldi mi on beşte bir. Ama yine 

de aşk denilen şeyi babasının malı gibi 

sahiplenir.  

 Arkadaşı, aşkın neresinden tuttu; 

aşk neydi, herkesin anladığı kendine ne 

kadar değdi bilinmez, onun mart sonu 

nisan başında başlayan huzursuzluğu 

gün geçtikçe dayanılmaz hale gelir. 

Göğsünün ortasında cansız duran şey, 

boğazına dayanır, tüm hücrelerinin ona 

tapması için vücuduna baskı yapar. Bu 

yüzden şarkılardan, en sevdiği çiçek 

olan nergislerin sarı rayihasından ka-

çar; her zamankinden daha kaskatı du-

rur. 

 Kadın, evrak çantasını oturduğu 

bankın üzerine koydu. Bu kez son ol-

duğundan adı gibi emin olduğu yemek 

teklifini reddetmişti yine. Elleri, onu 

kendine çeken ellere karşı buza kesmiş; 

gözlerini, artık parlaklığının küskünlü-

ğe döndüğü o kahverengi gözlerden 

kaçırmış, rüyalarında nemlendiği için 

düşman olduğu ince dudaklarını ısıra-

rak konuşmuştu: “Kusura bakma, iş çı-

kışı anneme uğrayacağım. Başka za-

man.” Karşındaki adamın uzun bedeni-

nin gölgesi usulca silinmiş, sesindeki 

coşku yerini sönük bir kabullenişe bı-

rakmıştı. “Peki, dediğin gibi olsun. Baş-

ka zaman...” 

 Yarısından çoğunun toplantı de-

nilen zaman israfı ile geçtiği günün so-

nunda, kaçar gibi çıkmıştı iş yerinden. 

Annesinin kaldığı bakım evine geleceği 

de yoktu aslında ama yalanı sevmezdi. 

Son beş senedir evi ve iş yeri kadar alış-

kın olduğu merdivenleri ağır ağır çık-

mış, koridordaki hemşirelerle gereksiz 

ve uzun bir sohbete girmişti. Acele etse 
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ne olurdu ki? Ne de olsa içeride hala 

saçlarında bigudisi, elinde törpüsü olan 

kadının gözleri bir Yeşilçam filmi izli-

yor, başka kimseyi görmüyordu. Yine 

de girdi annesinin odasına. Kapının se-

sini duyan annesi, oturduğu koltuktan 

zıplayıverdi. Hâlâ okka gibi duran bur-

nunun altındaki pembe dudakları heye-

canla yukarı kalkmış, sesi iki ton incel-

mişti. “Hayatım, sen mi geldin?” Kadın 

onu umursamayacağını bildiği halde 

yanıtladı. “Benim anne.” Annesi omuz-

larını silkerek inanması güç bir hızla es-

ki hâline dönüverdi. Şimdi uçları sey-

relmiş saçlarını parmaklarıyla lüleler-

ken, pervazını menekşelerle süslediği 

penceresinden dışarı bakıyordu. Gör-

düğü manzara, büyük ihtimalle Ediz 

Hun ile Filiz Akın’ın kavuşma sahne-

siydi.  

 “Nasılsın anne? Bacaklarının ağrı-

sı devam ediyor mu?” dedi kadın. Soru-

su, annesinin mırıldandığı, “Elbet bir 

gün kavuşacağız, bu böyle yarım kal-

mayacak.” şarkısının ezgisine karıştı. 

Sekiz metrekarelik bir odada, millerce 

uzakta bir kadınla ne kadar oyalanılabi-

lirse o kadar oyalandı. Orada daha fazla 

kalmasının anlamı yoktu, üstelik bu se-

ferki ayda bir yaptığı rutin ziyaretler-

den değildi. “Ben gideyim o zaman an-

ne, bir şeye ihtiyacın var mı?” dedi. Şar-

kısına ara veren annesi “Yaseminli ko-

lonyam bitmiş, bir an evvel getir. Bilir-

sin baban çok sever.” diye yanıtladı. 

Varlığını, yine ancak babasından bahse-

derken fark etmişti annesi. Her seferin-

de daha az canının yandığını hissedi-

yordu kadın. “Olur.” deyip çabucak 

çıktı odadan. 

 Bakımevinin bahçesindeki bankta 

oturmayı severdi. Onun da eninde so-

nunda geleceği yer burasıydı, şimdiden 

alışmak en iyisiydi. Batmaya hazırlanan 

güneş, cılız ama arzulu ışınlarıyla yüzü-

nü okşadı kadının. Bankın yanındaki 

iğneli çam, yerdeki çimenler, araların-

dan patlayan mor mineler bir olmuş, 

meyvesinin çiçeklerini ayaza patlatan 

ağaçlar hatta durmaksızın cıvıldayan 

kuşlar sanki sadece onun duyduğu ko-

kularla etrafını çevreliyordu. Bütün gün 

üst üste içtiği kahveler yüzünden mide-

si burkuldu. İsyan eden tek yeri midesi 

miydi sanki? Çarpıntısı göğsünün orta-

sından boğazına yürüyen şeydi, asıl ipe 

sapa gelmeyen. Yemek teklifini kabul 

etse ne olurdu sanki? Belki bir şeyler 

içip sonra biraz yürürlerdi. Böylece an-

nesi dâhil tüm dünyanın unuttuğu bu-

günün bir anlamı olurdu. Onunla bir 

masada karşılıklı oturma fikri bile kar-

nının üzerinde kıpırdanan kanatlıları 

harekete geçirmişti.  

 Ama biliyordu ki yine, balon iste-
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yen bir çocuğu eyler gibi eylemeye çalı-

şacaktı kendini. Baharın gelişiyle inkâr-

cı tavrını toprak altına gömmeyi ezber-

lemişti artık. Ama bu defa içindeki iti-

rafsız açlığın pıtrak gibi fışkırmasını 

bastıramıyordu. Gözlerini yumdu sıkı-

ca. Başarabilirdi. Renkleri hevesleriyle 

yarışan çiçeklerini, acıta acıta, kanata-

rak sökebilirdi; bunu yine yapabilirdi. 

Böyle olması gerekiyordu. O, “aşk de-

nen musibete” tutulmayacak kadar 

güçlü bir kadındı. Annesi gibi değildi, 

olmayacaktı. Ama lanet olası şu nisan 

kokusu işini zorlaştırıyordu. 

 Hırsla bir bacağını diğerinin üstü-

ne atıp sapı hala omuzunda duran el 

çantasından bir sigara çıkardı. Parmak-

ları tütünlü kâğıdı kerpeten gibi sıkı-

yordu. Art arda üç derin nefes çekip hiç 

âdeti olmasa da, bir fiskeyle fırlattı elin-

dekini. İzmarit düştüğü nemli çimenler-

de can çekişe dursun kadın, parmakla-

rını saymaya başlamıştı bile. 79’dan 

2019’a kırk, üç de oradan kırk üç… Bir 

aşk meyvesi olarak nüvelenip yeryüzü-

ne atıldığı bahar sabahından bu yana 

geçen yıllar birkaç hareketle sayılabili-

yordu. Rakamları çoğaltan, çoğaltırken 

hiçbir şeyi sağaltmayan yıllarını düşün-

dü. Doğduğu günden bu yana tam kırk 

üç kez ağaçlar çırılçıplak kalmış sonra 

hiçbir şey olmamış gibi yaprağa, çiçeğe 

durmuştu. Devran bildiği renklerle dö-

nüyordu işte, soluk renkleriyle durup 

duran kendisiydi.  

 Doğduğu günü sevmezdi. On bi-

rine kadar unutulan, sonrasında da yas 

günü sayılan günün nesini sevecekti? 

Annesinin kendi gibi rengârenk ipler, 

düğmeler sattığı tuhafiye dükkânını 

aceleyle kapatıp pür neşe eve geldiği 

günlerden birine denk gelirdi doğum 

günü. Her kare birbirine benzerdi. An-

nesi rugan pabuçlarını iki eliyle dolaba 

koyar, kaçığını ojesiyle tutturduğu ince 

çoraplı mini mini ayaklarını topuklu 

terlikleriyle buluşturup işe koyulurdu. 

Önce gazete kâğıdına sarılı küçüğü 

buzdolabına atıp yemekleri, bilhassa 

olmazsa olmaz mezeleri yapıverir sonra 

da kendini banyoya atardı. Ne bitme-

yen telaştı o, ya rabbim! Son iki düğme-

sini hiç iliklemediği çiçekli entarisini 

giydikten sonra, beyaz sabunun koku-

sunun yerleştiği kuytularına bir de ya-

semin kolonyası boca ederdi. Mermer 

yanakları sanki kocasını gördüğünde 

allanmayacakmış gibi dudağına sürdü-

ğü rujundan değdirir ovalar, olmadı 

çimdiklerdi onları. Cam kenarındaki 

sedirde oturan kız çocuğunun olmazsa 

olur varlığını ancak saçlarının önündeki 

bigudiler tutup ojeleri kuruduktan son-

ra fark ederdi. “Hadi kızım yardım et 

de şu sofrayı kuralım, baban gelir ar-

tık.”  
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 Neyse ki babası hemen gelmezdi. 

Öyle ya bazen ganyan bayiinde işi uzar, 

kahvede mesaiye kalır, olmadı kayıkha-

nede beleş biraya denk gelirdi. Okulda, 

“Babanız ne iş yapar?” sorusuna anne-

sinin dediği gibi, “Çalışmak karakterini 

sıkıyor, ruhu geniş aslanımın.” demezdi 

de “serbest meslek” derdi çocuk. Yalan 

değil, serbestti babası. Canı istediğinde 

uyur, istediğinde uyanır, içinden gel-

mezse iki kelam etmez, bakarsın sus-

mak bilmez, kafasına eserse çıkar, ba-

zen günlerce eve uğramaz sonra elinde 

bir demet çiçekle kapıya dayanır hiçbir 

şey olmamış gibi kaldığı yerden karısı-

nın mezelerine çatal batırmaya, meme-

lerinin arasında sızmaya devam ederdi. 

Çocuk, kendisini onların çalkantılı se-

yirlerinin içinde işe yaramaz bir miço 

gibi hissederdi. Neyse ki sessiz, sakin, 

çalışkan hatta görünmez bir çocuktu. 

Üstelik henüz yedisindeyken haydari 

yapmayı, çalı süpürgesiyle evi süpür-

meyi, annesinin bacaklarına yapışan re-

çine kokulu ağdayı bir seferinde çekme-

yi öğrenmişti.  

 Kadın, telefonuna gelen mesaj se-

si ile irkildi. İş yerinden ayrılmadan ön-

ce gücünün son damlasıyla reddetmişti 

yemek teklifini. Şimdiki birkaç kelime-

lik ısrar onu bozguna uğratabilirdi. 

Korktu. Yine de çantasının derinlikleri-

ne gömülmüş telefonu tutup çıkardı. 

Ekranda maaşının yattığı bankadan ge-

len doğum günü mesajı, yanaklarındaki 

ateşi çabucak soğutmuştu. Mesajı tekrar 

tekrar okudu. Hepsi birbirine benzeyen 

bir 4 Nisan daha. Aldığı her yaşın, ka-

buğunu biraz daha kalınlaştırdığını dü-

şünürdü. Gel gör ki bazı anılar, içindeki 

yaranın irini kadar tazeydi hafızasında. 

Babası, özgür ruhunu onlardan uzağa 

kanatlandırmadan birkaç sene evveli 

aklına gün gibi düştü.  

 Belki 8 belki de 9. doğum günü-

nün gecesiydi. Yatmaya hazırlandığı sı-

rada babası elinde koca bir pastayla gel-

mişti. Üstünde kürdanlı palmiye ve şe-

ker hamurundan beyaz çiçek olan çiko-

latalı bir pasta… Annesi, “Ah, nasıl da 

bilir en sevdiğimi!” diye kıkırdayarak 

yalpalayan adamın elinden pastayı alıp 

mutfağa koşmuştu. Ne de olsa bugü-

nün ilk ve tek çocuğunu doğurduğu 

gün olduğunu hatırlamıyordu yine. 

“Ne yapayım, tarihleri tutamıyorum ak-

lımda güzelim.” diye öperdi aklına ge-

len herhangi bir gün, ne çıkardı?  

 Adam içeri girip kendini koltuğa 

güçlükle atmıştı. Çocuk, babasının bir 

külçe gibi ağır kollarını ceketinden kur-

tarmaya çalışırken olmuştu olan. Adam, 

çocuğun elinden tutup kendine çekmiş, 

“İyi ki doğdun güzel kızım!” demişti. 

Bir de anasonlu dudaklarıyla yanağın-
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dan şap diye öpmesin mi? Adamın başı, 

öpücüğünün nemi kurumadan koltuğa 

düşmüş; ferah bir uykuya dalıp gitmiş-

ti. Çocuk ise içindeki tüm kuşları hava-

landırıp babasının gülümseyen yüzüne 

bakakalmıştı. Gözleri neşeyle parlayan 

gerçek bir çocuktu şimdi. Ceketini ba-

basının üzerine örttü. Sekerek arkasını 

döndüğünde salonun kapısında dikil-

miş annesinin ejderha alevini andıran 

bakışları ile karşılaştı. Kadın, hışımla 

arkasını dönmüş; mutfağa gidip elinde-

ki pastayı çöpe atıvermişti. Ardında tıs-

layan sesi: “Bozukmuş kreması, yiyip 

gece gece başımıza iş açma!” Kadın, o 

gece kocasını öpe okşaya yerinden kal-

dırmamış; sofrayı bile toplamadan oda-

sına gidip yatmıştı. Çocuk evi toparla-

yıp sobayı söndürürken düşünmüştü. 

 Ne pasta, ne annesi umurunda 

değildi. O gece hafızasında silik bir si-

lüet gibi kalan babasından en güzel he-

diyeyi almıştı.  

 Sonrasında her yıl, Nisan’ın 4’ü-

nü bekledi çocuk. O öpücüğü ve bu kez 

çöpte bile olsa tadına bakmaya yemin 

ettiği pastaya kavuşmak için bekledi. 

İnsana verilecek en büyük ceza, alışkın 

olduğu mahzenden onu bir kez, gün 

yüzüne çıkarmaktır. Çünkü göz, ışığı 

bir kez gördü mü, alıştığını sandığı ka-

ranlığa katlanamaz artık.  

 Adam bir daha eve elinde pastay-

la gelmedi. Çocuk annesi ile babasının 

az kavgalı çok sevişli, şarkılı türkülü, 

birbirine benzer filmlerini,  bir kenarda 

rol bekleyen figüranlar gibi izledi. Ara-

dan birkaç yıl daha geçtikten sonra ol-

du olan. 4 Nisan’ı annesinin hafızasına 

kazıyacak o gün, babasının daha doğru-

su annesinin yiğidinin, biriciğinin, as-

lan kocasının evden sigara almaya çıktı-

ğı gündü. Gazetelerin üçüncü sayfa ha-

berleri gibiydi başlarına gelen, evin sal-

lanan direği,  bir daha dönmeyecekti. 

Annesi, bir süre bu kayboluşu alışkın 

olduklarından sanıp bekleyecek sonra 

içine onu kemirip bitirecek bir kurt dü-

şecek, bıkmadan usanmadan polisin, 

hastanelerin kapısını aşındıracak, tüm 

mahalleyi hatta tüm şehri kocasının en 

yakışıklı olduğu resminden yaptırdığı 

“Kayıp Aranıyor” afişleri ile donatacak, 

en sonunda da üzüntüden yatak döşek-

lik olacaktı. Uzunca bir süre dükkânını 

açmayı, yemek yapmayı, süslenmeyi, 

gülmeyi hatta konuşmayı bıraktı. Dayı-

sının gönderdiği üç beş kuruş ile karın-

larını doyurup yaşarmış gibi yaptı ana 

kız.  

 Aylar sonra üzeri pullarla süslen-

miş, uzaklardan geldiği besbelli bir 

mektup geldi. Sevinçten deliye dönmüş 

annesi, çabucak eski neşesine kavuş-

muştu. Dükkânını yeniden açmış, saçla-

rını yeniden boyamıştı. Artık dolaptan 

YÜK Ede biyat  
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soğuk rakıyı, şakşukayı, koynundan ya-

semin kokusunu, gözünden cıvıltıyı ek-

sik etmiyordu kadın. Bazı geceler, sanki 

haber almış gibi giyinir, süslenir, hep 

aynı şarkıyı mırıldanarak koltukta sıza-

na kadar kapının çalmasını beklerdi. 

“Elbet bir gün buluşacağız.” Aylar ayla-

rı kovaladı ama ne yazık ki, hepsi birbi-

rine benzeyen mektupları getiren posta-

cıdan başka gelen giden olmadı. Sonra 

mektuplar da kesildi. İçinde ne yazdığı-

nı hiç öğrenemeyeceği o mektuplar, an-

nesinin körelmeyen aptal umudu ile na-

file bekleyişi arasındaki çöküşünün ve-

sikası olarak tarihe geçmişti. 

 Evin çocuğu ise hastalıklı bir aş-

kın süprüntüsü olarak büyüdü kendili-

ğinden. Aklı erdikçe annesinden kaçar 

oldu. Onun zayıflığından, aptallığın-

dan, gönüllü mahpusluğundan, annesi-

nin deyimiyle “çok âşıklığından” tiksi-

niyordu artık. Bu yüzden liseyi yatılı 

okudu, olabildiğince az geldi üzerine 

vıcık vıcık aşk kokusu sinmiş bu eve. 

Üniversiteyi bitirdiği şehirde kalmaya 

niyetliydi ya haberi geldi annesinin. 

Komşular baş edemez olmuş, dayısı il-

lallah etmişti kardeşinden. Artık evde 

sessizce beklemiyor; zamanında kocası-

nın gittiği meyhanelere, kahvelere gidi-

yor, yolda kocasına benzettiği adamları 

çeviriyor, yanında bir kadın varsa onla-

ra saldırıyordu. Yemeden içmeden ke-

silmiş, kocasına aldığı rakıları kendine 

yettiremez olmuştu. “Gel, annenin ba-

şında dur.” dediler, mecbur döndü genç 

kadın; annesini yola getirmeye çalıştı 

başaramayınca o doktor senin bu dok-

tor benim gezdirdi. Zaman zaman dü-

zeliyor sonra bir şarkıda, bir kokuda 

tekrar çılgına dönüyordu. Sonunda 

onu, kocasının düşüyle yaşayacağı, bu-

nu yaparken kimseyi rahatsız etmeye-

ceği bir bakımevine yerleştirdi.  

 Güneş batmaya hepten yaklaş-

mıştı. Kollarını kavuşturup ceketinin 

içinde büzüldü kadın. Ne zamandır 

oturduğunu bilmediği banktan kalkma 

zamanı gelmişti. Başını annesinin kaldı-

ğı odaya çevirdi; pencere kenarındaki 

kadının zayıf silüeti, sanki binayla bü-

tünleşmişti. Bir hışım zıpladı oturduğu 

yerden. En yakın pastaneye gidecek, 

kendine gösterişli bir pasta alacaktı. 

Kimsenin onu kutlamasına, öpmesine, 

hediyeler vermesine ihtiyacı yoktu. Kal-

binin ortasında pırpırlanan şeyin ise bir 

sıkımlık canı vardı, hallederdi. Biraz da-

ha dayanırsa bahar dediğin musibetin 

kokusu da gelip geçecekti.  Gülümsedi. 

Adımlarını sertçe yere vurup oradan 

uzaklaşırken, mumları nasıl üfleyeceği-

ni düşündü. Cevabı bir duvar gibi kar-

şısındaydı. Asla annesi gibi olmamayı 

dileyecekti.  
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“Dam” Öyküsüne 

 Biçimsel deneyler çoğunluk-

la öyküye renk katar. Dam da 

benzer bir arayışta. Ancak do-

zunu iyi ayarlayamamışa benzi-

yor. Özellikle kısaltmaların söz 

konusu olduğu bölümlerin okuru 

metinden uzaklaştırdığını söyle-

mek mümkün. Biçimin fazla ön 

planda olduğu, konunun epey göl-

gede kaldığı bir öykü olmuş. 

 

“İeeew’in Öyküsü”ne 

 Mektup dokusunu anımsa-

tan uzun bir bölümden sonra 

çehre değiştiren biçimsel arayış 

dikkate değer. Ancak bu arayış, 

öykünün geneline hâkim olan 

klasik pek çok ifadeyi unuttur-

mada başarılı olamadı. İki ayrı 

parça gibi duran öykünün yeni-

den ele alınmasında fayda var. 

 

 

“Oyuncak” Öyküsüne 

 Duygu yükü fazla, cümleleri 

şiirsel bir metin olarak dikkate 

değer “Oyuncak”. Ancak bütün bu 

buhranın sebebine dair ikna ede-

bilecek bir veri sunamamış gö-

rünüyor. Her ne kadar bir kurgu 

olduğunu haykırsa da bazı has-

sas dokunuşlara ihtiyacı var. Bu 

dokunuşu yine kendi yolundan, 

sezdirme yolundan giderek ger-

çekleştirebilir. 

 

“Üç Köşe Teşkil” Şiirine 

 Kısa, yoğun olma çabasının 

birbirine benzer dizelerle şekil-

lenmesi, şiirin bilgeliğine gölge 

düşürüyor. Anlayış değişmeye-

cekse dizelerin mümkünse özgün 

olması ya da az bakılmış bir 

pencereyi tercih etmesi gereki-

yor. Denilebilir ki şiir ayıklansa 

üç bölüm için üçer dize kalır 

elimizde. 
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“Mutsuz Aile” ve “Çalım” Şiirle-

rine 

 İmge, şiirin başat ögele-

rinden biri. Ancak kapıları usta-

ca kapatılmış bir şiirle neredey-

se kapısı hiç olmayan şiiri birbi-

rinden ayırmak gerek. Karşılaş-

tığımız şiirlerin iki belirgin za-

afı olur: Çok açık olmak, çağrı-

şıma yer bırakmamak. Mutsuz 

Aile’yi birinci, Çalım’ı ikinci kı-

sımda değerlendirebiliriz. 

 

“Seviyorum Seni Güzelim” Öykü-

süne 

 Metinler aşkı işleyince, kuş-

kusuz, bir avantaj yakalar. Mü-

him olan bu avantajı iyi değer-

lendirmek. Öykünün hemcinsler 

arasında yaşanan platonik aşkı 

işlemesinin bir avantaj olduğu-

nu düşünürsek duygu yoğunluğu-

nun ve duyguyu açığa çıkarmanın 

kısıtlayıcı nedenlerinin yeterin-

ce derin işlenmediği kanısına 

varabilir, öykünün elde ettiği 

avantajları kolayca harcadığını 

söyleyebiliriz. Bir diğer olumsuz 

etkiyse geçmişle şimdi arasın-

daki bağlantı zayıflığının diyalo-

ğun doğallığına zarar vermesi 

olarak değerlendirilebilir. Bir 

bakıma bir kadın-erkek ilişkisi 

çerçevesinde ele alınmış olsaydı 

örneği bol, yüzeysel bir öyküyle 

karşılaşmış olurduk, diyebiliriz. 

 

“Bir İki Üç” Öyküsüne 

 Öykü, henüz bitmemiş gibi 

görünüyor. Okuduğumuz metin, 

yalnızca başkişiyi tanımamıza 

yetecek güce sahip. Bu sebeple 

bir değerlendirme imkânı yaka-

layamıyoruz. Kısa yazılmak iste-

niyorsa daha yoğun olmalı. De-

vamı yazılacaksa öykü buna mü-

sait. 
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“Köy Mezarlığı” Şiirine 

 Şiirin çağrıştırmayı tercih 

ettiği güzel bir meselesi var. 

Zaman zaman iyi dizeleri de 

yakalamış ancak çoğunlukla hem 

çok açık hem bilindik cümlelere 

açmış kapılarını. Çağrıştırmak-

tan anlatmaya evrilerek büyüsü-

nü yitirdiğini söyleyebilirim. Bu-

na rağmen “Köy Mezarlığı”nın, 

şairini başka şiirler için masa-

ya davet ettiğini atlamayayım. 

 

“Narsist’in Kuklası” Şiirine 

 Doğrusu, yalnızca bir oya 

ihtiyacı olsaydı bu şiiri onaylar-

dım. Şiirin yazılma anı ile ilgili 

çok düşündüm. Bu kadar peş pe-

şe imge yaratma çabası neden? 

Elbette özgün dizeler yakala-

mak gibi bir derdimiz olacak 

ama bu demek değil ki şiirimizi 

tamamen elmaslarla, altınlarla 

süsleyeceğiz. Eğer iyi bir süsle-

yiciyseniz her türlü malzemeyi 

değerlendirebilmelisiniz. 

 

“Vicdani Repçi” Öyküsüne 

 Son dönemde öykülerin bir-

birine çok da benzemeyen bö-

lümlerden meydana geldiğini 

gözlemliyorum. 4. sayıda bir öy-

kü için benzer bir ifade kullan-

mıştım. Vicdani Repçi öyküsünün 

gerek başlığını gerekse de içeri-

ğini beğendim. Birazdan ifade 

edeceğim olumsuz kısımlarına 

rağmen öyküye olumlu baktım 

ancak yayımlanması için yeterli 

oyu alamadı. Öykünün az hacimli 

olması neredeyse sözcük sözcük 

hesaplar yapılmasını gerekli kı-

lıyor. Kurgunun buna hizmet 

edecek ölçüde olduğunu düşünü-

yorum. Ancak girişin kız isteme 

bölümündeki üsluptan, kurgudan, 

mesajlardan çok uzak kalması -

belki bir hırsızlık girişimi olarak 

Ömer Kaya 



da düşünülebilirdi ki bu da olu-

şan farklılığı gidermiyor- bu öy-

künün kabul etmeyeceği bir sıra-

danlık yarattı. Akabinde hem 

başlığın hem de metnin içinde 

başlığın türevleri anlamında yer 

alan diğer yakıştırmaların yete-

rince bağlantılı biçimde öykünün 

mesajına hizmet etmediğini dü-

şünüyorum. Eğer bu tarz ilginç 

başlıklar, söz oyunları kullana-

caksak onları metne ustalıkla 

yedirebilmemiz gerekir. Bu söz 

oyunlarını sevmeme rağmen öy-

küde olmasalardı ne değişirdi, 

diye düşündüğümde çok büyük bir 

farklılıktan söz edemiyorum.  

 

“Sürgün” Şiirine 

 İlk okuyuşta özellikle de ilk 

bölümün yavan görünmesine al-

dırmadan sözcüklerinizi, onların 

birleşimini düşünmeye, hisset-

meye çalıştım. İfade etmek is-

tediklerinizi, dizelerinizin karşı-

lamadığını düşünüyorum. Eğer 

bu kadar vurucu olmak istiyor-

sak gerçekten kendimizin de ik-

na olduğu dizeler meydana ge-

tirmeliyiz.  

 

“Ses” Şiirine  

 Şiirinizde aşama aşama 

kat ettiğiniz uhrevi mesafeyi 

çok beğendim. Ancak çağrıştır-

mayı hedeflediğiniz yeri göste-

rebilecek kadar parıltısı yok di-

zelerin. Ne yazmayı düşündüğü-

nüz kadar nasıl yazmanız ge-

rektiğini de ihmal etmeyin, de-

rim. 

 

“Koordinat” Şiirine 

 Kuruldan hatırı sayılır bir 

beğeni alsa da dizelerdeki gör-

sel şıklık çağrışıma, anlama 

yansımamış görünüyor. Özellikle 

son iki dizenin; şiirin vereceği 
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duyguyu, hazzı önemli ölçüde 

azalttığını düşünüyorum. Belki 

de şiirin ilk bölümünde gösteri-

len titizlikte ısrar edilmeliydi.  

 

“Ayraç Çıkmazı” Öyküsüne 

 Olumlu baktığım ancak ye-

terli oyu alamayan bir öykü ola-

rak kaldı Ayraç Çıkmazı. Öykü-

nün kurgu yönünün bildiğimiz, 

alıştığımız öykülerden farklı ol-

masını sevdim ancak bir kurgu 

olmaktan da uzaklaştığını söy-

lemeliyim. Yazarken zaman za-

man kendi düşüncelerimizi, duy-

gularımızı herhangi bir metin 

türüne ihtiyaç duymadan dökü-

veririz kâğıda. Bu yazılar eğer 

bir roman ya da öykü olarak ad-

landırılırsa baskın ses rahatsız 

eder okuru. Üstelik bu öyle bildi-

ğimiz baskın yazar sesi de de-

ğildir. Yazar sözcüğünü genel 

anlamıyla düşünürsek rahatsız 

eden, metni kurgu olmaktan çı-

karan şeyin söz konusu metni 

yazanın kendisini duymaktan 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. 

Zannederim, öykünün temel so-

runu buydu. Ancak özgün olmasa 

da örneğini az gördüğümüz bazı 

deneylere girişmesini takdir et-

meliyim. Seçtiğiniz yol, size bi-

raz acı verecek. Ancak reddedi-

lemeyecek bir metin yazmak 

hala sizin elinizde. Sabırla ve 

inanarak yazmaya devam et-

menizi tavsiye ederim.   

 

“Aslı Gibi” Öyküsüne 

 Kurgusunu ve duygusunu çok 

sevdiğim bu öykü yayımlanacak 

kadar oy alamadı. Daha doğrusu 

bir öykü olması yönünde çok id-

dialı görünemedi. Sadece gün-

lüklerden oluşan bir metin yeri-

ne öykü içine yedirilmiş günlük 

parçaları olsa daha mı makbul 
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olurdu? Her şey bir tarafa, ede-

biyat gerçekten de aklî meleke-

lerini kullanamayan birini konu 

etmeli mi? Bilinç üzerine kurulu 

olunca yalnızca sanatın değil, 

her şeyin bir anlama kavuşabi-

leceğine inanıyorum. Her dergi-

nin, dahası her insanın değer-

lendirmesi öznel bir meseledir. 

Öykü bu haliyle de belki pek çok 

yerde yayımlanabilir ancak naçi-

zane tavsiyem onu biraz daha 

öyküye dönüştürmek yönünde ça-

ba sarf etmeniz. Ayrıca metni-

nizi bitirdikten sonra birkaç de-

fa gözden geçirmenizde de fay-

da görüyorum.  

 

“Kırklara Karışanlar” Şiirine 

 Tasavvuftan günümüz ya-

şamına pek çok şeyi çağrıştır-

ma gayretine rağmen hem çok 

dar bir pencereden bakan hem 

de dizeleri yeterince güçlü dur-

mayan bir şiir hissini aldım. 

Çağrıştırmayı tercih ettiğiniz 

meselenin bir zorluk yaşattığını 

da yadsıyamam. Ancak madem 

bunu göze aldınız, o halde hak-

kını da vermek gerek. 

 

“Öyle kaldı, Öylece Kaldık” Şiiri-

ne  

 Kaliteli dizelerin sayısı 

fazla olsa da arada ayak uydu-

ramayanların varlığı, şiirin bü-

tünsel açıdan güzelliğini örtmüş 

görünüyor. Kişisel olarak onayla-

dığım bir şiirdi ancak yeterli 

oyu alamadı. Şiir yazmanın en 

büyük zorluğu bu olsa gerek. Gü-

zel taraflarının fazla olmasına 

değil, güzelliğin bütüne yayılma-

sına bakıyor beğenmek. Bu haliy-

le de şansının devam ettiğini 

söyleyebilirim. Ama bir kez da-

ha gözden geçirmekte fayda 

var. 
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“Damardan Zindan” Öyküsüne 

 Bazı öykülerde betimleme-

lerin konuya hizmet etmediğini 

söylemişimdir. Eğer yayımlana-

bilseydi öykü, betimlemenin 

olumlu kullanılışına örnek teşkil 

edebilirdi. Elbette öykünün yal-

nızca bu güzel tarafını değer-

lendirerek ona olumlu bakamaz-

dım. Ailenin hem ekonomik hem 

de sosyal yapısını kavratabile-

cek düzeyde oluşturulan betim-

lemelere f inalin de eşlik etme-

sini beklerdim zira öykünün f i-

nalden yoksun bırakıldığını görü-

yorum. Sarı Bela’nınsa metnin 

odak noktalarından biri olarak 

en azından diğer öykü kişileri 

kadar yer bulması gerektiğini 

düşünüyorum. Belki bu vesileyle 

okurun zihninde -elbette yorum-

larını da katabileceği- bir sonuç 

kısmı ortaya çıkabilirdi.  

 

“Dört Kapı” Şiirine 

 Görünen yüzü pek şairane 

durmasa da arkasında yatan, 

ortaya çıkması istenen şiirin 

beni heyecanlandırdığını söyleye-

yim. Şiir öznesinin bilge olduğu 

kadar şairane durmaya da ihti-

yacı var. Başlangıcı sevmekle 

beraber özellikle ikinci kısmın, 

şiirin bütünü karşısında epey sö-

nük kaldığını düşünüyorum. Eğer 

yalnızca benim oyumla yayımla-

nabilseydi bu şiire fırsat verir-

dim.  

 

“Kara Kız” Öyküsüne 

 Geçmişten bugüne çok kere 

tanık olduğumuz konular seç-

mek; her şeyden önce kurguda, 

işlenişte bazı farklılıklar ister. 

Aksi takdirde kanlı canlı tanık 

olduğumuz olaylar karşısında 

öykünün sönük kalması kaçınıl-

maz olur. Ancak yazmak nokta-
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sındaki hünerinizi de gözden ka-

çırabilecek bir öykü değil. Öyküyü 

biçimsel açıdan renklendirecek 

ölçüde bazı anlatım tekniklerini 

kullanmanızı da sevdim. Öykü-

nün bir bölümünde yaptığınız be-

timlemenin ise neredeyse katkı 

sunmadığını söylemeden edeme-

yeceğim. Acele etmeden, eski 

Türk f ilmlerinin atmosferinden 

sıyrılarak, biraz da duygu kata-

rak öyküyü yeniden ele almanız-

da fayda görüyorum.  

 

“Göğsüne Bastırarak Galeyana 

Getir Beni” Şiirine 

 Doğrusu bu başlıktan sonra 

duygu dolu bir aşk şiiri okumayı 

beklemiyordum. Bazı dizelerde 

başlıktakine benzer ifadelere 

rastlasam da şiirin bütünü için 

alaycı bir yaklaşım izlenimi ala-

madım zira. Şiiri iki farklı yo-

rumla değerlendirmeye çalıştım 

ancak her ikisinde de dizelerin 

yeterince güçlü durduğuna ikna 

olamadım.  

 

“Kanunsuzluk Günü” Öyküsüne 

 Öykünüzün amacınız doğrul-

tusunda yeterince iyi bir kurguya 

sahip olmadığını düşünüyorum. 

Bununla birlikte günümüz koşul-

larını kendi bakış açınızdan, sa-

natınızla eleştirme çabanızı da 

dikkate değer buluyorum. Amiya-

ne tabirle, öyküde günümüzü işa-

ret eden bölümlerin ifadeleriyle 

bu konuda benzer f ikirlere sahip 

binlerce insanın ifadeleri ara-

sında bir fark göremedim. Öykü-

nün gerçekçi durmak gibi bir ça-

basının da olmadığını düşünür-

sek daha yaratıcı bir dokunuşa 

ihtiyacı olduğu sonucunu çıkara-

biliriz.  
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