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“Müşerref teyzeyi hatırlar mıymışım?  
Hatırlamaz mıyım, oğlu sınıf arkadaşımdı,  

kızdı mı oğlunu ayaklarından tutup bodruma sarkıtırdı.”  

Evşen Yıldız 

“Sosisliyi, hamburgeri, simidi rahatlıkla okuyabilmişti.  
Durumu Atatürk’e haber vermek için büstün yanına geldiği 

sırada annesini gördü.”  

Recep Kayalı 

“kalbini yerinden edeni düşlüyor insan 
evleri, ıssız odaları doldurur gibi  

dolduruyor içine bağışlamayı” 

Serkan Türk 
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Yük Edebiyat 1 Yaşında! 
 

D ergiler, edebiyat tarihimiz 
boyunca hem sosyal haya-

ta hem de edebî zemin ve zama-
na yön vermiştir. Modern edebi-
yatımızın başlangıcı sayılan 
Tanzimat’tan günümüze birçok 
edebî hareketlilik, dergiler etra-
fında meydana gelmiştir. Servet-
i Fünûn’dan Fecr-i Âti’ye, Genç 
Kalemler’den Hisarcılar’a; he-
men hepsi mevcut fikir dünyası-
nı değiştirmiş, geliştirmiş ve bir 
sonraki döneme yeni edebî ve 
fikrî zemin hazırlamıştır. 

 Dergilerin kadrosu genelde 
aynı edebî ve dünya görüşüne 
sahip kişilerden oluşur. Hatta 
bazıları manifestoyla bu görüş 
birliğini de belgelendirmiştir. İş-
te tam da bu noktada Yük Ede-
biyat’ın farklılığı ortaya çıkıyor. 
Yedi kişilik yayın kurulunun 
her biri başka bir edebî anlayışı 
benimsemiş, farklı sosyal ve kül-
türel ortamda yetiştiği için de 
farklı dünya görüşünü kabul et-
miştir. Bu farklılığın asıl faydası-
nı dergiye gönderilen eserleri 
değerlendirirken gördük. Her 
birimiz metinlere farklı pencere-
lerden baktık. Söz gelimi kimi-
miz metnin diline yoğunlaşırken 

bir diğerimiz kurguya yahut 
metnin şeklî unsurlarına yoğun-
laştı. Her birimiz yekûnda bir 
metni oluşturan unsurların ta-
mamını değerlendirmiş olduk. 
Böylece metinler yedi ayrı ince-
lemeyle yayıma hazırlanmış ol-
du. 

 Yük Edebiyat’ta bir yıl bo-
yunca onlarca yazar ve şairi 
ağırladık. Ömer Kaya’nın kitap 
eleştirileri çok ilgi gördü. Şüphe-
siz ki edebiyatımızın büyük ek-
sikliklerinden biri de gerçek 
eleştiriydi ve Ömer Kaya bu ek-
sikliği tamamlamaya çalıştı. 
Edebiyat tarihinin unutulmaya 
yüz tutmuş önemli faaliyetlerin-
den tefrikayı Uğur Demircan 
“Kilim” ile yeniden canlandırdı. 
Yazmaya gönül vermiş ancak 
eserlerini bir türlü yayımlama 
fırsatı bulamamış birçok yazar 
ve şairi okurla buluşturmaya ça-
lıştık. Bütün bunları yaparken 
iyi edebiyat çizgimizden ödün 
vermedik. 

 Ve biz son söz olarak diyo-
ruz ki:  

 “Bu yük hepimizin!” 

 
 

Emrah Kurul 

Yıl  1  Sayı  6  Başyazı 



B en geçen Pazar da buradaydım, 

şimdi kalabalık olan mutfakta 

yalnız annemle ikimiz vardık. Annem 

kapının yanındaki sandalyeye çökmüş 

beni izlerken elim ayağıma dolanıyor-

du, alt tarafı yayla çorbası, heyecanın 

lüzumu yok diyordum kendime. Elim 

kaşığa çarpınca tezgâha küçük damla-

lar sıçradı, annem hiç tepki vermedi. 

Beni izlemediğini anladım o zaman, 

daha çok heyecanlandım, bu kadının 

aklı nerede? “Dün akşam eski mahalle-

den Müşerref teyzen aradı.” dedi, Mü-

şerref teyzeyi hatırlar mıymışım? Hatır-

lamaz mıyım, oğlu sınıf arkadaşımdı, 

kızdı mı oğlunu ayaklarından tutup 

bodruma sarkıtırdı. Benim annem hiç 

yapmazdı öyle şeyler, hiç. 

 Bitti sandığım ağlama nöbeti ye-

niden başlıyor, sağımdaki kadın -kim 

olduğunu çıkaramıyorum- kâğıt men-

dil uzatıyor. Benim yaşlarımda bir ka-

dın, beyaz oyalı örtüyü narince iliştir-

miş başına. Yanında kâğıt mendil taşı-

yan kadınlardan. Çantamda ne vakit 

kâğıt mendil olsa tam da öyle zaman-

larda asıl ihtiyaç duyulan şey ıslak 

mendil oluyor. Bu kadının çantasında o 

da vardır. Dişinin arasında susam kal-

masın diye çantasından aynasını çıkarır 

bakar. Benim çantam çok karışık, misa-

firler gidince çantamı düzenleyip içine 

gerekli bütün temizlik malzemelerini 

koymaya karar veriyorum. Yapabilirim 

anne, değişebilirim. 

 Müşerref teyze küçük kızını ev-

lendiriyormuş, bizi de davet etmiş, an-

nem yüzüme bakmadan “Seni de sora-

caklar.” dedi. Sonra sustu. Gece neden 

uykusunun kaçtığını anladım. Annem 

ne zaman sussa uzaklarda bir yanarda-

ğın patladığını duyarım, yok canım, 

abartma derim kendi kendime, en fazla 

biri bodrumun kapağını açmıştır. Öyle 

sustu annem, geçen Pazar, şimdi kala-

balık olan mutfağında yalnız ikimiz 

varken. Eğilip ateşe baktım, niye kay-

namadı bu çorba hâlâ? Annemde çıt 

yok. “Nasılsa birlikte gideriz, bana so-

rarlar.” dedim. Daha bunu söylerken 

Bahar Temizliği 

Evşen Yıldız 
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sesimin nasıl gergin çıktığını biliyor-

dum. Bir genç kızın en mutlu gününde 

halimi hatırımı soracak eski tanıdıklara 

cevap verirken, annemin bir ölüden 

bahsedilmiş gibi gözlerini hüzünle yere 

devirdiğini görerek sesimin daha sakin 

çıkacağını sanmıyordum. 

 “Ne kaşınıp duruyorsun kız?” 

Teyzem de bana baktıkça kaşınmaya 

başlamış, “Ben de huylandım, yapma.” 

diye fısıldıyor. Geçen haftanın hatırasın-

dan çıkıp bugünün kalabalık salonunun 

tam ortasına düşünce bütün kadınların 

bana tuhaf tuhaf baktığını fark ediyo-

rum, kaşınmayı bırakıyorum. Herkes 

acıyarak bakıyor yüzüme. Acıyarak de-

ğil de şefkatle baktıklarını düşünmemi 

istiyorlar. Yaptığım her şeyi hoş göre-

ceklermiş gibi, acıyı bildiklerini ima 

eden bir olgunluk yerleştiriyorlar yüzle-

rine. Oysa hepimiz biliyoruz öyle olma-

yacağını. Kapıdan çıkar çıkmaz benden 

bahsetmeye başlayacaklar, bitli miydi 

ne, kaşınıp duruyordu boyuna, diyecek-

ler. Bilenler, bilmeyenlere daha büyük 

cürmümü söyleyince gün görmedi ka-

dıncağız, diye anneme üzülecekler. Ben 

annemin boşa çıkan umutlarıyım. 

 Şimdi Aysel teyzenin oturduğu 

yerde oturup içti çorbasını. Ben de karşı-

sında oturuyordum. Onu izliyordum, 

küçülmüş olduğunu düşünüyordum. 

Çocukken bana dev gibi görünen hey-

betli kadın, uykusuz geçen gecenin sa-

bahında kendine bir çorba pişirmekten 

bile aciz kalmış. Yok canım, daha neler! 

Geçen Pazar sabahı, annemin beni çağır-

masındaki yetersizlik hissi elinin ayağı-

nın tutmamasından değildi, ikimiz de 

biliyorduk. Bu başka türlü bir şey; dersi-

ni iyi çalışmış, ödevini yapmıştı annem; 

yine de şimdi benim sayemde çalışma-

dığı yerden soru gelme ihtimali bağlı-

yordu elini kolunu. Annem çorbasını 

içerken sessizliği kırmak istedim, iş yeri-

ne dair bir şeyler anlattım yine, en za-

rarsız alanımız buydu. Daha önce bah-

settiğim herkesi, bütün detayları hatırla-

dı, hatta benim unuttuklarımı bile. Gün 

boyu televizyonda izlediği “gerçek” ha-

yat hikâyeleri ya da diziler kadar heye-

canlı olmasa da seviyor gibiydi hikâye-

lerimi. Hâlâ konuşabildiğimiz şeyler ol-

duğuna seviniyordum. 

 Yine kaşınmaya başladığımı fark 

ediyorum, bu kez kafam kaşınıyor üste-

lik. Güçlükle engel oluyorum kendime. 

Oysa hâlâ çok kaşınıyor kafam, bitlen-

dim mi ne? Salonu dolduran kadınlara 

göz gezdiriyorum, hepsinin başında be-

yaz tülbent var, en fazla uçuk pembe. 

Hepsi nurlu görünüyorlar gözüme, ger-

çekte olmadığını bildiğim beyaz sabun 

Yıl  1  Sayı  6  Öykü 



kokusunu alır gibi oluyorum. Benim 

temiz annemin cenazesine de böyle bir 

resim yakışır işte. Yanımdaki kadının 

kim olduğunu hatırlıyorum, annemin 

karşı komşusu. Gözümün önüne mar-

ket poşetine konmuş, suyunu akıtan 

çöpler geliyor. Bu resimden bir parça 

eksildiğinde her şey daha tamam ola-

cak belki. Banyoya gidiyorum hızla. 

 Aynada gördüğüm kadının ba-

şında da o beyaz tülbentlerden var. 

Ama bu kaşıntı… öyle çok ki… saçları-

mın dibinde oynaşan bitler, pireler… 

Bu sabah uzun uzun baktı teyzem, yok 

bir şey, sinirdendir, dedi. Beyaz örtüyü 

fırlatıp atıyorum başımdan. Hart hurt 

kaşıyorum, etim kanayana kadar, belki 

kanatırsam ancak geçer bu kaşıntı. Bi-

raz rahatlıyorum. Tekrar salona döne-

cek gücü toplamaya çalışıyorum. Kü-

vete takılıyor gözlerim, şimdi girip şu-

rada, kaynar suyun altında, derim kı-

zarıp dökülene kadar keselesem kendi-

mi. Derim değişene kadar, ben değişe-

ne kadar, aynadaki bu yüz de. Misafir-

ler gidene kadar bekleyebilirim diyo-

rum kendime. Günün sonundaki bü-

yük ödülüm olacak sıcak bir banyo. 

 Salona döndüğümde herkes en-

dişeyle bakıyor yüzüme. Geçen pazar 

bu salonda biz annemle baş başaydık, 

demek istiyorum onlara. Çorbası bitin-

ce o başlamıştı anlatmaya. Önce benim 

anlattıklarımla ucundan kıyısından 

ilişkilendirdiği yaşanmışlıklar, giderek 

ilgi kurmaya bile gerek duymadığı du-

rumlar, yorumlar… Karşı komşusunun 

çalışan bir kadın olmasına rağmen çöp 

poşetlerinin bile ne kadar özenli oldu-

ğunu anlatırken gözlerinde hayranlık 

pırıltıları, üst katında yalnız yaşayan 

kadının evinden hiç elektrik süpürgesi 

sesi gelmediğini anlatırken dudağında 

çarpık bir gülüş vardı. Nedense anlat-

tığı her hikâyeden kendime pay çıkarı-

yordum; ben asla çöp poşetleri bile 

düzgün olan kadına benzemeyeceğim, 

ben annemin dudağındaki o çarpık gü-

lüşüm sadece. Benim çöplerim poşet-

lerde bile değil, el âlemin dilinde; ça-

maşırlarım, hele kirli çamaşırlarım her-

kesin gözü önünde. Şimdi beni de an-

latıyorlar başka evlerde; alt komşum -

yaşlı bir teyze mi acaba- kızına “bunlar 

evli değil” diyor dudağında çarpık bir 

gülüşle. Şimdi annemin yere devrilen 

gözleriyim. 

 Yerde uzun, siyah, hafif dalgalı 

bir kadın saçı görüyorum. Bu sabah ne 

güzel süpürdüm bu salonu, misafirler-

den birinden düşmüş olmalı. Eğilip al-

mak istiyorum, ne ara konduğunu fark 

etmediğim bir sehpa var önümde, kal-

kamıyorum. Bir bardak çay koyuyorlar 
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sehpanın üstüne, bir peçete ve dolu bir 

tabak. Peçeteyle sehpanın tozunu almak 

istiyorum önce, teyzem tutuyor elimi, 

peçeteyi alıyor elimden. Oysa bu sabah 

almıştım sehpaların tozunu. Bakıyorum 

hepsinde toz birikmiş yine. Teyzem izin 

verse de kalkıp silsem hepsini, izin ver-

mez, biliyorum. Misafirler gidince tek-

rar toz alacağım, bekliyorum. 

 “Ben gideyim artık.” demiştim 

fırsatını ilk bulduğumda. Çıktı hikâyele-

rin dünyasından, yine karşısında ben 

vardım; onu kara kara düşündüren kızı. 

Sorsalar ne derim diye uykularını kaçı-

ran, başına ağrılar musallat eden kızı. 

Geçen pazar annemin yanına giderken, 

onun karşısında durup da söylemediği 

sözlerle yaralanmaya kendimi hazırla-

mıştım, aksini düşünemiyordum. Oysa 

asıl sıkıntı, yanından ayrıldıktan sonra 

başlardı. “Kendine iyi bak.” dedim ka-

pıda, ‘Sen kendine bak da, ben de kendi 

başımın çaresine bakayım.’ demek iste-

dim galiba. Annem benden daha açıkça 

söyledi düşüncesini, “Sen de.” dedi 

“Kendine haksızlık etme, değerini dü-

şürme.” 

 Geçen Pazar annemin yanınday-

ken bunun son görüşmemiz olduğunu 

bilmiyordum. 

 Karbeyaz halıyı inceliyorum çayı-

mı içerken. İki saç teli daha görüyorum, 

ne olduğunu anlayamadığım başka kir-

ler de. Kalkıp almak için delirsem de 

kendimi tutuyorum. Kaşıntı yine kolla-

rımda artmaya başladı; ama onun için 

de tutuyorum kendimi. Mutfağa gidip 

iki parça bulaşık yıkamama izin verse-

ler, o zaman bütün derdimi tasamı unu-

turum gibi geliyor. Teyzemin ısrar et-

mesine fırsat vermeden önümdeki ta-

baktan içimin aldığı kadar bir şeyler yi-

yorum. Kâh ağlayarak, kâh hatırlaya-

rak, kaşındığımı fark edip kendimi dur-

durarak, bulaşıkları yıkamak istedikçe 

engellenerek, etrafta toz, pislik gördük-

çe elime bir bez geçirip de temizliğe 

başlamamak için kendimle savaşarak 

akşamı ediyorum. Herkes bir bir dağılı-

yor.  

 Annemin yanından dönüşlerimde 

mutlaka beni kınayan bir bakış, küçüm-

seyen bir söz, ayıplayan bir selamla kar-

şılaşırdım ben; geçen Pazar da öyle ol-

du. Annem beni kendime yabancı kılıp 

gönderiyordu her seferinde. Hiçbir za-

man benim diyemediğim ev dağınık ve 

pis görünüyordu gözüme. Büyük bir 

temizliğe başlamaya niyetleniyor, cesa-

ret edemiyordum.  

 En son teyzemi de ikna edip gön-

derince yalnız kalıyorum annemin evin-

de. Önce uzun uzun yıkanmak istiyo-

rum, her hücremi ayrı ayrı temizlemek. 

Öykü Yıl  1  Sayı  6  



Sonra evi süpüreceğim, sileceğim, toz 

alacağım. Gelen giden azalınca bahar 

temizliğine başlarım, diyorum; yapabi-

lirim anne. Her gün süpürürüm evimi, 

işe gittiğim günlerde bile; öyle ki bir 

gün komşum elektrik süpürgesinin se-

sini duymazsa öldüğümü anlar hemen. 

Cesedim kokmaz böylece.  

 Küveti doldurup kendimi sıcak 

suya yatırıyorum. Annemi düşünüyo-

rum, daha birkaç gün önce onun yı-

kandığı banyoda yıkandığımı idrak et-

mek ürpertiyor, aynı anda mutlu edi-

yor. Yeterince temizlenirsem onun ya-

tağında yatmaya hak kazanırım, diyo-

rum. Telefonum çalıyor, sessize alma-

dığıma canım sıkılıyor. Yılların acısını 

çıkarır gibi ha 

babam keseleni-

yorum. Uzun sü-

ren banyo faslın-

dan sonra artık 

kaşınmadığımı 

fark ediyorum. Süpürgeyi çıkarmadan 

önce telefonuma bakıyorum, önce ara-

mış sonra mesaj göndermiş:  

 “Napıyorsun?”  

 Hemen cevap yazıyorum: 

 “Temizlik”  

 Ben aslında pis olmayı sevmi-

yordum anne, sana yalan söyledim. 

Yeni temizlediğin eve çamurlu çizme-

lerimle daldığım da şakaydı, sen pek 

gülmedin. Çamur izlerini silerken öyle 

bir susuşun vardı ki bodrumun kapağı 

açılırken çıkan sesten başka neye ben-

zetebilirim? 

 “Eve gelmeyecek misin?”  

 “Evimdeyim.”   

Öykü Sa yfa  8  



Şiir Yıl  1  Sayı  6  

kalbini yerinden edeni düşlüyor insan 
evleri, ıssız odaları doldurur gibi 
dolduruyor içine bağışlamayı 
yahut kavuşmanın hazzını 
 
gücü tükenen pehlivanları gördük  
huyu çekilmiş yüzlerdeki kahrı 
terleyen içyüzünü bir kalbin 
sazını sözünü unutan ozanları 
bizi dünyanın çirkinliğine  
terk edenleri 
tamam, bittik, sıramızı savdık yok 
başa sarıyoruz bir daha, 
aynı yalnızlıkları 
sevilmeme becerisi deyin siz buna 
kendi lavında yanması insanın 
 
bize periler emredildi 
incelikli gömlek giyinmemiz 
sevip sevip öldüreceğimiz 
çatallı bir yürek 

Emir 

Serkan Türk 



Görülemeyen her hesap yankılanıyor 

İçimden Nil Nehri’ne doğru 

Yine de kumun altında kendimle barışık 

Oluruna bıraktım nefesimi, oluruna 

Pamuk ipliğine bağlı kurtuluş 

Dolansa ve beni bulsa 

                       

İstediğime koşamıyorum 

Alın yazımda hiyeroglifin çektiği çöl 

Kucaklaşıyorum taşlarla  

İşte boylu boyunca medeniyet! 

“Ne işin var şimdi burada?” 

Kovuğuma gelen seslerden biliyorum 

Kimin yolcusuyum, ne arıyorum 

Öğretiyor kaderine şahit olduğum her yüz 

Alışmışlığına eşlik ettiğim her köle  

“Bize benzeme!” 

 

Mısır’ın yargıcı 

Boyuna kendimi aşmaya çabam 

Hevesimin dibine indiğim 

Yerin labirentinde, sen beni mumyalamadan 

Yetişse bir el ve dese ki 

“Biraz dayan!” 

Şiir 

Hiyeroglif 

Rabia Uğurlu Doğan 
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Anneler, Oğullar  

ve Diğer İkilikler 

 

A tatürk büstünün önünde bek-

liyor annesini. Çoktan dağıl-

mış okul. Onunla kalan öğretmeni 

de sıkılıp gitti evine. Yapılacak işleri 

varmış. Ama korkmasınmış hiç. An-

nesi gelirmiş birazdan.  O an tek ba-

şınalığı hissetti Mithat. Ayağa kal-

kıp çantasını omzuna yerleştiren 

öğretmenini izledi. Gözleri okul 

bahçesini dolaştı. Kalabalıklardan 

arta kalan boşluğun yarattığı bu ür-

kütücü genişlik korkuttu onu. Fark 

ettirmemeye çalıştı. Küçüğü öylece 

bırakmayı içine sindiremeyen öğret-

meni gitmeden önce “Annen gelene 

kadar şu yazıyı okumaya çalış” di-

yerek okşadı başını. Sevildiğini dü-

şünerek mutlu oldu Mithat. Kendi-

sine verilen görevin sorumluluğuy-

la geçti büstün önüne. Gri mermerin 

üzer inde  ya ldız l ı  harf ler le 

“Öğretmenler yeni nesil sizin eseri-

niz olacaktır” yazıyordu. Heceleye 

heceleye, bazı harfleri uzatarak oku-

du yazıyı. En çok da anlamını bil-

mediği nesil kelimesinde zorlandı. 

Yine de yerine geldi keyfi. Tekrar 

tekrar okudu cümleyi. Başını kaldır-

dı. Ufka bakan Atatürk’ün bir anlı-

ğına kendisine gülümseyip “Aferin 

Mithat. Söktün bakıyorum okuma-

yı” dediğini hayal etti. Paşa’nın bu 

övgüsünden gurur duydu. Okuma 

bayramına az kalmıştı. Okulun bah-

çesinde koşturdu. Kapalı kantinin 

önüne gelip duvarda asılı duran 

menüyü okumaya çalıştı. Sosisliyi, 

hamburgeri, simidi rahatlıkla oku-

Bilinen Tüm Zamanlar 

Recep Kayalı 

Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. 

Mevsimler ne çabuk geçiverdi 

Unutmak, unutmak, unutmak. 

Cahit Külebi 
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yabilmişti. Durumu Atatürk’e haber 

vermek için büstün yanına geldiği 

sırada annesini gördü. Yabancı bir 

otomobilden inen Havva’nın akşam 

rüzgârına direnen çiçekli elbisesi, 

mahcubiyetini saklayamıyordu. Oğ-

luna sarıldı. “Korktun mu annem?” 

Sırtını Atatürk’e vermiş olan Mithat, 

annesinin sorusunu es geçip oku-

mayla ilgili meseleyi çözdüğünü is-

patlamak için büstün üzerindeki ya-

zıyı gösterdi. “Anne bak okuyabili-

yorum”.  Çocuğunun neşesi sevin-

dirdi Havva’yı. Aynı cümleyi onlar-

ca kere okuyan evladını gururla din-

ledi. Yol boyunca sokak levhalarını, 

dükkân tabelalarını ve duvar yazıla-

rını okudular. Bulutları koyunlara 

benzetip sokak kedilerini severek bi-

tirdiler yolculuğu. Evlerinin sokağı-

na girdiklerinde yüzü düştü Hav-

va’nın. Bahar gelmişti çünkü. Kapı 

önlerine, pencerelere çıkmıştı kom-

şular. Gözlerini kaçırdı. Görünmez 

bir el öne eğdi başını. Adımları hız-

landı. Zamanın yavaşladığı bir andı 

bu. Akıp giden dakikalar kaderin ke-

miğine çarpıp geri dönüyordu sanki. 

Daha sıkı tuttu oğlunun ellerini. 

Kalp atışları, korku ve dua ile deldi 

zamanı. Geride yorgun bir gökyüzü, 

yabani bakışlar, kulaklara gelen 

cümle parçaları ve hızla çekilen per-

deler bırakarak girdi apartmana. Tek 

nefeste çıktı merdivenleri. Kendisini 

eve atınca kilitledi kapıyı. Çıkartma-

dı anahtarı. Dünyanın kiri anahtar 

deliğinden bile girmemeliydi içeri. 

Allah’ın anneleri affedeceğine inanı-

yordu. Bu inançla geçti banyoya. Yı-

kandı. Temiz hissetti. Salona döndü. 

Mithat uyukluyordu. Okul bahçesin-

de üşümüş; ev sıcağını görünce de 

teslim olmuştu uykuya. Bir süre izle-

di oğlunu. Aralık dudaklarından 

verdiği nefesin sesini dinledi. Göğsü 

yükselip alçalıyor, rüyasında ne gö-

rüyorsa parmakları kapanıp açılıyor-

du. Allah’ın kendisini hatırlattığı bu 

anın büyüsü nedense kötü hissettir-

mişti ona. Yükü büyüdü. Ur oldu 

dünya. Kapının dışında bıraktıkları 

değmemeliydi çocuğuna. Mutfağa 

geçti. Akşam yemeğinde makarna 

vardı. Salçalı. Oğlunu uyandırdı. Ye-

mek boyunca gözlerini bir an olsun 

ayırmadı yavrusundan. Heyecanlıy-

dı Mithat. Okuma bayramına çok az 

kalmıştı. Öğretmeni kurdeleyi alan 

ilk on kişiye sene sonu şiir okutaca-

ğını söylediğinden beri duramıyordu 

yerinde. Onun bu hâlleri umutlandı-
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rıyordu Havva’yı. Dünyanın geri 

kalanını yenebilirdi şimdi. Uru kü-

çülürdü. Çözülen bağların, kayıpla-

rın ve ruh boşluklarının yerine ko-

yabilirdi evladını. Öyle ya bu top-

raklarda oğullar kaygıları kurtar-

mak için büyürdü. Mithat’ın heye-

canına katılmak istedi. Kalktı. Hızlı 

adımlarla gitti balkona. Yerde birik-

miş eski gazeteler. Almak istedi. 

Eğilirken kaba etleri ve sırtı acıdı. 

Sıyrılan eteği bacaklarındaki mor-

lukları çıplak bırakmıştı. Meraklı bir 

çocuk gibi dokundu morluğuna. Ta-

zelendi acısı. Teninin hafızası can-

landı. Burnuna yağlı saçların ve si-

gara dumanı sinmiş dudakların ko-

kusu geldi. Midesi bulandı. Gözleri 

dolunca sıktı dişini. Derin bir nefes. 

Oğlunun yanına gelene kadar to-

parladı kendisini. O kısacık yolda 

doğurdu gecenin kalanını. Elinde 

tuttuğu eski gazeteleri koydu masa-

nın üzerine. “Hadi çalışalım biraz” 

dedi. “İlk kurdeleyi biz alalım da 

geçelim sınıftakileri”. Heyecanlandı 

Mithat. Bu küçük pratiği dev bir 

gösteriye dönüştürüp annesini mut-

lu etmek istiyordu. “Cumhuriyet”, 

“Hürriyet”, “Tercüman”. Büyük 

puntolu yazıları rahatlıkla okudu. 

Güveni tazelendi. Başka bir sayfaya 

geçti Havva. Bir meteoroloji habe-

rinde durdu. Son on yılın en kurak 

yazı bekleniyormuş. Uzmanlar su 

sıkıntısının kapıda olduğunu belirt-

mişler. İlk başta gözü korksa da ıkı-

na sıkıla okuyarak getirdi haberin 

sonunu. Başından öptü annesi. Tak-

mıştı kafaya; alacaktı kurdeleyi. İçi-

ne sıkıştıkları an mutlu etti onları. 

“Bu kadar yeter” dedi Havva. Dizisi 

başlayacaktı. Televizyon karşısına 

geçtiler. Dizlerine uzandı annesinin. 

Yeryüzü bir kedi minderi gibiydi 

şimdi. Bırakıverdi kendisini huzurla 

karışık uykunun koynuna. Bir kor-
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na sesi duyuldu. Sonra bir tane daha. 

Çok yakından geliyordu ses. Mit-

hat’ın başının altına yastık koyduk-

tan sonra kalktı ayağa. Korkuyla 

yaklaştı pencereye. İç çekti. Söylendi. 

Belalar okudu. Saç diplerinde bir 

yanma hissetti. Oğlunun başından 

öperek çıktı dışarı. Bağırışlar, küfür-

ler, tehditler çınladı sokakta. Evlerin 

ışıkları yandı. Bölünmüş uykular. 

Diğer insanlar. Kabardı öfke. Büyü-

dü küfürler. Bekçi çaldı düdüğü. 

Otomobil motoru çalıştı sonra. Işık-

lar söndü. İçeri girdi Havva. Tekrar 

kilitledi kapıyı. Mutfağa attı kendini. 

Elleri titriyordu. Su doldurdu. İçe-

medi. Sakinleşmek için bir sigara 

yaktı. Daha fazla kalamazlardı bura-

da. Toparlanıp gitmeyi düşündü. 

Neresi olursa. Okul işini çözer çöz-

mez çıkacaklardı yola. Bir sorun ol-

mazdı zaten. Daha birinci sınıfa gidi-

yordu çocuk. Derin bir nefes çekti. 

Korkuyordu. Gürültüden uyanan 

Mithat, ağlarken gördü annesini. 

Göz göze geldiler. Utandı Havva. 

Saçlarını düzeltip zoraki bir gülüm-

seme kondurdu yüzüne. Sarıldılar. 

Hiç konuşmadan.   

 

Kara Boğaların  

Boğduğu Evlatlar 

 

H avva'nın ciğerlerine oturan 

kara bir boğa var. Çok yara-

maz bir hayvan bu. Durmuyor hiç. 

Neye sinirlendiyse, boynuzunda ta-

şıdığı dünyayı fırlatıp atmış yere. 

Birbirine karıştırmış dağları denizle-

ri. Bir aşağı bir yukarı koşuşturdu-

ğundan olsa gerek inim inim inleti-

yor kadını. Kas ağrıları, kilo kaybı, 

saç dökülmesi... İlerlemiş hastalık. 

Bunu bir çarşamba ikindisinden ön-

ce söylediler oğluna. O an dünyanın 

çürümesi gözlerinin önünde başla-

mış gibi hissetti Mithat. Yok oluşu en 

önden seyreden kadersiz ölümlüler-

den biri olmayı almadı içi. Hızla kaç-

mak istedi. Yapamadı. Teni uyuştu 

sanki. Nedense diline süt tadı yürü-

dü. Genzi yandı. Gözlerini doldurdu 

emdiği ilk sütün hatırası. Ne yapaca-

ğını bilemedi. İzin isteyerek oturdu. 

Su verdiler ona. Canı yanıyordu. 

Odayı inceledi. Acıyı sırtlayan kah-

raman gözleri, sıkıntılardan kurtul-

mak için pencereye yöneldi önce. 

Kapalıydı. Geri dönüp duvarda asılı 
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duran diplomada, masa üzerindeki 

çerçevede kaldı biraz. Ankara’dan 

mezundu doktor. Güzel bir karısı ve 

çocukları vardı. Kendine döndü. El-

lerine, ayaklarına baktı. Ne hissetti-

ğini anlamaya çalışıyordu. Kızgındı. 

Bilinmeze duyulan o dev öfke. Sıktı 

yumruklarını. Birbirine karışan 

duygular kilitliyordu dilini. Nefesi 

darlandı. Üzülemeyecek kadar bü-

yük bir korku duyuyordu şimdi. 

Böylesine kutsal bir sevgiden nasıl 

mahrum kalabilirdi?  Bitimli olma 

gerçeğiyle yüzleşti. Hoşlanmadı. 

Keşke kendisiyle başlasaydı tufan. 

Annesine hiç uğramasaydı. Kimse-

sizliği düşündü. Yalnız kalacaktı. 

Sonra kızdı kendisine. Bencilliğin-

den utandı. Annesizliği düşünerek 

deşti üzüntüsünü. Rahme ilk düştü-

ğümüz anki gibi bir yalnızlık olma-

lıydı bu. Dışımızda ne olduğunu 

bilmediğimizden köklerimize sıkı 

sıkıya bağlandığımız bir yaşam. Şu 

kara boğayı çıkartmalı. Baksanıza 

ne işler açtı başımıza. Boğmalı onu. 

Etinin tuzunda şifa bulmalı. Karma-

karışıktı aklı. Ayağa kalktı. Karıştı 

sokağa. İnsana, sese, kabullere ve 

yenilgilere bulanarak vardı işine. 

Salonun tuvaletinde tıraş oldu. Dün 

gece elde yıkayıp ütülediği beyaz 

gömleğini giydi. Ense ve manşetler-

deki kiri çıkaramamıştı ama olsun. 

Kimse fark etmezdi ki onu. Biraz-

dan davetliler doluşacak içeri. Kötü 

ışıklandırmanın, davulun, zurnanın, 

kulak patlatan ses sisteminin, ko-

şuşturan çocukların, birkaç saatlik 

platonik sevdaların içinde bitecek 

gece. Gelin odasını hazırladı. Kuru-

yemişler, lokumlar koydu masaya. 

Aileler gelmeye başlamıştı. Damat 

heyecanla girdi içeri. Odayı süzdü. 

Beğenisini belli eden bir mimik be-

lirdi yüzünde. Cebinden ellilik çıka-

rıp uzattı. Teşekkür ederek aldı pa-

rayı Mithat. Kahve getirdi ona. Ge-

lin istemedi ama. Kalabalıklaştı sa-

lon. Gelinle damat çıkarken maytap 

tutarak eşlik etti. Çiftin ilk dansında 

konfeti patlattı. Yemek servisi. Pasta 

kesimi ve limonata. Gizli gizli dem-

lenenlere kola içinde votka. Her 

bardaktan sonra para sıkıştırdılar 

cebine. Tüm gece dolaştı masaların 

arasında. Durmadı hiç. Gelinin ba-

bası sarhoş oldu. Tuvalete yetişeme-

den çıkardı midesindekileri. Nefesi-

ni tutarak temizledi. Bir ellilik daha. 

Pist doldu. Boşaldı. Nefessiz kaldı-

ğını hissetti bir an. Fotoğraf çekimi 
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sırasında uzaklaştı oradan. Sırtında 

ağrı. Kendini kokladı. Terlemişti. 

Şeytan saatlerdir çiğneyip yutamadı-

ğı gürültünün ve kalabalığın artığını 

üzerine tükürmüştü sanki. Şeytan 

salyası ve öğütülememiş insan artık-

larıyla sığındı çay ocağına. Ayakka-

bılarını çıkarttı. Zonklayan ayakları-

nı ovdu. Çay doldurdu kendine. Da-

ha bayatlamamıştı. Ne güzel. Bir si-

gara yaktı. Müzik sesi ne kadar da az 

geliyordu buraya. Bir yudum çay bir 

nefes sigara. Rahatladı. Acıktığını 

hissedince bisküvi aldı raftan. Hak 

geçmesin diye bozuk para bıraktı 

masaya. Salya ve kirden temizlen-

mişti sanki. Bir anlığına sesten kur-

tuldu. Kulağından akıp gidince baş-

kalarının neşesi, zihninin üzerindeki 

ağırlık da buharlaşıp uçtu. O an an-

nesi geldi aklına. Gözleri doldu. Yut-

tu genzine dolan yaşları. Her damla-

sı cam kesiği. Acıyı kovmak için ba-

şını iki yana salladı. Avuç içi kadar 

kalmıştı kadın. Nasıl söyleyecekti 

hastalığı? Nasıl saklayabilirdi? An-

nesinin olup bitenleri çoktan anlamış 

olduğunu düşündü. Son evre demiş-

ti doktor. Kalan günleri saydı. Kaç 

ay yaşardı ki daha? Şimdi bahara gi-

riyorlardı. Bir yaz daha görse ne gü-

zel olurdu. Tanrı’dan neşe koparma-

nın yollarını düşündü. Kiradan, fatu-

radan arta kalan yevmiyeleri, bahşiş-

leri biriktiriyordu bir köşede. Zemin 

altındaki dairede can vermesini iste-

miyordu annesinin. Güzel geçirsindi 

bari son zamanları. Hesap yaptı. Ke-

nardaki parasıyla en fazla üç gün ge-

çirebilirlerdi. Çaresizce gülümsedi. 

Olsun borç alırdı. Şöyle denizi gören 

bir pansiyon yeterli olurdu mesela. 

İncecik parlak kumların sıcaklığının 

annesinin ağrıyan kaslarına iyi gele-

ceği, adam gibi bir hafta geçirselerdi 

fena mı olurdu? Birkaç düğün ayar-

larsa tamamdı. Hem gündüzleri de 

bulaşığa giderdi. Annesi ne olacaktı 

o zaman? Ne yapacaktı evde kadın. 

Olmazdı böyle. Borç isteyeceği kişi-

leri düşündü. Bulamadı. Bilinmeze 

duyulan öfke tekrardan geldi yapıştı 

boynuna. Sakinleşmeliydi. Hemen 

uzattı ayaklarını. Düşüncelerden 

kaçmak için gözlerini kapattı. Başka 

şeyler düşündü. Parlak bir gökyüzü 

içinde salınan, koyuna benzeyen bu-

lutları getirdi gözlerinin önüne. Bu 

biraz dindirdi içini. Şimdi uyuyabil-

seydi ne güzel olurdu. Müzik sesi 

yükseldi tekrar. Yere vurulan ayak-

lar kaçırdı buluttan koyunları. Otu-
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ruşunu düzeltti. Dikleşti. Boğazına 

biriken tortuyu yuttu. Giydi ayak-

kabılarını. Daha salon temizlenecek-

ti. Düşündükçe içi sıkıldı. Çay bar-

dağını çalkalayıp koydu yerine. To-

parladı kendisini. İsimliğini düzel-

tip gürültüye yürüdü. 

  

 

Biraz Devlet  

Çokça Gökyüzü 

 

P encere kenarındaki yatakta 

başkası yatıyor. Yaşlı bir ka-

dın. Havva’dan büyük. Gözlerinin 

altı morarmış. Sarkmış eti. Direni-

yor ama. Yaşanacak günlerin güzel 

olacağına dair umudunu diri tutu-

yor. Her sabah rengârenk bandana-

larla örtüyor kelleşmiş başını. Toru-

nu, çocukları, gelinleri doldurup bo-

şaltıyor odayı. Ziyaret saati geldi-

ğinde yalnız kalmıyor hiç. Kaçırmı-

yor dışarıda olanları. Kekler, poğa-

çalar, meyve suları... Hasta bakıcılar 

çok seviyor bu aileyi. Perdeyle ay-

rılmış oda. Kapıya bakıyor Hav-

va’nın yatağı. Bir de tek kanalın 

çektiği cızırtılı televizyona. Kadın 

programları. Reklamlar. Haberler. 

Bir fanusun içindeler sanki. Zemin-

deki gizli bir delikten çekiyorlar 

canlarını. Hissettirmeden. Yavaşça. 

Mithat alışamıyor bu duruma. An-

nesinin kalabalık karşısındaki hâli 

dert oluyor içine. Çareler arıyor. 

Mekân değişikliğinde fayda var di-

yerek çıkıyor başhekimin karşısına. 

İnceliyor sesi. Nedense yalvaran bir 

ifade yerleşiyor yüzüne. Başka bir 

odada, eğer zahmet olmazsa, hani 

yapabilirlerse pencere kenarında bir 

yatak ayarlayıp ayarlayamayacakla-

rını soruyor. “Bakarız” diyor başhe-

kim. “Boş yatak olursa neden olma-

sın?” Bir umutla çıkıyor odadan. 

Pencereden dışarı bakarsa içi açılır 

belki annesinin. Ayaklandığında 

hastane bahçesini izler. Kuşlar ko-

nar pervaza. Onlar için susam bıra-

kırlar. Belki iyi şeyler olur o zaman. 

Uykusuz. Üstelik kilo da verdi. 

Normal ama. Hastaneye yattıkların-

dan beri doğru düzgün bir şey geç-

medi boğazından. İlaç kokuyor her 

yer. Erimiş insanlar. Bir cinnetin ge-

ride bıraktığı ruhsuz bedenler. Do-

kunsan yıkılacak hepsi. Yorgun. 

Gördüğü doktorun yakasına yapı-

şıp bilgi almaya çalışıyor. Kalbi kı-

Sa yfa  1 8  Öykü 



rık. Şu başına gelenlere bak. Olacak 

iş mi şimdi?  Kime kızacağını bilmi-

yor. Biliyor da cesaret edemiyor işte. 

Böyle anlarda atıyor kendisini hasta-

nenin bahçesine. Bir sigara içimlik 

yürüyüş. İlk kez pişman oluyor ev-

lenmediğine. Bir can yoldaşı hiç de 

fena olmazdı. Çocuk mesela. Nasıl 

da neşe olurdu annesine. Birkaç gö-

nül meselesi geliyor hatırına. Kapatı-

yor konuyu. Bir yükü daha kaldıra-

maz kalbi. Doktorun söylediklerini 

düşünüyor. Moral önemliymiş. An-

cak neşe kurtarabilirmiş Havva’yı. 

 Kaç gündür gidemiyor işe. Bo-

zuk atıyor patron. Düğün sezonu 

başlamış. Zaten ne kazanıyorlarsa 

yazın kazanıyorlarmış. Anlayış da 

bir yere kadarmış. Diyecek bir şey 

bulamıyor Mithat. Annesinin yanın-

da kalsın diye para veriyor kadının 

birine. İlgi ve şefkat kiralıyor. Tüm 

gece kalabalık, gürültü, ter. Geldi-

ğinde soruyor annesinin durumunu. 

O yokken önemli bir şey olmamış. 

Bir kere uyanmış sadece Havva. On-

da da ağrıyan sırtını, kollarını ov-

durduktan sonra dönmüş uykuya. 

Kadını gönderdikten sonra refakatçi 

koltuğuna gömülüyor Mithat. Çivi-

lenmiş gibi kalkamıyor yerinden. 

 Doktorlar, ilaçlar, tahliller, di-

ziler, reklamlar, başkalarının neşesi, 

hastane tuvaleti, çatlamış fayans, sa-

rarmış klozet kapağı, puslu ayna... 

Aynada kanserli yüzünü gören Hav-

va, öne eğilen baş, hafızanın oyunla-

rı, uzanılan hastane yatağı, sırt dö-

nülen evlat, yastığa dökülen yaş, sesi 

kaybolan anne, konuşulmayan şey-

ler, ölüm korkusu, gönülden edilen 

dualar ve uysal isyanlarla geçiyor 

günler. 

 “İsterseniz eve götürün” diyor 

doktor. “Burada geçirmesin son za-

manlar” 

 Zemin altında daire. Rutubet 

ve sokak gürültüsü.  

 Kabul etmiyor Mithat. Acıyla 

gülümsüyor. Yalvarırcasına tekrarlı-

yor ricasını.  

 Pencere kenarında bir yatağa 

alıyorlar Havva’yı.  

 Gökyüzünü görüyor. Gülüm-

süyor. İşaret ediyor oğluna.  

 Günahsız bir maviliğin içinde 

koyuna benzer bulutları.  

Yıl  1  Sayı  6  Öykü 
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Çıkan Kısmın Özeti 

İstanbul'dan uzak bir köye atanan 

Özer Öğretmen köy yaşamını ve 

köylüleri incelerken Çoban Servet 

ve Sevde'nin aşkına da tanıklık 

eder. Artık kendi hayat tarzı ile 

köyde gördüklerini karşılaştır-

makta, geçmişindeki unutamadığı 

aşkını daha çok düşünmektedir. 



5 

D amlaların sesine uyandım 

sabah. Pencereyi hınçla dö-

vüyordu yağmur, şiddetliydi. Per-

deyi aralayıp baktım. Normalde bu 

saatlerde güneş doğmuş oluyordu. 

Hafif bir kahvaltıdan sonra kalkıp 

dış kapıyı açtım; eşikte, çatının he-

diyesi iki karışlık kuru alanda dur-

dum, köyü izledim bir süre. Evlerin 

aralarındaki küçük çamur nehirleri 

alacakaranlıkta bile görülebiliyor, 

dik yamaca kurulmuş Karasırt Kö-

yü yukarıdan aşağıya bir güzel yı-

kanıyordu.  

 Görüş alanı kısıtlıydı. Yağmu-

ru getiren bulutlar öylesine inmiş-

lerdi ki karşı dağlar görünmez ol-

muştu. Ayrıca bu saatte hiç susma-

yan serçeler şimdi kim bilir hangi 

saçak altına saklanmışlar, çinko ça-

tılara çarpan damlalardan başkaca 

ses duyulmaz olmuştu. Garip bir 

şekilde bu sesler, tabiatın bu ani ve 

mecburi ıslaklığı, geçmişten bir gü-

nü getirdi koydu zihin odamın orta 

yerine. Ama bu sefer, çok geçmiş-

ten bir günü… 

 Yağmura yakalandığımız bir 

günü hatırlamıştım, çocukken. Ai-

lemle pikniğe gitmiştik. Aniden 

bastıran bir nisan yağmuru, eşyala-

rı toparlayamadan, kayalıklara 

doğru kaçmamıza sebep olmuş; ye-

mek sofrası, sandalyeler, minder-

ler, büyüklerin balık gömdükleri 

sıcak kül, "Yurttan Sesler" dinledik-

leri pilli radyo ve diğer tüm malze-

meler kısa süre içinde bir su biri-

kintisi içinde kalmış; çizgili, plastik 

topum da bunların yanında yüzer 

olmuştu. Ailecek sığındığımız bü-

yük kayanın altında bir müddet 

karşılarındaki manzarayı izlemiş-

tik. Piknik sofralarında ekmekler, 

börekler, dolma tencereleri, kayık 

salata tabakları, meyveler, kese 

kâğıdında kuru yemişler, bulmaca-

sına henüz başlanmış gazeteler, ga-

zetenin kendinden kalabalık hafta 

sonu ekleri, sofraların yayıldığı ka-

reli kumaşlar, yaşlıların minder üs-

tünde yaslandığı asırlık ağaçlar, 

ağaçların dallarına kurulmuş ip sa-

lıncaklar ve bunların arasında ko-

şuşturan, hâlâ kaçamamış insanlar 

hatta daha ilerideki suni gölet, kim 

bilir kimin hatırasına dikilmiş çam 

koruluğu, ötesinde çıplak tepeler 

ve toprak yolların ayırdığı tekmil 

arazi, damlaların bombardımanı al-
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tında kalmıştı. Çıldırmış gibiydi 

hava. O günden son hatırladığım 

ise sığındığımız kayalıktan döndü-

ğümüzde "Yurttan Sesler"in, su bi-

rikintisinde yüzerken bile hâlâ çalı-

yor olmasıydı.  

 Her yerde aynı yağıyordu as-

lında yağmur. Aynı ince, ısrarcı se-

si çıkarıyordu damlaların biteviye 

cama vuruşu. Pencerelerde boy 

boy saksılar, çatılarda yarısı pas-

lanmış çanak antenler, köyün ça-

murlu sokaklarında yorgun trak-

törler aynı hırsla yıkanıyordu. Ve 

hep aynı hüznü duyuyordu insan, 

yağmurlu bir günde elinde çay 

bardağı, ötelere bakarken. Hangi 

mevsimde olursa olsun yağmur 

demek hazan demekti ve nerede 

olursa olsun hüzün demekti yağ-

mur. 

 Ağacın, çimenin, toprağın al-

tında saklanmış gizli bir koku var-

dı ve sadece ıslandığında ortaya 

çıkıyordu. İşte şimdi bir kez daha 

doğanın o ıtırlı, odunsu, amberli 

parfümünü getirmişti yağmur. Ba-

na yaşamı anımsatıyordu bu koku. 

Yeniden doğuşu hatırlatıyordu. 

Ama gariptir, kimi insanlara da 

ölümü çağrıştırıyordu. Hatta in-

sanlar bu sebepten “Güzel koku 

demeyin, toprak sizi çeker.” diyor, 

batıl şeylere inanıyorlardı. Derin 

bir nefes alarak, bir kez daha çek-

tim kokuyu içime. Boşunaydı in-

sanların korkuları. Hayat da ölüm 

de topraktaydı zaten, ikisinden de 

kaçmak olası değildi. 

 Daha vaktim vardı. Geri dö-

nüp biraz daha uzanmak istedim, 

gözüm eşikteki betona takıldı. Be-

ton da değil, koca bir kayaydı as-

lında. Daha önce hiç dikkat etme-

miştim. Kapının altına belki elli alt-

mış yıl evvel konulmuş bu yekpare 

taş, girip çıkanların ayakları altın-

da ezilmiş, keskin yerleri yuvarlak-

laşmış ve parlamıştı. Tarla yolla-

rındaki traktör izleri gibi, evde ya-

şamış, ölmüş insanların izleri oluş-

muştu uzun yıllar boyunca. 

 İlk kez düşünmeye başladım 

kaldığım ev hakkında. Çok eskiy-

di. Kim bilir kimler yaşamıştı bura-

da! Nice gelinler adım atmıştı bu 

eşikten içeri, nice çocuklar doğ-

muştu, nice cenazeler çıkmıştı dı-

şarıya bu eşikten! İçeri geçip son 

bir çay daha doldurdum bardağa. 
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Evi bu kez farklı bir gözle incele-

dim içerken. Odanın ahşap kapısı-

nı, “şıpdüşen” dedikleri dövme de-

mir kapı kolunu, tavandaki ağaç 

kirişlerin altına gerilmiş mavi üstü-

ne pembe çiçekli muşambayı, pen-

cere camındaki kurumuş macunları 

inceledim. Duvardaki badana ye-

niydi ama geri kalan her şey asır-

lıktı neredeyse. Yağmurun sesi ke-

silince kalktım. Hava artık ısınmı-

yor, kış süratle yaklaşıyordu. Kaba-

nı giyme vakti gelmişti. Bugüne ka-

dar valizimden hiç çıkarmadığım, 

atanmama sevinen ama gidişime 

üzülerek valizimi hazırlayan anne-

min kokusunun sindiği kabanı... 

Giyip çıktım. Evlerin aralarından, 

toprağı, çamuru yağmurla akıp te-

mizlenmiş taşların üzerinden geç-

tim; okula ulaştım.  

 Son derse başladığımızda kö-

yün gençlerinden biri çaldı kapıyı. 

Evinde yemek yediğim Mahmut 

Ağa’nın yeğeniydi gelen. Adını bil-

miyordum. Kulağıma eğilip fısılda-

dı. Birkaç saniye sessizce baktım 

ona. Sonra ikimiz birlikte ön sıra-

daki öğrenciye döndük. Böyle bir 

haberi veren kişi olmak istemedi-

ğimden sadece, “Ramazan, çantanı 

topla, evden çağırıyorlarmış seni.” 

diyebildim. Çocuğun babaannesi, 

Mahmut Ağa’nın annesi ölmüştü. 

 Selayı duyunca dersi erken 

bitirdim. Cami okula ölü evinden 

daha yakındı. Gittiğimde musalla 

taşının üstünde yeşil örtülü tabutu, 

yanında da Ramazan ve Arda’yı 

gördüm. İki kardeş sakince ölüleri-

nin başını bekliyorlardı. Küçük Ar-

da abisinden biraz daha hareketliy-

di sadece. Köylüler içeride ikindi 

namazındaydılar. Geç kalmıştım. 

Çocuklara yaklaştım, baktım: Ne 

gözlerinde yaş ne de hallerinde yo-

ğun bir keder görülüyordu. Sanki 

dünden planlanmış bir vazife için 

orada bulunuyorlardı. Bir kez daha 

anladım; ölümü bu yaşta bu kadar 

sıradan ve doğal karşılayabilmek, 

bu kadar metin kalabilmek olsa ol-

sa köy çocuklarına özgü olabilirdi. 

 Caminin, özensiz yapılmış bir 

şadırvanı vardı. Mermer kaplama-

ları sağdan soldan patlamış, mus-

luklarının da biri varsa birine kör 

tapa vurulmuştu. Yeniydi ama eski 

eser görünümü verilmeye çalışıl-

mış, ikisi de olamamıştı sanki. Ha-
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tırlayabildiğim şekilde abdest al-

mayı bitirdiğimde cemaat içeriden 

çıkmaya başlamıştı. Genç, ihtiyar, 

çoğu akraba olan köyün erkekleri 

aynı düşünceli yüzlerle, Rama-

zan’la benzer bir tevekkül halinde 

ayakkabılarını giydiler ve tabutun 

önünde saf oluşturmaya başladılar. 

Yaşlı olanların en ön sıraya durma-

ya çalıştığını fark ettim. Sıranın 

kendilerinde olabileceği şüphesi 

onları en öne itiyordu sanki.  

 Yaşlı kadın belki de ömrü bo-

yunca görmediği hürmeti görüyor-

du şimdi, üstelik de topluca. Kö-

yün tüm erkekleri önünde el pençe 

saf durup namazını kılmaya başla-

dılar. İlk kez bir cenaze namazı kı-

lıyordum. İmam anlatmıştı ama bir 

iki yerinde şaşırır gibi oldum. Yine 

de bu kadar çabuk biteceğini um-

mamıştım. Ölüyü bekletmeme âde-

ti her safhada kendini gösteriyordu 

anlaşılan. Tabutu eller üstünde 

kaydırarak, neredeyse koşa koşa 

köyün yukarısındaki ağaçlığa, me-

zarlığa çıktık. Bir ara düşeceğini 

sandım. Ne kadar acele ediyorlar-

dı! İnsanlar sevdiklerinin ölmesine 

bu kadar üzüldükleri halde topra-

ğa vermek için nasıl da koşturu-

yorlardı! Servilerin diplerine kon-

muş serçeler kaçıştı kalabalık kab-

ristana girince. Taşların arasındaki 

kaplumbağalar, kirpiler ağır bir 

aceleyle saklanmaya çalıştılar. Ses-

siz tüneklerinin huzuru kaçmış, 

olağan dışı bir gün başlamıştı onlar 

için. 

 Toprağının ıslaklığından he-

men o öğleden sonra kazıldığı belli 

olan bir çukura kadıncağızın –

muhtemelen son yıllarda- küçücük 

kalmış bedeni konuldu. Mezara, 

yatağa yatar gibi sırtüstü yatırma-

larını bekledim ama öyle olmadı. 

Kadıncağız yüzü mezarın içinde 

kazılmış oyuğa döndürülerek, sır-

tına da tahtalardan perde yapılarak 

gömüldü. 

 Birkaç gencin fısıldaşmalarını 

duydum omzumun gerisinde:   

 “Derin olmamış mı bu? Ge-

çen, Süleyman dayının mezarı bu 

kadar derin değildi?” 

 “Oğlum, kadın mezarı bu, 

bilmen mi?” 

 İşte nedenini anlayamadığım 

bir bilgi daha girmişti kulaklarım-
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dan. “Kadınlar” diye düşündüm 

“öldükten sonra bile kurtulamıyor-

lar ayrımcılıktan!” 

 Sonra da sırayla –ve yine çok 

acele ile- toprak atılmaya başlandı. 

Herkes üç kürek atıyordu. Kısa sü-

rede mezar tepeleme toprakla dol-

du. Bir ölünün gömülmesini de ilk 

kez görüyordum. Bu köyde ne çok 

ilk yaşıyordum gerçekten.  

 Bundan sonra herkes buldu-

ğu bir taşa oturdu, okunan Kuran’ı 

dinlemeye başladı. Mezarlığın böy-

le yüksek bir yere yapılış amacını 

düşündüm bu esnada. Hava parça-

lı bulutluydu ama güneşin batışı-

nın buradan muhteşem görüneceği 

belli oluyordu. Neden böyle man-

zaralı bir yer mezarlık yapılmıştı 

ki? Ölüler kalkıp bu manzarayı gö-

remeyecekti nasılsa. “Âmin” dedik-

ten sonra diğer herkes gibi Mah-

mut Ağa’ya başsağlığı diledim. İn-

sanlar sıraya geçmişti. Sıranın so-

nunda Servet’i gördüm. En az, ölen 

kadının kendi oğlu kadar acılı gö-

rünüyordu. 

 Kalabalık dağılırken cenaze 

sahipleri biraz daha kaldılar mezar-

da. Ölüevine doğru yürürken en 

arkadaki Servet’in yanına kadar ge-

riledim. Onunla konuşmak niyetin-

deydim epeydir ama nereden baş-

layacağımı, daha doğrusu ne konu-

şacağımı bilmiyordum.  

 “Başın sağ olsun Servet kar-

deş,” diyerek başladım ve “Sevde 

kadar senin de ninendi, farkında-

yım.” dedim sesini biraz daha al-

çaltarak. 

 Bu söz -üstelik de kısık sesle 

söyleyince- tam “Sağ olasın.” diye-

cek gibi olan Servet’i şaşırttı. Oldu-

ğu yerde durup açılmış gözlerle ba-

na baktı. O çakmak çakmak gözlere 

dostça bir bakışla cevap verdim. 

İşaret parmağımla “sus” işareti 

yaptım. Birlikte yürümeye başla-

dık. 

 “Sen bir akşam bana uğra Ser-

vet. Söyleşiriz. Dertleşiriz. Âşık 

adamın halinden anlarız biz de.” 

Afallamıştı Servet. Böyle birkaç 

adım daha yürüyüp ayrıldık. 

 Cenaze evinde yemek yemiş, 

çay içiyorduk. Öbür odadaki ka-

dınların ağlama sesleri zaman za-

man açılan kapıdan içeri sızarken, 

evin bu erkekler tarafında ölüm 
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çoktan unutulmuş, tarla, traktör gi-

bi günlük işler konuşulur olmuştu. 

Bir kez daha şaşıyordum bu insan-

lara. Çok mu duygusuzdular yoksa 

hayatın gerçeklerine karşı çok mu 

dayanıklıydılar, anlayamıyordum. 

Öyle ki ara ara komik bir mevzu 

geçince gülüşmeler bile oluyordu! 

Sonra söz döndü dolaştı, bir şirke-

tin köyün yakınlarında altın araya-

cağı konusuna geldi. 

 “Bu Göğer’de eskiden beri 

vardı bişeyler zaten. Rahmetli Dur-

sun Emmi gömü var derdi oralar-

da bilin ya.” 

 “Yok, bu öylesi değil!” 

 “Değil tabii Mehmet Ağa, gö-

müyle bu iş aynı değil, karıştırdın 

sen!” 

 “Ya nasıl?” 

 “Bunlar toprağı kazıyıp kazı-

yıp elerlermiş kamyon kamyon.” 

 “Öyle mi çıkarmış altın?” 

 “Valla işte burda olsa da an-

latsa bizim oğlan daha iyi bilirdi 

ya, zehirli bi madde filan döküyor-

larmış, öyle ortaya çıkıyormuş al-

tın.” 

 “Allah allaah, zehirli he?” 

 “He. O adını da dediydi ya 

unuttum.” 

 “Onu bilmem ya iyi para ve-

riyorlarmış aylığına. “ 

 Şirkette işe girme konusu ba-

zılarını susturmuştu bir anda. Bun-

ların arasında, o gün şirketin kapı-

sında gördüğüm köylü de vardı. 

İlk kez söze girip en azından du-

yum sahibi olduğum bir konudan 

söz etmek istedim: 

 “Siyanür.” 

 “Buyur hocam?” 

 Karnımı ovuşturarak devam 

ettim söze. Yine ağrı girmişti. 

 “Altın arama firmaları siya-

nür kullanır işlemlerinde. Bir tür 

zehir aslında.” 

 “Çalışanlara bi sakıncası filan 

olur mu ki?” 

 Şirkete başvuru yapmış köy-

lüydü bunu soran. Hem sorup hem 

pişman olmuş gibi, “İyi etmedik. 

Beni orda gördüğünü açık etmese 

bari!” dercesine bakıyordu bana. 

Kabil olsa da geri alsaydı sözlerini! 

Ama korktuğunu yapmadım. 
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 “Onu duymadım ama topra-

ğa ve suya karışma riski hakkında 

çevreci örgütlerin eylemler yaptığı-

nı okumuştum.” 

 Sözlerim odadakilerin hepsin-

de soğuk duş etkisi yaptı kısa süre-

liğine. Toprak ve su onlar için ha-

yati önem taşıyordu ne de olsa ama 

o akşam yine de bir ezberi bozdu-

ğumu fark ettim. Gerçekten hiç bil-

gileri yoktu bu konuda köylülerin, 

belliydi. Pişman olmuştum. Öğret-

men olarak iyi bilmediğim bir ko-

nuda konuşmamalı mıydım acaba?  

 Bununla birlikte hemen o an-

da ikiye ayrıldı insanlar. Bazıları 

tarlaların veriminden dem vurur-

ken tarlası olmayanlar şirketin geti-

receği iş imkânını övüyorlardı. Ya-

nından yöresinden biraz daha ko-

nuşuldu, sonra da başka konulara 

geçildi ama bu mesele köyde daha 

uzun süre konuşulacağa benziyor-

du. 

 Gece elimde, kaynatıp suyu-

nu içmem için ev sahibinin verdiği 

acı yavşan otuyla eve girerken yu-

karıya, mezarlığın bulunduğu yöne 

doğru baktım. Orada, yaklaşık sek-

sen yıl yaşamış bir kadın; erkek 

olur umuduyla doğmuş bebekliği, 

hastalıklardan ölmeden büyümeyi 

başarmış çocukluğu ve kurabildiği 

o küçücük hayallerinin bile çoğuna 

ulaşamamış genç kızlığından sonra 

sonsuz bir tevekkül içinde kocasını, 

çocuklarını ve torunlarını düşüne-

rek, onları besleyerek, gözeterek, 

hasılı arı gibi çalışarak geçmiş çileli 

bir ömrü nihayete erdirmiş ve dev-

letin verdiği nüfus cüzdanı dışında 

hiçbir yere adını yazdıramayan, kı-

sa zaman içinde de kimsenin hatır-

lamayacağı bir kadın, sonraki yıllar 

boyu çürüyüp yok olacağı ikinci ve 

son beşiğine yatmıştı bugün. Şairin 

dediği gibi “hiç yaşamamış gibi” 

ölmüştü. Toprağın kucağındaki di-

ğer pek çok akranı gibi…  

Devamı gelecek sayıda 



Y üzünü yastığa gömmüş, hare-

ketsiz yatıyordu. Akşam yedi-

ği sarımsaklı taze fasulyeden kalma 

tat canını sıktı, yatağın yanındaki sü-

rahiye uzandı.  

 Ye kızım ye, süt yapar; taze fa-

sulye iyidir. Üstüne de şu rezene ça-

yından iç de gaz yapmasın. 

 “Hay sizin fasulyenize, rezene-

nize! Lohusa birini gördüğümde ben 

de akıl satmam inşallah.”  

 Etrafını saran sabah kızıllığı, 

onu düşle gerçek arasında bir yere 

buyur etti. Güneşin ilk ışıklarının 

odaya sızdığını ve uzunlu kısalı, ga-

rip biçimlerle duvarlara yansıdığını 

gördü. Gözlerini uykunun ağırlığın-

dan kurtarmak için kalktı ve tüylü 

terliklerini ayağına geçirip banyoya 

gitti. Döndüğünde bebeği karyola-

sında güven içinde uyuyordu, gü-

lümsedi. 

 Kocasının akrabalarının ağız 

ucuyla söyledikleri hayırlı olsunlar 

çınladı kulaklarında. Uğultulu harf-

ler, karşısında bilmediği bir müzikle 

dans ediyordu. Tekrar uyuyabilmeyi 

diledi. Memeleri sızladı birden, be-

şikteki kız kıpırdandı. Uzanıp aldı 

bebeği ve emzirmeye başladı. Meme 

başındaki çatlak canını yaktı, aldır-

madı. Doktorun verdiği kremi sür-

mediğini anımsadı.  

 İçinde kim bilir hangi zehirler 

vardır, boş ver onları da ceviz kabu-

ğu kapatalım hava almasın, çabucak 

iyileşir.  

 “Ah hala, uyduk bakalım sana! 

Sonumuz iyi olur inşallah.” 

 Baş ucunda duran tabaktaki 

ceviz kabukları göz kırptı bu sırada. 

Hayırlı olsunun harflerini ve ceviz 

kabuklarını karşısındaki kutuya kal-

dırdı. Kutunun yanında duran ve 

annesinin çeyiz diye hazırladığı boh-

ça kıpırdar gibi oldu. Bebek, gözleri-

ni bile açmamıştı. Gıcırdanıp  hımla-

masının dışında huzurlu görünüyor-

du. 

 Ev fazla sessizdi. Kırmızı sa-

Bana Alışsan İyi Olur 

Demet Eker 
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bahlığını sırtına geçirdi, odasından 

çıktı. Mutfaktaki tıkırtıya yöneldi. 

Annesi buzdolabından çıkardıklarını 

tezgâha koymaya çalışıyor, kayınvali-

desi ocaktaki tencereyi karıştırıyordu.  

 “Olur mu hiç dünürüm, boş 

çorba suyu içirilir mi? Tavuk haşlata-

lım, karışmıştır artık o, alıver elimden 

şunu.” 

 “Ayol uyanır biraz sonra, he-

men pişiversin dediydim ama sen bi-

lirsin tabii. Ben karışmayayım. Kay-

nana karışıyor, denir. Neme lazım.” 

 Kayınvalidesinin omuzları sal-

lanıyor, başı sağa sola dönüyor, du-

dakları aşağı kıvrılıyordu. Kendi hır-

gürlerinden genç kadını görmediler. 

 Evdeki yaşantının akşam bırak-

tığı gibi devam ettiğini anladı. Mera-

kını gidermenin keyfini çıkarmak is-

tese de ağrıyan başı ve sızlayan me-

meleri onu odasına dönmeye mecbur 

bıraktı. Odaya girince burnuna gelen 

taze bebek, süt, pudra kokusunu içine 

çekti. Doktorun erkek bebek öngörü-

sünün doğru çıkmaması evde hayal 

kırıklığı yaratmıştı. Bu devirde de 

böyle yanlış olur muymuş, bütün ha-

zırlıklar boşa gitmişmiş. Doğumdan 

sonra kulağına çalınanları unutmak 

istedi. Onları da alıp kutuya kaldırdı. 

Biberonları, bebek bezlerini ve pişik 

kremlerini dizdi boş kalan yerlere.  

 Tüylü terliklerini çıkardı, yata-

ğa uzanacakken kapı açıldı. Bir kadın, 

elinde bir tepsiyle içeri girdi. Kadını 

süzdü. Uzun boylu, iri vücutlu, koca 

memeli, kırmızı gömlekli, siyah saçlı 

ve daha önce hiç görmediği misafirle 

içeriye bir ağırlık da yerleşti.  

  “Sana yemek getirdim güzel 

anne, otur da ye bakalım.”  

 Karşı koyamadı. Kadının getir-

diklerini iştahla yedi.  

 “Ciğer pişirmişler demek benim 

için, annem tavuk suyuna çorba di-

yordu ama çok da lezzetli olmuş bu 

ciğer; sizi daha önce hiç görmedim, 

kocamın akrabalarındansınız sanı-

rım.” dedi taze anne.  

 “Tatlım bana alışsan iyi olur, 

yaptığım ciğeri beğendin demek; 

bundan sonra beni çok göreceksin.” 

  Misafirin sözleri derin bir ku-

yudan çınlıyordu sanki. Genç kadın 

buna da anlam veremedi.  

 “Yemek için teşekkür ederim, 

bir ağırlık çöktü üstüme; uyusam iyi 

olacak.” 
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 “Elbette güzelim, sen uyu.” 

 Kadın, getirdiği ağırlıkla oda-

dan çıktı.  

 “Hiç de söylemiyorlar kimin 

gelip gittiğini. Kadın da bir garip! 

Dalıverdi odaya. Kesin kayınvalide-

nin bir tanıdığı. Amma söylendim. 

Demek ki lohusalığın kendi kendine 

sohbet gibi bir yan etkisi daha var. 

Ha haa, şu ağrılar, sızılar olmasa 

epey eğleneceğim de uyku bastırdı 

yine.” 

  Yatağına uzandı. Yediklerinin 

lezzeti damaklarını dolduruyordu 

hâlâ.   

 “Mutlaka ben de yapmalıyım 

bu ciğerden, pek lezzetliydi müba-

rek.” 

 Uyudu. Uykusunda kapkara, 

uzun boylu bir kadın üstüne çöktü. 

Ne yaparsa yapsın kadının boğazına 

sarılan ellerinden kurtulamıyor, sa-

dece kendisinin işitebildiği bir ses 

çıkarıyordu. Bağırdıkça sesi kısıldı, 

boğazındaki eller daha da kenetlendi 

boynunda. Ayaklarının yatağı döv-

düren çırpınışları gücünü iyice yitir-

mesine neden oldu. Tam boğulmak 

üzereyken bebeğin ağlaması kadını 

rüyadan çekip çıkardı. Duyduğu ağ-

lama en güzel ezgisiyle geldi, kulağı-

na yerleşti. Gözlerini açmadan beşi-

ğe uzandı, kızını kucakladı. Bebeğin 

şapırtıları ve inlemeleri bile gözünün 

açılmasına yetmedi. Meme başının 

acısı, baş ağrısı ve uykusundaki mü-

cadelenin verdiği yorgunluğu iyiden 

iyiye hissetti. Bebek emmeyi bıraktı-

ğında hafifçe gözlerini araladı anne. 

Etrafını saran kızıllık güneşin bat-

mak üzere olduğunu fısıldadı. Sabah 

uyandığında da aynı kızıllığı gördü-

ğünü hatırladı. Bebeği yerine yatırıp 

yavaşça ayağa kalktı ve tüylü terlik-

lerini giydi. Odadaki kızıllığı bir 

ucundan tutup çekiştirmeye başladı. 

Kutuya koymak istedi, diğerlerinin 

yanına. Gücü yetmeyince koyduğu 

kadarına razı geldi, evdekilerden 

yardım istemek için mutfağa gitti. 

Annesi buzdolabından çıkardıklarını 

tezgâha koydu, kayınvalidesi yine 

ocağın başındaydı. Aynı görüntüyü 

daha önce gördüğünü düşündü. 

Tam annesine seslenecekken odasına 

yemek getiren kırmızı gömlekli ka-

dın dağınık saçları, büyük memeleri 

ve küçücük ayaklarıyla önünde bitti. 

Genç annenin koluna girerek onu 

mutfaktan çıkardı. 

 “Ama tatlım sen seslensene ne 

istiyorsan, biz getiririz.” 
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 Karşı koyamadı genç kadın ve 

odasına girdi.  

 “Odamdaki kızıllığı kaldırmak 

istedim kutuya, beceremedim. Sen 

bana yardım eder misin?” 

 Kadın gülümsedi ve kuyudan 

gelen sesiyle yardım edeceğini söyle-

di. Odayı baskın bir sessizliğe terk et-

ti, genç kadının yanından uzaklaştı. 

Küçücük ayaklarıyla attığı büyük 

adımlar sessizlikte yankılandı. Genç 

kadın göğsündeki sıkıntı, odadaki 

sessizlik ve beşikteki bebekle yalnız 

kaldı. Sırtındaki ürpermeye dayana-

madı, üstüne bir şeyler geçirdi el yor-

damıyla. Pencereyi açmak ve derin 

bir nefes almak için perdeye yöneldi. 

Perde bir türlü açılmadı. Tekrar dene-

di, bu kez başardı açmayı. Camı açtı-

ğında içeri bir kırlangıç girdi, gaga-

sında çengelli iğne vardı. Genç kadın 

ne yapacağını şaşırdı. Odada iki tur 

atan kuş geldiği gibi gitmeden önce 

bebeğin yatağına iğneyi bıraktı. Ka-

dın, pencereyi kapadı, çengelli iğneyi 

aldı ve yatağının hemen başındaki 

komodinin üzerine koydu. Uyumak 

için uzandı fakat aklı misafir kadın-

daydı. Uyandığından bu yana yaşa-

dıklarını düşündü, olanlara anlam ve-

remedi. Halasının sesini kutudan çı-

kardı.  

 “Yeni doğum yapmış kadın yal-

nız bırakılmaz efendim bizde. Siz di-

linizin ucuyla söyleyip elinizin tersiy-

le iş yapıyorsunuz. Kız da erkek de 

bir, Allah sağlık versin.” Kayınvalide-

si her zamanki bilmiş tonlamasıyla 

şıngırdadı. 

 “Aman efendim onlar eski adet-

ler, inanan kalmadı artık bunlara. Ba-

kın doktorun söylediği bile yanlış çık-

tı. Erkek diyordu, kız doğdu. Yalnız 

da kalıversin, ben sürekli duramam 

burada.” 

 Bu kez kayınvalidesinin sesini 

kutuya kaldırdı. Evlilik kararlarını 

açıkladıklarında söylediklerini çoktan 

kutulamış, kutuyu da içinin kuyusu-

na atmıştı. Kuyuya atılacakları birik-

tirmeye devam etti.  

 Göz kapakları indi, uykunun 

davetine icabet etmeye hazırlanırken 

odasının kapısı açıldı. Bu sefer gelen 

kocasıydı. Dudaklarından sarkan eğ-

reti gülümsemesiyle karısının elini 

tuttu. 

 “Canım sevgilim nasılmış baka-

lım? İyi uyudunuz mu?” 

 “Sen neden burada yatmadın 

hayatım, keşke beraber ilgilensek de-
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ğil mi?” 

 “Aman da naz mı yaparmış be-

nim güzel karım? Siz rahat rahat 

uyuyun diye gelmedim buraya. Bi-

raz zaman geçsin zaten beraber uyu-

yacağız.” 

 Adamın parfümü odayı saran 

bebek pudrası ve süt kokusunu bas-

tırıyordu. Karısının elini bıraktı, be-

beğe şöyle bir dokundu ve kadının 

yeni görmeye başladığı yabancılığını 

aldı, odadan çıktı. Kadın; kocasının 

ilgisizliğini, eğretiliğini, buram bu-

ram ortalığa yayılan erkekliğini koy-

du kutuya; sırtını döndü, bebeğine 

baktı. Her şeyden habersiz uyuyan 

miniğin nefes alıp vermelerini izledi 

bir süre. Uyudu. 

 Uykusunda kapkara, uzun 

boylu, yüzünü seçemediği bir kadın 

üstüne çökünce ter içinde uyandı. 

Yüzünü yıkamak için banyoya gi-

derken iri memeli misafiri odaya 

daldı; salına salına, güle oynaya gel-

di yanına. Elindeki tepside yine ciğer 

vardı. O dayanılmaz koku karşısında 

yüzünü yıkamayı erteledi, misafiri-

nin yanına gitti. Kadının elindeki 

tepsiyi aldı, yatağa oturdu, tabaktaki 

ciğeri afiyetle yedi.  

 “Ben hayatımda böyle güzel 

ciğer yemedim, lütfen tarifini verir 

misin? Öyle lezzetli ki insanın sürek-

li yiyesi geliyor. Sence bu da süt ya-

par mı?”  

 “Canım anne, taze anne, bu ta-

rif çok gizli. Herkese vermiyoruz. Bi-

raz daha gelip gideyim bakalım, seni 

sevmeye başladım; anlatırım nasıl 

yaptığımı.” 

 Kırmızı gömlekli kadın ayağa 

kalktı, odadan çıktı. Onu uzun süre-

dir tanıdığını ve sürekli onunla yaşa-

dığını düşündü genç anne. Misafiri-

ne seslenmeyi içinden geçirdi. O ses-

lenmeden misafiri geldi yanına.   

 “Beni çağırdığını hissettim gü-

zelim, hemen geldim yanına. Demek 

tarifi almak konusunda ısrarcısın. 

Peki, vereyim. Ama sonra pişman 

olmak yok. Bu işin sırrı ciğerin taze-

liğidir. Önce göğüs kafesini yarıp ci-

ğeri çıkarıyorum. İki saat kadar buz-

dolabında beklettikten sonra süt, 

yağ, kekik ve kırmızıbiber karışımın-

da marine ediyorum. Marine edildi-

ğinde iyice yumuşuyor ve sinirlerini 

çıkarmak kolaylaşıyor. Sinirleri çıka-

rıp doğruyorum jülyen biçiminde. 

Az yağda kavurup karabiberle tat-

landırıyorum. Fakat en önemli ayrın-

tı ciğerin mutlaka yeni doğum yap-
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mış bir kadından alınması.”  

 Genç anne duyduklarının ağır-

lığıyla karnını tuttu. Bu sırada karşı-

sındaki kadın elini uzattı, tırnaklarını 

genç annenin göğsüne geçirmek iste-

di. Genç kadın can havliyle etrafına 

baktı, az ötesindeki iğne ışıldadı. Ko-

modinde duran çengelli iğneye uzan-

maya çalıştı. O uzandıkça iğnenin 

uzaklaştığını sandı. Boğazına sarılan 

büyük eller, nefes almasını zorlaştırı-

yordu. Son bir gayretle ve hırlama 

sesleri arasında çengelli iğneye uzan-

dı, kadının boğazına geçirdi. İri kadın 

boynunu tutarak geriledi, olduğu ye-

re yığıldı. Genç kadın, düzensiz nefe-

siyle titriyor, bakışları bir bebeğe bir 

yerde yatan kadına yöneliyordu. Bu 

sırada yerdeki kadının boynundaki 

iğnenin olduğu yerden vücudu yarıl-

maya başladı. Yarılan boynun içinden 

parlak bir madde göründü. Genç ka-

dın eğilip bakınca karnı beyaz, sırtı 

pullu bir yılan upuzun dişleriyle başı-

nı kaldırdı. İçinden çıktığı kadının 

vücudu pul pul dökülmeye başladı. 

Yılan, pulları, çatal diliyle alıp derisi-

nin eksik yerlerini yamadı. O yama-

dıkça genç kadının nefesi düzene gir-

di, zihni berraklaştı. Odadaki pulları 

bebeğin altını sildiği ıslak havlularla 

toplayıp bir araya getirdi. Yılanın ba-

kışları eşliğinde hepsini kutuya koy-

du. Çengelli iğne ışıl ışıl duruyordu 

karşısında, onu da alıp kendi yakası-

na iliştirdi. Yılan hapsolduğu vücu-

dun irininden silkindi, daha da be-

yazladı göğsü. Minnettar gözlerle 

genç anneye bakıp açık pencereden 

süzüldü. Geride kalanları yaşadıkla-

rıyla beraber kutuya kaldırdı genç ka-

dın. Kutunun dolduğunu görünce sı-

kıca sardı ve annesinin çeyizi için ver-

diği bohçanın içine koydu. En yakın 

zamanda kuyuya gitmeye karar ver-

di. Bebeğin mırıltıları annenin içine 

huzur doldurdu. Anne, huzuru hap-

setti rüyalarına, beşikteki de geleceği-

ni.  
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O  hafta ne güzel geçmişti. An-
nemden, babamdan, kardeşle-

rimden, akraba ve arkadaşlardan yıl-
lardır görmek istediğim ama bir tür-
lü göremediğim ilgiyi görmüştüm. 
Üstelik maksat önce hasıl olmuş, 
sonra kendini aşarak tüm Türki-
ye’nin gündemine ŞAK diye otur-
muştu. Ben de büyük keyifle benim-
le ilgili söylenenleri satır satır, hece 
hece okumuş; kelime kelime dinle-
miştim. 

 O hafta ölmüştüm. 

 Öldüğümün ilk günü hava çok 
güzeldi. Böyle geniş aileyle pikniğe 
gitmelik, sevgiliyle el ele tutuşup yü-
rümelik, iş yerindekilerle halı sahada 
maç yapmalık, arkadaşlarla balık 
tutmalık havalar.  Gelin görün ki 
bende bu saydıklarım arasında hava-
dan başka hiçbir şey yoktu her za-
manki gibi. 

 Beni tanıyanlar ne kadar bece-
riksiz olduğumu, hiçbir işi layıkıyla 
yapamadığımı dolayısıyla bir girdi-
ğim yerde altı aydan fazla tutunama-
dığımı bilirler. İletişim konusunda 
bazı problemlerim olduğunu da sak-
layacak değilim. Ne bir ihtiyara hak 
ettiği saygıyı ne de bir çocuğa bekle-

diği sevgiyi gösterebilirim. Güzel bir 
kıza iltifat etmeyi denediğimde iki 
metre gerisinde dururum ki gelmesi 
çok muhtemel okkalı tokattan kaça-
bileyim. Çirkin bir vatandaşa üzül-
memesini söylerken de aynı taktiği 
uygularım çünkü söylediklerim çoğu 
zaman duymak istedikleri değildir. 
Çok az kalmış olsam da çalıştığım 
yerlerde müdürlerime söyledikle-
rimde sonradan haklı çıkmış olmam 
da bana bir şey kazandırmamıştır. 
Zira onlar çoğu zaman bana hak ver-
mek yerine patronun hasbelkader 
bundan haberdar olmamasıyla meş-
gul olmuşlardır. Ramazan’da oruçla-
rımı aksatmasam da gizli gizli yiyen-
ler kadar olamadığımı, arada bir içki 
masasında sızsam da kusanlar kadar 
sevilmediğimi de çoğu kişi kabul et-
mek istemese de ben bilirim. İşte 
bunlar ve bunlara benzer şeyler yü-
zünden çoğu zaman bir başımayım-
dır. Şimdi olduğu gibi. Ölmeden bir 
üç beş on gün önce olduğu gibi. 

 Öleceğimi bilsem, her adımı 
aşama aşama planlasam böyle yapa-
mayacağımı adım gibi biliyorum. 
Her şey tesadüfen oldu. Elimde tele-
fon hafta sonu ne yapsam diye düşü-
nüyorken birdenbire ekrandaki harf-

En Güzel Hafta 

Hüseyin Kılıç 
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ler sanki büyümeye başladı. “gidelim 

madem” “gidelim madem” 

“gidelim madem”. Takip 

ettiğim, “Keşke tanışsam, ne güzel 
gözleri var.” dediğim kız hafta sonu 
trekkinge gideceğini ilan ediyordu 
tüm takipçilerine. Otobüs sabah altı-
da kalkacaktı ve üç saatlik yolculu-
ğun sonunda öldüğüm dağdaki tek 
kahvaltı mekânına ulaşacaktı. O an 
kararımı verdim. Sabah altıda orada 
olacaktım ve aktiviteyi gece tesadü-
fen gördüğümü söyleyecek ve yer 
varsa ben de gelmek istiyorum diye-
cektim. Görevli eleman şaşkınlıkla 

gözlerini açardı belki böyle  . 
Ama ben uykusuz, zor açılan gözlerle 
böyle   bakıp “Gel bakalım,” diyece-
ğine inanıyordum. Kızla da belki ta-
nışırdım. Belki de tanışmazdım. So-
nuçta ben onun gözünde bir Selçuk 
Erdem karikatürüydüm. Telefonun 
arkasında komik bir karikatür olsam 
da yüz yüze gelince aynı performansı 
gösterip göstermeyeceğimden emin 
değildim. Saat ikiye geliyordu ve 
uyumamaya karar verdim. Hatta kıza 
özelden göz kırpan bir emoji eşliğin-
de, “Ben de gelsem keşke;)” yazdım.  

 Beş buçukta evden çıktım, tak-
siye atladım ve işte Kadıköy Evlen-
dirme Dairesinin önünde bekliyordu 
canım arkadaşım beni. Başını eğmiş, 
elindeki telefona bakıyor, bir şeyler 
yazıyordu. Düşündüğümden uzun, 

düşündüğümden güzel, düşündü-
ğümden akıllıydı. Daha akıllıydı, 
evet, nereden bildiğimi sormayın. 
Görür görmez bunu anlamıştım. Yüz 
yüze tanışmak için kendimi ikna ede-
ceğim hiçbir gerekçem kalmamış gi-
biydi. Yazmasını bitirip telefonunu 
cebine koymasıyla benim telefonu-
mun titreşmesi bir oldu. Ürperdim. 
Yok yok, bir aşk hikâyesi anlatmaya-
cağım size. Ama olanları da anlat-
mam gerekiyor. “Keşke gelseydin ca-
nım ya:(” yazmıştı.  

 Canım, diye içimden tekrarla-
dıktan sonra başka tarafa bakma ihti-
yacıyla yetkili abiye benzeyen birile-
rini aradı gözlerim. Benden daha kü-
çük hatta belki hâlâ liseye giden bir 
çocuğun elinde bir liste, tek tek gelen-
leri dolaştığını gördüm. Yetkiliydi 
ama abi değildi. Yanıma geldi, adımı 
sordu, gayriihtiyari söyledim. Adı-
mın listede olmadığını görünce pa-
nikledi. Yüzündeki sivilcelerden aldı-
ğım güvenle, gelmeden önce hazırla-
dığım cümleleri hiç teklemeden sıra-
ladım.  

 Sivilcelerinden beklenmeyecek 
bir öz güvenle beni tepeden tırnağa 
süzdü. Kendi hakkımda söylediğim 
bütün olumsuz şeylere rağmen dışar-
dan bakıldığında normal birisi gibi 
göründüğüm için kötü bir şey söyle-
mekten vazgeçti. İçinden ettiği küfür-
leri duyduğumun farkındaydı ama 
yine de kibarca son dakikaya kadar 
beklersem o zaman duruma bakaca-
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ğını söyledi. Çok değil on dakika 
sonra son dakika doldu ve tam be-
nim sığacağım kadar bir kişilik bir 
boşluk kaldı otobüste. Aylar sonra 
hafta sonunda dışarı çıkmakla kal-
mayıp üstüne trekking yapacaktım. 
Yani ne yapacağım hakkında hiçbir 
bilgim yoktu. Üç saat otobüsle gide-
cektik ve sonra yürüyecektik. Çok da 
düşünemedim, koltuğa kendimi atar 
atmaz uykuya daldım. Ancak üç saat 
sonra yetkili kardeşin sivilceleri gel-
diğimizi söylediğinde uyandım ve 
uyandığımı anlamadan kendimi oto-
büsün önünde buldum.  

 Benden başka herkes bir veya 
birkaç arkadaşıyla gelmişti ya da ba-
na öyle gelmişti. Herkes yanındakine 
bir şeyler anlatmanın derdinde kıpır 
kıpır olmasını garipsesem de gezi 
grubumuzun heyecanı ve neşesi ister 
istemez bana da geçer gibi oldu. 
Kendine güveninden ve dişlerinin 
tamamını görebilmemizden anladı-
ğım kadarıyla rehberimiz olan abla-
nın komutuyla zaten önünde durdu-
ğumuz köy kahvesinde birer çay içip 
kendimizi tanıttıktan sonra harekete 
geçtik. Herkes ne kadar mutlu, ne 
kadar başarılı, ne kadar sportmendi 
öyle. Dayanamadım ben de anlattım 
tıp fakültesine gittiğimi, tenis oyna-
mayı ve yemek yapmayı sevdiğimi, 
yurt dışını tercih etsem de okul dö-
neminde genelde zorunlu olarak 
yurt içinde aktiviteler ayarlamaktan 
hoşlandığımı. Üç gün sonra öleceği-
mi ve bunu tüm Türkiye’nin konuşa-

cağını bilsem hiç öyle yalanlar söyler 
miydim? Allah’tan trekking grubun-
dakileri televizyona sadece bir kez 
çıkardılar da ailemin ve arkadaşları-
mın söylediklerini sonradan gölgele-
medi bu açık beyaz yalanlarım. 

 Neyse, ne diyorduk. Tanıştık-
tan sonra kahveden çıktığımızda her 
zamanki gibi otomatik gruplaşmalar 
oldu. Bense parlak öz geçmişime 
rağmen tüm grupların dışında kal-
dım. Böyle durumlara alışık oldu-
ğumdan pek önemsemedim. Üstelik 
canım arkadaşımla konuşmak zo-
runda kalırsam bir gafla foyam orta-
ya çıkar diye en arkaya geçtim. Önde 
komutanımız ablamız arkada biz ne-
ferler köyden çıkıp çam ormanına 
doğru yürümeye başladık. Gruptan 
kesinlikle kopmayacaktık ve kendi-
mizi çok zorlamayacaktık. Komuta-
nımız trekkingi gezi olarak düşün-
mememiz gerektiğini hem spor hem 
vücudu arındıran ve doğayı bütün-
leşmemizi sağlayan bir aktivite oldu-
ğunu – ibadet de demiş olabilir -  ço-
ğumuzun bunu zaten bildiğini söyle-
mişti. 

 Doğada olmak güzeldi: çam 
ormanı, uzaktan gelen derenin sesi, 
yakından gelen kuş sesleri, otlardan 
mı çamlardan mı geldiğini kestire-
mediği ferahlatıcı kokular… En önde 
komutan, arkada müşteri olmadıkla-
rını düşünen trekking grubu, en ar-
kada ben tıngır mıngır gidiyorduk. 
Gruptakiler komutanın anlattıkların-
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dan ziyade mutlu olmak için oraya 
gittiklerinden mutlu olduklarını dü-
şünürlerken ben orada ne işim oldu-
ğunu sorguluyordum.  

 Yürümeye başlamamızın üstün-
den yarım saat geçmemişti ki patika 
yolun belli belirsiz çatallandığı bir ye-
re geldik. Grup çatalın sağından gi-
derken sol yanımdan yaklaşan şeytan 
“Neden olmasın?” diye sorunca ben 
sola saptım ve amaçsız ilerlemeye 
başladım. Kısa bir süre grubun sesi 
gelse de sonra tüm orman sadece ba-
na ve kuşlara kalmış gibi oldu. Amaç-
sız yürüyor, belirsiz patikadan çıkı-
yor, bir süre ağaçların ve çalıların ara-
sında ne yapacağımı bilemesem de 
başka patikalar bulup pusulasız bir 
gemi gibi ilk bulduğum toprak yolda 
ilerlemeye devam ediyordum.  

 Bir süre sonra uzaktan sesini 
duyduğum derenin yanına geldiğimi 
gördüm. Şırıl şırıl sesi huzur veriyor-
du. Yorulduğumu düşünerek sırt 
çantamda getirdiğim sandviçimi ye-
mek için kendimi derenin kenarında-
ki otların üstüne bırakıverdim. Sand-
viçimi yiyip dereden suyumu içtikten 
sonra biraz uzansam bir şey olmaz 
diye düşündüm. Trekking grubu ak-
lımdan çoktan gitmişti bile. Uzun za-
mandır olmadığı kadar güzel bir uy-
ku uyudum. Su sesi, kuşlar, doğanın 
kokusu… Başka türlüsü düşünüle-
mezdi zaten. Gözlerimi açınca ne ka-
dar uyuduğuma bakmak için telefo-
numu aldım elime. O da ne? Telefo-

nun şarjı bitmiş. Beş dakika mı baş 
saat mi uyuduğumu bilmeden telaşla 
ayağa kalktım. Korkmuştum. Grupta-
kiler de ailem de arkadaşlarım da 
yokluğumu hemen fark etmeyecek-
lerdi. Bununla barışıktım ama fark et-
tikleri zaman ulaşamayacak olmaları 
ve ormanda beni neyin beklediğini 
bilmemek kötüydü. 

 Bir süre nehri takip edersem 
mutlaka insan olan bir yere ulaşacağı-
mı düşünerek yürüdüm ama fayda 
etmedi. Nehrin kıvrımları ve kenarın-
daki ağaçlar, çalılar, kayalar bir şehir 
insanının dümdüz yürümesi için ya-
pılmamıştı. Zorlandığım yerlerde bir 
yukarı bir aşağı giderek olmayacağı-
na karar verdim. Gruba tekrar katıl-
mam gerektiğini düşünerek nereye 
gittiğimi bilmeden tekrar ormanın içi-
ne daldım. İçimdeki korku yürüdük-
çe yerini ferahlamaya bırakıyordu ve 
her zaman beni sevmelerini istediğim 
insanların o kadar da gerekli olma-
dıklarını düşünmeye başlamıştım. 
Yürümeyi bırakıp ormanın en yaşlısı 
olduğunu düşündüğüm bir ağaca 
yaslandığım sırada sesler gelmeye 
başladı. Önce uzaktan ne olduğunu 
anlamadığım şeyler duydum “……….yyy 

…….tttt” Tam bağıracakken vazgeçtim. 
Beni bulmalarını istemiyordum. 
Ağaçların daha sıkı olduğu bir bölge-
yi gözüme kestirip hızla yürüdüm ve 
kendimi gizledim. Sesler ritmik bir 
şekilde yaklaşıyordu. Aynı şeyleri 
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tekrarlıyorlardı. Ahmet Beeeeyyyy! –  

Ahmeettt!. Komutanımın ön-

cülüğündeki grup yaklaşmış, yaklaş-
mış ve biraz önce sırtımı dayadığım 
ağacın oraya kadar gelmişti. Adımı 
söylemekten sıkılan gruptakilerin 
bağırışları rahatsız ediyordu. 
Hooppp – Heeey-
yy!. Olduğum yerden çıkarak 

“NE VAR? NE?” demeyi düşünsem 
de kendi kendime “Siktir olun, gidin!” de-
mekle yetindim. Biraz daha beklese-
ler belki dayanamaz çıkardım ama 
onlar geldikleri gibi gidiyorlar, sesle-
ri de gittikçe duyulmaz hale geliyor-

du. Ahmet Beeeyyyy – Ah-

meeettt – Heeeyyy – Hooooppp! ………..  

 Tamamen uzaklaştıklarından 
emin olunca tekrar yürümeye başla-
dım. Hava kararmaya başlamıştı. 
Oksijen fazlalığından mı yoksa ilk 
defa bu kadar özgür hissetmemden 
mi yavaştan sarhoş olduğumu hisse-
diyordum. Dışarda koskoca bir dün-
ya vardı ve umurumda değildi. 

Umurumda değildi! Umu-
rumda Değildi! Bu durum 

böyle böyle kafamda gittikçe daha 
belirgin hale geliyor  

UMRUMDA DEĞİL 

diye bağırma ihtiyacı hissettiriyordu. 

Bulunma korkusuyla gülmekle yeti-
nip yürümeye devam ettim. 

 Sonsuz mutluluğumun yanına 
karanlıkla birlikte sinsice bir korku 
gelmişti. Rastgele yürümeyi bırakıp 
normal bir patika aramaya başlasa 
da gözlerim ağaçların arasına daha 
çok dalmaya, daha çok kaybolmaya 
başlamıştım. Artık aşağı mı gidiyo-
rum, yukarı mı; nehirden uzaklaşı-
yor muyum, ona yaklaşıyor mu-
yum? Anlayamıyordum. Çantamda-
ki ıvır zıvırlar da tükenmiş açlığım 
evde olsam saatlerce dayanabilecek 
olmama rağmen bir başka canavar 
olup beni sıkıştırmaya başlamıştı. Yi-
ne de özgürdüm.  He he he. Boku 
yemiştim, kesin kurtlara, yaban do-
muzlarına yem olacaktım. Ühü ühü 
ühü. Yine de orda kimse bana karışa-
mazdı. He he he. Bir tane mi meyve 
ağacı olmazdı şu bilmem naptığımın 
ormanında. Ühü ühü ühü. Yine de 
biraz da onlar düşünsündü. Hatta 
ağlasınlardı ah Ahmet’im vah Ah-
met’im, diye. He he he. Lan! Hasik-
tir! O ses de ne öyle? Kesin ayı. Tek 
pençeyle indirir valla beni. Ühü ühü 
ühü. Zifir karanlıkta bir sağa bir sola 
giderken unuttuğumu sandığım 
Amentüyü okuya okuya dolunaya 
şükrediyordum. En azından sık 
ağaçlardan çıkınca hâlâ bir umudun 
olduğunu söylüyordu aydede bana.  

 Kul sıkışmayınca Hızır gel-
mezmiş. Tam yorgunluktan bitap 
düşüp artık gülmemeye başladığım 
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sırada Rabbim Hızır’ı cismiyle değil 
kendi ismiyle yolladı bana. Allahu 
ekber! Yatsı vakti gelmiş olmalıydı. 
Kendi kendime yine doğru yönü bu-
lamadığımı söyleyip asker dönüşü 
yaptığım esnada müezzinin sesi ilahi 
bir müjdeyi getirmişti adeta. Korku-
dan ağlayacakken sevinçle birkaç 
damla yaş döktüm vatan toprağına. 
Yürürken yürürken bir köyün dibine 
kadar gelmiştim. Ses o kadar yakın-
dan geliyordu. Yine de ezan bitme-
den köyü bulmam gerektiğini düşü-
nüp aceleyle koştum. Nihayet cami-
nin minaresini görünce derin bir ne-
fes aldım. Kurtulmuştum. He he he! 

Yırtmıştım. He he he! Yaşayacak-

tım. He he he! 

 Artık kurtulmuş olmanın sevin-
ciyle açlığımı unuttum ve tekrar öz-
gürlüğümü düşünmeye başladım. 
Cami cemaatinin karşısına çıkmak is-
temiyordu canım. Camideymişim gi-
bi her rekâtı içimden tekrar ederek 
namazın bitişini hesapladım. Üstüne 
– kafamda – annem gibi iki de kaza 
namazı kıldıktan sonra herkesin evi-
ne gittiğinden emin oldum. Şimdi be-
ni ele vermeyecek bir ev bulmalıy-
dım. Çok büyük olmayan köyün dışı-
na doğru olan bir evi gözüme kestir-
dim. Kendimce en azından evlerine 
almazlarsa tekrar ormana kaçabilece-
ğimi düşünmüştüm. Ben eve varma-
dan evin ışığı söndü ama vazgeçme-
dim. Muhtemelen pek sağlıklı da dü-

şünemiyordum ama bir kere bu yola 
girmiştim. Ya da o yoldan çıkmıştım. 

Evin önüne gelince derin bir nefes 
alıp kendim bile duymayacağım şe-
kilde kapıya üç kere vurdum. Tık tık tık. 
Sessizlik. Bir kez daha vurdum. Tık tık 

tık. Sessizlik. Bu son deyip bir daha tık 

tık tık. Şükürler olsun sonunda içerden 
bir tıkırtı geldi. Zaman geçmek bilmi-
yordu. Acaba nasıl biri çıkacaktı kar-
şıma. Zamanın tedirginliğimden do-
layı geçmediğini düşünürken nerden 
baksan doksan yaşında iki büklüm 
Zöhre Nine’yi karşımda görünce an-
cak gelebildiğini anladım. Tam kor-
kar bu kadın eve almaz diye düşün-
düğüm sırada yaşlı vücudundan bek-
lenmeyen bir netlikle tepeden tırnağa 
beni süzdüğünü fark ettim. Korkmalı 
mı, rahatlamalı mı karar veremezken 
yüzüme tükürdü. Püh! Yüzüme ulaş-
madı ama tükürdü işte. Püh! Derdin 
varsa niye uğraştırırsın başkalarını? 
Gir hele. Söylediklerine anlam vere-
meden, ayakkabılarımı çıkardığımı 
da fark etmeden içeri girdim. Akşam 
ezanıyla gelmişler. Şehirden gelenler-
den biri kaybolmuş. Daha doğrusu 
kaybolmuş mu yoksa sapık cani katil 
mi bilinmiyormuş. Garip bir adam-
mış. Dikkat edecekmiş. Jandarmayla 
muhtar söylemiş. Bir yandan anlatı-
yor bir yandan ne ara nerden çıkardı-
ğını – o hızına, daha doğrusu yavaşlı-
ğına rağmen – görmediğim bazlama-
nın arasına peynir koyuyordu. Ye de 
yat, dedi. Sabah anlatırsın. Yedim. 
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Suyumu içip yattım. En güzel hafta-
mın başladığını henüz bilmiyordum. 

 Öğlene kadar uyumuşum. 
Uyandığımda önce sırtımdaki ağrıyı 
hissettim. Evimde olduğumu zanne-
dip küfredecekken burnuma doğru 
hücum eden tozlar yüzünden hapşu-
rurken doğrulmak, doğrulurken de 
evi görmek zorunda kaldım ve sıçra-
dım. Zöhre Nine karşımda oturuyor 
bana bakıyordu. Gece gelmeyen tü-
kürüklerini hissedip yüzümü ovuş-
turunca güldü. Yaşından beklenme-
yecek kadar çok dişi vardı. Orada ol-
mamı hiç yadırgamıyor, benden 
korkmuyordu. Torunuymuşum gibi 
hissettim. Sanki o da öyle düşünü-
yordu. Gel kahvaltı yap, dedi. 
Hikâyemi merak etmiyordu. Ben 
hem onunkini merak ediyor hem be-
nimkini merak etmesini istiyordum. 

 Bu umursamazlık ve dinginlik 
yüzünden kahvaltı bitene kadar bu 
giriştiğim saçma macerayı düşün-
mek yerine iyilik meleğimin ağzın-
dan çıkacak kelimelere odaklandım. 
O domuz Ahmet yok mu o domuz, 
dedi. Bana söylediğini zannedip ir-
kildim. “Senin de mi adın Ahmet 
yoksa?” diye sordu, başımı salladım. 
Torunundan bahsediyormuş. Ona 
benzetmiş beni. Kim bilir nerdeymiş. 
Bir kızının bir oğluymuş. Kız iki ya-
şındayken kocası hayvanları otlat-
maya diye gitmiş, gelmemiş. Akrep 
ısırdı demişler. Akşamına gelmeyin-
ce aramaya çıkmışlar. Biliyormuş bir 

şey olduğunu. O yüzden ölüsünü 
görünce hiçbir şey dememiş. Gece-
sinde kızını sallarken ağlayıvermiş o 
kadar. Anlattıkça anlatıyordu. En 
son ne zaman birine bunları anlattı-
ğını düşündüm bir cevap bulama-
dım. Evlenmemiş bir daha. Tek der-
di kızıymış. Okula da göndermiş. 
Göndermez olaymış. Gâvur öğret-
men “Bu kız akıllı, okut.” demiş, 
dinlemiş. Dinlemez olaymış. Parasız 
yatılıya diye köyden bir çıkmış, çıkış 
o çıkış. Çıktığı kabuğu beğenmez ol-
muş yosma. Yaz tatillerine gelmiş 
ya, o kadarmış. Anamı da alıyım ya-
nıma dememiş. O da sesini çıkarma-
mış. Köyden çıktığı yetmemiş, bir de 
gâvur iline gitmiş. Madam olacakmış 
yosma. Hiçbir şey hissetmiyor gibi 
anlatıyordu ama keşke ağlaya ağlaya 
anlatsaydı, diye içimden geçiriyor-
dum. Belki de biliyormuş babası gibi 
erken öleceğini de ondan dönmemiş-
miş köye. Ahmet on yaşındayken 
ölüvermiş. Yazları gelen torunu bü-
yüyünce gelmez olmuş. Üç yıldır sa-
dece bayramda seyranda arıyormuş 
domuz. Yere batasıca. Ben de aynı 
onun Ahmet’i gibiymişim. Biraz alık 
ama pek duyguluymuşum. Ben bir 
şey anlatmadım. Benim hikâyemi 
merak etmedi ya da yavaş yavaş öğ-
reneceğini belki de biliyordu. “Adın 
neydi ninem?” diye sordum. Zöhre, 
dedi. Deli Zöhre derlermiş köyde. 
Belli, dedim içimden. Bana güvenip 
eve alan anca deli olur. Ne güzel 
adın varmış dedim yüzüne karşı. Se-
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vindi çocuk gibi. Kim bilir en son ne 
zaman birisi ona güzel bir şey söyle-
miştir diye düşündümse de yine bir 
cevap bulamadım.  

 Kahvaltıdan kalkınca nihayet 
vücudum da beynim de kendine gel-
di ve ilk iş telefonumu şarja takmak 
üzere davrandım. Prizi görür görmez 
ortadan kaybolmak için bir otobüs 
dolusu insanın olduğu bir organizas-
yonu seçmenin saçmalığını fark et-
tim. Böyle bir durumda benim bile 
yokluğumun fark edileceği aklıma 
geldi. Kim bilir kim nasıl kızacak, be-
ni her defasında daha aşağısını hisse-
demem dediğim ve her defasında ya-
nıltan ve şaşırtan hangi kuyulara gö-
meceklerini düşünüp vazgeçtim. 
Onun yerine televizyonu açtım. 

“Dün sabah İstanbul’dan trekking 
yapmak üzere yola çıkan gruptaki 
Ahmet Göksun’dan hâlen haber alı-
namıyor. Organizasyona son dakika-
da katılan ve yürüyüş başladıktan bir 
süre sonra ortadan kaybolan Gök-
sun’un kayıp mı olduğu yoksa daha 
önce yaptığı bir planı mı uyguladığı 
bilinmiyor. Gece geç saatlere kadar 
bölgede araştırmalarına devam eden 
jandarma ve AKUT ekipleri günün 
ilk ışıklarıyla yeniden çalışmaya baş-
ladılar.” 

 İstemsiz bir kahkaha patlattım. 
Benimle birlikte televizyona bakan 
Zöhre Nine’nin düşündüğümün aksi-
ne kulaklarının çok iyi duyduğunu ve 

benim ne diyeceğimi beklediğini gör-
düm. “İkisi de değil, ne onların dü-
şündüğü gibi kayboldum, ne de böy-
le bir şeyi planladım. İçimden yalnız 
kalmak ve özgür olmak geldi ve ay-
rıldım.” dedim o bir şey sormadan. 
Gözlerinden bu kararımdan memnun 
olduğu okundu birkaç saniyeliğine. 
Yorum yapmadı. Sanırım beni torunu 
Ahmet’in yerine koymuştu. Trekking 
grubunun komutanı, sivilceli oğlan, 
bir de gördüğümü hiç hatırlamadı-
ğım çok konuşan biriyle yapılan rö-
portajlarda bir şey yoktu. İkisi bu an-
lamsız olayın neden başlarına geldik-
lerini sorguluyor, üçüncüsü ömrü bo-
yunca anlatabileceği bir hikâye bul-
muş olmanın keyfini çıkarıyordu. Rö-
portaj bitince kanalı değiştirdim. De-
ğiştirdim, değiştirdim ve bir Kemal 
Sunal filminde durdum.  

 Gün boyu gerçekten ninemin 
evinde miskinlik yapıyormuşum gibi 
televizyona bakıp, sıkıldıkça uyuklu-
yordum. Zöhre Nine ise hiçbir şey an-
latmasa da varlığıyla huzur bulduğu 
torunu gelmişçesine günlük hayatına 
devam ediyordu. Akşam tekrar ha-
berleri açtım. “Aramalarını Ahmet 
Göksun’un telefonundan son sinyalin 
geldiği bölgede yoğunlaştıran ekipler 
henüz bir ipucu yakalamış değil. Bir 
yandan da bölgenin can damarı olan 
derede çalışmalarda bulunmak üzere 
dalgıç ekiplerinin gönderilmesine ka-
rar verildi. Göksun’un ailesi ekipler-
den her an gelebilecek müjdeli haberi 
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bekliyor.” 

 Ekranda annem, babam, kız 
kardeşim üzgün üzgün bakıyordu 
kameraya doğru. Ne kadar hayat do-
lu olduğumu, doğayı çok sevdiğimi, 
gerek arkadaş gerek iş çevremde ne 
kadar çok sevildiğimi anlatıyorlardı. 
Annemin Kur’an okurken, babamın 
camdan dışarı bakarken, kız kardeşi-
min elinde her an çalacak gibi duran 
telefonla televizyonda benimle ilgili 
çıkan habere bakarken görüntülerini 
çekmişlerdi. Benim için üzülüyorlar-
dı. Üçü bir arada. Daha iki gün önce 
evdeyim diye üzüldüklerini düşün-
düm. Sevindim. 

  Ertesi gün yine aynı şekilde 
başladı. Uyandım, nerede olduğumu 
şaşırdım, Zöhre Nine’yi gördüm, be-
ni bekleyen kahvaltıya oturdum. 
Köyde bir başına olduğunu, hep bir 
başına olduğunu anlattı. Bir başına 
olunca insanın güçlü olması gerekti-
ğini, güçlü olmak için de aksi olması 
gerektiğini söyledi. Yoksa, dedi yok-
sa bu köylü milleti çiğ çiğ yer adamı. 
Şehirli de öyle, dedim; duymadı. Yi-
ne kızına getirdi lafı, madam olacak-
mış yosma, dedi. Okulu bitirip anası-
nı yanına alacağına Fransa’ya gitmiş. 
Daha çok okuyacakmış yosma, ne 
gerek varsa. Orda kendi gibi birini 
bulup evlenmiş. Haber bile verme-
miş. Yanında damat, gelivermiş ev-
lendim diye. Damat da pek sessiz-
miş, sevmezmiş sessiz adamı, ne çı-
kacağı belli olmazmış. Köpürecek-

miş köpürmesine ama arabadan 
uyuyan Ahmet’i çıkarınca dayana-
mamış, uzatmış elini öpsün diye. 
Sonraları damat gelmemiş, bu ikisi 
tek, o da sadece yazları. Ahmet’in 
hatırına katlanmış. İnsan kendi kızı-
na katlanır mı katlanırmış. Benimki-
ler gibi, dedim ama ters ters baktı. 
Televizyonda gördüklerini gerçek 
sanmıştı. Adamla ayrılmış sonra bir 
zaman. Ondan da haberi olmamış. 
Sonunda Türkiye’ye gelmiş ama öl-
meye gelmiş meğer. Aha, orda yatı-
yormuş. Sekiz yıl olmuş. Ahmet gel-
meye devam etmiş bir süre ama üç 
yıldır bırak gelmeyi aramıyormuş 
bile. Ben ben olayım, öyle hayırsız 
olmayımmış. 

 Elim telefona gitti, geldi, gitti, 
geldi. Şarja takarsam neler olacağını 
düşündüm. Telefon bir anda açıla-
cak, açılır açılmaz sinyal çok gizli bir 
merkeze gidecekti. Merkezdekiler bu 
sinyalle heyecanlanacak, o arada iç-
lerinden biri operasyonu geciktir-
mek pahasına evi arayacak ve kız 
kardeşim telefonu açacaktı. Ses, kar-
deşime “Sanırım bulduk onu,” diye-
cek kız kardeşim ağlamaya başlaya-
caktı. Sonra helikopterlerle koman-
dolar gelecek, Zöhre Nine bana çor-
ba kaynatırken bir anda kapıyı kırıp 
içeri gireceklerdi. Keyiflendim. Son-
ra ya gerçekten öyle olursa diye ür-
perdim. Sonra ben kim köpek, de-
dim. Bir daha köpek, dedim. Bir da-
ha. İçimden havladım üç kere. Ağla-
mak istedim. İçimden güldüm. Ku-
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mandaya bastım, Seda Sayan çıktı 
karşıma. Ablan kurban olsun sana, 
dedi karşısındakine. Üstüme alındım. 
Sağ ol abla, dedim. 

 Uyuyakalmışım. Ben uyurken 
akşam olmuş. Haberler başlamış. Gö-
zümü açtığımda iş yerimi gördüm. 
Arkadaşlarım bir üzülmüş bir üzül-
müşler… Allah’tan ümit kesilmezmiş. 
İş arkadaşları tarafından çok sevilen 
Ahmet Göksun için tüm ekipler sefer-
ber olmuş. Masam beni bekliyormuş. 
Yarım kalan işlerim varmış gibi ma-
saya ne olduğunu bilmediğim dosya-
lar koymuşlar. Bir de yarısı içilmiş 
kahve fincanı. Olacak o kadar, dedim. 
Patron hariç diğerleri gerçekten üz-
gün gibiydi. Tekrarı yok bunun, de-
yip ekrana kilitlenmişken ninem düğ-
meye basıp kapattı televizyonu. Ye-
mek vaktiymiş. Günah olurmuş ye-
mek yerken televizyon izlemek. Aile-
min ne dediğini merak edip televiz-
yonun açık durmasını içimden geçir-
sem de hemen peşinden onların en 
başta çıktığını düşünüp gönül rahatlı-
ğıyla geçtim sofraya. 

 Sabah huzur içinde uyandım. 
Nerede olduğumu biliyordum. Kah-
valtı hazırdı. Ahmet’in küçüklüğünü 
anlattı. Aynı anası gibi olduğunu. Ak-
lına eseni yaptığını. Ne yaparsa yap-
sın kızmadığını. Bulgur pilavını çok 
sevdiğini. Hiçbir şey anlatmadığını. 
Benim de onun gibi olduğumu. Tek 
bir kere gelse de ölmeden son bir gör-
se ne güzel olacağını. Benim ninem 

olsaydı her yaz kesin geleceğimi söy-
ledim. Ölmeyeceğini de. Güldü. O 
aramıyorsa sen ara dedim. Hiç aklına 
gelmemiş gibi şaşırdı. O esnada kapı 
çaldı. Daha doğrusu yumruklandı. 
Yudumladığım çay boğazıma durdu, 
öksüremedim. Muhtar jandarmayla 
gelmiş. Köye gelirsem ilk onun eve 
girermişim. Dikkatli olacakmış. Hiç 
görmüş müymüş onun Ahmet’i gibi 
bir delikanlı. Hem onun adı da Ah-
met’miş. İçerde çay içiyor, dedi ni-
nem. Kalpten gidecektim. Jandarma-
nın da kalp atışlarının hızlandığını 
hissettim. Muhtar, “Bakma ona ko-
mutan.” dedi. Ninem orda değilmiş 
gibi ekledi: “Deli Zöhre deriz biz 
ona,” Ninemin yüz ifadesini merak 
ettim ama muhtarın sesini duydum. 
“Gel öbür evlere gidek.” 

 Muhtar gidince bir defter getir-
di ninem. Bak hele var mı Ahmet’in 
numarası diye. Numarayı bulmak zor 
olmadı. Yıllardır görmediğim telefon 
defterinde iki numara vardı. Biri öl-
müş kızının biri Ahmet’in. Ev telefo-
nundan Ahmet’i arayıp ahizeyi nine-
me verdim. Önce konuşamadı. Sonra, 
“Ölmeden son bir göreyim seni.” de-
di ondan beklemeyeceğim bir oyun-
culukla. Kapattığında yüzü gülüyor-
du. O da hafta sonu gelecekmiş zaten. 
Anası gibi yalancıymış ama o daha 
çok sözünde dururmuş. Kesin gelir-
miş. Sonra bana baktı, bir şey diyecek 
oldu. Demedi. Hafta sonuna iki gün 
kalmıştı. Nereden aratmıştım şu to-
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run Ahmet’i. Bir şey demem gerekti-
ğini düşündüm. Demedim. Kalktım 
televizyonu açtım. 

 Bu sefer telefon hiç aklıma gel-
medi. Sadece televizyona baktım. 
Sanki dünyadan kısa bir süreliğine 
izne ayrılmıştım ve aydan ya da 
onun civarında Küçük Prens’teki gi-
bi tek benim sığacağım bir gezegen-
den aşağıya bakıyordum. Yapmam 
gereken bir şey yoktu. Tanrısal bir 
nine tüm ihtiyaçlarımı karşılıyordu. 
Ne bir şey okumam ne bir şey yaz-
mam ne de bir şeyi yetiştirmem ge-
rekiyordu. Kimseye kendimi göster-
mem de şart değildi. Zaten asıl olay 
görünmez olmamda ve herkesin be-
nim için endişelenmesi, beni arama-
sı, beni özlemesi, beni sevmesindey-
di. Belli ki bazı şeyleri yanlış yorum-
lamıştım yaşarken. Yaşarken diyo-
rum çünkü o köy evinde farklı bir 
formdaydım. Bu formdaki boşluğu 
doldurmak için Türk TV kanallarının 
gündüz kuşağını izlemek kadar etki-
li başka bir eylem bulunamazdı. 
Mutluydum. Çok mutluydum. O 
mutlulukla akşamı ettim. 

 “Ahmet Göksun’u arama çalış-
maları devam ediyor. Uzmanlar or-
manda kaybolmuş olsa bile hayatta 
olma ihtimalinin olduğunu, bununla 
birlikte yaban hayvanlarıyla karşılaş-
mamış olmasını ümit ettiklerini söy-
lüyorlar. Geçen sürede yönünü yitir-
diği için nereye gittiğini bilmeden 
çok uzaklaşmış olabileceği gibi he-

nüz kurtarma ekiplerinin ulaşmadığı 
bir bölgede farkına varmadan sıkış-
mış olma olasılığının daha yüksek 
olduğu ifade ediliyor. Gözü yaşlı aile 
bir mucize olmasını bekliyor. Gök-
sun’un annesi, babası ve kız kardeşi-
nin yanı sıra Müjgân da heyecanla 
ortaya çıkacağı günü bekliyor.” 

 Ulan televizyoncular. Anne-
min pek akıllı süpürgesini de çek-
mişler farklı açılardan. Müjgân de-
dikleri o. Müjgânın ayarlarını ben 
yaptığım için onun da beş gündür 
çalışamadığını ve çok üzüldüğünü 
söylüyorlar. Bir an inanır gibi ol-
dum. Ahhh Müjgân, dedim gayriih-
tiyari. Sonra işin – kibar olmak gere-
kirse – suyunun çıktığını düşünüp 
kapattım televizyonu. Özgürlük saç-
malamaktır demişti birisi bir gün. 
Bunu kastetmediğinden emin bir şe-
kilde aklıma geliverdi. Sanırım artık 
gizli gezegenimden dünyaya inme-
min vakti gelmişti. Ne yapacağımı 
bilmeden evin içinde dolandım dur-
dum. Ninem yine hiçbir şey söyle-
medi. Yattım ama uyuyamadım. Te-
lefonu şarja taktım ama açmadım. 
Sabah ezanına kalkan ninemin elini 
öpüp müsaade istedim. Hem Ahmet 
de gelecek hafta sonuna, dedim gön-
lü olsun diye. “Ormana mı evine 
mi?” diye sordu sadece. Eve deyince 
köy ekmeğinin arasına domates ko-
yup “Şunu ye de öyle çık bari.” dedi. 
Ormana desem daha fazla erzak ve-
recekti. Karnımı doyurduktan sonra 
tekrar elini öpüp çıktım evden. Çok 
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büyük olmayan köyün öteki ucuna 
kadar yürüyüp günün iyice aymasını 
bekledim. Yeterince gündüz olduğu-
na kanaat getirince hem telefonu aç-
tım hem köyün içine doğru yürüme-
ye başladım. Ne çok mesaj gelmişti 
öyle. Son kez sevindim beni seviyor-
lar diye. Karşıma çıkan ilk köylüye 
hiçbir şey bilmiyormuş gibi yolumu 
kaybettiğimi söyledim. Heyecanla be-
ni muhtarın evine götürdü. Hiç de or-
manda kalmışa benzemediğim için 
şaşırdılar ama ormanda bulduğum 
yemişleri yediğimi, nehirden su içti-
ğimi söyledim. İnanmasalar da jan-
darmaya haber verdiler. Herkes önce 
bulundum diye sevinse de sonradan 
sapasağlam olduğumu görüp moral-
leri bozuldu. Kız kardeşimi aradım ve 
birkaç saat içinde kendimi İstan-
bul’daki evimde buldum. 

 Sapasağlam olmam evdekilerin 
de canını sıksa da sevindiler. Nasıl 
olsa işin aslını birkaç günde öğrenir-
lerdi. Öğrenmediler. Yine de şoku at-
latmaları birkaç gün sürdü. Annem 
durup durup sarılıyor, kız kardeşim 
öpüyor, babam iyi miyim diye bakı-
yor, arkadaşlarım sürekli arıyorlardı. 
Üç gün daha herkesin beni sevdiğini 
düşünerek geçirdim ama üçüncü gü-
nün sonunda babamın, “İlgi çekmek 
için yaptı pezevenk!” sözüyle evdeki 
tüm büyü bozuldu. İş yerindeki bü-
yünün bozulması da çok sürmedi. Ba-
bamın düşüncesi bir salgın gibi her-
kese bulaşmıştı. İlgi çekmeye çalışan 
pezevenk olarak öldüğüm haftadan 

daha kötü bir hale geldim. İnsanlar 
gerçekten beni sevdiklerine inanmış-
lardı o bir haftada. Kanlı canlı bir şe-
kilde karşılarına çıkınca tekrar evde 
odama, iş yerinde bilgisayarımın ba-
şına dönmem çok uzun sürmedi. İn-
ternetteki hesaplarımda da sanki her-

kes “İlgi çekmeye çalışı-
yor.” diye düşünüyor gibi geldiği 

için onları da kapatıp başka bir çizgi 
film karakteriyle yeni hesaplar açtım. 
Yeni kankalar edindim.  

 Ölmeden ama yaşamadan da 
neredeyse bir yıl geçti o en güzel haf-
tanın üzerinden. Bıyık bıraktım, küpe 
taktım. Kimseye anlatmadım o beş 
günde neler olduğunu. Bugün, bu 
kez planlı bir şekilde başka bir şirke-
tin aynı yere yaptığı trekking gezisine 
gittim. Köye girdiğimde içim bir hoş 
oldu. Bir fırsatını bulup Zöhre Ni-
ne’min evine gitmek istiyordum ama 
köy kahvesinde kahveci nereden tanı-
dığımı sorduktan sonra altı ay önce 
öldüğünü söyledi ninemin. Torun 
Ahmet’in bir arkadaşı olduğumu ve 
yıllar önce köye geldiğimi söyledim. 
Bir yılda sivilcelerinden kurtulup işi-
ni de değiştiren çocuğun komutasın-
da bu kez kendim olarak yürüdüm, 
yürüdüm, yürüdüm. İlgi çekmeye ça-
lıştığımı söylemeyecek tek kişi de öl-
düğüne göre ne demeye yaşadığımı 
düşünerek en güzel haftamı detayları 
unutmadan yazmaya karar verdim.  
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Bir bulut ağacın dalına asıyor kendini, 

kör edilesi merakımın  

gözleri 

yine  

fal taşı, 

kuş günlerim aynada kaldı, 

gök göğsümde dört dönüyor 

 

Mevsimin belinde bir çaput şimdi  

annemin yüksüz 

alacalı dili, 

yırtıcı kuşlar arasında 

mırıl mırıl ufalanır 

 

Çatal kaşık seslerinde bot izleri, 

bu adamlar büyük, büyük! 

sözleri söz, 

dişleri çürük, 

yüreğim sesimde çifte atıyor 

Av 

Mehmet Cebe 
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Yüzüm düşüverdi sonunda  

aynam kırıldı, 

annem niye hâlâ şen şakrak bir mırıltı? 

 

Havada, karada, denizde, 

her zaman ve her yerde 

değilim, 

topu topu duvarda  

kendi hâlinde bir lekeyim 

 

burada 

günlerim erkenden indiriyor kepenk, 

görsen 

güldüğüm gün öldüğüm güne denk 

 

 

İçimde tepinen çocuklar bir bir çıksın, 

avlayacaksa kuş günlerimi onlar avlasın 
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S es, kaynağından ayrıldıktan sonra or-

tamda her yöne yayılır. Yansır, kırılır 

ve yüzeyler tarafından emilir. 

* 

 “Biz biz idik biz idik, yüz bin kız 

idik, gece oldu dizildik, gündüz oldu 

silindik?” 

 “Sen de başka bilmece bilmezsin. 

Yıldız tabii.” 

 “Aklımda mı kalır benim? Sor 

dedin sordum. Babam gözünüzü dört 

açın, dedi. Unutma! Ben unuturum bel-

ki.” 

 “Hadi hadi, unutmazsın sen. 

Kandırma beni.” 

 “Bunu unutmam. Çobanım ben. 

Tuz yalamış sürüye bir avuç su içme-

den dere geçiren cinsinden hem de. Ma-

saldaki gibi.” 

 “De bakalım, ne dedi babam?” 

 “Selkıran’a gelince sürüyü iyice 

toparla. Köpekleri de sıkıla. Karşı sırta 

geçene kadar uyanık ol! Kurt yatağıdır 

ora. Çayıra ulaşınca korkma. Bırak ya-

yılsınlar. Dönerken daha dikkatli ol! 

Alaca karanlığa kalma!” 

 “Aferin sana.” 

 “Yürü hadi geç kalacağız.” 

* 

 Eskiden her evde Sümerbank işi 

kalın battaniyeler olurdu. Dedem, bu 

milletin kıçı yamalıksız don gördüyse 

Sümerbank sayesindedir, derdi. Sobasız 

misafir odalarına serilen döşeklerin ke-

narına, muteber konuk üşürse yorganın 

üstünden sarınsın diye, mutlaka kalın 

bir battaniye konurdu. Pek itibarlı bir 

konuk olmasam da o döşeklerde, o bat-

taniyelere sarınarak çok uyudum. De-

dem öldükten sonra, amcamlarda, da-

yımlarda…  

 Ağır, hiç gitmeyen yün kokusu 

hâlâ burnumun ucunda. İnsan, kokuyu 

hiç unutmazmış. 

 “Hayırsız” babam yalnızca bir 

sesti. Kırk yılda bir, amcamların kırmızı 

telefonundan duyduğum yabancı bir 

adamın sesi. Dünya haritasında şehri-

mize yedi buçuk çocuk parmağı uzak-

lıktaki bir ülkeden kesik kesik gelirdi...  

 Anamın sesini ne kadar uğraştıy-

sam bir türlü hatırlayamadım. Burnum 

Ses Çekirdekleri 

İbrahim Savar 
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battaniyelere gömülü, başım kalın yas-

tıklarda, derinleri dinledim geceler bo-

yu. Yine de duyamadım. 

* 

 Gün inerken köye girdi sürü. Ço-

banlarda bir telaş bir telaş... Babanın içi-

ne bir korku düştü: Acaba?  

 O kadar da tembihlemişti. Sürüye 

baktı. Eksik yok gibiydi. Çocuklar sürü-

yü geride bırakıp koşarak geldiler: 

 “Baba! Baba! Bir mağara dolusu… 

Tavanlara kadar…” 

 “Ne mağarası? Ne dolusu?” 

 “Çayırın orada bir mağara bul-

duk. Ağzı küçücük, tavşan yuvası gibi… 

Ama içi kocaman...” 

 “Ne var içinde? Kurt ini mi?” 

 “Dana gözü kadar… Aha böyle 

böyle… Bir mağara dolusu…” 

* 

 Hayatımın sefalet devri dedem 

öldükten sonra başlar. O zamana kadar, 

birçok eksiği olsa da mutlu ve renkli bir 

yaşamım vardı. Toprak tabanlı iki göz 

odadan ve önündeki ufak bahçeden iba-

ret evimizde gül gibi yaşardık. Dedemin, 

aşağıdaki caddede küçük bir fırını vardı. 

Küçük dediysem, gerçekten küçük… Ek-

mek pişmez bunda, derdi her seferinde. 

Peksimet, susamlı çubuk, sabahları da 

simit çıkarırdık. Kör karanlıkta açtığımız 

fırının önünden uykulu ve yorgun be-

denler sürüklenmeye başladığında vakit 

bize neredeyse öğle olurdu. Dedem elin-

de kürekle fırının ağzında, ben kayar 

cam pencerenin önünde, istasyonun 

öbür yanındaki ayakkabı fabrikalarıyla, 

torna atölyelerinde çalışan işçilerin kah-

valtılarını hazır ederdik. Öğleden sonra-

ya pek iş olmazdı. Ben ortalığı süpürür-

ken dedem ertesi günün hazırlığını ya-

pardı. Kese kâğıdımız bittiyse bakkaldan 

bir deste eski gazete alıp eve dönerdik. 

Ben hayatın hep öyle peksimet kokulu 

olacağını sanırdım.   

* 

 “Yurdumuza bu sabah intikal 

eden tetkik heyetinde pek çok ülkeden 

mütehassıs bulunuyor. Geçen ay keşfe-

dilen mağarada faaliyette bulunacak he-

yete, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesinden 

ve Fen Fakültesinden hocalar refakat 

edecek. Üç gün süreceği tahmin edilen 

çalışmalar neticesinde tanzim edilecek 

ilmî rapor kamuoyunun takdirine sunu-

lacak.” 

* 

 Dedem öldü. Dükkânla ev satıldı. 

Ben, soğuk misafir odalarında kaldım 

bir vakit. 

* 

 B... vilayeti N... ilçesi sınırları da-

hilinde, halk arasında Selkıran ismiyle 
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bilinen mevkide 19 şubat 19.. tarihinde  

B. K. ve H. K. isimli çocuklar tarafından 

bulunan mağarada, her birinin çapı 4 

santimetre olan yüklü miktarda, daha 

önce hiçbir yerde gözlenmeyen, daire 

biçiminde cisimler olduğu tespit edil-

miştir. Ayrı zamanlarda ve her biri 

müstakil olarak teşekkül etmiş olduğu 

düşünülen cisimlerin, zamanla birbiriy-

le kaynaşmak suretiyle yekvücut ol-

dukları tahmin edilmektedir. Sayıları 

hakkında fikir yürütmek mümkün ol-

mamakla birlikte, ulaşılabilen derinliği 

20 metreden, genişliği 5 metreden, yük-

sekliği 2 metreden ziyade olan mağara-

nın tamamına yakını bu cisimlerle kap-

lıdır. Büyük kitleden çekiç ve murç ma-

rifetiyle koparılabilen numunelerin şef-

faf olan dış kısımlarının ortasında ma-

ğaranın duvarlarıyla aynı renkte (koyu 

kahverengi) bir merkez bulunmaktadır. 

Şekil ve görünüm itibariyle irice bir 

misketi andırmaktadır. Laboratuvar tet-

kiki sonucu mezkûr cisimlerin yapısın-

da tespit edilen elementler şunlardır: …             

* 

 Pazar gazetesi önünde seriliydi 

hâlâ. Başı ellerinin arasında düşünüyor-

du: Ses, yüzeyler tarafından emilir. Yü-

zeylerin emdiği şeyler, bir doygunluk 

noktasını geçince taşar. Nem alan du-

var yeşerir, fazla sulanan tarla bataklık 

olur. Belki…  

 “Çay ister misin?” 

 “İçmeyeceğim.” 

 Dışarıdan gürültüyle bir kamyon 

geçti. Camın önündeki begonyanın 

yaprağı hafiften titredi. Telaşlı bir serçe, 

çöpün kenarından kaptığı ekmekle ha-

valandı. Bir parçasını yere düşürdü. Bir 

karınca rızkını sırtlanıp uygun adım 

yuvasına koşmaya başladı. Üst kattan 

süpürge sesi duyuldu. Biri radyoyu aç-

tı. Eski bir türkü, bir barak havası, bir 

keman ağlaması… 

 “Hava çok güzel bu gün… Paza-

ra gidelim, ne dersin?” 

 “…” 

 Biçare Zarife bağıra bağıra can ver-

di. Böyle doğum görmedim ben anam. Yer-

leri, toprakları avuçladı durdu. Gün batma-

dan doğasıya çırpındı. Çığlığı dünyaları 

tuttu. Bütün bir mahalle uyumadı o gece. 

Kediler, köpekler bile köşelere sindi korku-

dan. Güneş şu karşı duvara vururken söküp 

aldık bebeği. Yerde yatakta hal kalmadı da 

battaniyeye sarıp götürdüler ölüsünü. Yıka-

nırken yumruğundaki toprakları alamadık. 

Bu kadersiz de böyle büyüdü gitti onun bu-

nun memesinde. Bereket dedesi yiğit adam, 

ezdirmedi kimseye. Allah uzun ömür ver-

sin…      

 Gazetede çocuk çobanların neşeli 

bir fotoğrafı basılıydı.  

 “Cevap vermedin?” 

 “Olur, gidelim.”  
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Çoban Sanrısı 

Ahmet Sait Karaca 

Yukarda kuşlar var 
Başımızın üstünde 

Dalsız budaksız duruyorlar 
Son bahçe bu elmaların yandığı 

Ve vakitsiz düşlerin ölüp dirildiği 
Hem hasret yersiz ve tatsız böyle günlerde 

Hem sevemedim diye de üzülme, hayat işte 
Ben ellerini görmedim zaten 

Damarlar ve mor 
Ben o suyu çiçeklere vermedim 

 
Anonslar sade uyurken duyuluyor 

Ve uykusuz geceler tahta iniltisine dönüşüyor beynimde 
Bağıranları duymuyorum 
Bağıranları duymuyorum 
Bağıranları duymuyorum 

Ama 
Bu kadar da gürültüsüz yaşanmaz ki 

Fakat sen yine de gözlerini açma 
Kimseyi duymuyorum böyle güzel 

Damarlar ve mor 
Yüzün boşlukta ufalanıyor 

 
Yukarda kuşlar var  
Başımızın üstünde 

Sen onları görmemiş gibisin 
Korkma dağlardan da bahsetmeyeceğim artık 

Ama sen de bana gülümse deme 
Böyle geçmezdi sanki bulutlar 

Bu kuruyan ceviz bu sancısız gök 
Bekleme her şey yerli yerinde 

-kuru kalabalıklar ıslak kaldırım- 
Ve batan bir şeyler  

Damarlar ve mor 

Şiir Yıl  1  Sayı  6  



D ondurucu bir ayaz… Fakirine, 

zenginine, saraylısına, şehirlisine, 

kısacası burnunu sıcak bir yere saklaya-

mayan herkese Ocak ayının eşikte oldu-

ğunu haber veriyordu ve elbette bana da.  

 Sahi, neden bu boş kıyılarda aylak 

aylak dolaşıyorum? Fenerlerin içine do-

lan rüzgârın alevi söndürmeye çalıştığı 

gözüme ilişiyordu. Yine de bu dört lam-

balı fenerler oldukça parlak bir şekilde 

yanıyorlar. Onun parlak ışığının ardında 

karanlığa gömülen saray, özellikle de 

pencereleri ile daha da karamsar görü-

nüyordu. Devasa aynalı camlarından tipi 

ve karanlık yansıyor, Neva’nın donmuş 

boşluğunun üzerinde rüzgâr esiyor ve 

inliyordu. “Ding-dong! Ding-dong!” ses-

leri, kasırganın içinde yankılanıyordu. 

Kaledeki kilisenin, saat kulesinin sesiydi 

bu ve çanın iç karartıcı her bir vuruşu, 

benim tahta bacağımın bu granit levhaya 

doğru attığım her adıma ve hasta kalbi-

min dar göğsümdeki her çarpışına denk 

düşüyordu.  

 Kendimi okuyucuya tanıtmalıyım. 

Ben tahta bacağı olan genç bir adamım. 

Belki de Dickens’ı taklit ettiğimi söylü-

yorsunuzdur, “Müşterek Dostumuz” ro-

manındaki tahta bacaklı edebi karakter 

Silas Wegg’i hatırlayın. Yok, hayır, taklit 

etmiyorum: Ben gerçekten tahta bacağı 

olan genç bir insanım. Ancak onu çok 

çok eskiden yaptırdığım söylenemez… 

 “Ding-dong! Ding-dong!”. Saat 

kulesinin çanının sesi başlangıçta hazin 

hazin “Merhamet et Tanrım!” der gibiy-

di, sonra ise saati vurmaya başladı. Son-

ra sadece saat! Daha gün ışımasına 7 saat 

var! O zaman bu kara, ıslak kar ile dolu 

gece gidip yerini gri bir sabaha bıraka-

cak. Eve gider miyim? Bilmiyorum, be-

nim için hiç fark etmez. Uyumaya falan 

ihtiyacım yok. 

 İlkbaharda da sabaha kadar bu kı-

yılarda dolaşmayı severdim. Ah, ne ge-

celerdi onlar! Onlardan daha iyi ne olabi-

lir? Güneyin boğucu gecesi gibi değil; o, 

muazzam kapkara gökyüzündeki büyük 

yıldızlarıyla bizi takip ederdi. Burada 

her şey aydınlık ve güzel. Renkli gökyü-

zü soğuk ve hoş sanki kilise takviminde-

ki “gecede doğan şafak” zamanı… Ku-

zey ve doğu yaldızlı yaldızlı parlıyor, ha-

va taze ve keskin, neva berrak ve mağrur 

Çok Kısa Bir Roman 

Vsevolod Mihayloviç Garşin 

Çev: Ahmet Muhammet Çakar 
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bir şekilde akıyor, sakince küçük dalga-

larla kıyılardaki taşlara vuruyor. Tam 

bu kıyıda ben duruyorum. Koluma bir 

kız yaslanıyor. Bu kız… 

 Ah, merhametli hanımlar ve bey-

ler! Neden size yaralarımı anlatmaya 

başladım ki ben? Böyle zavallı ve budala 

işte insan kalbi. Yaralandığı zaman ken-

dini oradan oraya atıyor adeta ve karşı-

sına çıkan her şeyde bir rahatlama çaba-

sı arıyor. Tabii, onu bulamıyor. Kalp ço-

rap gibi. Kim yırtık bir çorap giymek is-

ter? Giyen olursa da onu bir an önce çı-

karıp atmak ister. 

 Bu yılın ilkbaharında Maşa ile ta-

nıştığımda kalbimin yamanmasına he-

nüz ihtiyacım yoktu. Galiba Maşa dün-

yadaki herkesten daha iyi… Onunla tam 

burada, bu kıyıda tanıştık, tabii o za-

manlar hava şu anki kadar soğuk değil-

di. Bir de o zamanlar şu berbat pis tahta 

bacak yerine, tıpkı sol bacağım gibi, sağ-

lam bir bacağım vardı. O zaman-

lar  şimdiki gibi oradan oraya dolaşma-

ya gitmiyordum. Saçma bir söz, ama ar-

tık söze bile ihtiyaç yok… Sonra onunla 

tanıştım. Gayet basit bir şekilde oldu as-

lında: Ben geldim, o da geldi (Hiç de 

çapkın biri değilim yani o zamanlar da 

olmadım; işte bu yüzden bu tahta baca-

ğın üstündeyim.)…Bilmiyorum, sanki 

bir şey beni itekledi ve konuşmaya baş-

ladım. Her şeyden önce, elbette, o küs-

tahlar ve diğerleri gibi olmadığım hak-

kında tabii; sonra ne denli iyi bir niye-

tim olduğu hakkında vesaire vesaire. İyi 

bir kalbim olduğunu gösteren yüzüm 

( şimdi burun kökümün üstünde rahat-

sız edici bir kırışıklık bulunan yüzüm) 

genç kızı rahatlatmıştı. Ona Galernıy 

Bulvarı’na  ve yaşadığı eve kadar eşlik 

ettim. Her akşam Letnıy Bahçe-

si’nin  yakınında yaşayan yaşlı babaan-

nesinin yanına gidiyor ve ona kitap oku-

yordu. Zavallı kadın kördü! 

 Sonra babaannesi öldü. Bu yıl yaş-

lı babaanneler dışında da çok ölen oldu. 

Hatta ben de ölebilirdim, hem de ger-

çekten, sizi temin ederim. Dayandım. 

Baylar, kaç acıya dayanabilir insan? Bili-

yor musunuz? Evet, ben de bilmiyorum.  

 Çok iyi. Maşa benden kahraman 

olmamı istedi, bu nedenle benim de 

kahraman olmam için orduya katılmam 

icap etti. 

 Haçlı seferleri zamanları geçti, şö-

valyeler kayboldu. Ancak eğer sevdiği-

niz kişi size, “Bu benim yüzüğüm!” de-

yip ve  onu çok, çok büyük bir yangının 

içine atsa, yel değirmenin yandığı gibi 

mesela (Ne kadar da önceydi!), “Yoksa 

yüzüğü alevlerin içinden çıkarmak için 

peşinden mi giderdiniz?” diye sorarım 

size.   

 “Ah, ne garip biri; elbette hayır!” 

diye cevaplıyorsunuz, “Elbette hayır! 

Gidip on kat daha pahalısını alacağım 
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size.” derdiniz. O da diyor ki “ O paha-

lıysa peki bu attığım değil miydi?” Asla 

inanamıyorum. Bununla birlikte ben si-

zin bu kanunlarınız taraftarı değilim, 

okuyucu. Hoşlandığınız bir kadın belki 

bu yolu izliyordur. Belki de siz yüzlerce 

şey yapıyorsunuzdur, oldukça hareketli 

ve hatta “Greger ve Ko”  üyesi bile olabi-

lirsiniz. Hatta belki de Bükreş’te eğlence 

a m a ç l ı  “ A t e ş  B ö c e -

ği”ne  yazıyorsunuzdur. Bilmiyorum. 

 Hatırlayın, çocukluğunuzda, belki 

de ateşin içine uçan bir kelebek görmüş-

sünüzdür. O zaman da eğlenmişsinizdir. 

“Bir anda kelebek titremeye başladı, sır-

tüstü düştü, kısalmış, yanmaktan acıyan 

kanatlarıyla çırpınmaya başladı. Bunu 

ilginç buldunuz, sonra kelebek sizi bık-

tırdı  ve siz de onu parmağınızla ezdi-

niz.” Zavallı yaratığın  acısı sonra erdi. 

Ah, güzel kalpli okuyucu! Keşke parma-

ğınızla beni de ezip acıma son verebilse-

niz!  

 Garip bir kızdı Maşa. Savaş ilan 

edildiğinde birkaç gün karamsar, suskun 

bir hâle büründü, hiçbir şekilde onu eğ-

lendiremedim.  

 “Dinleyin,” dedi bir gün, “Siz dü-

rüst bir insan mısınız?” 

 “Öyleyim denebilir,” diye cevapla-

dım. 

 “Dürüst insanlar söylediklerinin 

arkasında durur ve onu yaparlar. Siz sa-

vaş taraftarıydınız, o zaman savaşmak 

zorundasınız.” 

 Kaşlarını çattı, kendi küçük elleriy-

le elimi sıktı.  

 Maşa’ya baktım, ciddi bir şekilde 

“Evet!” dedim. 

 “Döndüğünüz zaman sizin eşiniz 

olacağım.” dedi iskelede dururken. “Geri 

dönün!” 

 Gözyaşları beni adeta boğuyordu, 

neredeyse bağıra çağıra ağlayacaktım. 

Ama elbette güçlüydüm, Maşa’ya cevap 

verme gücünü buldum kendimde: 

 “Unutmayın Maşa, dürüst insan-

lar…” 

 “Söylediklerinin arkasında durur 

ve onu yaparlar.” diye bitirdi cümlemi. 

 Ona son kez sarıldım ve trene bin-

dim. 

 Maşa’nın yüzünden savaşa gittim 

ve hem ona hem de vatanıma olan göre-

vimi dürüstçe yerine getirdim. Yağmur 

ve tozun altında, sıcakta ve soğukta 

dinç  bir şekilde Romanya’yı geçtim. 

Türkler ile olan ilk karşılaşmada kork-

madım, bu yüzden bana bir haç verip ça-

vuş rütbesine yükselttiler. İkinci karşılaş-

ma olduğunda çok daha şiddetli şeyler 

meydana geldi; patlamalar, silah sesleri, 

ölenler,  yaralananlar ve ben de yarala-

dım. İnleyişler, duman… Beyaz önlü-

ğüyle doktor, elleri kanlar içinde… Mer-
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hametli kardeşlerim… Kesilmiş baca-

ğım, tam dizimin altında koca bir leke 

ile…Tüm bunlar sanki önümde bir rüya 

gibiydi. Rahat yataklarıyla ve zarif hem-

şirelerle sıhhiye treni bizi Petersburg’a 

getirdi.  

 Şehirden ayrılırken iki bacaklısın, 

geri döndüğünde birinin yerinde bir 

ağaç parçası var. Bu hakkında konuşma-

ya değer, bana inanın. 

 Beni askeri hastaneye yatırdılar, o 

zamanlar temmuz ayıydı. Adres defte-

rinde Mariya İvanovna G.’nin adresini 

bulmalarını rica ettim. İyi yürekli nöbet-

çi asker bu ricamı yerine getirdi. Her şey 

buydu işte, Galernoy!..  Bir mektup yaz-

dım, sonra ikincisini, üçüncüsünü ama 

hiçbir cevap alamadım. 

 İyi kalpli okuyucum, size işte her 

şeyi anlattım. Siz, elbette, bana inanma-

dınız. İnanması güç bir hikâye: bir şö-

valye ve sinsi bir hain… “Noktası nokta-

sına eski bir roman!” Benim sağduyulu 

okuyucum, bana inanmayışınız nafile. 

Benim dışımda da böyle şövalyeler 

var… 

 Sonunda bana tahta bir ayak yap-

tılar, artık Maşa’nın bu suskunluğunun 

nedenini öğrenebilecektim. Galernoy’a 

kadar fayton ile gittim sonra topallaya 

topallaya uzun merdiveni çıktım. Sekiz 

ay önce nasıl da bir hızla çıkıverirdim! 

İşte kapıya geldim. Kapıyı çalarken san-

ki kalbim durdu: Kapının ardından ayak 

seslerini işittim; yaşlı hizmetçi Avdotya 

kapıyı açtı, ben ise onun mutluluk nida-

larını dinlemeden koşarak (Eğer birbi-

rinden ayrı iki bacak ile koşmak müm-

kün olsaydı.) misafir odasına girdim; 

işte karşımdaydı Maşa! 

 Yalnız değildi: Uzaktan akrabası 

olan, benim dönemimde üniversiteyi bi-

tiren ve iyi bir yere gelmeyi hesaplayan 

bu genç ve yakışıklı delikanlı ile birlikte 

oturuyordu. İkisi de oldukça sevecenlik-

le benimle selamlaştılar (büyük ihtimal-

le tahta bacak yüzünden) fakat ikisi de 

mahcup görünüyorlardı. Bir süre son-

ra  her şeyi anladım. 

 Onların mutluluğuna bir  engel 

olmak istemedim. Sağduyulu  okurum 

kötü kötü gülüyor şimdi, “ Yoksa siz be-

nim tüm bu saçmalıklara inanmamı mı 

istiyorsunuz? Bir haytanın eline hediye 

eder gibi kendi sevdiği kadını kim bıra-

kır ki? “ 

 Birincisi, o bir hayta değil; ikincisi 

ise… Belki de size ikincisini söylerdim 

ama siz anlamazdınız… Anlamıyorsu-

nuz ve inanmıyorsunuz da günümüzde 

iyilik ve hakikatin olduğuna. Belki de 

kendi mutsuzluğunuz yerine üç kişinin 

mutsuz olmasını yeğlerdiniz. Sağduyu-

lu okur, inanmıyorsunuz bana. İnanma-

yın, Tanrı  sizinle olsun! 

 Üçüncü gün düğün vardı, ben şo-
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för oldum. Gururlu bir şekilde, hayatta 

benim için en değerli kişinin kendini bir 

başkasına adadığı törende sorumluluğu-

mu yerine getirdim. Maşa arada bir bana 

çekingence baktı. Kocası ise mahcup ama 

dikkatlice davrandı. Düğün oldukça ke-

yifliydi. Şampanya içtik. Alman akraba-

ları “Hoch! (Ura!)”  diye bağırıp ba-

na  “Der Russiche Held! (Rus kahrama-

nı!)”  diyorlardı. Maşa ve eşi Luteran’dı. 

(M.Luther düşüncesini destekleyen mez-

hep) 

 “Aha!” diye bağırıyor şimdi sağ-

duyulu  okuyucu, “İşte yakayı ele verdi-

niz yazar bey! Nereden çıktı bu Luteran 

mezhebi? Yoksa aralık ayında Ortodoks-

ları evlendirmedikleri için mi? İşte bu ka-

dar. Tüm bu anlattıklarınız saçma bir uy-

durma!” 

 Ne istiyorsanız onu düşünün, sağ-

duyulu okuyucu. Gerçekten de benim 

için bunun bir önemi yok. Ama eğer siz 

de benimle birlikte bu aralık gecelerinde 

Dvortsevo kıyısı boyunca dolaşmış olsa-

nız, benimle birlikte fırtına ve çan sesleri-

ni, tahta bacağımın sesini duysanız, eğer 

ki hissedebilseniz bu kış gecelerinde ru-

humun derinliklerinde verdiğim savaşı, 

inanırdınız… “Ding-dong! Ding-dong!” 

Çanlar saat 4’ü vuruyor. Eve gitme ve 

kendimi bir başıma soğuk yatağa bırak-

ma ve uyuma vakti. Görüşmek üzere, 

okuyucu! 

 

Vsevolod Mihayloviç Garşin, 1878.  
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Bilinç terlemesi yaşıyorum. 

Çok bilenle ya da hiç bilmeyenle ilgili değil bu, 

havada aç bir kartal rahatlığı gibi göz dikilen sorun. 

Saç diplerinden fışkıran kırmızı ter, kan sanılan 

arasında, hemen arkada, sessiz ve karakter gözlü  

ha anladım ha anlayacağım heyecanı içinde bir betimle-

meye muhtaç. 

Kelimeyi dert edinmemiş, duymayı dert edinmemiş  

Hep bunlara devam ve devamdan tatlı bir yorgunluk  

gibi bir şey, gittikçe dile gelmek isteyen. 

Elime bir cam aldım, yontayım dedim 

Gördüğüm, baktıkça görmeye kurulduğum bir dışarı 

var. 

Sevdikçe rengi rahatsız etmeyecek. 

Bir doku, rengine sinmiş bir doku güzelden. 

Bu kadar çok güzelden ve güzellik hevesinden 

nasıl çıkar camdaki leke, bulaşan kir, güzellik yarışma-

sı? 

Nasıl görür kar yağışını ıslak botlu; sıcak camdan izle-

yen? 

Çirkinlerden ve güzellerden tutkulu bir yontu, 

aşk denince önündeki güzel yüz, 

Anlamaya Övgü 

Öztekin Düzgün 
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anne denince kırmızı yanaklarıyla utangaç Türkçe 

anne denince gececik, toprakla buluşmuş yanakları, el-

leri 

bebek denince hep hatırlanacak komik tebessüm… 

Gelir mi dersin gökyüzüne, yeşile, pikniğe 

güler mi dersin Keloğlan’a, gökyüzüne, yavru kediye 

kalır mı dersin yaşlıya, intihara, gökyüzüne. 

Bir horoz ötüyor boşluğa ve 

Pencereden perde sesi yok, kapı açılışı kahvaltı hazırlı-

ğı yok, 

hani cam çerçeve bırakmazdı kayalardan fırlayan yankı, 

bir horoz ötüyor boşluğa ve sesi kayalardan fırlayan 

yankı. 

Her şey sona doğru yavaş da olsa hızlı olduğu düşünce-

siyle, 

öptüm sarıldım, var olduğum kadar hissettirdim. 

Elimden gelen ne ise önüme koydum baktım,  

örse gördüm kaçmasın, çektim uzaktan baktım. 

Bardak oyuk, cep delik, ustası en fazla kitap bırakmış 

bu işin, 

şöyle bir toparlandım önüm iliklendi, çay koydum, ben 

yoktum. 

Rahatladım, rahatladım, rahatladım,  

İlik çözüldü, ben varım. 

Bilince acımıyor beynin kalbi.  
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Yalandan Hikâye 

Serhat Ceylan 

B urası bir bekleme odası değil 

aslında ama bir oda. Bu sefer 

yanım sıra birisiyle daha ve küresel 

çapta kurumsal bir şirketin üst kade-

me yöneticilerinden birinin sekretar-

yasında olmazsa olmaz eşyayla, hep 

iklimlendirilmiş havasıyla pişik de 

yapmayan deri koltuklarıyla mesela, 

karşı karşıya. Bekliyoruz çünkü böy-

le uygun görmüşler zira ben sıramı 

henüz savdıysam da derdim başka, o 

benim yaşlardaki birisi hala bitişikte-

ki toplantı salonundan gelecek müla-

kat çağrısı için eli kulağında, akabin-

de buradan ayrılmamış olmam dola-

yısıyla da başa çıkması hayli güçleş-

miş bir kaygıyla. Tabii, amma da be-

ğenildim ya, o gittikten sonra bizim 

yine görüşeceğimizi sanıyor mutlaka, 

imzaları atacağımızdan bile korku-

yordur maazallah, acaba bu satırları 

da memlekete muştulamak için yaz-

dığımı da kuruyor mudur kafasında?  

 “Zekeriya Bey, böyle buyurun 

lütfen.”  

 Öyle buyur bakalım Zekeriya, 

belki de müstakbel amirin orada otu-

racağın karşısında. Belli ki çalışılmış 

nükteli bir girizgâhla kendisini tanı-

tacaktır ilkin çok kısa, efendim işe 

alım sürecinin bu aşamasında, der-

ken başlayacaktır o basmakalıp soru-

ları sıralamaya. Üstesinden gelemi-

yor da değildim ya başlarda, 

“Öğrenim ya da çalışma hayatınızda, 

takım olarak altından kalkamıyor ol-

duğunuz bir zorluk karşısında, inisi-

yatifi bizzat elinize alıp takımınızı 

başarıya...” derken dayanamadım 

daha fazla, hem belki yeri ve artık 

gelmiş zamanında, giriştim ben de 

olanı biteni anlatmaya. 

 “Şimdi size yalnızca, ne yaptım 

da hikâye yarışmasında o başarıya 

uzandığımı da söyleyebilirim aslında 

ama evveliyatını da bilmeyince, yan-

lış yargılayabilirsiniz beni sonra... 

Canım, sanmayasınız ki öyle pek et-

raflıca, işte nereden çıkmıştı bu 

hikâye yazma, sonra yarışma, kimler 

dostum o zamanlarda kim bilir kim-

ler düşman belki yanı başımda, bir 

defa ne işim vardı benim o dağ ba-
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şındaki okulda, yoksa ben nasıldım 

ya nasıl nasıl huylar edinmiştim o 

dört ayda, oysa şimdi bambaşka...” 

 “Affedersiniz,” diye araya gir-

di şaşkınlıkla. “Neden böyle konu-

şuyorsunuz?” 

 “Rica ederim, lütfen, bence 

olanı biteni anlatmanın yeri ve artık 

zamanıdır.” 

 “Hayır, yani diyorum ki kafi-

yeli gibi böyle...” 

 “He, onu... Seviyorum ya ben, 

öyle...” “Ne diyordum?” 

 “Öğrenim ya da çalışma haya-

tınızda...” 

 “Evet evet, üçüncü sınıfa baş-

layacaktım yaklaşmakta olan yaz 

tatilinin sonunda, babamın, belli ki 

benim dışımda herkesçe zaten bek-

lenegelmiş tayininden haberim ol-

duğunda. Çarçabuk taşındık okul-

ların kapanmasıyla, pazar sabahı-

nın köründe kamuflaj desenli kam-

yonun yanaştığı apartmandan, isim 

şehir oynarken vazgeçilmezim ol-

muş ama bambaşka türlü bir ilin 

merkez ilçe lojmanlarındaki aynı 

tür bir başkasına, er ve erbaşlar sağ 

olsunlar, kapıdan kapıya. Sonra, hiç 

kendim gibi arkadaşlar da edinme-

miş değildim o yaz boyunca. Lakin 

nizamiyenin karşısında, her birinin 

devam edecek olduğundansa, ben 

ebeveynlerimin kanaati doğrultu-

sunda, doğru annemin coğrafya öğ-

retmeni olarak atanmış olduğu bir 

bucak ilköğretim okuluna... Başla-

dım başlamasına ama seviyemin di-

ğerlerinden bir hayli ileride olduğu 

daha başında anlaşılınca da atlatıl-

dım mı dördüncü sınıfa...” 

 Derken dedim ki kendi kendi-

me, ben bilhassa değinirken şu sınıf 

atlama meselesine, aman bir şey at-

lanmasın mühimse, öyle tutarsızlık 

falan var sanılmasın diye hikâyem-

de; ya sizinkine böbürlenme hatta 

ondan da öte, hikâyemin esas başarı 

unsuru buymuş gibi gelmişse? 

“Yani diyorum ki,” diye başladım 

yine. “Yani daha baştan o kadar da 

uzak bir memlekete gidilmeseydi, 

hadi o mecburiydi gidildi, arkadaş-

larımdan ayrı düşmek pahasına ya 

annemin gözünün önünde olma-

mın var mıydı hakikaten bir gereği? 

Zaten benden çok başkaydılar da 

hani, bir de yaşça en küçükleri ol-

masaydım diyorum bari, kim bilir 

belki, ne o zaman öyle ne de şimdi 

böyle bir hikâye hiç var olmayabi-
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lirdi, anlıyorsunuz beni değil mi?”  

 Anlıyormuş anlamasına ya be-

ni, ben öyle söyleyince de sanki, za-

ten her şey hep başkalarının kabahati 

diye düşünmeye meyilli bir kimsey-

mişim gibi... Aman neyse ki öyle bir 

şey de demedi, e getirdim ben de ge-

risini... 

 “Nasıl desem ki... Bir hayli kay-

gı fakat içten içe keyif de vericiydi 

dördüncü sınıfın ilk günleri, bir ya-

bancıdan da öte sanki çok uzak di-

yarlardan gelmiş dil bilmez bir ziya-

retçi, handiyse başka bir gezegenli 

gibi, ne yana baksam ya kaçarken ya-

kalıyordum ürkekleri ya da hesap 

sorar gibi dikilmiş bazen gözleri ve 

tabii ki de bendim artık öğretmenin 

göz bebeği. Daha tanışırken söyle-

mişti, bana daha yaşlı görünmüşse 

de annemle yaşıt demek ki ve doğma 

büyüme oralıydı kendisi. Anlayamı-

yordum bu nasıl olabilirdi ki madem 

öyle ta oralarda bizim işimiz neydi? 

Biliyor musunuz, hala da bilmiyo-

rum nedir bu eş durumuydu, doğu 

göreviydi.” 

 Sizinki acaba bilir miydi? 

Pekâlâ, bilmezdi. Şimdi Zekeriya ol-

sa bunu kesin bilirdi fakat onun da, 

mübarek, mülakatının bugün bitece-

ği yok gibi, kusuruma bakmayınız 

bu hususta şimdilik aydınlatamaya-

cağım sizi.  

 “Artık yavaş yavaş toparlayabi-

lirsek belki.” 

 “Ah, tabii! Okulun çiçeği bur-

nunda öğrencisi ve öğretmenin yeni 

gözdesi olarak masasının hemen 

önündeki sırada selefimin yanında 

bulmuştum yerimi, inanır mısınız 

daha evvel bildiğim herkesten, o 

okuldaki herkesten bile esmerdi teni 

ve belli ki sınıfın en parlak öğrencisi 

olagelmişti Ali.” demiştim ki azıcık 

daha tahammül edemedi sizinki, ar-

tık ona göre her şey aleniydi besbelli 

lakin sonunu bir bekleseydi... Çok 

rica ettiysem hatta belki ayak dire-

mişsem bile nezaketle nihayete erdir-

di görüşmemizi. Aman sakın ha, san-

mayasınız vazgeçtiğimi, gerekirse 

yakasına yapışacağım dinletmek için 

kendimi, olmazsa da artık dilerim si-

zin gibi bu satırlardan öğrenecektir o 

da hikâyenin gerisini... 

 Yani diyeceğim oydu ki sıra 

derslere, ödevlere geldi mi başından 

beri kaçınılmaz bir müthiş ikili vazi-

yetiydi bizimki. Bir defa zaten her-
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kesten yetenekli ve zekiydik. Reka-

bet de çağımızın gereği olduğun-

dan kelli, notlarda birbirimizle yarı-

şır olmamız da önlenemezdi gerçi 

ama yani o da gizli gizli. Yoksa ço-

ğu zaman birlikte yapardık ödevle-

ri, okulun da hemen çok yakının-

daydı evleri ancak ilk ve tek ziyare-

timde duvarlarında görmüş oldu-

ğum o kılıçlı adam resminin bizim-

kilere sözünü ettiğimden beri hep 

sınıfta kalır olmuştuk son ders saati 

zilinden annemin okuldaki işleri ta 

bitene kadar... Ne var ki o dört ay 

boyunca bozmamış çizgisini, mizacı 

da bir başka türlüymüş ki safsata-

larla hiç alakadar olmamışken Ali, 

diğerleriyle işler hepten başka türlü 

ilerlemişti, bakın şimdi... 

 Okulun daha ilk günleri, o he-

sap sorar gibi dikilmiş gözler vardı 

ya hani, işte onlardan bir çiftin sahi-

bini, annemin bahçede park halin-

deki otomobili hakkında konuşur 

duydum ileri geri ve gülüşürken di-

ğerlerini, kendi anneleri değil daha 

güzeli, traktörden gayrı bir araç sü-

rebilirdi de sanki, o da belki... “Bir 

de babamınkileri görün siz zaten bu 

ne ki,” demiş bulundum korkarım 

ki daha da açmak üzere aramızdaki 

mesafeyi, bir de çok anlarmışım gi-

bi, “Biri yerli ama diğeri Ferrari!” 

Akşamında evde ne varsa karıştırıp 

kitap, ansiklopedi, o zamanlarda 

internet böyle yaygın da değil tabii, 

yerli olandan yana malumat edin-

mekte haliyle zorlandıysam da bir 

hayli, ertesi gün şakaydı deyip 

unutturmak gibi, artık palavramı 

daha ikna edici kılmak da elimdey-

di... İşte, tam olarak da böyle başla-

mıştı benim sahtekârlık silsilesi.  

 Peşinden, ulusal kanaldaki bir 

çocuk programında şarkı söyledi-

ğim yalanı geldi ve sonra televiz-

yonda gördükleri şaşaalı ne varsa 

sormaları sanki ben temsili yıldız-

mışım gibi, görseniz, daha neleri 

neleri, bir daha da ne benim uydu-

ruk hikâyelerimin ardı arkası kesil-

di, tabii olmayınca da ortak arkadaş 

yahut bir mahalleli, ne beni ele ve-

recek biri adımını atabildi nizami-

yeden içeri... Hatta bana öyle gel-

mişti ki öğretmenimiz dahi, ister is-

temez kulağına çalınan yalan dolan 

hikâyelere inanıyor gibi, şayet ara-

da kuşku duydukları oluyorduysa 

da belki, çekingenliğinden olsa ge-

rek soramıyordu anneme belli ki. 

 Dönemi yarılamıştık kendisi o 
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Türkçe ödeviyle çıkageldiğinde, son-

dan bir önceki hafta bitiminde teslim 

edilmek üzere yazılması beklenen 

bin beş yüz kelimeyi aşmayacak bir 

hikâye. Ali de ben de yazıp bitirmiş-

tik ya her zamanki gibi vakitlice la-

kin bilmem nedense, belki ben teklif 

edeyim istemişse, son güne kadar 

beklemişti sormak için onunkini de 

bilgisayarımda yazabilir miydim di-

ye. Elbette, hemen o gece. Yalnız, er-

tesi gün okula habersiz gelmeyince, 

ben teslim etmiştim onunkini de. 

Sonra pazartesi hiç değilse kalan 

günlerde raporlu olduğu haberi gel-

mişti. Hastalandı diye öğretmen 

onun hikâyesini okuyor sanmıştım 

hatta önce, şimdi düşününce, kıskan-

mamış da değildim hani bir de alkış-

latınca sınıfa üstüne ancak sonra ba-

na dönüp bir sormak yerine, yani bir 

de herkesin önünde, o hikâyenin be-

nim elimden çıktığının ne kadar belli 

olduğunu söyleyince... Vallahi billahi 

bir katakulli yoktu teslimde, isimleri 

yazmayı atlamışım sadece, o da 

muhtemelen o aceleyle, ya bakın ne 

diyorum size, yeminle! 

 Efendim, ben haberdar değil-

dim bile, zaten okullar kapanmış 

haydi yarıyıl tatiline, onca dil dökün-

ce bizimkilere, ne güzel kaydım da 

alınmıştı nizamiyenin karşısındaki-

ne. İşte bu arada sizin hikâye de 

okuldan seçilip gönderilmiş ilçeye, 

oradan da ile, ülke genelinde ilköğre-

tim öğrencileri arasında birinciliği 

elde edince de... Yeni okuluma gön-

derilmiş davetiyeyle öğrenmiştim 

ben de, artık o saatten sonra icabet 

etmemek olmazdı elbette. Ödülümü, 

eski sınıf arkadaşlarıma hediye etti-

ğimi söylemiştim törende ve bilhassa 

bugüne değin bir daha görmemiş ol-

duğum Ali’ye... 

 Şu hikâyeye gelince, bir şeye de 

benzese keşke, mülakata katılan bir 

adam, vaktiyle hakkını gasbetmiş ol-

duğu çocukluk arkadaşını karşısında 

muhtemel amiri olarak görünce... 

Aman, yalandan hikâye! 
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Piyango 

Uğur Demircan 
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Ön yüz: 

“Yazılmamış Karakterler Festivali” 

 

K alabalık, gerekliydi. Kalabalık 
bütün renklerin bir arada olma-

sı gibi bir şeydi ama gürültülü, diye 
düşündü Kurgugöz. Sakinleşmek için 
derin bir nefes alıp verdi ve biraz son-
ra karşı karşıya geleceği kalabalığın 
getirdiği gerginliği yok etmeye çalıştı.  

Kalabalık gerekliydi. 

Sesler olmalıydı.  

Atacağı çığlıklar, kalabalığın 
gürültüsüne karışmalıydı.  

Kurgugöz’ün bir sonraki hamle-
si, önü koltuklar ve dinleyicilerle dolu 
sahneye çıkmasıydı. Derin bir nefes 
daha aldı ve vermesine fırsat kalma-
dan perdeler açıldı.  

Yalnızca bir saniye sonra Kur-
gugöz’ün dudaklarında orada sonsu-
za kadar kalmaya ve büyümeye me-
yilli bir gülümseme belirdi.  

Kalabalığın uğultusu gittikçe 
kesilip meraklı ama narin bir sessizlik 
oluştuğunda Kurgugöz gösterisine 
başlamaya karar verdi.  

Gözlerini kapattı ama sessizliği-
ne engel olamadı. 

* 

Kurgugöz’ün kapalı gözlerin-
den kalabalığın zihnine bir sürü anı 
aktı. Her bir anının geliş gidiş süresi, 
aynı zamanda ve aynı hızda gerçek-
leşmişti. Sahnenin tam ortasında, 
Kurgugöz’ün bulunduğu yerde do-
kuz bölmeli bir cam belirdi. Her biri-
si, Kurgugöz’ün boyu kadardı ve or-
tadaki hariç diğerleri tek kişinin sığa-
bileceği genişlikteydi. İçlerinde farklı 
yaşlarda insanlar vardı ve duruyor-
lardı. 

Öylece. 

Kımıldamadan. 

Bir fotoğraf karesi gibilerdi.  

“Çerçeve!” 

Kurgugöz, kalabalıktan gelen 
heyecana aldırmadı. Işıkların, sağdan 
ilk cam kutuda durmasını bekledi. 
Daha sonraki düşünceleri, sakin ve 
kendinden emindi.  

Sağdan ilk cam kutuda bir be-
bek vardı. Beyaz bir çarşafa sarılmıştı. 
Yüzü kıpkırmızıydı ve yer yer kanlıy-

Hüznün Resitali 

Rabia Bakırdaş 
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dı. Yanında kimse yoktu. Küçücük be-
beğin yanında niye kimse yoktu?  

Cenaze. Kurgugöz’ün kelimeleri 
usulca aktı kalabalığın zihnine. Bebe-
ğin annesinin ölümü, onun nefeslerinden 
daha ilgi çekici, daha yakıcıydı. Küçücük 
bedenden çıkan çığlıklar ve ağlamalar, 
karlı bir kış gecesinde bağır bağır bağıran 
insanların sesleri arasında erimişti. Son-
ra, çok sonra, bebeğin yanına biri gelecek-
ti. Ölümün getirdiği kederi, sonunda ke-
nara koymuş biriydi o ama yaşamın geti-
receklerinin de farkında değildi daha. 

Sonra, ağlayan bebeğin fotoğrafı 
kaybolmadan hemen önce cam kutu-
nun ön yüzünde bir yazı belirdi. Kala-
balığın sesini kesmiş kesitten bağım-
sız bir cümle gibiydi. Kurgugöz’den 
gelmemişti.  

“Sonradan, çok sonradan, fark et-
tim ki ağlayışım yalnızlığımdandı.” 

Bebek fotoğraflı çerçeve kaybol-
duğunda sahnede sekiz kutu kalmıştı. 
Işık, sıradaki kutuya geldiğinde kü-
çük bir kız çocuğu görüldü. Kutunun 
köşesine sığınan kız, korku dolu göz-
lerle kalabalığa bakıyordu. Gözleri su-
lanmış ve dudakları büzülmüştü. Çıt 
bile çıkarmayan kalabalık, biraz daha 
sessizleşse kızın hıçkırıklarını duyabi-
lirdi. Mavi önlüklü kızın kendini iyice 
köşeye sıkıştırmasının sebebi neydi? 

Taciz. Kurgugöz’ün kelimeleri 
acımasızdı. Daha da fazlası. Mahallenin 
zararsız olarak adlandırdığı delisi, küçük 
kızın korkusunu hissetmişti. Onu, sakin 

ve dengesiz adımlarla kapısının, kendi ka-
pısının, önünde sıkıştırmıştı. Kendini kız 
çocuğuna bastırmıştı, gözyaşlarından ya-
nakları ıslanan kız çocuğunun yanakları-
nı öpmüştü ıslak ıslak. Yalnız değildi. 
Onu ve bu yaptıklarını destekleyen bir 
grup genç de kapının önüne yığılmıştı. 
Küçük kız, sonunda nefes alacak anı bul-
duğunda elinden geldiğince hızlı kaçarken 
yığının kahkaha ve alkışlarını duydu. 
Ömrü boyunca kulaklarından hiç gitme-
yecek bir acımasızlıktı bu. 

Camlı kutunun üstünde belli be-
lirsiz bir yazı belirdi yine:  

“Tepkisizlik, şiddetti. Daha beterin-
den bir şiddet doğurabilecek kadar etkili 
olanındandı hem de.” 

Fotoğraflı kutunun ışığı söndü-
ğünde kalabalıktan hâlâ çıt çıkmıyor-
du. Nefesleri mi kesilmişti? Bunun alt 
tarafı bir kurgu olduğunu bildiklerin-
den sadece dinlemekle mi yetiniyor-
lardı? Kurgugöz, memnuniyetsizliğini 
gizlemeye çalıştı. Oysaki yapmaya ça-
lıştığı şey, sessizliği kırmaktı.  

Bir sonraki ışık yandığında fo-
toğrafta gözlerini yukarıya diken bir 
genç kız belirdi. Gözleri yaşlıydı yine. 
Yüzünde dehşet veya korku yoktu, 
yalnızca yorgunluk yuvaydı yüzünün 
pürüzsüzlüğünde. Oturmuş ve kolla-
rını karnına yasladığı dizlerine sar-
mıştı. Sanki etrafında bir şeyler olu-
yordu da kayıtsız davranıyordu. 

Alışkın. Kelime her bir zihne ani-
den süzülmüştü yine. Günlerine hüznü 
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misafir etmeye... Gece yarısı gözlerini yu-
karı dikip anılarından kurtulmaya çalışır-
dı hep. Bir işe yaramaması, onu durdura-
bilecek kadar güçlü değildi. Güçlü olan 
çaresizliğiydi. Son anda, gözlerini gecenin 
düşüncelerine kapatmadan önce, ilerde 
güzel bir yaşamım olacaksa bugünün ge-
tirdiklerine katlanabilirim, diye düşündü. 
Bu cümleyle geleceğine umut ekmişti ama 
şimdisinin yükünü katladığının farkında 
değildi. 

Cam bölmenin üzerine vuran 
ışık sönmeden önce beliren yazıda, 
“Yaşamak için yürümek gerek, bense öyle-
ce uzanmış yıldızlara bakıyorum.” cüm-
lesi vardı. 

Işık yandaki bölmeye geldiğin-
de yine bir genç kız duruyordu. 
Ayaktaydı ve öylece karşıya bakıyor-
du. Hayret! Ağlamıyordu bu sefer. 
Ama yüzünde keşke ağlasa boşluğu 
vardı. Yüzüne vuran sert rüzgârı bile 
hissetmiyor gibiydi kız. Üzerinde so-
luk bir tişört ve bol bir eşofman altı 
vardı. Gözleri, öylece karşıya dikil-
mişti. Kalabalık rahatsız olduğunu 
hissetti. 

Duruş kelimesi belirdi zihinler-
de. Bitişin vereceği son nefestir. Gelişin 
kesilmesi, gidişin tıkanmasıdır. Sessizli-
ğin kardeşidir. Atılacak bütün çığlıkların 
sonudur. Yarımdır, duruş. Asla devam 
etmeyecek cümlenin çıkış kapısıdır. Mut-
laka vardır, her an olacaktır. Kaçmak, fay-
dasızdır. Teslim olmak zarardır. Gözleri 
kapatır, bekletir. Beklemek zehirdir, Kur-
gugöz’ün kelimeleri sindi ister iste-
mez. Beklemek zehirdir. 

Işık yeniden sönmeden önce yi-
ne bir yazı belirdi bölmede: “Gözlerimi 
son kez kapatmadan önce, çok önce bile 
içimin çoktan ölmüş olacağını biliyor-
dum.” 

Kalabalık, tepkisizliğine devam 
ederken Kurgugöz, gösterisini bitir-
meye odaklandı. Artık umursamak 
bile istemiyordu. İstese, bu aptal kala-
balığı bir çırpıda yok ederdi ama dur-
malarını istedi. Durmalarını ve aptal 
bir tembellikle tepkisizliklerine de-
vam etmelerini istedi. Herkes gibi, Kur-
gugöz’ün gösterisine devam etmeden 
önce kurduğu son cümle bu oldu: Ha-
yatta olan herkes gibi, ben de tepkisizleş-
meyi öğreneceğim zaten. 

Sönen ışığın bir sonraki durağı, 
son bölmeden oldukça uzaktaydı. Sol 
taraftaki ilk cam kutu aydınlandığın-
da henüz üç dört yaşlarında bir erkek 
çocuğu belirdi bölmede. Gülüyordu. 
Kurgugöz, kapattığı gözlerini açma-
dan gülümsedi hafifçe. Çocuğun kah-
kaha sesleri, salonda yayılmadı ama 
onun zihninde çınladı birkaç kez. Bu-
laşıcıydı. Hep öyleydi, Kurgugöz bu-
na bayılırdı. 

Yaşam. Kurgugöz, gösteri bo-
yunca ilk kez kendisini iyi hissettiğini 
düşündü; kalabalığa rağmen, sessizli-
ğe rağmen. Bir parça gülüştür. Ona böy-
le öğretildi. Dünyaya geldikten kısa bir 
süre sonra gülmesi, çevresindeki herkes 
tarafından bir mucize olarak adlandırıldı. 
Bir süre sonra dudakları hep bir gülümse-
meyle yeşerdi; gerçekten gülmese bile. 
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Kurgugöz, yüzünde beliren gü-
lümsemeyi kaybettiğini fark ettiğinde 
camlı bölmede bir yazı belirdi yine:  

“Gülmek, aydınlatır.” 

Çok geçmeden hemen yanında-
ki cam bölmeye vurdu ışık. Sekiz do-
kuz yaşlarında bir erkek çocuğu diki-
liyordu ayakta. Bir elini yumruk yap-
mış, gözünün tekini ovalıyordu. Diğer 
gözü, hafifçe kısıktı. Üzerinde kırış-
mış ve bol bir pijama takımı vardı. 
Dudakları aralıktı. Yüzündeki sersem-
lik, seyircilerin bazılarını güldürdü 
ama Kurgugöz, ifadesizliğini korudu.  

An, kelimenin gelişi yavaştı. 
Sanki sözcüğü oluşturan her bir çizgi, 
yavaşça beliriyordu zihinlerde. Zor-
du; herkes, salondaki herkes Kurgu-
göz’ün hissettiği zorluğa tanık olmuş-
tu. Ağırdı. Geçişi, yavaştı. Bir gece, hiç de 
ağır olmayan çığlıklardan uyandığında 
hissettiği şey koca bir hiçlikti. Bir süre, 
gereğinden yavaş geçmişti çünkü ne oldu-
ğunu anlamak, onun için uzaktı. Geriye 
bir gerçek kaldı. Tesiri geleceğe uzanan bir 
gerçekti bu. Zamanının çoğunu ele geçire-
cekti.  

Seyircilerden bir uğultu geldi. 
Kurgugöz, bunun ne anlama geldiğini 
düşünmemeye çalıştı. Yalnızca eserine 
odaklandı, gösterisine. Bir an sonra 
uykulu çocuğun fotoğrafını içeren 
cam bölmede bir yazı belirdi: “Nefret, 
hissedebildiğim bir duygu değildi. Bana 
sadece sevgi verildi.” 

Işığın vurduğu bir sonraki böl-

mede bir genç belirdi. Oturuyordu. 
Dizlerini karnına kadar kıvırmıştı. İki 
eliyle de özenle tuttuğu kırmızı bir ki-
tap vardı. Kitabın kapağı, renginin ar-
kasına gizlenmiş yarım yüzlü bir ada-
mın yüzünden ibaretti. Genç, kitabı 
yarılamıştı. Şişkin ve kısılı gözlerini 
inatla bir sayfaya dikmişti. Yüzünde 
öfke vardı, bunlardan başka ilgi çeken 
tek şey, başparmağı yırtık olan beyaz 
çorabıydı.  

Kapandı. Kelimenin gelişi aniydi 
bu sefer. Kurgugöz, hissettiği öfkeyi 
saklamaya çalışıyordu ama onlara olan 
öfkesini engelleyemiyordu bir türlü. 
Her şeye ilgisini kapattı bir zaman sonra. 
Bir savaşı vardı, silahı sevgi olan bir sa-
vaştı bu. Kaybettiğini hissetti. Uzaklaştı. 
Sığındı. İki kalın kapağın içine gizlenmiş 
kâğıtlara geldi sonunda, o dünyalarda 
buldu kendini. Bir gün, öfkeyle onun gibi 
hissettiğini düşündüğü bir kitabın iki say-
fasına bakarken sızlandı. Gözü çıkana ka-
dar kitap okumak istedi. Kör olana kadar 
okumak istedi. Sesi kesilene kadar okumak 
istedi. Kulağı kanayana kadar okumak is-
tedi. İnsanları değil; onların düşünceleri-
ni istedi, hayallerini istedi. Onlar fazlay-
dı, ona fazlaydı. İçleri yeterdi. Kitap oku-
mak istedi, bir kitap olmak istedi. 

Bölmenin ışığı kesilmeden önce 
beliren yazıda, “Kırık bir kalbi düzelt-
mek için can atarsınız ama çürümüş bir 
kalbe dokunamazsınız bile.” yazıyordu. 
Seyircilerden çıt çıkmadı.  

Bir sonraki bölmede biraz önce-
ki gençten biraz daha büyük biri var-
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dı. Koşuyordu. Yanlış. Kaçıyordu. Bir 
şeyler olmuştu yine. Hep olmaz mıy-
dı? Yüzü kızarmıştı. Terlemişti. Üze-
rinde basit bir tişört ve basit bir pan-
tolon vardı. Çerçevenin her yanı hayal 
kırıklığı doluydu. Seyircilerden biri 
yüksek sesle ofladı. Fazlaydı. Kurgu-
göz, bunun farkındaydı. Bir insan, ha-
yatı boyunca, hiç mi mutlu olmazdı? 

Kaçış. Kelimenin geldiği yer ke-
sindi ama gittiği yer, belirsizleşmişti 
şimdi. Bulabildiği tek çözüm buydu. Ya-
pabildiği tek şey, buydu. Artık yalnızca 
adımları kalmıştı. Yine de kimse bilmese 
de anlamını kavramak imkânsıza yakın 
olsa da her kaçışta mutlaka bir umut var-
dır.  

Açılmayan son bölmenin sol ya-
nındaki kutuda bir yazı belirdi: 
“İnsanlara yetişeceğim diye kendimden 
uzaklaşmışım.”  

Tam ortadaki bölmeye ışık vur-
duğunda salon ferahladı. Bir muci-
zeydi, çerçevede beliren. Birbirine sa-
rılan bir çift vardı, yüzleri ve gözleri 
seyircilere dönüktü. Yüzleri, uysal bir 
gülümsemenin getirdiği sakinliği taşı-
yordu ama gözlerinde yaramazlık 
vardı. Kadının üzerinde pudra pem-
besi bir elbise vardı. Adamın takım 
elbisesi turkuaz mavisiydi. Tüm görü-
nen buydu. Sessizlik, fotoğrafa eşlik 
ederken kimse kelimelere ihtiyaç duy-
madı. Işık, son kez söndüğünde böl-
mede herhangi bir yazı belirmedi. He-
nüz son cümle yazılmamıştı. 

* 

Kurgugöz, gözlerini açtığında 
gördüğü tek şey, karanlığa bulanmış 
bir tavandı. Başı ağrıyordu. Kendini, 
yıllar öncesinde bıraktığı yataktan 
kaldıramadı bir türlü. Hemen yanı ba-
şındaki komodindeki şişeyi aldı ve 
salladı. İçinde kalan son birkaç damla-
yı da içti yattığı yerden. Yan tarafında 
bir kıpırtı oldu ama umursamadı. 
Gözleri, yataktan birkaç metre uzakta 
kalmış aynaya takıldı, ev sahibi oldu-
ğu boşluğa dikildi. Dudaklarında sö-
nük bir gülümseme belirdi.  

Ayna.  

Bir aynaya sahipse asla yalnız 
değildi. 

 
 

Arka Yüz: 

“Yarım Kalmış Karakterler Mucize-
si” 

 

Sessizlik, kulaklarımı yuvası 
bellemiş gibi. Gözlerim, herhangi bir 
yerin odağı değil. Bir an, bir an sonra, 
kendimi görüyorum. Ani. Uzun boyu-
mu ve üzerimdeki takım elbiseyi gö-
rüyorum. Ani. Sarı, dağınık saçlarımı 
ve kehribar rengi gözlerimi görüyo-
rum. Ani. Yansımam, gözlerini kırpa-
na kadar tanıyamıyorum kendimi. 
Sonra, çok sonra, ben olduğumu fark 
ediyorum.  

Yaptığım ilk şey, derin bir nefes 
alıp vermek. Sonra sessizlik, kendi 
yuvasında bile köşelerine siniyor, çe-

Sa yfa  7 0  Öykü 



kinerek. Bıraktığım nefesteki rahatla-
maydı bunu sağlayan. Kımıldanıyo-
rum. Arkaya doğru bir adım attığım-
da yanımdaki hareket dikkatimi çeki-
yor. 

Bir kadın.  

Üzerinde bir elbise var ve bay-
gın gözlerinin arasından bana bakı-
yor. Beni izliyor. Boşluğa oturmuş ve 
yüzündeki umursamazlık görünme-
yecek gibi değil. Yavaşça ona döner-
ken bir adım daha gerilemekten ala-
mıyorum kendimi.  

“Korktun mu?” diyor kadın, 
korkulacak bir görüntüsü yok. Ufak 
tefek bir şey. Sırtına dökülen kızıl 
renkte saçları olmasa dikkat çekeme-
yecek kadar soluk. Kadın gözlerini 
aralıyor iyice. Kaşlarını kaldırıyor. 
Güzel, solgun bir yeşil gözlerinin ren-
gi. 

Bir an sonra da onu daha önce 
gördüğümü düşünüyorum. Ama ne-
resi olduğunu çıkaramıyorum. 
“Neredeyiz?” diyorum, bana bakma-
ya devam eden gözlerden kaçmak is-
ter gibi etrafıma bakarken.  

Bir kutu. Cam. Cam bir kutunun 
içindeyiz. 

“Bilmiyorum,” diyor kadın, iç 
geçirerek ayağa kalkıyor ve üzerini 
silkeleyerek sırtını camdan duvara 
yaslıyor. Gözlerini bana dikiyor. 
“Bayağıdır uyanmanı bekliyorum. O 
sıra sorgulamayı bıraktım.”  

“Sen kimsin?” diyorum bu sefer. 
Sıkıntıyla ofluyor ve omuzlarını silki-
yor. Nasıl bu kadar sakin? Neden 
böyle durgun? Kabullenmiş gibi. Neyi 
kabullenmiş? Neyi kabullenebilir ki?  

“Ben kimim?” Bu seferki sorum 
kendime. Kadının bir tepki vermesine 
izin vermeden kendi etrafımda dönü-
yorum. Zihnimi yokluyorum. Hiçbir 
şey yok. Hislerime odaklanıyorum. 
Panik. Elimden tutan tek şey o.  

Nefeslerimin hızlandığını hisset-
tiğimde cam duvardan kendime bakı-
yorum tekrar. İyi görünmüyorum. İs-
tiyorum. Buradan çıkmak istiyorum 
ve aklıma gelen ilk şey, yumruğumu 
karşımdaki yansımama geçirmek olu-
yor. 

Bağırıyorum. 

Uzun bir süre kimsenin olup ol-
madığını sorguluyorum. Sesim kara-
rana kadar yardım istiyorum sonra. 
Ellerim acıyor, avuçlarım acıyor. Bir 
ara boş bulunup tekmelediğim aya-
ğım bile acıyor. Ne kadar zaman geçi-
yor bilemiyorum. Kendimi ağır bir 
pes edişle yansımamdan uzaklaştırdı-
ğımda boğazımın acıdığını hissediyo-
rum.  

“Paniğin tanıdık geldi.” diyor 
kadın, sesi öyle sakin ki. Biriken bü-
tün sinirimle ona dönüyorum. Hızlı 
davranışım onu etkilemiyor bile. Öy-
lece bana bakmaya devam ediyor. 
Bundan huylanıyorum.  

“Sen,” diyorum işaret parmağı-
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mı ona uzatarak. Neredeyse hırlıyo-
rum. “Beni buraya sen mi getirdin?” 

Bir süre bakışlarını parmağıma 
dikiyor. Gözlerime bakıyor, kaşlarını 
hafifçe çatmış. Bu beni huzursuz edi-
yor. “Seni buraya neden ben getire-
yim?” 

“Bilmiyorum.” diyorum, paslan-
mış zihnimden gelen basit kelimeye 
tutunarak. “Çok sakinsin. Bu beni 
huylandırıyor.” 

“Panik olmak bir işe yarıyor 
mu?” diyor, beni göstererek. Cevap 
olarak ona bakmayı kesiyorum. Kalbi-
mi hissediyorum. Panikten hızla at-
maya devam eden kalbimi. Sonra tek-
rar yansımama bakıyorum. Yüzüm 
allak bullak. Dudaklarım aralık, hafif-
çe terlemişim ve sanki saçlarım daha 
da dağılmış. Tek mesele buymuş gibi 
saçlarıma dokunuyorum. Belli belirsiz 
düzeltiyorum onları. Sıkıntıyla oflar-
ken gözlerimi tekrar çeviriyorum ka-
dına.  

Beni izliyor.  

Hissettiğim rahatsızlığı büyüt-
mek istemiyorum. “Nasıl nefes alıyo-
ruz?” diye soruyorum yalnızca. Ne-
den bilmiyorum ama aklıma gelen ilk 
sorulardan biri bu. Nefes. Nefes önem-
li, nefes almak, nefes almam gereki-
yor. 

Kadın omuz silkiyor. Gözlerini 
cam kutunun köşelerine çeviriyor. 
Uzun bir süre bir şeyler görebilirmiş 
gibi inceliyor ve sonra “Belki delik fa-

lan vardır.” diye mırıldanıyor, sesin-
deki umursamazlığı görmezden gele-
miyorum. Belki de nefes almıyordur, di-
ye düşünüyorum onun için. Bunun 
üzerine gitmek istiyorum ama bir şey 
oluyor.  

Benim ve çırpınışlarımın delme-
ye çalıştığı sesi, tok bir ses parçalıyor.  

Nefes aldığımı hissediyorum.  

Kadın, gözlerini cam duvarlar-
dan birine dikiyor. Kımıldamak be-
nim için imkânsız gibi ama o, usulca 
dönüyor ve gözleri şaşkınlıkla açılı-
yor. Ondan gelen dehşet, tüylerimi 
ürpertiyor. Yalnızca bir an sonra “Vay 
amına koyayım.” diyor. İster istemez 
buruşan suratımla ona baktığımda ke-
limelerim düğümleniyor.  

Karşımızda, tam karşımızda, bi-
ze bakan, bizi izleyen büyük bir kala-
balık var. 

“Bunlar…” diyorum, kendimi 
onun yanında bulurken. Cümlemi o 
tamamlıyor.  

“N’apıyorlar lan burada?” Se-
sinde beliren öfke, gafil avlıyor beni. 
Ona baktığımda yüzünün nefretle kı-
rıştığını görüyorum. Garip gelebilir 
belki ama renkleniyor. Biraz önce be-
nim yaptığım gibi cam kutuya vurma-
ya başlıyor. Benim çabam buradan 
kurtulmak içindi, panikten ve biraz 
da korkudan oluşuyordu ama onunki 
öfke, nefret. O, sertçe ve avazı çıktığı 
kadar kalabalığa söverken ben rahat-
ladığımı hissediyorum.  
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Kalabalık, sinir bozucu bir sa-
kinlikle gözlerini bize dikmiş. Birbirle-
rinin üstüne binmiş gibiler. Koltuklara 
oturduklarını biliyorum ama öylece 
gözlerini bize diktiklerinden rahatsız 
edici bir yığından başka bir şeye ben-
zemiyorlar gözümde.  

Karşımızdan bir ışık geliyor. En 
yüksekten. Bu; bağırışları, çağırışları, 
çığlıkları ve bütün bunların çatısı olan 
küfürleri kesiyor. Işık, bizden uzakta 
bir noktayı aydınlatıyor. Sessizliğin 
gücü, ani ve herkesin çıtını yedi.  

Evet, onun bile.  

Sağ tarafa dönüyoruz. Onun 
adımları, benimkilerden daha hızlı. 
Belki ben hâlâ korkuyorum ya da o, 
gerçekten de neler olduğunu biliyor.  

Bir bağırış duyuyoruz. Bir ağla-
yış. İnce sesli bir çığlığın içine gizlen-
miş hıçkırıklar beliriyor sonra. Onun 
arkasından görüyorum. Bir bebek var, 
beyazlar içine sarılmış. Ağlıyor, sesi 
dayanılmaz. Bir an sonra yüzünün 
kıpkırmızı olduğunu görüyorum ve 
kanlı. Yüzüm buruşuyor. Benim tek 
tepkim bu ama o, deliriyor.  

“Neye bakıyorsunuz ulan?” İn-
celen sesi, bebeğin sesine karışıyor. 
Sanki aynı. Bir kez daha cam duvara 
vuruyor ama bu sefer bebekten ayrıl-
mıyor. “Yardım edinsenize! Yanına 
gidinsenize!” Birkaç bağırıştan sonra 
da okkalı bir küfür savuruyor. Bebe-
ğin hâlini gördüm, duydum ve ben de 
üzüldüm. Niye kimsenin bir şey yap-

madığını, yalnızca izlediğini ben de 
sorguluyorum ama kendime hâkim 
olamadım. “Küfür etme.” diyorum, 
sert bir sesle. Kıpkırmızı bir yüzle ba-
na dönüyor. Biraz önceki sakin hâli 
nerede? Bilmiyorum. Belki de hiç gel-
medi. Belki de ben öyle gördüm. Çün-
kü bu hâli, sakin hâlinden daha tanı-
dık geliyor bana.  

“Burada tek yanlış benim küfür 
etmem mi?” diye bağırıyor suratıma 
doğru. Sakinliğimi koruyarak ona 
bakmayı sürdürüyorum.  

“Küfür etmek bir işe yarıyor 
mu?” diyorum, onu ve hâlâ ağlayan 
bebekle kalabalığı göstererek. Kaşları-
nı çatıyor ve yüzü allak bullak olur-
ken gözlerini bebeğe dikiyor. Ağlayış 
kesiliyor. Işık sönüyor. Nereden geldi-
ğini anlayamadığım bir ses, ani geli-
şiyle sakinliğimi deliyor usulca. 

“Olasılıklar değişir. 

Olasılıklar sessizdir.” 

Kendimi, ne olduğunu anlama-
ya çalışırken ona yaklaşmış hâlde bu-
luyorum. O da usulca bana yaklaşı-
yor. “Ne bu?” diye soruyor, sesinde 
bu sefer korku var. Hisleri bir anda mı 
yüklendi ne? Yine de bir şey demiyo-
rum. Bu şekilde daha tanıdık. Bu hâli-
ni seviyorum. Dudaklarımda solgun 
bir gülümseme beliriyor. O bunu gör-
müyor. Bir başka ışık, biraz daha yakı-
nımızda yandığında oraya bakıyoruz.  

Küçük bir kız çocuğu ağlıyor. 
Kendini iyice bir köşeye sıkıştırmış. 
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Karşısında biri var. Kaşlarım, kendili-
ğinden çatılıyor. Kızın omuzlarına ka-
dar gelen kızıl saçlarına bakıyorum. 
Kısılı gözlerinden bir şey görünmüyor 
ama bir an için ona dönüyorum tekrar. 
Yüzü şaşkınlık ve korku içinde. Öfke-
leniyor birden. Neden bilmiyorum 
ama ne olacağını -ya da olduğunu- bili-
yor gibiyim. Bu yüzden onun bir kez 
daha cama saldırmasına fırsat verme-
den önüne geçiyorum.  

Bana vuruyor ama o kadar güç-
lü değil zaten. “Çekil ulan önümden!” 
diye bağırıyor, yüzünü, gözlerini, el-
lerini, kollarını, her yerini, bacaklarını 
bile, olaydan uzak tutmak için çabalı-
yorum. Ne dersem fayda etmiyor ama 
bir süre sonra hırçınlığı soluyor. “Bir 
şeyler yapmalıyız.” diyor bana, yeşil 
gözleri kızarmış. “Onu orada bıraka-
mayız. Neden kimse bir şey yapmı-
yor? Neden öylece izliyoruz?”  

Biliyor. Ben yine de söylüyo-
rum. “Bence onların hepsi çoktan ol-
du.” diyorum, acımasız olmak isteme-
dim ama öyleyim galiba. Bir süre güç-
süz hıçkırıklar duyuyoruz, sonra ben 
neredeyse fısıltıyla “Galiba o sensin.” 
diyorum. Başını iki yana sallamakla 
yetiniyor ya da bilmiyorum, belki de 
yapabildiği tek şey bu. Sonra bir alkış 
duyuyoruz. Gözlerimi, kalabalığa çe-
virmeyi düşünüyorum ama yeşiller-
den ayrılmıyorum. Aynı ses, yeniden 
duyuluyor kutunun içinde: 

“Olasılıklar değişir.  

Olasılıklar gezgindir.” 

“Bu, bir şeylerin değişebileceği 
anlamına mı geliyor?” diye soruyor 
sessizce. Hiç iyi hissetmiyor, aynı şey-
leri tekrarlayan bir aptal gibi görün-
mek istemiyorum ama başka bir şey 
de bilmiyorum ki. “Bilmiyorum.” di-
yorum, tıpkı onun gibi sessizce. Sonra 
bir ışık daha yanıyor. Sakince onu bı-
rakıyorum ve o da benden ayrılarak 
yanan ışığa dönüyor. Bu seferki daha 
yakın. Bu beni huzursuz ediyor.  

Bir kız var. Bu seferkinin o oldu-
ğuna eminim. Kız, uzamış kızıl saçla-
rını arkadan toplamış. Bir yatağın 
üzerinde oturuyor, dizlerini karnına 
çekmiş, kendine sarılıyor gibi. Başı, 
yukarıya kalkık ve gözleri, bir yere di-
kili. Yukarıda bir yerlere. Işığa? Yüzü 
karmaşık, bir şeyler anlamaya çalışı-
yor gibi. İçimde bir his yükseliyor. 
Onu rahat bırakmak istiyorum neden-
siz. Oysa onu henüz tanımıyorum bi-
le.  

Öyle değil mi? 

Kızın dudakları kımıldıyor. 
“Eğer,” diyor düşünceli bir sesle. Ye-
şil gözlerini kısmış (Bunu istemediği-
mi fark ediyorum.). “İlerde güzel bir 
yaşamım olacaksa bugünün getirdik-
lerine katlanabilirim.” Sesi dalgın ama 
nedense çaresiz olduğunu düşünüyo-
rum.  

“Hayır,” diyor yanımdaki. Se-
sinde inat var. “Aptal mısın sen? Ya-
rın yaşayacağın belli değil. YARIN 
YAŞAYACAĞIN BİLE BELLİ DEĞİL! 
Nasıl böyle bir şey söylersin?” Ayağı-
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nı sertçe cama vuruyor. “Geri zekâlı 
seni!”  

“Yapma,” diyorum, henüz ne 
düşündüğümü bile bilmeden. Bana 
dönüyor birden ama hareketlerinin 
fevriliğine takılamıyorum. Bana olan 
yakınlığına veriyorum dikkatimi. O 
da bu yakınlığın nedenini çok geçme-
den veriyor, omzuma sert bir yumruk 
atıyor.  

“İntikam mı alıyorsun?” diye 
bağırıyor, bu sefer göğsümü tokatlı-
yor iki eliyle. “Aptal seni! Sence sırası 
mı lan? Sırası mı bunun piç kurusu!” 
Eliyle arkasını gösteriyor. “Neler ya-
şamışım, görmüyor musun?”  

Bir sessizlik oluyor. Işık söndük-
ten sonra o ses beliriyor yine. Gözleri-
mizi birbirimizden ayırmıyoruz.  

“Olasılıklar değişir. 

Olasılıklar alınmamış nefeslerdir.” 

“İntikam falan almıyorum,” di-
yorum sonunda. Sesim yumuşak. Bir 
sürü cümlem var, söylemek istediğim, 
söyleyeceğim, söylemem gereken ton-
larca cümlem var ama onun hemen 
arkasına ışık yansıyor. O, henüz arka-
sına dönmeden önce bile ben ne oldu-
ğunu görüyorum.  

Bir kız var. Kızıl saçları çok kısa, 
neredeyse benimki kadar. Kendi kes-
miş gibi. Kendi mi kesmiş? Kaşlarımı 
çatıyorum. Boş bir yüzle karşısına ba-
kıyor. Sonra bir rüzgâr esiyor yüzüne 
doğru. Sert bir rüzgâr. Kaşlarımı iyice 

çatıyorum. Bunu biliyorum. Bu 
rüzgârı hatırlıyorum. Sonra kızın önü-
ne biri geliyor.  

Tanıdık biri.  

O, hızla bana bakıyor. Ben göz-
lerimi karşımdan ayırmıyorum.  

Birbirlerine bakıyorlar. Uzun bir 
bakışma değil, kısa da değil. Sonra 
kız, kendini geriye doğru bırakıyor ve 
o zaman bir çatıda olduklarını görü-
yorum. Kiremitler, kızın ayakları al-
tından çekiliyor. Bir çığlık duyuyoruz, 
tanıdık. Daha önce birçok kez duydu-
ğum bir ses bu.  

Kız öldü. Adamın da çok farklı 
bir durumda olduğunu sanmıyorum.  

Birbirimize bakıyoruz.  

“Öldüm mü?” diyor, sesinde sa-
dece merak var. Gözlerinde de öyle, 
yüzünde de. Ölümüne, kendi ölümü-
ne, tanık olan biri için sakin görünü-
yor. Ben de birbirimizi nereden tanıdı-
ğımıza takıldım. Birbirlerine pek ben-
zemiyorlardı, yani aslında aynılardı 
ama ufak birkaç değişiklik, ikisini de 
benzersiz kıldı gözümde. Yine o ses 
yankılanıyor kutuda: 

“Olasılıklar değişir. 

Olasılıklar ezenlerdir.” 

Durmadan duyduğumuz o ses, 
bu sefer arkamdan, benim arkamdan, 
geliyor. Bir ışık yanıyor. Yavaşça arka-
ma dönüyorum. Işık yine bizden 
uzak. Bir çocuk var. Ayakta, gülüyor. 
Kahkaha sesleri, kutumuzun içini bo-
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yuyor.  

“O sensin.” diyor. Kendinden 
emin. Çocuğun sapsarı saçlarına bakı-
yorum. Kafası gövdesine göre büyük. 
Göz ucuyla ona bakıyorum. Hiç biraz 
önce ölmüş gibi değil, dudağının ke-
narında bir gülümseme bile var.  

Işık sönüyor ve ses bir kez daha 
beliriyor: 

“Olasılıklar değişir. 

Olasılıklar sessizdir.” 

“Bunu daha önce de demişti.” 
diyor, yalnızca başımı sallıyorum. 
Gözlerimiz, kaybolan çocukta. Sonra 
bir sonraki yanıyor. Uykulu hâlim be-
liriyor. Burnumu çekiyorum. Küçü-
ğüm daha. Bir yere bakıyorum. Sonra 
biri, benden çok da büyük olmayan 
bir beden beni çekiyor. Kutudan ayrı-
lıyorum.  

Işık sönüyor. 

“En azından yalnız değilmiş-
sin.” diyor, sesinde bir şey, beni hu-
zursuz ediyor ama bir tepki vermiyo-
rum. O ses yine beliriyor içimizde: 

“Olasılıklar değişir.  

Olasılıklar gezgindir.” 

Oturduğum hâlim beliriyor. Bir 
kitap okuyorum. Ne olduğunu göre-
medim. Ama kalın bir kitap. Burnu-
mu çekiyorum bir kez daha. Yüzüm 
buruşuyor, gözlerim hâlâ sayfalarda. 
Sonra kitabı kapatıyorum ve yanımda 
bir yere koyuyorum. Kendi içime iyi-
ce gömülüyorum ve ağlamaya başlı-

yorum.  

Bu konuda bir yorumda bulun-
muyoruz.  

Ses beliriyor yine: 

“Olasılıklar değişir. 

Olasılıklar alınmamış nefeslerdir.” 

Hemen önümüzde beliriyorum 
yine. Koşuyorum. Daha çok kaçıyor 
gibiyim aslında. Onun, onun karşısın-
daki hâlimden farklı görünmüyorum. 
Nereye gidiyorum? 

“Bence yanıma geliyorsun.” di-
yor, sakin. Eliyle arkasını gösteriyor 
ama arkası çoktan boş. Yaşanmış so-
nuçta. Geride kalmış. Artık yok. Ona 
doğru dönüyorum.  

“Sence ölmüş müyümdür?” di-
yor yeniden. “Beni kurtarmış olma ih-
timalin var mı?” 

Ona bakıyorum. Üzerine bakı-
yorum. Kendimi düşünüyorum. Üze-
rime bakıyorum. Onlardan biraz daha 
büyük gibiyiz.  

“Saçların uzamış.” diyorum, 
gözlerimi omuzlarına çevirerek. O da 
bakıyor kendine. Biraz rahatlayacak 
gibi oluyor.  

“Evet.” diyor başını usulca salla-
yarak. “Bence ölmedim. Ölsem saçım 
uzar mı?” 

Ölsen burada olur muyuz? diye 
düşünüyorum ama bir şey demiyo-
rum yine. O ses, son kez beliriyor ara-
mızda: 
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“Olasılıklar değişir. 

Olasılıklar ezenlerdir.” 

“Anladık be!” diye bağırıyor 
kendini tutamadan. Sorgulamaya 
başlamıyorum. Sorgulamak istemi-
yorum. Nedense içimde bir yorgun-
luk var. Işık, bu sefer üzerimize doğ-
ru yanıyor. Gözlerimi kapatıyorum 
gelen saldırıyla. Ne gördüysem o 
ara görüyorum zaten.  

Biz varız, ikimiz. Yan yana 
oturuyoruz. Bir kaldırım kenarına 
oturmuşuz. Ben ona bakıyorum. O, 
gözlerini asfalta dikmiş. Bir şeyler 
söylüyor gibi. Sonra değişiyor her 
şey. Yürüyoruz. Sakin ve tembel 
adımlarla bir yere gidiyoruz. Sonra 
yine değişiyor her şey. Koşmaya 
başlıyoruz. Elinden tutmuşum ve 
onu çekiştiriyorum. Sonra bir kez 
daha değişiyor her şey. Yine koşu-
yoruz ama bu sefer o benim elimden 
tutmuş. Değişiyoruz yine. Sırtımız 
bir duvara dayalı. O, uyuyor. Benim 
gözlerim de yukarıda bir yerlere di-
kilmiş. Sonra yine değişiyoruz. Karşı 
karşıya oturmuşuz. Benim önümde 
defterler, kitaplar var. Onun önü de 
kalabalık ama o bana bakıyor. Deği-

şiyoruz yine. Bir karanlığın önünde-
yiz. Hiç memnun değiliz. Değişiyo-
ruz yine. Karşı karşıya ayakta duru-
yoruz. Sonra o, yüzüme kartopu atı-
yor. Değişiyoruz yine. Önüme birini 
almışım ve kendimi ondan sakınma-
ya çalışıyorum. Yüzü kıpkırmızı ve 
yumruğunu uzatıp duruyor bana. 
Değişiyoruz yine. Birbirimize yakın 
duruyoruz, elini yüzüme uzatıyor 
ve ağzını kımıldatıyor; ses yok, her-
hangi bir çıt bile yok ama yanağımı 
sevdiğini söylediğini biliyorum. 
“Yanağımı mı?” diyorum karşılık 
olarak.  

Yüzüm, anlamaya çalışır gibi. Deği-
şiyoruz. Değişiyoruz. Bir süre sonra 
o kadar hızlı değişiyoruz ki hiçbir 
şey seçemiyorum.  

Sonra, onu tuttuğumu fark 
ediyorum. Onun da beni tuttuğunu. 
Birbirimize bakıyoruz ama sonra 
ışıklar sonsuza kadar söndüğünde 
bir ses beliriyor. Bir yudum sesi. 
Karşımızdaki kalabalık kayboluyor.  

Biri var, gölge gibi. Gözlerini 
bize dikmiş. Gülümsüyor sonra. Çok 
dikkatli bakmasam yansımama bakı-
yorum sanırım.  

Kasım-
Aralık 

2021 
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Yürüyorum. Yürüdükçe yürü-

yorum. Bugün de aynı yolu yürüyo-

rum. İki bin yüz kırk yedinci keredir 

yürüyorum. Kilometrelerce uzunluk-

ta olan bu yolu her gün gidip geliyo-

rum. Halinden anlayacağım atla kar-

şılaşacağım günün geleceğinden 

eminim. Bekliyorum. Bir gün ritim 

tutar gibi yere vuran periyodik ayak 

seslerini duyacağımı biliyorum. Her 

gün yeni yüzler görüp yeni dostlar 

ediniyorum. Mesela az önce gördü-

ğüm örümcek buranın yeni sakinle-

rinden biri. Ördüğü ağ hâlâ görün-

mez denecek kadar ince ve temiz. 

Henüz üzerinde toz toplanmamış. 

En eski dostlarımdan biriyse az öte-

de. Kısa bir süre sonra selamlaşaca-

ğım. Tepeden yuvarlanan yuvarlak, 

koyu renkli bir taş... Arkadaşlığımız 

kavgayla başlamıştı. Yine usulca yü-

rüdüğüm bir günde beni, çelme ta-

karak düşürmek istemişti. O kızgın-

lıkla dönüp vurmak istediysem de 

yapamamıştım bunu. Aslında kötü 

niyetli kimselerle arkadaşlık kur-

mam ama ona bir şans vermek iste-

dim işte. Kötü kalpli olmadığını kısa 

süre sonra anladım. Sadece biraz 

muzır biriymiş. Tabii biraz da içe dö-

nük. Yeni kimselerle nasıl tanışılır 

pek bilmiyor. Benden başka da arka-

daşı yok. Hiç olmamış. Evinden 

uzaklarda kimsesiz olmak zordur el-

bet. Ben de yalnız yaşıyorum. Bazen 

benimle yaşamak isteyip istemeyece-

ğini sormayı düşünüyorum ama şu 

anki hayatımdan vazgeçebilir miyim 

emin değilim. Biraz daha düşünmeli-

yim bunu. Heh! İşte orada.  

 Bugün hava güneşli. Bi-

raz sıcak. Dönüş zor olacağa benzi-

yor. Olsun. Daha önce daha zor şart-

larda yürüdüğüm oldu. Hem ağaçlı 

yola ulaşmama da az kaldı. Orada 

yol biraz bozuk. Yer yer sık ağaçlar, 

çalılar var. Bir keresinde uzun boylu 

dikenli bir ağaç, tişörtümü yırtmıştı. 

Belki o da muziplik yapıp bir dost-

luk kurmak istemişti ama ona o şansı 

vermedim. Diğerlerinden uzun ve 

iriydi. Kendini beğenmiş biri oldu-

ğundan hiç şüphem yoktu. Her tarafı 

İleri Sayım 

Ozan Demir 
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dikenle doluydu hem. Pek inanmam 

ama hani derler ya “Kalbinin kötü-

lüğü yüzüne yansımış.” İşte öyle. 

Evet evet, bu doğru olmalı. Diğerle-

rinde niye yoktu o kadar diken? Di-

ğerleri ona nasıl tahammül ediyor 

anlamıyorum. Belki de korkuyorlar-

dır. Onların yerinde olsaydım ben 

korkmazdım. Tek başıma yürüyo-

rum işte. Hep yaptığım gibi. Kim bi-

lir daha nelerle karşılaşacağım, kim-

lerin saldırısına uğrayacağım? Ora-

da işte. Bütün kibriyle duruyor. Her 

gün yanından geçiyorum. Sadece 

ona selam vermiyorum. Eğer bu ka-

dar gururlu olmasaydı özür dilerdi. 

Ne kadar haklı olduğum ortada.  

 Yürümeye devam ediyo-

rum. Bazen durup dinlendiğim olu-

yor ama bugün kendimi iyi hissedi-

yorum. Durmaya hiç ihtiyacım ol-

mayacak gibi. Belki dönüş yolun-

da… Ağaçlı yolla birlikte gölge de 

bitti ama en azından ayağımı burk-

mak gibi bir korkum yok şu an. Evet 

uzun olandan pek hoşlanmıyorum 

ama diğerlerinin de iyi oldukları 

söylenemez. Her tarafta kökleri, dal-

ları… Sanki kolları her yere uzanan 

kibirli olanı kıskanıyorlar. Yoksa ne-

den her yeri sarsınlar? Oradan geçe-

ni düşürmek ve güçlü olduklarını 

kanıtlamak için tabii ki. Evet evet, 

sebebi sadece bu. Ama ben dikkatli 

biriyim. Bir kere bile dışarı çıkmış 

köklerine ve yere attıkları dallarına 

takılıp düşmedim daha.  

 Günleri saymaya devam 

ediyorum. Yürüyorum, sayıyorum. 

Eksiltmek yerine artırıyorum. Hâlâ 

karşılaşacağım günün gelmesini 

bekliyorum. Şimdi de güneşin altın-

da yürüyorum. Neyse ki yol düz-

gün. Buralarda pek dostum yok. Sa-

dece bir defa yolunu kaybetmiş bir 

tilkiyle karşılaşmıştım. Bir de tepe-

mizde manzarayı izleyip anın tadını 

çıkaran bir atmaca vardı. Telaşlı til-

kiyle tanışamadık tabii. Hemen 

uzaklaştı. Belli ki bir acelesi vardı. 

Kanatlarımın olmamasıysa hiç o 

günkü kadar içimi acıtmamıştı. At-

macanın yanına çıkıp etrafı izlemeyi 

çok istedim. Hâlâ da istiyorum as-

lında. Belki bir yolunu bulabilirim. 

Belki şu tepelerden birine tırmanabi-

lir ve etrafı doya doya izleyebilirim. 

Kimi kandırıyorum? Ben yüksekten 

hoşlanmam. Hayır hayır, buna kor-

ku denmez. Ben sadece hoşlanmıyo-

rum. Kanatlarım olsaydı belki hoşla-

nırdım. Kanatlarım olsaydı yine yü-
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rürdüm. Ayaklarım en sadık dostla-

rım. Bu zamana kadar bana hiç iha-

net etmediler. 

 Düşünüyorum. Yürürken 

yapmaktan en çok keyif aldığım akti-

vite… Neden başka bir yolda yürü-

müyorum? Başka yolu yürüsem ne 

değişecek sanki? Yine bana zarar 

vermek isteyenler olacak. Yine dost-

larım olacak. Yine başladığım nokta-

ya geri döneceğim. Hem ben bu yolu 

seviyorum. Birazdan bir derenin ya-

nından geçeceğim. Belki biraz oturur 

dinlenirim. Kenarında güzel çiçekler 

var. Sarı beyaz renkli çiçekler. Tanış-

mak için birkaç defa selam verdim 

ama hiç cevap vermediler. Belki de 

duymadılar. Hiçbiri mi? Galiba hiç-

biri. Bunlar o uzun, dikenli ağaç gibi 

değiller hem. Güzeller. İçlerinin gü-

zelliği dışlarına yansımış olmalı. Bu-

gün yine selam vereceğim. Eğer ce-

vap vermezlerse yanlarına iyice yak-

laşıp konuşmaya çalışacağım. Ama 

dikkatli olmalıyım. Suya çok yakın-

lar. Ben yüzme bilmiyorum. Düşüp 

boğulmak istemem.  

 Epey dinlendim. Yoluma 

devam edebilirim. Çiçekler yabancı-

larla konuşmaktan pek hoşlanmıyor 

anlaşılan. Belki eskiden bir yabancı 

zarar verdi onlara. Yoksa neden ce-

vap bile vermesinler. Neyse, belki bir 

gün fikirlerini değiştirirler. Varmak 

üzereyim. Yürümeye devam ediyo-

rum. Öğlen oldu. Güneş yakıyor. 

Neyse ki derenin yakınlarında biraz 

soluklandım. Dönüş yoluna çıkma-

dan önce yine dinlenirim. Hatta belki 

uyurum.Bezen yapıyorum bunu. 

Hem vaktim de var. Bugün biraz hız-

lıyım. Evet, sonunda geldim. Yolun 

bittiği yerdeyim şimdi. Aslında yol 

hala devam ediyor ama birileri ka-

patmış. Demir tellerle kapatmışlar 

yolumu. Nedenini hala merak ediyo-

rum ama sorabileceğim kimse yok. 

Okuyabileceğim bir yazı da yok. Sa-

dece saçları, gözleri, burnu ve kulak-

ları olmayan, tüm dişlerini göstere-

rek gülen bir adamın resmi var. Bu-

ranın sahibi olmalı. Ne kadar da çir-

kin biriymiş. Bir de yanında şimşek 

işareti var. Yağmurlu havaları seven 

biri olmalı. Ben de seviyorum. Bu ka-

vurucu sıcaktan iyidir. Bazen demir 

tellerin arkasına geçmeyi ve yola de-

vam etmeyi düşünüyorum. Ama ya 

bu sevimsiz adam rahatsız olursa? 

Yok yok, bu mümkün değil. Bu ada-

mın hiçbir arkadaşı yoktur. Yanına 

gitmeme sevinir bile. Ama yine de 

ilk adımı o atsın. Onun yüzünden 
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yoluma devam edemiyorum. Bana 

bir özür borçlu. Hem yolumu kestiği 

için hem beklettiği için iki özür 

borçlu hatta.  

 Dönüyorum. Yolun so-

nunda evime ulaşacağım ve iki bin 

yüz kırk sekizinci yolculuğuma çık-

mak için biraz dinleneceğim. Bunu 

hak ettim. İleriye doğru saymak… 

İleri sayım… Benim yerime başkası 

da sayıyor mudur acaba? Belki her 

gün sabah çıkıp akşam döndüğüm 

evim, belki eski dostum, belki de ki-

birli uzun ağaç… Örümceğin yanın-

dan geçerken ona söylemeliyim. O 

yeni sakinlerden biri. Bu kadar günü 

saymış olamaz. Bugünden sonrasını 

sayar belki. Evet evet, ona tembih 

etmeliyim. İleri sayım, geri sayım 

gibi değil. Başkalarının sayması ge-

rekiyor. Örümcekleri seviyorum. İyi 

bir arkadaşlığımızın olacağından 

şüphem yok.  

 Örümcekleri sevmekte 

haklıyım. Çok sıcakkanlıydı. İçeri 

davet etti. Ama başka bir zaman 

oturacağıma söz verdim. Evime 

dönmek istiyorum. Sadece ufak bir 

ricam olduğunu ve bunu yaparsa 

kendisine ömrümün sonuna kadar 

minnettar olacağımı söyledim. Artık 

benimle o da sayacak. Bir ses duyu-

yorum. Akordu bozuk bir müzik 

aletiyle çıkarılan ritmik bas seslere 

benzeyen sesler. Galiba bir araba. 

Öfkeli adam bağırarak inip vurmaya 

başladı. İstemsizce yere bıraktım 

kendimi. Tekerleklere sertçe tekme-

ler atıyor. Dizlerimi kendime çeki-

yorum. Bağırıp küfürler etmeye de-

vam ediyor. Göğsüme çektiğim ba-

caklarıma sarılıyorum.  

 Yürüyorum. Yürüdükçe 

yürüyorum. Her gün aynı yolu yü-

rüyüp duruyorum. Bu yolda beni 

tanıyan birçok kimse var. Nereden 

tanıdıklarını bilmiyorum. Yanların-

dan geçtiğimde mutlaka selam veri-

yorlar. Galiba beni seviyorlar. Sade-

ce anlam veremediğim şey, bana bir 

sayı söylüyorlar. Her gün farklı bir 

sayı… Ama hepsi de aynısını söylü-

yor. Az önce yanından geçtiğim 

örümcek, selam verdikten sonra iki 

bin yüz doksan bir dedi. Birazdan 

koyu, yuvarlak bir taş, sonra dikenli 

uzun bir ağaç, son olarak da saçları, 

gözeri, burnu ve kulakları olmayan 

ve tüm dişlerini göstererek gülen 

adam söyleyecek. Bir şey ifade etti-

ğini düşünmüyorum.  

Yıl  1  Sayı  6  Öykü 



A dem Tekden’in öykü kitabı “Ötesi 

Mavi” Mayıs 2020’de okurla bu-

luştu. Tekden’in birkaç öyküsünü daha 

önce okumuştum. İlgimi çeken bu öykü-

lerden sonra kitabı okumak ve üzerine 

konuşmak elbette benim için kaçınıl-

mazdı. Bir süredir yaptığım öykü kitabı 

incelemelerinde olduğu gibi bu çalışma-

da da son dönem öykü birikimimiz üze-

rine eleştirel bakış geliştirirken müm-

künse yazar-okur birlikteliğinde katkılar 

sunmayı amaçladım. Bu da -saygı çerçe-

vesinde- söylenmesi gereken her şeyi 

söylemek anlamına geliyor. Bu kez de 

kılıcımı Ötesi Mavi’ye doğrulttum. Yo-

rumlarımı öykülerin okunma anına ya 

da bir diğer öyküye geçmeden hemen 

okunma sonrasına sabitledim. Mümkün 

Ötesi Mavi Üzerine 

Ömer Kaya 
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olduğunca az terim ve alıntı kullandım. 

Gerekmedikçe öykülerin içeriğiyle ilgili 

özet niteliği taşıyacak bilgiler verme-

dim. Aynı tespitleri tekrar etmemek 

adına bazı öyküler için daha az konuş-

tum. Her öyküyü tek tek değerlendir-

meye ve bir sonuç kısmı eklemeye çalış-

tım. 

 

 Mümkün Hayaller:  

 Adından da anlaşılacağı üzere 

öykünün hayalle örülü fantastik bir içe-

riği var. Öykü, bireysel anlamda bir 

edibin yaşayabileceği yalnızlığın yanı 

sıra özelde ülkemiz olmak üzere top-

lumların yönetilme biçimlerine yönelik 

eleştirel bakış da içeriyor. Ortaya çık-

ması istenen öykünün beni heyecanlan-

dırdığını söylemeliyim fakat metinde 

yer alan karıncalar yerine insanları kul-

lansaydık öykü ne kadar estetik durur-

du, sorusunu sormadan edemeyeceğim. 

Bana öyle geliyor ki “karınca” figürü, 

içerik bakımından yüzeysel duruşu 

gözden kaçırmaya neden olmuş. Zira 

öykünün içeriği, eleştirel açıdan çok de-

rin cümleler barındırmıyor. Derin cüm-

lelerden kastımı ise öyle büyük büyük 

laflar oluşturmuyor. Madem öykünün 

hayal bölümlerini fantastik bir tarza bü-

rüdük, o halde biraz da çağrışımın gü-

cünden faydalanmamız gerekirdi. Öte 

yandan metinlerde sanatçı isimlerinin 

kullanılmasının -eğer çok çok özel bir 

işlevi yoksa- metni popülist bir çehreye 

bürümekten başka bir işe yaramadığını 

düşünüyorum. Biçimsel açıdan hayalle 

gerçeği harmanlamada başarılı olan an-

cak içeriği aynı oranda besleyemeyen 

bu öykü için çağdaş iki yazardan iki iyi 

örnek vereyim: Esmahan Devran İnci-

Pişdar, Özgür Çırak- Yosun.  

 

 Yalnızlar Sofrası:  

 Yazılarımı okuyanlar bilirler, bir 

öykü kitabından beklentim bana seve-

bileceğim en az bir öykü hediye edebil-

mesidir. Bu öyküyü bulana dek gerek-

siz bir endişe yüklenir, beğenmesem de 

öykülerin kendi anlayışları çerçevesin-

de başarılarına odaklanmaya çalışırım. 

Zira kitabı sevebilmemin sebebini bu 

aradığım öykü/öyküler oluşturur.  

 Ötesi Mavi’nin hediyesi elini ça-

buk tuttu. Açıkçası ilgimi çeken ilk şey 

metinlerin biçimsel özellikleri olur. 

Eğer bunlar özel bazı uğraşlar sonucun-

da elde edilmişse daha bir keyiflenirim. 

Geriye, içeriğin bu güzel biçimle uyu-

mu kalır ki ilk öyküde bunu bulamadı-

ğımı ifade etmiştim.  

 Yalnızlar Sofrası tam bir akıl oku-

yucu. Bu öyküyü okuyan hemen herke-

sin kendinden çok özel parçalar bulaca-

ğına inanıyorum. Bu da Adem Tek-

den’in iyi bir gözlemci olduğu kadar 

insan ruhunu iyi tanıyan bir yazar ol-

duğunu gösteriyor. İtirazlarınızın, 

utanmalarınızın, gizlenmelerinizin baş-
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ladığı yerde sizi bir şekilde rahatlatıyor, 

yeniden ortaya çıkmanıza yardımcı olu-

yor, düşünmekten bile kaçtığınız pek 

çok şeyle yeniden yüzleşmenizi; onları 

daha açık biçimleriyle ilk defa ele alma-

nızı sağlıyor, bunun sizi rahatlatacağına 

inandırıyor.  

 Öykü, 2. tekil anlatıcı tercihi ve 

birkaç okuyucu çeşidi belirlemesiyle 

olabildiğince doğal bir kurgu meydana 

getirmiş. Okuyucuyu metne dahil ettiği-

ni gözlemlediğim bu çerçevede bir bö-

lümde okurun karalayabileceği bir boş-

lukla da karşılaşmak mümkün. Gerek 2. 

tekil anlatıcı gerekse de okur için bırakı-

lan boşluk her ne kadar orijinal bir fikir 

olmasa da hem örneğinin az olması hem 

de başarılı biçimde kullanılması bakı-

mından dikkate değer.  

 Öykünün olumsuz anlamda deği-

nebileceğim tek yönü ise bir soru cümle-

siyle bitmesi. Öykülerin zihinde devam 

etme arzusunu sorularla değil kendi bü-

tünlüğüyle sağlaması taraftarıyım. Fakat 

buradaki soruyu bir açıdan hoş görebili-

rim zira öykü, bu soru olmadan da zi-

hinlerde devam edebilecek geniş bir çer-

çeve sunabiliyor.  

 

 Dönüş 11:  

 Üçüncü öyküye gelince Tekden’in 

konuları ilginç kurgularla verme arzu-

suna alışmaya başladım. İlk öyküde nis-

peten beğenebileceğim bir metin ortaya 

koymuştu. İkinci öyküyü ise çok sev-

miştim. Ancak “Dönüş 11” için pek 

iyimser olamayacağım. İnsan ilişkileri-

nin, yalnızlığın, duyguların yeterince 

derin işlenemediği kanısındayım. Bazen 

öykülerin zihindeki taslağı, bize bazı 

mükemmel sonuçların ortaya çıkabilece-

ği kurgular fısıldar. Fakat kaleme aldığı-

mızda işler pek de hayal ettiğimiz gibi 

gitmez. Öykünün, başta Neil’in sözü ol-

mak üzere bazı cümlelerden arınması 

gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha 

özgür ve özgün durabilmesi için şart. 

Tekden, ikinci öyküsünde bunu yapabil-

diğini göstermişti.  

  

 Lütfen Aramızda Kalsın:  

 İlk öyküde sert bir baba figürü ile 

karşılaşmıştık. Bu kez baba-oğul ilişkisi-

nin duygusal yönü yüksekti. İlk üç me-

tinde olduğu gibi yine kitaplar söz ko-

nusuydu. Bu kez olumsuz bir özellik 

sergileyen kitaplar bir babanın hapse 

düşmesinin sebebiydi. Ancak sebebin ne 

olduğu ile ilgili olarak metinde bir ipucu 

bulamıyoruz. Belki yakın tarihimizi göz 

önünde bulundurarak bazı tahminler 

yürütmek mümkün ancak bu da son de-

rece öznel bir yaklaşım olur. Öyküde 

karşılaştığım ilk eksikliğin bu olduğunu 

söyleyebilirim. Öte yandan günlük par-

çalarından oluşan kolajın, metne kolay 

okunabilir bir özellik katmasıyla beraber 

özellikle bir çocuğun kaleminden çıkma-

sını öykünün doğal bir duruş sergileme-
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si adına faydalı bulsam da günlüklerin 

en azından az önce söz konusu ettiğim 

eksikliği giderebileceğini düşünüyor-

dum. Fakat düşüncem yerini bulmadı. 

Bu da finalde artık bir baba olan çocu-

ğun kitaplara duyduğu hıncı ve onları 

kendi çocuklarıyla buluşturmama arzu-

sunu yeterince anlamlandıramadı. İlk 

öyküde olduğu gibi, biçimini beğendi-

ğim ancak içeriğin ipucu anlamında yer 

yer eksik kaldığı bir öykü olarak değer-

lendirebilirim bu metni. Hakkını teslim 

etmek adına da Tekden’in öykü dilini 

şu ana kadar son derece akıcı ve sami-

mi bulduğumu atlamayayım.  

 

 Prosopagnozi:  

 Kör olmak, hafıza yitimi, bir şey-

lere dönüşmek gibi ilginçlikler tercih 

eden öyküler genellikle bunu metafor 

olarak kullanır. Prosopagnozi’de anla-

dığım kadarıyla böyle bir amaç -her ne 

kadar mesaj düzeyinde öyle algılanabil-

se de- en azından genel olarak metne 

yayılmıyor. Bu tarz ilginç rahatsızlıkla-

rın metafor olarak ele alınmasını -belki 

de artık alıştığımız için- daha işlevsel 

buluyorum. Fakat buna rağmen Tek-

den’in ilginç kurgular oluşturma arzu-

sunu besleyen bir öykü olduğunu da 

ifade edeyim. Yine bir çırpıda okunabi-

lecek akıcılığa sahip. Toplumsal mesaj-

ları ve bireysel acıları, geçmişi dengeli 

biçimde harmanlayabilme başarısı var. 

Bir itiraz belki başkişinin, kafasını bir 

yerlere çarptıktan sonra yüzleri yeni-

den tanımaya başlamasına yönelebilir. 

Eski Türk filmlerinin klişe sahnelerini 

anımsatan bu kırılma noktası için öykü-

nün akıcılığına yaraşır bir çözüm bulu-

nabilirdi. Yine de çok fazla rahatsız et-

miyor. Gelgelelim tekrar tekrar okuna-

cak, birkaç ay/yıl sonra yeniden dönü-

lebilecek bir öykü mü? Elbette değil.   

 

 Bir Akıllı Değilin Defteri:  

 Yine ilginç bir kurgu örneği. 

Adem Tekden’in genel itibarıyla öykü-

lerini bazı minik bölümlere ayırdığını 

gözlemliyorum. Zaman zaman farklı 

öykü kitaplarında bu tercihe rastlasam 

da aynı kitapta sık karşılaşmadığım için 

çok fazla üzerinde durmuyordum. El-

bette bunun başarılı biçimde kullanılışı-

nın öykülere renk kattığını söylememek 

olmaz. “Ötesi Mavi”de bu bölümleme-

ler, öykülerin kendi içinde oluşturduk-

ları aşamalara okurun eşlik etmesini 

kolaylaştırdığı gibi yazarın duygu ve 

düşünce dünyasına da yavaş yavaş 

ısındıran bir görev üstleniyor. Bu da ki-

tapla bütünleşmek kadar ayrıca yazarı 

düşünmek eylemine sürüklüyor okuru.  

 Öykü “Âsân, Hafakan ve Ar-

man” isimli üç bölümden oluşuyor. Öy-

künün başlığından bölümlere kadar 

pek de alışık olmadığımız bu isimlen-

dirmeler bir “delilik”i başlangıcından 

son merhalesine kadar iyi biçimde özet-
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leyebilen işlevselliğe sahip. Bölümlerin 

içerik olarak pek çok sosyal meseleye 

teması, mizahî diyebileceğimiz bir yak-

laşımla ele alınmış. Ayrıca yine son de-

rece akıcı bir dille şekillenen öykünün 

uzun olmasına rağmen keyifle okunabi-

lir özelliği var.  

 Kitapta kolaj tekniğinin farklı kul-

lanım örneklerine denk geldiğim öykü-

leri özellikle önemsiyorum. Tekden, bu 

teknikten yeterli düzeyde faydalanma 

uğraşında. Ancak modern anlatım tek-

niklerini  kullanırken biraz da 

“anlatma”dan “gösterme”ye geçmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Söz gelimi 

başkişinin özellikle de bireysel ölçüde 

yaşadığı çatışmalarda “iç konuşma”dan 

faydalanılmasını, okurun da zaman za-

man metne dahil edildiği -bunu şu ana 

kadar okuduğum öykülerin genel çerçe-

vesi için söylüyorum- kurgular için hem 

okurun kendince bazı kanaatlere varma-

sı adına kolaylık sağlayacağına hem de 

baskın yazar sesini azaltacağına inanı-

yorum.  

 

 Zeytin Ağacı:  

 Sait Faik’in doğayla temasını, in-

san ilişkilerini, toplumsal duyarlılığını 

anımsatabilecek türden bir öykü “Zeytin 

Ağacı”. İşin açığı herhangi bir öyküde -

kurgular ilginç olmakla beraber- zorla-

ma bir üslup ya da yapay bir içerikle he-

nüz karşılaşmadığım için memnunum. 

Yine hayalle gerçeğin bir araya geldiği, 

günlük sıkıntıların bilinçaltını doldur-

duğu bir öyküyle karşılaştım. Bir önceki 

öyküde, Tekden’in “gösterme”ye biraz 

daha yer vermesi gerektiğini ifade et-

miştim. Evet bazen birbirimizi duyarız. 

Muhtemeldir bu öykü yeniden gözden 

geçirildiğinde kastım daha iyi anlaşıla-

caktır. Zira her ne kadar diyaloğa baş-

vurulmuşsa da burada başkişinin algısı 

daha çok hayal üzere olduğu için bura-

daki diyaloğun bir iç konuşma gibi algı-

lanması gerektiğini düşünüyorum. Di-

yaloğun son aşamada çocuğa bağlanma-

sını ise bir sürpriz olarak karşılamak be-

ni ayrıca sevindirdi. Tam da bitmesi ge-

reken yerde bitti:  

 “Baba çok güzeldi, çaydan sonra 

aynı oyunu yine oynayalım.” 

 Dedi. 

 “Olmaz.” dedim. 

 “Nedenmiş?” 

 Bir kere daha “hatırlama”ya cesa-

retim olmadığını anlatamazdım:  

 “Artık senin olduğunu biliyorum 

da ondan.” dedim. (s. 60-61)  

 

 Ötesi Mavi:  

 Doğrusu kitaba adını veren öykü-

lerin bizi daha çok etkilemesini bekleriz. 

Fena bir öykü olmasa da “Ötesi Ma-

vi”ye gelene kadar ondan daha güzel 

öyküler okuduğumu itiraf edeyim. El-
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bette her öykünün tıpkı insanlar gibi 

farklı özellikleri vardır ve hangi öykü-

yü kimlerin ne kadar seveceğini bileme-

yiz. Ancak benim buradaki çabam sev-

mekten ziyade daha çok öykülerin bağlı 

bulunduğu anlayışlar çerçevesinde ba-

şarılarına odaklanmak.  

 “Ötesi Mavi” kitabın genel çerçe-

vesine -okuduğum öyküler toplamı ba-

na şimdiden kitabın tamamı ya da bü-

yük bir bölümü için yeterli fikri verdi 

kanaatindeyim- uygun güzel bir isim-

lendirme. Daha çok metafizik aleme 

yaslanması yönüyle diğer öykülerden 

biraz ayrıldığını söylemek mümkünse 

de pek çok öykünün hayal unsurlarıyla 

zenginleştirildiğini düşündüğümde ba-

na o kadar da ayrı bir yere koyulabile-

cek bir öykü gibi gelmiyor. Yani kitabın 

tematik bütünlüğü olacaksa buna 

uyum sağlayabilecek özellikte bir öykü.  

 Figür anlatıcı tercihinin birkaç 

öyküde birbirini takip etmesi, Tek-

den’in özellikle duyguları aktarmada 

faydalanması gereken anlatıcıyla ilgili 

isabetli kararlar aldığını gösteriyor. Gü-

nümüzde bu hususla ilgili olarak me-

tinlerin konusu, yazarların mahareti ya 

da dünyayı algılayış biçimleri gözetil-

meden çeşitli eleştirilerin yapıldığını 

görüyorum. Bir bakıma mecranın bazı 

baskın seslerinin -üzerinde belki de çok 

düşünmedikleri ya da tamamen şahsi- 

kanaatlerinin yine bazı baskın kitlelerce 
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yeterince kritik edilmeden kabul gördü-

ğüne rastlıyorum. Bu kanaatler tek tip 

anlatıma yönelik olsa da garip biçimde 

özellikle çevrim içi mecralarda yayımla-

nan öykülerde yine tek tip anlatımın da-

ha da artmasına neden oluyor. Belli baş-

lı kaideleri atlamadan ama sanatın da 

özgür düşüncelerden, eylemlerden bes-

lenerek zenginleştiğine ve anlatıcı ter-

cihleriyle ilgili olarak yazarların biraz 

daha cesaretli davranmaları ve tercihle-

rine güvenmeleri gerektiğine inanıyo-

rum. Etkili olduğu söylenen silahlarla 

başarı elde etmek mümkündür ancak iyi 

kullandığımız silahlarla savaşırken öl-

mek bile keyiflidir. Dilerim, Tekden bu 

keyfi yaşamaya devam eder.  

 

 Yalan:  

 Fıkravari özellik sergileyen bu öy-

künün kitabın genel çerçevesine hem 

içerik hem kalite olarak uyum sağlama-

dığını düşünüyorum. Binlerce tekdüze 

örneği olan bir alan için ne büyük bir 

katkı sağlar ne de yazılmaması halinde 

önemli bir eksiklik yaratır. 

 

 Uykudan Önce:  

 Öykünün konusunu yazmakla il-

gili hemen her yazarın yaşayabileceği 

bir ilham sorunu oluşturuyor. Fakat çok 

ilgi çekici biçimde işlendiğini söyleye-

mem. Çünkü söz konusu süreç zaten 

pek keyifli bir süreç değil. Arada bir rü-

ya haliyle bazı notların alındığının zan-

nedilmesi fikri ise metni hareketlendir-

mek için yeterli görünmüyor. Daha önce 

başka öykülerde söz ettiğim biçimsel 

özellikler varlığını devam ettiriyor. Bun-

ları tekrar etmeyeyim.  

 

 Bay Duayen:  

 Öykünün kolajlardan faydalanma 

biçimini sevdim. Bilimsel verilerle des-

teklenen iç hesaplaşma, başkişiyi çok 

açık etmeden adım adım anlamaya yar-

dımcı olmaya çalıştı. Ancak finalin çok 

ani olduğunu ve çatışmanın asıl sebebi-

nin sezdirme yoluyla verilmek istense 

de pek de öyle durmadığını söylemek 

zorundayım. Belki son bölümde iç ko-

nuşma biraz ağırlık kazanabilirdi. Özel-

likle arttığı, birbirine karıştığı son had-

dede “kafadaki sesler” gösterilebilirdi.  

 

 Stent:  

 Nitelik olarak ilk öykülere oranla 

zayıf bir görüntü sergileyen öykülerin 

peş peşe sıralandığı halkanın bir zinciri 

oldu Stent. Benim okumama tesadüf 

eden zaman dilimi; doktorların şiddete 

uğradığı, istifa ettiği, haklarını aradığı 

bir döneme denk geldi. Eserlerin elbette 

toplumsal meselelere ilişkin farklı bo-

yutları işleme isteğine karşı değilim. Öy-

künün söz konusu ettiği içeriğin ise ger-

çek hayatta karşılığının olduğunu bili-

yorum. Burada itiraz ettiğim nokta, öy-
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künün biçimsel kalitesini destekleye-

meyecek bir konunun işlenme arzusu-

nadır. Fakat bu demek değildir ki bu 

tarz meseleler hiçbir yazar tarafından 

işlenmeyecek. Tekden’in iç dünyasında 

toplumsal acılara, karışıklıklara, haksız-

lıklara, kutuplaşmalara, kayırmalara 

ilişkin ciddi gözlemler elde ettiğini an-

layabiliyorum. Bununla birlikte biçim-

sel arayışlarının sonuçlarını da kitabına 

yansıtabildiğini gözlemleyebiliyorum. 

Günlüklerden, çeşitli şekillerden, dilek-

çelerden vb. oluşan kolajların ve başki-

şilerin yaşadığı çatışmaların felsefî de-

rinliği olan içeriklerle birleşmesi; Tek-

den’in maharetlerini daha iyi yansıtır, 

diye düşünüyorum.  

 

 Dayı:  

 Görünen o ki son iki öykü önce-

sinde artık kitabı iki ayrı bölüm gibi dü-

şünebilirim. Zira benim, Adem Tekden 

özelinde, öykülerin içeriklerine yönelik 

itirazım devam ettikçe onlarla karşılaş-

mam da sıklaşıyor. Bu elbette yazarın 

bilinçli seçimi. Pek çoğu da bu anlayış 

çerçevesinde başarılı sayılabilecek öy-

küler arasına girebilir ancak “Yalan” 

öyküsüne getirdiğim eleştiriyi burada 

yinelemek durumundayım. Bu iki öy-

küyü finalleri bakımından başarılı say-

mak benim açımdan mümkün değil. 

Zira “Yalan”da da değindiğim üzere 

katkı alacağımız ya da eksiklik hissede-

ceğimiz türden finaller değil bunlar. 

Evet, çok akıllıca ama artık klişeleşmiş 

akıllılıklardan.  

 

 Referans:  

 Bir önceki öyküde kesinleştirme-

ye yaklaştığım tahminim yerini buldu. 

Yine toplumumuzun kanayan yarala-

rından birine dokunma fırsatı yakala-

dık. Bu kez içerik, öğretmen atamala-

rındaki garipliklerden oluşuyor. Çok 

mühim meseleler olsa da zaman zaman 

yazarların bu tarz konular işlemelerini 

riskli bulurum. Zira gerçek dünyamız-

da, ülkemizde kanlı canlı pek çok örne-

ğini gördüğümüz bu ve buna benzer 

meseleleri farklı temaslarla, sanatın 

zengin bakış açısıyla görmeyi istemek 

hakkımız. Bu konuların gerçek hayatta-

ki biçimlerine sadık kalındığında pek 

bir cazibesinin olmadığını düşünüyo-

rum.  

 

 Saniha:  

 Hayallerle, düşlerle yoğrulan ilk 

öykülerle beraber son öykü bizi tekrar 

başlangıca götürüyor. Silik birer fotoğ-

raf gibi kadın cinayetlerinden geçim sı-

kıntısına, aile ilişkilerinden kişisel aç-

mazlara sürükleniyoruz. Hayatı bir 

kâbus gibi algılamanın ve ondan kur-

tulmak gerekliliğinin de dişe dokunur 

bir düşünce olduğunu anlamaya başlı-

yoruz. Diyebilirim ki Adem Tekden 

sosyal meselelere değinecekse düzeyi 
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en az bu öyküyü referans alarak belirle-

meli. Belki biçimsel açıdan övgüde bu-

lunduğum diğer pek çok öykünün kali-

tesinde değildi ancak çağrışımla yoğru-

lan dilin bu açığı epey kapattığını söyle-

yebilirim.  

 

 Sonuç:  

 Her şeyden önce “Ötesi Mavi”nin, 

yazarın düşünce ve duygu dünyasını 

yeterince açık yansıttığını gözlemliyo-

rum. Çoğunlukla metinleri değerlendi-

rirken yazarın kişisel dünyasıyla ilgili 

belirgin düşüncelere kapılmam. Elbette 

her metin biz düşünmesek de yazarın iç 

dünyasının çeşitli biçimlerdeki yansıma-

sıdır. Buradaki kastım, “Ötesi Mavi” 

özelinde bunu bilinçli biçimde son öy-

küye kadar zihnimizde diri tutabilmekle 

ilgili. Burada iki düşünceye pencere aç-

mak mümkün. Birincisi, yazarın metin-

ler arasında kaybolamamasıyla ilgili 

olumsuz bir bakış. Çoğunlukla yazarın 

metinlerinde kendini gizleyebilmesi ma-

haret olarak sayılmıştır. İkincisi, top-

lumsal duyarlılığı önemseyen yazarların 

bunları gerek kişisel dünyasına gerekse 

de üretimlerine şeffaf biçimde yansıta-

bilmeleri. Her iki bakış açısının da ken-

dince haklı noktalarının olduğunu bili-

yoruz. Bir şekilde bir taraf oluruz. Bir 

bakış belirleriz. Çoğunlukla yazarın 

kendini gizleyebilmesiyle ilgili bakışı 

doğru bulmuşsam da bazı metinlerin bu 

anlayışlardan hangisini yakıştıracağını 

bilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu doğ-

rultuda, “Ötesi Mavi”nin doğru bir se-

çim yaptığını, bu seçimin ona yakıştığını 

söyleyebilirim.  

 “Ötesi Mavi” biçimsel çabalarla 

doğurduğu güzelliği çoğunlukla içerik-

lerle birleştiremedi. Ancak bunu başara-

bildiği güzel birkaç örnek vermeyi de 

ihmal etmedi. Yazarın özellikle toplum-

sal meselelere karşı duyarlılığının za-

man zaman alelade finallerle buluşması 

öykülerinin bütünlüğüne gölge düşürse 

de kaliteli bir kumaşla karşı karşıya ol-

duğumuzu gösterebildi. Çoğunlukla ha-

yallerle örülü bir dünyanın haklı isyan-

larıyla şekillenen bu öykülerin bir araya 

gelişindeki seyir, kitabı iki bölüme ayır-

dı. Birincisi, yine toplumsal meseleler de 

eklenerek kişisel düzeyde bazı çatışma-

lara tanık olduğumuz bölüm. İkincisi, 

neredeyse tamamen toplumsal düzeyde 

ortaya çıkan aksaklıklarla örülü, ilk öy-

külere oranla estetik düzeyi daha zayıf 

öykülerle örülü bölüm. Diyebilirim ki 

on beş öykülük bir kitapta bunlardan 

bazıları ayıklanabilirdi. Bunu olumlu 

tarafından okumayı tercih ettiğimizde 

bir bakıma Tekden’in daha çok hangi 

anlayışla öyküler yazması gerektiğini ya 

da bir okur olarak onun nasıl daha güzel 

öyküler yazabileceğine ilişkin fikirleri-

mizi belirlemiş oluruz. Tabiidir ki bir 

öykü kitabının bütün öykülerinin bizi 

memnun etmesini bekleyemeyiz. Ancak 

metinlerin kimilerince görülemeyen gü-
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zelliklerinin fark edilebilmesi ya da ak-

saklıklarının giderilebilmesi için de -

biraz zahmete girişerek- tecrübelerimi-

zi, fikirlerimizi paylaşma yoluna gitme-

liyiz. Söz gelimi beğendiğimiz sanatsal 

ürünler üzerine konuşabildiğimiz ka-

dar onların kritikleri üzerine de tartış-

malar gerçekleştirebilmeliyiz. Bunun 

içindir ki son bir yıldır “mümkünse ya-

zar-okur birlikteliğinde katkılar sun-

ma” niyetimi hemen her yazımda yine-

lemeye çalıştım. Umarım karşılık bulur.  

 “Ötesi Mavi”ye okuru bol, aydın-

lık bir yol diliyorum.  
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“Kırmızı Kart” Öyküsüne 

 

 Öykünün dilini çok sevdim. 

Kaliteli bir yazarın sesini işit-

tim. Ancak kurgu maalesef son 

derece yavandı. Söz gelimi 

bankta oturan kızın öyküye ne-

redeyse hiçbir hizmeti yoktu. 

Belki f inal, öykünün güzel diline 

yaraşır bir çehre kazanabilse 

kurul tarafından daha farklı de-

ğerlendirilebilirdi. Klasik f inal-

lerden ve meseleyi yeterince 

çağrıştıramadığı için “Ey Okur! 

Belki anlayamamışsındır diye 

sana bu cümleyi hediye ediyo-

rum, bu kıyağımı da unutma!” 

nevinden cümlelerden bir an ev-

vel kurtulmanızı tavsiye ediyo-

rum. İnanıyorum ki yeniden, kur-

gusu da iyi bir metinle yeniden 

karşılaşacağız.  

 

 

“Selamsız Sabahsız” Öyküsü-

ne 

 

 Uzun yazılmış öykülerin 

şansı daima biraz daha az ol-

muştur. Zaman zaman gayriah-

laki yaklaşımlarla -hiç okunma-

dan- reddedilen metinleri bili-

riz. Bu vesileyle öyküyü kurulun 

değerlendirmesiyle buluştura-

yım: Sosyal olaylar, baskı vb. 

temasları beğenilse de parçala-

rın bir bütün oluşturamadığı ka-

naati hâkim. Belki daha belirgin 

bir çerçevenin çizilmesi, öyküyü 

daha güzel bir öyküye dönüştüre-

bilirdi.  

 

 

“Beş Kuruş” Öyküsüne 

 

 Öykünün ilk paragrafı do-

ğayla temasımızın çirkinliğine 

odaklansa da bundan hemen 

Ömer Kaya 



uzaklaşıyoruz. İlginç bir şeyler 

anlatma dürtümüze yaslanmaya 

hakkımız var ancak “Beş Ku-

ruş”un yeterince iyi işlenmediği-

ni ve f inali itibarıyla epey ace-

leye getirildiğini düşünüyorum.  

 

 

“Kaportacı Kaycan Usta” Öy-

küsüne 

 

 Öykünün bazı cümlelerinin 

fazla iddialı olması, öyküye göl-

ge düşürüyor gibi görünse de ben 

daha çok doğallık kattığını dü-

şünüyorum. Yalnızca bir ustayı 

değil; toplumun gerçek düşünce-

lerini, sözcüklerini ve onları gö-

nül rahatlığıyla yazamayan ya-

zarlarını gördüm. Metni oyuna 

dönüştürmek için çok uygun bir 

konu gibi durmuyor ancak başa-

rısını da dillendirmem lazım. 

Gelgelelim öykü yeterli sayıda 

olumlu oy alamadı. Belki esas 

meseleyi, yazmak eylemini oyu-

na dönüştürmekle sınırlamamak 

gerekir. Yazmaya devam edin, 

daha iyi düşünürseniz daha iyi 

metinlerinizin olacağına işaret-

tir öykünüz.  

 

 

“Baykuş” Şiirine 

 

 İmge yığınından kurtulan, 

sıradan dizelere de yer veren 

şiirleri dengeli bulurum. Ancak 

“Baykuş”ta bu sıradanlık şiirin 

tamamına hâkim olunca şaira-

nelikten eser kalmamış. Biçim-

sel açıdan özellikle de bazı bö-

lümlerde şiirinizin anlam ya da 

çağrışım hedef ine hizmet eden 

parçaları/parçalanmayı beğen-

dim. Bana öyle geliyor ki şiir 

uzun uzun anlatacağına uzun 
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uzun çağrıştırmalı. Belki dener-

siniz.  

 

 

“Aynalarda Radyolar” Şiirine 

 

 Şiirin sabırla yazıldığını 

hissediyorum. Mümkün olduğunca 

yoğun olma hedef i var ancak bu 

hedef şiirin kapılarının tama-

mını kapatmışa benziyor. Belki 

şiirden bir müddet uzaklaştık-

tan sonra yeniden dönerseniz 

hem ne demek istediğimi daha 

iyi anlayabilir hem de bu sorunu 

çözebilirsiniz.  

 

 

“Aşk Geçti Saya Saya” Öykü-

süne 

 

 Biçimsel açıdan öyküyü çok 

sevdim. Ancak tamamen bilinç 

akışıyla şekillenen bir metnin 

biraz da çağrıştırıcı gücü olma-

lı. Burada yoktu, diyemem. Fa-

kat çağrışım için kullanılan ke-

limeler, öykünün geriye kalan 

kısmının amaca yeterince hiz-

met edemediğini gösteriyor.  

 

 

“Yok” Öyküsüne 

 

 Öykü için getireceğim eleş-

tiriyi daha önce pek çok metin 

için ifade etmiştim. Bu kez aynı 

düşünceyi kurul üyelerinden din-

ledim. Öyküde yer alan betimle-

meler yazar maharetine işaret-

se de pek işe yarar görünmüyor. 

Elbette tasvirlerin hikâyeye 

katkı sunma arzusunu görebili-

yorum ancak hikâyenizi/

meselenizi epey yalnız bırakmış-

sınız.  
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“Deli miyim Akıllı Olayım” 

Öyküsüne 

 

 Öykünün f inalini sevdim. 

Muhtemelen siz de bu f inali dü-

şünerek öyküyü yazmak istediniz 

ancak maalesef uyum sorunu 

ortaya çıkmış. Yine de olumlu 

yaklaşabileceğim bir öykü. Fakat 

yalnızca benim olumlu bakmam 

yetmiyor. Belki bazı klişelerden 

kurtulabilirdi. Söz gelimi Sami 

neden f ilozof gibi görülsün, 

pekâlâ onun yalnızca kuralsız 

yaşamına da imrenebiliriz. Mut-

laka verdiğim örneği uygulamalı, 

demiyorum.  Doğal durabilecek 

pek çok şey düşünülebilir.  

 

 

“Kuru Gürültü” Şiirine 

 

 Zannederim bazı “kuru” ifa-

delere de yer vermesi gereken 

bir şiirdi. Bazı imgeler çok ta-

nıdık olmasaydı da şiirdeki imge 

dengesini epey aştığınızı söyler-

dim. Eğer yayımlanması için tek 

bir oya ihtiyacı olsaydı bu şiire 

olumlu bakardım.  

 

 

“Bir Daha Onlara Dokunma” 

Şiirine 

 

 Samimi olmak gerekirse 

çok fazla klişe ifade var. Ben-

zerini gördüğümüz imgelerin 

kullanımından rahatsız olmam 

ancak şiirdekiler neredeyse bazı 

romantik sosyal medya hesap-

larının alıntılarını anımsatıyor. 

Zannederim benimle aynı f ikir-

de olsa da çok kişi bu kadar 

açık ifade etmez. Dilerim kırıcı 

olmamışımdır.  
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 “Dilenci” Öyküsüne 

 

 Doğrusu pek keyif alamadı-

ğım bir başlangıçtan sonra beni 

içine çekebilecek kadar kuvvetli 

bir metin beklemiyordum. Her 

şey çok iyi gidiyordu, umarım 

zorlama bir f inalle berbat ol-

maz diye çok endişelenerek de-

vam ettim ve maalesef o endi-

şe yerini buldu. Affınıza sığına-

rak içimden geldiği gibi ifade 

edeyim: Yahu ne gerek var çok 

ilginç f inal arzusuna? Dilenci 

bir süre sonra ortadan kaybolsa 

ne olur? Yahut yine bir diyalog 

olsa da dilenci, başkişiyi polis 

zannedip kaçsa…  Sayamayacağı-

mız kadar ihtimal… Lütfen ya-

zın, mutlaka başka hikâyeler de 

yazın ama kedinizi rahat bıra-

kın! 

 

 

“Özlemek Alfabesi” Şiirine 

 

 Şiirinizin en belirgin özelli-

ği çok yoğun bir acemilik sergi-

lemesi. Diyebilirim ki alelacele 

yazılmış bir şiir kadar bile etki-

si yok. Okuma birikiminizin ne 

düzeyde olduğunu elbette bilmi-

yorum ancak bir süre şiir yanı 

sıra şiir incelemeleri okumanız-

da fayda görüyorum. Bunu umut 

kırıcı bir değerlendirme olarak 

değil, daha güzel şiirler yazma-

nın başlangıcı kabul etmenizi 

diliyorum. 

 

 

“Doğu ve Ben” Şiirine 

 

 Şairin birikimini yansıtabi-

len şiirleri severim. Eğer bir 

oya ihtiyacı olsaydı bu şiiri 

onaylardım. Şiirinizi beslediği-

niz kaynak verimli ve değerli. 
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Ancak duyguyu aktarmada eksik 

kaldığını düşünüyorum. Bunun 

işaretlerini dizelerinizdeki ha-

cimsel uyumsuzluktan da anla-

yabiliyorum. Ayrıca şiirinizi, bi-

rikiminize boğmamanız gerekti-

ğini düşünüyorum. İçimden bir 

ses, birikiminizi ve duygunuzu 

dengede tutabildiğiniz iyi şiirle-

rinizin olduğunu söylüyor. Uma-

rım onlarla karşılaşırım.  

 

 

“Bilgi Değer Vermez” Dene-

mesine 

 

 Şimdiye kadar herhangi bir 

deneme yazısını Yük’lem için de-

ğerlendirmemiştim. Fakat de-

neme için de herhalde birkaç 

şey söylemek icap ediyor artık. 

Zira -eğer hafızam beni yanılt-

mıyorsa- henüz yayımlanmaya 

değer görülen bir metinle karşı-

laşamadım. Bunun temel sebebi 

denemenin gerektirdiği bilgeli-

ğin metinlere yansımaması. La-

fı eğip bükmeden söylemeliyim 

ki denemeniz, deneme türünü 

tanımaya yönelik bir yazma ça-

lışmasından daha öte değil. Bi-

çimsel açıdan gereklilikler yeri-

ne getirilmişse de içerik için 

aynı kanıya varamayacağım. 

Beri yandan temas ettiğiniz dü-

şünceyi sevdiğimi de atlamaya-

yım. 
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