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Okumak 
 

K itap okumayan insanlar bu konunun dışında, 
evvela bunu belirteyim. Okullardaki edebiyat 

derslerinde özet çıkarma ödevi mecburiyeti ne-
deniyle okuduklarından sonra bir daha eline ki-
tap almaya çekinen hatta -nedense- utanan, 
sonradan okumayı denese de daha ilk sayfalarda 
sıkılan ve dahi evinin bir köşesinde ufak da olsa 
kitaplığı bulunmayan insanlar bu yazıyı okuma-
yabilirler. Bu yazı okuyan, okumayı seven insan-
lar için. 
 Kitap okuyan, düzenli okuma alışkanlığı 
olan insanlar arasında ise iki ana sınıflandırma 
yapılabilir bana göre. Buna değinmeye çalışaca-
ğım. Birincisi okuduğu kitapta sadece konuya, 
fikre, anlama odaklananlar; ikincisi ise anlamla 
birlikte şekle de dikkat edenler. 
 İlk sınıf insanlar klasik eserlerden, eski 
yazarlardan yeterince lezzet alamıyor tanıklık 
ettiğim kadarıyla. Yeni yazarların görece güncel 
konulardan bahseden, anlatım dili daha sade 
eserlerini okumayı seviyorlar genelde. Tarih, 
güncel politika ya da biyografi bu tip okuyucunun 
en sevdiği türlerden diyebiliriz. Hatta kitabın po-
pülerlik seviyesi de etkili olabiliyor bu okurların 
tercihlerinde. Konular kurmaca da olabiliyor bel-
gelere, tanıklıklara dayalı da. 
 Ancak öyle okurlar da var ki yazarın belki 
geceler boyu ölçüp biçerek aklının, ruhunun, vic-
danının süzgecinden geçirip ortaya çıkardığı, de-
falarca tashih edip temizleyerek başlı başına bir 
eser mahiyetinde vücuda getirdiği tek bir cümle-
ye âşık bile olabiliyor. Kelimelerin sıralanışındaki 
ahengi, seslerin oluşturduğu gökkuşağını fark 
edip ardında yatan sanat duygusunu hissedebili-
yor bu ikinci tür okurlar. Buna hayran oluyor, 
müptelası oluyorlar adeta. Bence de öyle olmalı-
dır aslında. Örneğin "uzun serviler" değil de "serin 
serviler" demişse Yahya Kemal, seslerin armoni-
sinden gelen tadı hissedebilmelidir insan. 

  
 
 Sonra, Sınır adlı öyküsünde Hasan Ali 
Toptaş'ın bir ülkeden diğerine giden kurşunların 
yönünü sadece cümledeki sözcüklerin yerleşim 
düzeniyle bile mükemmelen resmetmesini göz-
den kaçırırsanız o öyküyü okumuş sayılabilir mi-
siniz tam olarak? “Sadece Suriye topraklarından 
değil, belki yedi sekiz Kalaşnikofla Türkiye tara-
fından da ateş ediliyordu mevzideki nöbetçilerin 
üzerine.” demek varken ve birçok okura göre 
yetebilecekken mesela, “Sadece Suriye toprakla-
rından değil, mevzideki nöbetçilerin üzerine belki 
yedi sekiz Kalaşnikofla Türkiye tarafından da 
ateş ediliyordu.” şeklinde yazmanın oluşturduğu 
imge değil midir okuma zevkini veren insana? 
 Bu örneklerin dışında hatta daha da yo-
ğun olarak Tanpınar'ın eserlerinde görülebilir o 
efsunlu, tılsımlı cümleler. Bulutların üstünde 
okunur onun romanları, hikâyeleri. Mevzu bahis 
Tanpınar ise örnek vermeye bile hacet yoktur, 
herhangi bir eserini elinize alıvermeniz yeterlidir. 
 Yazının başında “Kitap okumayan insanlar 
bu konunun dışındadır.” dedim ya bir cümle de 
onlar hakkında yazmak istedim. Öğretmenlere 
sonsuz saygı duymakla birlikte, ileride hiç kitap 
okumayacak insanlara okuma yazma öğretmek 
öyle beyhude, öyle anlamsız gelir ki bana. Emek 
sarfiyatı gibi gelir. Yazık edilmiş gibi gelir bilgiye 
ve harcanan zamana. Hayat sadece yol tabelala-
rından ya da faturalarda ibaret değil kardeşlerim, 
onlar için öğrenmediniz okumayı; ne olur biraz 
da kitap okuyun, diyesim gelir. 
 Bu vesile ile bu ay eğitim ve öğretime 
açılmış okullardaki öğrenci ve öğretmenlerimize 
başarılar, iyi dersler ve bol okumalar diliyorum. 
Okuyun kardeşlerim, okuyun. Okumazsanız, ca-
nınıza okuyorlar.  

 
Uğur Demircan 
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Y erinde huzursuzca kımıldandı. Vü-
cudunun ağırlığıyla uyuşan ayakla-

rından karıncalar yürüdü yukarıya doğru. 
Eli yüreğine gitti.  

         “Eyvah!”  

          Karşısındaki adamın yüzü yoktu 

sanki. İçi çekilmiş et gibi. Duygusuz. 
“Kayalıkların dibinde bir inde saklıyor. Kı-

zın yüzü gözü kan içinde. Ellerinde ip ke-
sikleri. Üstü başı perişan.” Elleri suyun 
içinde, gözleri kapalı, konuştu falcı. “Kızı 

bulun, buradan çok uzakta. Yanında bir 
adam. Yaşlı bir adam. Sakalları her yerini 

kaplamış. Üstünde bir gömlek. Eski, 
uzun. Bir şey var elinde. Silah değil. Bir 

şey, küçük. Avucunda sıkı sıkı tutuyor. Ne 
o, et mi? Göremiyorum.”  

         Kadın bunları duyduktan sonra yı-
ğıldı kaldı. Falcı sustu. Oturduğu yerden 

kalkarken suyu da aldı. Bahçeye çıkıp gül 
fidesinin dibine döktü. Gökle uzun, yerle 
kısa konuştu. Oracığa çöktü, duyulmamış 

bir lisanla okudu, üfledi. O üfledikçe yer-

ler titredi bir beşik gibi ama yavaş. Gökler 
kara bulutlar taşıdı evin üzerine. Bir el 

gibi ama hızlı. Sert bir rüzgâr izbe evin 
kapısına vurdu. Evin camlarından odaya 

daldı. Kadının yanındaki adamın gözleri 
kumla, içi korkuyla doldu. “Kalk Songül, 

gidelim şu uğursuz yerden. Kurban ola-
yım kalk.” 

        Varla yok arası bir ses, “Yaşar,” diye-
bildi. Sonrası yok. Yığıldı yine yeşil min-
derlerin üzerine. 

        Rüzgâr odada dolandıkça ocaktaki 
otlar iyice alevlendi. Ökse, defne, sarım-

sak otu, zahter. Biraz da karayılan koku-
su aldı Yaşar. Başı döndü. Kusacak gibi 

oldu. Gözlerindeki yaşı sildi. Karısının kol-
larının altına girdi, sürüye sürüye araba-

ya taşıdı. Son bir kez dönüp baktı arkası-
na. Falcı, gülün dibine yığılıp kalmış, göz-

lerinin beyazı çıkmış ortaya. 
“Bismillahirrahmanirrahim,” dedi Yaşar. 
Karısını arka koltuğa attığı gibi gaza bastı. 

Araba köy yolundan çıkana kadar tepe-

Kayalıklara Sür Anne 

Esra Kahya 
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sinde kapkara bir bulut, arkasında kumlu 
bir rüzgâr arabanın peşini bırakmadı. 

         Araba eski bir evin önünde durdu. 
Bahçe kapısı aralık, günlerdir evin kızı ka-

yıpmış da çıkıp geliverecekmiş kadar ara-
lık. Çamaşır ipinde kızın etekliği. Bir sağa 

bir sola uçuşup durmakta. Camların per-
deleri kapalı, damdaki hayvanlar huzur-

suz. Yaşar indi arabadan. Kapıyı ardına ka-
dar açtı. Döndü, arabayı evin önüne kadar 
getirdi. Titreyen elleri cebindeki anahtarı 

güçlükle bulup soktu yuvasına. Karısını 
kucakladı. Songül ölü gibi. Ağladı koca 

adam. “Etme,” dedi. Güç bela taşıdı kadını. 
Divanın üzerine attı. Başına çöktü kaldı.  

       Karanlık yavaş yavaş inerken evin 
içindeki iki nefes sıkıntıyla karıştı birbirine. 

Songül dipsiz bir düşün içinde yolunu bir 
kere kaybetti. Bin kere bulamadı. Yıllar 

önceye gitti düşü. O günü olduğu gibi tek-
rar gördü. Kıza hamileydi. Yaşar buğdayı 
şehre götürmüş. Yoluydu iziydi üç beş 

gün yok. Songül tarlada. Fideleri boy ver-
miş. Çapala Songül çapala. Güzel kadın 

Songül. Saçları güneşten düşmüş. Gözleri 
denizden ödünç. Yüklü ya, hemen yorulu-

verdi. Ayaklarında lastikler, sırtında küfe. 
Tam evin kapısına yanaşınca bir adam 

çıktı karşısına. “Hiy!” irkildi Songül. Köyden 
değil bu adam. Ardında kara kuru bir 

eşek. Üstü başı yabani. Elinde bir şey. 
Avucunun içinde. Adam durdu baktı. Son-

gül’ün gözünden inip kalbine, rahmine 
kadar baktı. Sonra adamın çatlak, kara, 

dikenli elleri Songül’ün göbeğine dokun-
du. Adam elindeki şeyi kadının karnına 

sürdü. Sürdü. “Bu benim kızım,” dedi. 
Songül’ün eli yüreğine gitti. “Eyvah!” 

      Soluk soluğa uyandı Songül. Eli kar-

nında, bacaklarından aşağı sıcacık bir şey 
akıyor. Karanlık çökmüş. Sokağın baygın 

ışıkları evdeki eşyaların üzerine sinmiş. 
Yerde bir adam. “Azrail’im ben,” dese 

Songül kalbini uzatıp verecek.  

     “Yaşar! Kâbus gördüm. Korkuyorum.” 

      Yaşar’da çıt yoktu. Adam derin bir uy-
kunun kör dibinde. Yaşar’ın düşü yıllar ev-

veline ip salmış. O günü olduğu gibi tekrar 
yaşadı. Güneşin dili ensesinde, adam öl-
dürüyor. Araba tepeleme buğday. Nere-

den baksan yarım günlük yol var daha. 
Hayvanlar da susadı. Yaşar çeşmenin ke-

narında durdu. Hayvanları yalağa saldı. 
Kendi de suyla dirildi. Arkasını dönünce, 

öyle apansız, birdenbire. Bir adamla bu-
run buruna geldi. “Tövbe,” diyerek sıçradı. 
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Hiç ses işitmeden, karartı bile görmeden 
nasıl da peyda oldu ki bu şimdi? Köyden 

değil bu adam. Ardında kara kuru bir 
eşek. Üstü başı yabani. Elinde bir şey. 

Avucunun içinde. Adam durdu baktı. Ya-
şar’ın gözünden kalbine, döl yoluna indi 

bakışları. Sonra adamın çatlak, kara, di-
kenli elleri kımıldadı. Elindeki şeyi Ya-

şar’ın bacaklarının arasına sürdü. “O be-
nim kızım,” dedi. Yaşar geri durmaya fır-
sat bulamadan, ne olduğunu anlayama-

dan adam kaybolup gitti. Yaşar kör kuyu-
nun dibinde. “Eyvah!” diye bir çığlık az 

evvelki düş eskisinin yanına uzandı boylu 
boyunca.   

        Yaşar soluk soluğa uyandı. Yatağın 
kenarında karısı, bacakları ıslak, havada 

ekşi bir idrar kokusu. “Songül,” dedi ka-
ranlığın içine doğru.  

        “Kurban olayım bul kuzumu,” dedi 
delişmen bir ses.  

         Yaşar kâbusun ağırlığı ile taşlığa ka-

dar gitti. Uluya uluya ağladı. Korkudan, 
çaresizlikten, baba olduğundan ağladı. 

En yakın evdeki en uzak üç beş kişi rü-
yalarında kurt gördü o gece. Bahçeye 

kadar gelmiş de eve çıkamamış, kederli 
bir kurt, gece boyu uludu.  

          Songül yerinden kalktı, yaz günün-
de ocağı yakıp başına oturdu. Aklı yerin-

de değildi.  Evvela kızın tahta beşiğini bu-
lup getirdi kömürlükten. Çatır çatır kırdı. 

Eline kıymıklar battı. Onları ateşe atarken 
hep kızını sesledi. “Gel geri. Gel beri. Al 

bizi.” Beşik yandı, bitti, kül oldu. Sandığın 
başına geçti Songül. Naftalin kokulu 

bohçaları, beyaz sabunla yunduğu kun-
dakları çıkardı dışarı. Önce öptü. Sonra 
yaktı. Bir bebek patiği kor alevin karnına 

düştü. Songül’ün göğsü cız etti. Sütlendi. 
“Gel geri. Gel beri. Al bizi.” Kızın odasına 

gitti ölü adımları. Yorganı çekti ölü elleri. 
Masanın üstünden kör makası aldı, yor-

ganı lime lime etti. Kızın üç beş tel saçı. 
Güneşin kızılından kaçıp da gelmiş gibi. 

Parlak, yakıcı. Ateşe düştü. Songül’ün 
yüreği cız etti. Yarıldı. İkiye bölündü Son-

gül. Bir yanı ayaklandı. Duvardan Kur’an-ı 
Kerim’i indirdi. Üç kere öpüp başına koy-
du. Kılıfın içine elini daldırdı. Rahatladı. 

İpek mendile sarılı, üzerinde çengelli iğ-
ne. Küçük avuç içi kadar bir şey. Songül 

göğsünün arasına sakladı onu. Kitabı öp-
tü, kaldırdı yerine. Dua etti, medet diledi, 

derman istedi. Ocakta yanan ateşe son 
kez baktı. Bebek patiği yanmamış, kızın 

alevden saçları da. Bunu hayra yordu 
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Songül. 

       At arabasını çekti ahırdan. O yola başka 

neyle gidecekti? Taşlıkta uluyan adamın 
kollarının altına girdi. Sürüye sürüye ara-

baya taşıdı. “Nereye?” diyemedi Yaşar. 
“Deh!” dedi Songül. Yaşlı bir atın yorgun 

ayakları zamanı binlerce parçaya böldü. Ay 
kaçtı ötelere. Bir annenin önünde ay bile 

duramadı. 

      Nal sesleri genç bir kızın rüyasına sızdı. 
Kayalıkların dibinde ıslak bir inde. Kız sağ 

yanına doğru yatmakta. Yüzü gözü kan 
içinde. Ellerinde ip kesikleri. Üstü başı peri-

şan. Düşler âleminin arafında sıkışıp kalmış 
kız. Bir kâbustan diğerine. “Medet!” dedikçe 

saçları kanıyor.” İmdat!” dedikçe dişleri çü-
rüyor. Uzaklarda, çok uzaklarda nal sesi. 

Düşte bile olsa kız bildi işte bu sesi. “Anne!” 
diyecek dermanı yok. “Gel bana, bul beni, 

al beni.” 

      Rüyanın içindeki kız sevinecek gibi oldu. 
Ama o adam düşüne de geldi. Karanlık ku-

yu gibi kokan adam, yosun ve çamur gibi 
sakaldan adam. Güneş gökten çekilince, ay 

yerine oturunca geldi yine. Kızın ellerini 
öptü üç kere. Başının üstüne koydu. Etekli-

ğinin belini sıyırdı. Elindeki şeyi kızın göbe-

ğine sürdü. “Sen benim kızımsın,” dedi. Kız 
ağladı, korktu. Adam avucunu açtı. Pörsü-

müş bir göbek bağı. Onu öptü, kızı öptü. 
Sonra kıza baktı. Gözünden girip beynine 

varana kadar baktı. “Benimsin. Sen karımın 
karnındayken sadece onu öldürdüm ben. 

Seni değil. Ahirin de evvelin de benim.”  

     “Eyvah!” 

      Rüya ve gerçek karıştı. Kız son bir 
umutla elini göbeğine koydu. Annesiyle 
arasındaki en kuvvetli bağdan medet um-

du. Bağırdı. Sesi ağzındaki bağdan geri 
döndü. İçine içine doldu, göbeğine gelince 

haykırış oldu. Sığamadı yerine, patladı.  Ay, 
bu feryadı duyunca biraz daha öteye kaçtı. 

Songül sesi duysun diye yerin ve göğün 
cümle mahlukatı sustu.     

           “Kayalıklara sür anne. Ninemin beni, 
senin rahminden çekip aldığı kayalıklara.” 

           Songül’ün eli göğsüne gitti. İpek 
mendili açtı, içindekini çıkarıp öptü. Bağı 
yeniden bağladı. Göbeğinin üzerinde. 

             “Deh!” dedi. “Deh! Kayalıklara!”  



Ö mer Seyfettin (11 Mart 1884 – 6 Mart 1920) 
edebiyatımızda hikâyeciliği meslek hâline 

getiren ilk yazardır. Asıl şöhretlerini romancı-
lıkla sağlamış olan yazarlar, küçük hikâyeyi ya 
romana sıçramak için yazı hayatlarının başında 
bir basamak olarak kullanıyorlar ya da roman 
çalışmalarının yanında, kendilerinden roman 
vakası çıkarılamayacak olayları da israf etme-
mek için ara sıra küçük hikâyeler yazıyorlardı.1 
Oysa Ömer Seyfettin, içinde bulunduğu devrin 
ve sosyal hayatın, kendi geçmişiyle müşterek 
yanlarını ‘’model şahıslar’’ üzerinden hikâyele-
rine yansıtmış, diğer edebi türler gibi hikâyenin 
de ayrı bir uğraş alanı olmasında büyük katkı-
ları olmuştur. 

 Ömer Seyfettin’in en dikkat çeken 
hikâyelerinden biri olan Bahar ve Kelebekler, 
1911 yılında Genç Kalemler dergisinde yayımlan-
mıştır. Dönem itibariyle oldukça hareketli gün-
ler yaşanmaktadır. Bir tarafta Balkan Savaşı, 
öte tarafta 20. yüzyılın beraberinde getirdiği 
çeşitli fikrî ve hissî bunalımlar, sanat dünyasını 
da etkilemiştir. "Yeni Lisan” hareketinin, Türkçe 
için adeta bir milis kuvvet gibi imdada yetiştiği 
bu günlerde Ömer Seyfettin, sadece dil üzerine 
çalışmakla kalmamış; sosyal anlamda yaşanılan 

kültür karmaşasını da kendine has üslubu ile 
hikâyelerinde tenkit etmiştir. 

 Eski-yeni tartışmalarının hız kazandığı 
böyle bir edebî ortamda, Ömer Seyfettin'in fi-
kirlerini ve eleştirilerini hikâyeleri ile anlatmaya 
çalışması oldukça mühimdir. O güne kadar ge-
rek edebî gerekse toplum eğilimli fikirlerin 
adeta bir sokak kavgası niteliğinde tartışıldığı 
düşünüldüğünde, Ömer Seyfettin'in sanatı bir 
araç olarak kullanması ve fikirlerini seçtiği bir 
karakter üzerinden anlatması olgun bir sanatçı 
kimliğine sahip olduğunun göstergesidir. Ömer 
Seyfettin'in bu tutumu ilerde hak etmediği 
eleştirileri de beraberinde getirir. Nitekim Yah-
ya Kemâl, onu öylesine küçümser ki hiçbir ya-
zısında söz etmediği gibi aleyhinde bir kam-
panya yürütür ve çevresindeki gençleri derin-
den etkiler. Edebiyat anlayışı halkçı olmayan 
Tanpınar, yıllar sonra bile onun Türk edebiya-
tındaki yerini hayli küçümser. 2 

 Bahar ve Kelebekler' in yazılmasına ze-
min olan diğer bir olgu da Türk kadınının yeni 
asırla büründüğü etkisiyle sentimental kimlik-
tir. Zira yazara göre bu kimlik yeninin ve Fren-
kin etkisiyle bulaşmış bir hastalıktır: ‘’Her şey-
den nefret eden, her şeyi fena gören, karanlık 

Ömer Seyfettin’in Bahar ve Kelebekler Hikâyesini Kültürel ve 
Toplumsal Bağlamda Okuma 

Emrah Kurul 
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gören, berbat, hasta, tedavisi imkân haricinde 
bir nesil, ah şimdiki mariz ve müteverrim mu-
hit…’’ 3 

 Teknik olarak Bahar ve Kelebekler, du-
rağan bir tasvir ile başlamaktadır. Daha ilk tam-
lama grubu mekânı karşımıza koyar. Tıpkı divan 
edebiyatındaki kasideler gibi bahar tasviri yapılır 
uzunca. Bunun nedeni yazarın eskiye olan tut-
kusu değildir. Yazar, hikâyenin geri kalan kısmı 
için hem okuyucuya ipucu veriyor hem de 
hikâyenin başlığının salt gerçek anlamı ile anla-
şılmaması için okuyucuyu uyarmış oluyor. Zira 
Nine'nin oldukça yaşlı olması ile bahar tasviri 
arasındaki çatışma bunu açıkça göstermektedir. 

 Yazar, hikâyenin giriş kısmında, gerek 
mekân gerekse tanıtılan kişinin durağanlığını 
kırmak için, asıl vakaya diyalogları kullanarak 
birden geçiş yapıyor. Daha sonra genç kızın tas-
viri, fizikî görünümü ile ruhsal görünümünün 
arasında bağlantı kurularak yapılıyor. Burada 
dikkat edilmesi gereken bir husus da genç kızın 
tasviri yapılırken erkek egemen bir bakış açısı-
nın kullanılmasıdır. Zira hikâyenin asıl vakası ile 
genç kızın tasvir edilen uzuvlarının hiçbir alakası 
yoktur. 

 Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer 
husus da şudur ki  basit bir nesil çatışması (baba
-oğul vb.)verilmemektedir. Tam üç nesil vardır: 

1. Genç kız 

2. Genç kızın annesi   

3. Genç kızın annesinin annesi 

 Ancak bu nesil çatışması, birinci ve 
üçüncü nesil arasında geçer ve ikinci nesil vaka-
ya dâhil edilmez. Yazar, genç kız karşısında Ni-
ne'yi sözcüsü olarak seçmiştir ve fikirlerini vaka 
dâhilinde Nine aracılığıyla söylemiştir. 

 Yazar bakış açısıyla kaleme alınan 
hikâyede vaka, tek bir zincir hâlinde nakledilir.4 
Ömer Seyfettin'in bu hikâyesi, bir sosyal hiciv 
özelliği taşımaktadır. Kenan Akyüz de Modern 
Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) adlı 
eserinde aynı konuya değinir: 

 "Konularını çoğunlukla gerçek hayattan 
alan hikâyelerinde yapmak istediği şey, millî şu-
uru kuvvetlendirmek ve —aksak yönleri mizah 
yoluyla tenkit ederek Türkiye'nin medeni kal-
kınmasını hızlandırmaktır. Bunun içindir ki Batı 
medeniyetini yarım yamalak benimsemeyi me-
ziyet sayanlara, züppe ve dejenerelere şiddetle 
düşmandır. Hikâyelerinin sosyal bir hiciv karak-
teri taşımaları da bundandır.”5 

 Daha hikâyenin başında, genç kızın 
Fransızca bir roman okuması ile Doğu-Batı ya-
hut Eski-yeni çatışmasının sergileneceği izleni-
mi edinilmektedir. Nitekim yazar, eskiye olan 
özlemini bu iki karakteri sembolize ederek dile 
getirir. Yeniyi yahut Batı'yı on yedi yaşındaki 
genç kız temsil ederken, Eskiyi yani Doğu'yu da 
ondan tam seksen yaş daha büyük olan Nine 
temsil eder. Bu kıyaslama, çatışma unsuru ola-
rak hikâyenin başından sonuna kadar devam 
edecektir. 

 Genç kızın mutsuzluğuna mana vereme-
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yen Nine, torununun torununun okuduğu kita-
bın Fransızca bir roman olduğunu ve genç kızın 
bu romanla kendini bir bütün olarak gördüğü-
nü duyduğunda daha çok şaşırır. Ayrıca kendi 
gençliğiyle yaptığı kıyas sonrası genç kızın 
mutsuzluğunun kaynağı olarak okuduğu kitabı 
görür ve hiddetle eleştirir: 

 "[...] Türk kadınları asla sevinçten saa-
detten mahrum değildirler. Sevinçten, saadet-
ten mahrum olanlar sizsiniz. Şimdiki kadınlar... 
Siz yoruldunuz. Siz büyükannelerinize benze-
mediniz. Ah, biz... Gençken ne kadar mesuttuk! 
Bahar, şu arkamdaki bahar, bizi sevinçten deli 
ederdi. Şimdi siz bunları görmüyor musunuz? 
Siz bu zehirleyici kitaplar üzerine düşüyor, ka-
rarıyor, soluyor, soluyor, hırçın berbat, taham-
mül olunmaz bir mahlûk oluyorsunuz.’’6 

 Bu eleştiriden, Nine'nin okumaya karşı 
olduğu düşünülmesin. Zira kendi neslinin oku-
duğu kitapları sayarken Fuzûlî'den, Câmî'den 
bahseder. Şark'ın güzide eserlerini sayarak, 
genç kızla arasındaki değişen kültürel değerle-
re vurgu yapar. Sadece eleştirmekle kalmayan 
Nine, yazarın sözcüsü olduğunu bir kez daha 
gösterir ve hikâyenin vermek istediği asıl me-
sajı şu iki cümlede vererek adeta bir tespitte 
bulunuyor: 

 ‘’[…] Şimdi siz, Frenk mürebbiyeler elin-
de büyüyor, kendi lisanınızın güzelliklerini tanı-
mıyor, başka memleketlerin, başka şeylerini 
öğreniyorsunuz. Onlara benzemek istedikçe 
kendi benliğinizden uzaklaşıyor, etrafınızdan 

nefret ediyor, hakikaten sevinçten, saadetten 
mahrum kalıyorsunuz”7  

 Bu sözler, Ömer Seyfettin'in "Yeni Li-
san”daki dil konusunda düşündüklerinin teza-
hürüdür. Zira Türk Sözü dergisinde çıkan "Halk 
Nedir?” adlı yazısında bir milletin ancak lisanın-
da yaşayabileceğini ifade ettikten sonra, Türk-
çeye yeterince değer vermeyenleri “Türklüğü 
yeterince duyamayanlar” olarak nitelendirir. 
Bunların içerisine Edebiyat-ı Cedide topluluğu-
nu da katan Ömer Seyfettin, “Kendilerine 
Udebâ-yı Cedide denilen bu Enderun Lisanı'nı 
Acemistân tercümanlığından Fransa tercü-
manlığına âlet eden büyük adamlar da Türklü-
ğü duyamamıştı.” diyerek ağır bir ithamda bu-
lunur.8 

 Yazar, adetler, gelenek ve göreneklerin 
yerini, 20. yüzyılla birlikte Batı'da egemen olan 
sentimentalizme bıraktığından dert yanar ve 
alafrangalık özentisinin mutsuzluğa ve kültürel 
taklide yol açtığını savunur: 

 ”[...] Alafrangalık, bir veba gibi içimize 
girmiş, dudaklarımızın tebessümünü silmiş, 
feracelerimizi parçalamış, pabuçlarımızı atmış, 
parmaklarımızı narin bir mercan gibi parlatarak 
güzelleştiren kınalarımızı bile ortadan kaldır-
mıştı. Eşyamızı, esvaplarımızı değiştirirken, 
ruhlarımızı da değiştirmişti; her şey yalan, her 
şey sahte, her şey taklit oldu. […] Adetlerimizle 
birlikte sevinçlerimiz de söndü.”9 

 Buradaki taklit meselesi, yeni bir şey 
değildir. Zira Batı'ya duyulan sanat ve kültür 
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hayranlığı ve bunun tabii bir sonucu olan alaf-
rangalık, millî kimliğin kaybolmasından endişe 
duyan birçok yazarın üstünde durduğu bir ko-
nudur. "Yeni Lisan” makalesinin altına imza atan 
bir yazarın en çok yakındığı konulardan biri olan 
dilde taklit, bu hikâyede daha vahim sonuçlara 
gebe olacağına delalettir. Zira dilin yozlaşması, 
beraberinde kültürün de yozlaşmasına meydan 
verecektir. Alafrangalık, Ömer Seyfettin'in ta-
hammül edemediği konulardandır. Bunu sadece 
eserlerinde değil, özel yaşamında da görüyoruz. 
Boşandığı eşi hakkında hatıra defterine şöyle 
yazacaktır: "Bir alafrangalık mübtelası karşısında 
kaldığımı anlayınca titredim.”10 

 Hikâyenin ilerleyen kısımlarında, sosyal 
değerler, giyim kuşam, eğlence türleri ve 
mekânları gibi birçok kıyas yapan Nine, gençli-
ğinden bahsetmeye devam eder. Kelebeklere 
yüklediği anlamları genç kızla paylaştığında, 
onun ninesine hak vermeye başladığını görürüz: 

‘’ […] Kendileri, yeni nesli okudukça, anladıkça, 
erkeklere yaklaştıkça, iptidâî kadınlıklarından, 
dişilikten uzaklaşıyorlar, ruhlarda bir isyan, bir 
ihtilâl tutuşuyor, eski kadınlığın zevkle, saadete 
addettiği dişilik kayıtları, kendilerine ateşten, 
demirden bir zincir gibi geliyordu.”11 

 Kadınların sosyal yaşantıdaki rolüne ve 
yerine de değinen yazar, daima terakkiden yana 
olduğunu da belirtmekten kaçınmaz. Bu düşün-
cesini genç kız üzerinden dile getiren yazar, 
kendisine sözcü seçtiği Nine'nin yanı sıra taraf-
sızlığını muhafaza edememiş; genç kıza da aynı 

fikirleri söyletmiştir. Bu durum, yazarın iyi niyetli 
bir son isteğinden kaynaklanmış olabilir. 

 Hikâyede kelebek renklerine yüklenen 
anlam manidardır. Zira Nine ile genç kızın çatış-
ması, beyaz ve siyah kelebekler üzerinde de gö-
rülür. Bu durumun bir diğer önemli yanı da batıl 
inançların, mutluluğa götüren bir araç olarak 
algılandığıdır. Zira ninenin gençliğinde kelebek 
renklerine göre mutlu ya da hüzünlü oluşu, ta-
mamen batılın etkisiyledir. Bu durumu genç kı-
zın sorgulayan fikirlerinde görebiliyoruz: "Mâzi, 
batıl itikatlar kadar kuvvetli, müthiş idi ki bütün 
idrake, bütün ilme, bütün fenne, bütün hakikate 
galebe çalıyor, tahavvül kanununun o muhayyel 
nazarî kuvvetini esasından kırıyordu.’’12 

 Hikâyedeki çatışma unsurları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 

                       
 Hikâyenin sonu, başlangıcı gibi durağan-
dır. Tek fark, bahar tasviri ile başlayan hikâye, 
kasvetli bir şekilde nihayete ermiştir. 

 Hikâyenin dili, yazıldığı dönem göz önün-
de tutulduğunda (1911) oldukça sade ve akıcıdır. 
Böyle olmasında şüphesiz ki Ömer Seyfettin'in 
dil konusundaki hassasiyeti ve Türkçeye olan 
bağlılığı en önemli faktördür. 

NİNE GENC KIZ 

Eski Yeni 
Doğu Batı 

Türkçe Fransızca 

Mutlu Sentimental 

Alaturka Alafranga 

Koltuk Şezlong 
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 Yazar, bol bol sıfat kullanarak, hikâye-
nin dilini daha canlı kılmış, tasvirlerin gerçekçi 
olmasını sağlamıştır. Ancak cümle yapısındaki 
tutarsızlık göze çarpmaktadır. Kimi cümleler 
oldukça kısa iken, kimi cümleler de neredeyse 
bir paragraf oluşturacak hacme sahip. Ancak 
bunun üslupla alakalı olduğu düşünülmelidir. 
Açık ve anlaşılma esaslı anlatım gereği, bu tür 
tutarsızlıkların olması muhtemeldir. Çünkü her 
eser, kendi gramer kaidesini beraberinde geti-
rir. 13 

 Hikâye, hâkim bakış açısı tekniği ile ya-
zılmıştır. Diyaloglar kimi zaman kısa ve net iken 
yazarın fikirlerini açıkladığı yerlerde oldukça 
uzundur. Geriye dönüşler, sadece karakterin 
anlatısında geçmiş zamandan bahsedilerek 
yapılmıştır. İç konuşmalara çok fazla yer veril-
memiştir. 

 Sonuç olarak; 

 Ömer Seyfettin, bu hikâyesiyle dil ile 
millî bilincin farkında olan milliyetçi bir kimlikle 
karşımızdadır. Batı'nın kültürel sömürgesinden 
kurtulmak isteyen, milli bilinci ve milli kültürün 
tek çıkar yol olduğunu savunan yazar, eskiye 
özlemini yeni nesille kıyas yaparak gösterir. Sa-
dece bu saydıklarımızı anlatmaz, aynı zamanda 
yaşadığı devrin kültürel ve sosyolojik bir pana-
romasını da ortaya koyar. Mizahi olmayan ama 
keskin ve doğru tespitlerle kanayan yaramızı 
göstermekle kalmaz, bu yaranın tedavisi için 
merhemler önerir. 

 Yukarıda izahına çalışılan bütün şeyler, 
Ömer Seyfettin'in dünya görüşüne ve fikirleri-
ne dayandırılarak yapılmıştır. Zira bir edebî 
eser, yaratıcısından ayrı düşünülemez. 

 Devri itibariyle bir devrim niteliğinde 
olan "Yeni Lisan”, Bahar ve Kelebekler’de so-
mutlaştırılmış, bu hikâye adeta "Yeni Lisan”ın 
atölyesi olmuştur. 
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Çıkarmış kirli çamaşırlarımı sermişler yolun ortasına 
At gibi koşturmuşlar beni, iyi koşmuşum diye tutuklamışlar 
Baş eğmişim boyun bükmüşüm kutsamışım bütün yalanları 
Tasdiklenmiş şarap gibi içilmeyi beklemişim yıllarca. 
 
Ah be nalan, kızın bir ayaklanmada tarihe geçmek fırsatını kaçırdı elinden 
Mehtaba bakıp iç çekmek hünerini buldu kendinde yalnız 
Aheste ellerinde güller, ellerinde Frengistan çiçekleri 
Matemli gözlerinde hüzün, nazlı ve duvaksız gelincik meyveleri. 
 
Köşebaşları eskimiş sancılarla bilenir üstüme tekinsiz 
Rüyayı kaybetmiş dervişim müfredat sancısıyım çekimser  
Her şeyi öğrenmişim her testten geçmişim lakin 
Kanımda bozukluk mu çıkmış son tahlil fena mikrobiyel. 
 
Ha, o mu, şey, demiş annem şeylerin içinde şeysizlik seçerek 
Eline uzanmadı eller, gözlerden gayrısı sürülmedi tenine 
Şengen sıkıntısı derler bir hastalık vurmuş yabancı diline meğer 
She says to me every morning: I would like to buy a hamburger.  

Şengen Sıkıntısı 

İlhan Yıldız 
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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 karşılaştırmakta, 

geçmişindeki unutamadığı aşkını 

daha çok düşünmektedir. 
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B azı katları bakımdaymış Devlet 

Hastanesi’nin. Poliklinikleri 

bodruma taşımışlar. Arka kapıdan 

girilen ve muhtemelen normalde 

kullanılmayan bu “eksi bir” katı, ta-

dilat süresince idare edecek kadar 

boyatılmışa benziyordu ama yıllar 

boyu tüm koridorlara sinmiş rutubet 

kokusu yine de geçmemişti. Tavan-

lar basık, duvarlar çatlak, kapılar çü-

rüktü. Buna hastaların kalabalığı ve 

zaman zaman yaptıkları o ne dediği 

anlaşılmayan anonslar da eklenince 

sıra beklemek işkenceye dönüşüyor-

du. Klostrofobi hastaları için cehen-

nem olmalıydı. 

 Numaratör sistemi yoktu bu 

geçici katta. Kapıların üstünde her-

hangi bir ekran da mevcut değildi. 

Girişe idareten konuluvermiş masa-

daki bezgin sekreter küçük birer 

kâğıda numara yazıp veriyordu ge-

len hastalara. Âdet yerini bulsun di-

ye veriyordu sanki doktor, odalarına 

giren çıkan belli değildi çünkü. Bir 

hasta çıktığında kapıya birkaç kişi 

birden hücum ediyordu ve doktor 

paylayıp çıkarırsa hiçbir şey olma-

mış gibi yine beklemeye başlıyorlar-

dı. Azarlanmayı göze alarak deneme 

yapıyorlardı her seferinde. Hepsi 

muayene için gelmemişti sonuçta: 

Raporlu ilacını yazdırmaya gelenler 

ya da elindeki belgeye imza attırmak 

isteyenler de vardı. Küçüklükten be-

ri öğrenmişlerdi ki kapının hemen 

önünde toplanmak, kapı açılınca içe-

ri saldırmak zaman zaman işe yara-

yan uyanıklıklardı. Benim gibi uzak-

ta bir yere oturup elindeki numara-

dan çağrılmayı bekleyenler geri ka-

lırlardı genelde. Köydeki uyanıklar-

dan burada da epeyce mevcuttu. 

Doktorun yanındaki memur arada 

bir kapıya çıkıp onları ikaz etmeden 

belli bir sıra takip etmeleri mümkün 

değil gibiydi. 

  “Böyle iş mi olur efendim,” 

dedi karşımda oturan ihtiyar. “ Dün-

ya kadar para kestiler senelerce 

bordromuzdan, sonunda aldığımız 

hizmete bak!” 

 Altmış yaşlarında, eski ve te-

miz bir takım elbise giyip kravat tak-

mayı da ihmal etmemiş, bir cebinde 

az evvel okuyup katladığı gazetesiy-

le, çıkarıp gömlek cebindeki kılıfına 

yerleştirdiği yakın gözlüğüyle, düz-

günce taradığı kır saçları ve sinek-

kaydı tıraşıyla öğretmenlik ya da 

benzer bir meslekten emekli olmuş 

gibi görünen bir adamdı bunu söyle-
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yen. Ceketinin sol üst cebinde küçük 

bir rozet de takılıydı ama oturdu-

ğum yerden görünmüyordu ne ro-

zeti olduğu.  

 Sözü biraz yüksekçe ve ortaya 

söylemiş, daha doğrusu kendi ken-

dine söylenmişti adam. Birinden bir 

cevap beklemiyor, itirazını belli bir 

makama da yapmayıp ortaya konu-

şuyordu sadece. Onun yanında karı-

sıyla oturan başka biri onu cevapsız 

bırakmamak için olsa gerek: 

 “Burası geçici ya hemşerim, 

yukarı yapılınca düzelir hayırlısıy-

la.” dedi. 

 Muhatap bulmanın verdiği 

mutluluk şimdi bu kır saçlı, bakımlı 

ihtiyarın gözlerinden okunuyordu. 

Ona doğru döndürdü gövdesini ha-

fifçe. Karşısındaki de pantolonu ce-

keti farklı renklerde, kareli kalın 

gömleğinin üstüne süveter giymiş, 

sakalının üstlerini jiletle düzeltmiş, 

hafif mütebessim mizaçlı ve belki de 

akranı biriydi. Elindeki tespihi ağır 

ağır çekiyordu deminden beri. 

 “İşte hep böyle senin gibi, ha-

yırlısı dedikçe, sineye çektikçe geli-

yor başımıza ne gelirse. Vatandaşın 

kıymeti harbiyesi yok, amma vatan-

daşın kendi hakkını arayası da yok!” 

 Birinden birine muayene sırası 

gelinceye kadar sürecek bir tartışma-

nın fitilini ateşlemişti bu sözleriyle. 

Bir süre daha onları dinledim. Bir 

ortak noktada buluşmaları olanaksız 

görünüyordu. Bir tarafa göre kendisi 

sorgulayan, diğeri köle gibi her şeyi 

kabullenen; diğer tarafa göre ise 

kendisi makul, diğeri her şeye mu-

halifti. Zaman zaman ikisini de haklı 

buluyordum ama bu kez kendim 

hakkında şüpheye düştüm. Bu ger-

çekten olabilir miydi? Sadece birinin 

haklı olması gerekmez miydi? İkisi-

nin de haklı olduğu tarafları görün-

ce, belli bir görüşe nasıl sahip oluna-

bilirdi? Yoksa belli bir görüşe sahip 

olmak, o kadar da şart bir şey değil 

miydi? 

 Metalik bir kuş cıvıldadı bu 

arada. İki ihtiyar da ellerini bellerine 

götürdüler aceleyle. Deri kılıfların-

dan, birbirinin aynısı antenli telefon-

larını çıkarıp baktılar gözlerine iyice 

yaklaştırıp. Yakındaki başka birinin 

telefonuydu çalan. Yavaşça geriye 

koydular ve atışmalarına devam et-

tiler. Muayenehaneden hasta çıktık-

ça oluşan küçük kargaşa yüzünden 

tartışmaya ara veriliyor, sırası gelen 

içeri girince buradaki atışma aynen 

devam ediyordu. Sıra beklediğimi 
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bile unutmuş, onları izliyordum ar-

tık. Yan yana aynı doktoru bekleyen 

hatta belki ilçede aynı mahallede 

oturan ama birbirine bu kadar uzak 

bu iki adam, yekdiğerini anlamaya 

engel bir hırsla fakat nezaketle de-

vam ettiler bir süre daha münazara-

larına. On beş dakika kadar; hükü-

metler yıkıldı, kuruldu, sağlık siste-

mi değişti, emekli maaşları arttı hat-

ta özelleştirmeler, altın şirketleri, or-

man talanları bile sorgulandı. Sonun-

da “sıfıra sıfır elde var sıfır” olup 

sustular. Hiçbir şeyi değiştiremeye-

ceklerini, yaşadıkları altmış civarın-

da yıl öğretemediyse o on beş daki-

kada da öğrenemeyeceklerini yine 

anlamadılar. İkisi birden susunca, 

ikisi de kendince kazanmış oldu tar-

tışmayı. 

 “Yirmi üç” dedi memur kapı-

dan. Sıram gelmişti sonunda. İlaç ta-

nıtımcısıyla beraber girdik. Ben para-

vanın ardındaki sedyeye otururken 

tanıtımcı da doktorun masasına ka-

lem, defter gibi hediyeler bırakıyor-

du. Göz ucuyla baktığım bir iki sani-

yede, bir Ahmet Erhan kitabı gör-

düm doktorun kişisel eşyaları içinde. 

Görünmez bir bağlantı kuruluverdi 

sanki doktorla aramızda. Tanımadı-

ğım, belki bir daha hiç görüşmeyece-

ğim biriydi oysa. Şikâyetimi sordu. 

Sırtüstü uzanmamı istedi. Açtırdığı 

karnımın değişik yerlerine parmak-

larıyla bastırdı, hafifçe de vurarak –

artık nasıl bir ses çıkması gerekiyor 

idiyse- muayenesini tamamladıktan 

sonra bir de kan tahlili istedi. Yete-

rince sıra beklememiş gibi gidip bir 

de kan sırasına girdim.  

 Tahlil sonucu çıktıktan sonra 

onu doktora göstermek ise tam bir 

tantanaydı, artık sıra mıra yoktu 

çünkü. Bir hengâme içinde girebil-

dim sonucu göstermeye. Mikrobik, 

dedi uzun boylu doktor karın ağrısı 

için. Antibiyotik yazdı. Uyku mah-

muru gözlerinin ve iki yana uzanmış 

kara bıyığının altında içten bir gü-

lümsemesi, insanın içine işleyen pus-

lu bir sesi vardı. Başka yerde karşı-

laşmış olsaydık bir şair ya da yazar, 

derdim onun için. Öğretmen olduğu-

mu öğrenince, kendi mecburi hizme-

tini anlattı ilaç yazarken hızlıca. Bir 

zamanlar Anadolu’da karşılaştığı 

zorlu koşulları, imkânsızlıklar içinde 

geçen yıllarını anlattı. İlçeye gelince 

biraz rahatlamıştı ama yine de gün 

sayıyordu. Bir gün kendi hastanesini 

açmayı düşünüyordu nasipse. Te-

şekkür edip kapıya yöneldim. Ben 

çıkarken elinde tepsiyle çaycı girdi 
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içeriye: “Hocam, gazoz sizin miy-

di?” 

 Küf ve ilaç kokulu hastaneden 

çıkınca, uzun bir hastalıktan kurtul-

muş ya da ölümden dönmüş gibi 

hissettim. O bodrum kat mutlaka 

morg olarak kullanılmış olmalıydı 

eskiden. Sıra beklerken tartışan ihti-

yarlar gibi kim bilir kaç yaşlı ilçe sa-

kini yatmıştı orada, kabrine gideceği 

günü beklerken. Kaç genç, kaç ço-

cuk… Onlardan bir iz kalmış mıydı 

acaba o koridorlarda. O rutubette o 

ağır kokuda onların çürümüşlüğün-

den de var mıydı bir parça? Ölüm az 

da olsa bulaşır mıydı sağlara? 

 Derin bir nefes aldım. İlçenin 

serin havasını çektim içine. İlk gör-

düğüm eczaneden ilaçlarımı alarak 

geçen gelişimde öğrendiğim, çukur-

larla dolu ama kestirme sokağa gir-

dim. Müşterileri de kendisi gibi yaş-

lılardan oluşan bir berberi, daracık 

dükkânında solüsyon kokusuyla na-

sıl bayılmadığına hayret ettiğim 

ayakkabı tamircisini ve iplik, düğ-

me, hediyelik eşya satan karmakarı-

şık tuhafiyeciyi geçerek çarşı meyda-

nına çıktım. Vitrinde gördüğüm üç 

maymun biblosunun fiyatını bir da-

haki gelişimde soracaktım. 

 Kitapçıya uğradım. İstan-

bul’daki kitap mağazalarına alışkın 

olduğumdan burası küçük gelmişti 

ilk başta. Girer girmez ne istediğimi 

soruyordu dükkân sahibi. Bakkal 

dükkânı mıydı burası? Oysa ben raf-

ların arasında dolaşacaktım belki sa-

atlerce. İlgimi çeken kitapların önce 

arka kapak yazısını okuyacak, sonra 

ilk bir iki sayfasına göz gezdirecek, 

kararımı öyle verecektim. “Ne isti-

yorsunuz?” diyordu kitapçı daha gi-

rişte. Nasıl soruydu bu? Cevaplama-

sı kolay mıydı? Ne istediğimi biliyor 

muydum gerçekten? Bilhassa bu 

umut taciri kitapların arasından ara-

dığını bulmak ne zordu! Kişisel geli-

şim, zayıflama kitapları ve o ucuz 

aşk romanlarının hepsi de umut ta-

cirlerinin ürünleriydi. Klişe ve slo-

gan satıyorlardı. İnsanların umutları 

da zaafları gibi çeşit çeşitti ve her 

türlüsünü sömüren birileri çıkıyor-

du mutlaka. Eski bir Türk yazarın 

yeni basılmış bir öykü kitabını çekip 

çıkardım raftan. İçindeki öykülerin 

yarısını hiç okumamıştım; sevinerek 

aldım. Kitapçı, aynı zamanda kırta-

siyeciydi. Kasadaki büyük kavanoza 

doldurulmuş, tepesinde birer minik 

oyuncak olan kurşun kalemlerden 

aldım öğrencilerimin sayısı kadar. 
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Sorduğum soruları doğru cevapla-

yanlara bunlardan birer tane vere-

cek, tümünü derse katılmaya özendi-

recektim böylece. Hiç bilemeyenlere 

de kalanları verir, mutlu ederdim yi-

ne de hepsini. 

 İnce alüminyum çerçeveli ay-

nalar, renklerine bakılırsa yetmişler-

de çekilmiş gibi duran büyük boy 

Ayasofya, Boğaz Köprüsü fotoğrafla-

rı ve çeşitli esnaf komşuların takvim-

leri asılıydı lokantanın duvarlarında. 

Fazla acıkmasam da girmiştim işte. 

Kapıya en yakın masaya oturmuş-

tum yine. Dört beş kişi ortalıkta ko-

şuşturuyordu. Öğlen için hazırlanı-

yorlardı. En iyi satışı yapacakları za-

mandı öğle vakti. İçerisi sulu yemek 

kokusu ile karışık yoğun bir buhar 

kaplıydı. Esnaf Lokantası adında 

başka kaç tane lokanta olabileceğini 

düşündüm. Hemen her ilde, ilçede 

bir tane mevcut olabilirdi. Çok geç-

meden insanlar masaları doldurma-

ya başladı. Dairelerden gelen me-

murlar takım elbiselerinden, kravat-

larından belli oluyordu zaten. Esnaf-

ları da lokanta sahibiyle olan yakın 

diyaloglarından anlamak mümkün-

dü. Küçücük ilçede öğlen eve gidip 

yemek yeme şansları varken buraya 

neden geliyorlardı bu insanlar? Be-

nimle aynı sebeptendi galiba. Kısıtlı 

bir çevrede rutinin dışına çıkma, de-

ğişiklik yapma ihtiyacı bazen dön 

dolaş aynı küçük şeylere yönlendiri-

yordu insanları. En basit market alış-

verişlerini gezintiye çevirmeler ya da 

hafta sonları ailece, hep aynı yere gi-

derek yapılan piknikler bunun sonu-

cu olmalıydı. 

 Lokantadan çıkınca Hükümet 

Konağı’nın önündeki parkta otur-

dum bir müddet. Boyaları dökül-

müş, vaktiyle hangi bankanın hediye 

ettiği artık anlaşılamayan kirli bank-

larda yaşlılar oturuyordu yine sade-

ce. Daha önce de görmüştüm onları. 

Sabah erkenden evlerinden çıkar, 

o r a y a  g e l i p  o t u r u r l a r d ı  –

muhtemelen- akşama kadar. Emekli-

lik öncesinde kalan mesailerini oraya 

taşımışlardı. Yoldan geçen insanlara 

gözlük camlarının ardındaki gözleri-

ni kısarak bakıp şahsen tanıdıkları 

biri denk gelirse haklarında dediko-

du yapıyorlardı. Konuşmaları ise o 

kişilerin kendinden ziyade babaları, 

anneleri hatta dedeleri üstüne olu-

yordu. Kötü niyetleri yoktu muhte-

melen, vakit geçirmek için konuşu-

yorlardı. Vaktin onları öldüreceği 
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güne kadar, onlar vakit öldürüyor-

du. 

 Biçilememiş başaklar sarı ve 

cılız bir duvar oluşturuyordu dönüş 

yolunun kenarında. Arka camına 

renk renk kelebekler boyanmış kü-

lüstür minibüs tarlaların arasından 

yılan gibi kıvrılan köy yoluna girdi-

ğinde doktorun anlattıklarını düşü-

nüyordum hâlâ. Mesleğin ilk yılında 

ve evimden çok uzaktaydım. Şimdi 

pek anlaşılmasa da yıllar sonra eşi-

me dostuma tatlı bir gülümseme ile 

anlatacağım günlerin tam ortasın-

daydım belki de. Acı bir gülümseme 

kondu ağzımın sol yanına. Yaşanan-

lar anı olduktan sonra güzelleşiyor-

du demek ki.  

 Yanımdaki koltukta köyün 

kahvehanecisi Muharrem oturuyor-

du. Büyük bir marketten çay, şeker 

almıştı epeyce. Biraz hoşbeşten biraz 

da Mehmet’in dersleri hakkında laf-

ladıktan sonra; diğer yolcuların yük-

sek sesle yaptıkları sohbetlerden, şo-

för Nihat’ın bangır bangır çaldığı 

arabesk şarkıdan ya da yolcuların 

nefesiyle buğulanmış camların oluş-

turduğu mahremiyet duygusundan 

olacak, oğlu Mehmet’le artık neden 

yalnız olduklarını anlatmaya başladı 

adam. Diğerlerine duyurmak iste-

mezcesine, kısık bir sesle. Şaşırdım. 

Belki de beni anlayışlı, aydın bir 

genç olarak gördüğünden açılıver-

mişti kim bilir. Sormamıştım oysa 

hiçbir şey. 

 “Önce anlamadım kaçtığını,” 

diyordu. 

 “Aklımın ucuna bile gelmedi 

hocam. Ben bazı, hani kavga ettiği-

mizde biraz itelerdim şöyle elimle 

de o da bana kızıp anasına gider; o 

gece orda kalırdı. Yine öyle oldu 

sandım.” 

 Hocam ben biraz içerdim o va-

kitler. Mehmet ufakken daha... 

Gençlik işte. İçince … Döverdim de 

Nurcan’ı yalan yok. İçkiden hep. Ca-

hillikten. Yoksa kaçarak evlendiy-

dik. Dünya bi yana o bi yanaydı. 

 Sonra işte o gün, bekledim bi-

raz, dönmedi. Sızmış kalmışım. Sa-

bah kalktım anasıgile gittim, orda da 

yok! Köyün altını üstüne getirdik, 

yok. Mehmet ağlar, anam, diye… 

Kasabadaki, ilçedeki akrabaları ara-

dık. Babası da çok aradı sağı solu. 

Dedik ki bu işte iş var, polise can-

darmaya haber verelim. 

 İki gün sonra mıydı, yalan ol-
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masın, karakoldan aradılar. İl dışına 

çıkarken kaza yapmışlar yanında bi-

riyle. Takla atmış araba. İkisi de öl-

müş. Dediler, gelin, teşhis edin. Has-

taneye gittik ki vaziyeti berbat. Keş-

ke görmeseydim dedim o halini. Ağ-

ladım bu yaşımda. Yatırmışlar morg-

da iki sedyeye yan yana. Bizim köy-

lü Yusuf’tu yanındaki de. Seneler 

var, görmediydik. Babası anası ufak-

ken öldüydü. Askerden sonra kasa-

bada işe girdi, orda evlendi diye 

duyduyduk. 

 Neye yanacağıma şaştım anla-

yacağın hocam. Tamam, elim kırılay-

dı da vurmayaydım Nurcan’ıma. 

Ama bu da yapılır mıydı bana!” 

 Bunları anlattıktan sonra, ben-

den herhangi bir cevap ya da teselli 

sözcüğü beklemeksizin dönüp cam-

dan dışarı baktı Muharrem. Kırk yıl-

dır ezbere bildiği yol kenarındaki 

tarlaları ilk defa görüyormuşçasına 

izlemeye koyuldu. Baktığını görmü-

yordu muhtemelen. Cevap beklese 

bile ne diyeceğimi bilmiyordum za-

ten. İlk kez bu kadar özel bir konuda 

konuşuyordu birisi benimle. Hiç ta-

nımadığım bir hayatın içine gerekti-

ğinden fazla dalmış gibi hissettim. 

Hem adam için hem karısı için üz-

gündüm ama öğretmeni olduğum-

dan Mehmet için daha fazla üzülü-

yordum. Herkesin kendince sebeple-

ri vardı yaşadıklarında. Yaptıkları 

için sorumlu tutulabilirlerdi, bedel 

ödeyebilirlerdi ama Mehmet… Aynı 

şeyi Muharrem de düşünüyordu 

sanki. Yoksa köyün girişindeki asır-

lık ağaçların tüm yapraklarını dök-

müş olması olamazdı onun gözlerini 

nemlendiren. 

 Onu düşündüm yine elimde 

olmadan. Ayrılmasak, evlensek, gün 

gelip de böyle bir şey başımıza gele-

bilir miydi? Onca sevgiye rağmen bu 

nasıl mümkün olabilirdi? Muharrem 

de kaçarak evlendiklerini söyleme-

miş miydi? Köy yerinde bu aşk de-

mekti, öğrenmiştim. İnsan en sevdi-

ğiyle bu hâle nasıl gelebilirdi? Her 

evlilikte olmazdı muhtemelen ama 

olanın farkı neydi? Şairini hatırlama-

dığım ne çok şiir vardı belleğimde, 

bir tanesi de şöyle diyordu:  

 “Böyle mi biter hep, yıkılmak 

için mi kurulur her düzen?/

Başlarken iki şahit isterler, iki şehit 

verilir biterken.” 

Devamı gelecek sayıda 



B ugün zafer kazanmışların gururuyla 

ben de yumruklarımı sıkarak konuşa-

biliyorum ve kimsecikler tenkit etmiyor 

beni. Neyse ki yaşadıkları anın, soludukları 

havanın kıymetinden hiçbiri maziyle meş-

gul değil.  “Vaktiyle hürriyet için kem sözler 

söylemişken hangi hakla coşkumuza ortak 

oluyorsun?” demiyorlar. Deseler, bilseler ne 

yaparım! Hele Fikret… Neticede zamanın 

beni sürüklediği ana minnettarım.  

 Daha düne kadar fitnenin yuvasını 

bozmuyor muydum? Ne saflık, ne aldan-

ma! Bugün onun yanında oturuyor, gülüm-

sediği şeylere gülümsüyor, sanki cihanı 

onun nazarından seyrediyorum. İyi ki sus-

muş da sırrımı ortaya vurmamışım! O 

utançlı sır, o korkunç vazife göğsümün zin-

danında müebbet mahkûm. Beri yandaysa 

bahar meltemiyle sarmalanan fikirleri, kal-

bimi anbean ona yaklaştırıyor. Kalbim… 

Geçmişin nedametiyle yanan kalbim! Ay-

mazlıkla çaldığım karalar… İmansızlar, 

mahlûklar, hainler, melunlar, fesatlar… Fe-

sat da fesatçı da benmişim meğer! İstika-

metsiz bir körlükle, kapkara ve şuursuz bir 

inançla Fikret gibi cevhere saldırmak ha! 

Hangi taşa vurayım şimdi bu kafayı ve nasıl 

itiraf edeyim, şu fani cihanda onun zebanisi 

olduğumu? Çok şükür, işler o mertebeye 

gelmeden hürriyet yetişiverdi. Başta itimat 

edemedim tabii muştu mu, yoksa felaket 

mi diye ama hafif ürpermelerle ve birden-

bire oldu her şey. Meşrutiyet’in ferahlatan 

rüzgârı çepeçevre sarıverdi İstanbul’u. Ge-

ne bundandı, bembeyaz esvaplarla bindiği 

vapurda endamlı divaneliği ve benim eski 

alışkanlığıma mani olamayıp uzaklara dö-

nük bakışlarını bir köşeden izlemem. Sis’i 

Rücû ediverdiği kadim şehrin eski saflığına 

kavuşabileceği ümidiyle ufuklara dalıyor, 

mütemadiyen ruhuyla nefes alıyor, saadet-

ten titriyor, belli belirsiz tebessüm ediyorsa 

da hâlâ tuzaklar, kapanlar üreten aklım 

Hafiye 

Üzeyir Karahasanoğlu 

S a y f a  2 2  Öykü 

1 fâcire-i dehr: Sis şiirinde İstanbul için kullandığı “dünyanın koca kahpesi” anlamındaki söz öbeği. 



fâcire-i dehr1 diye fısıldıyor kalbime. Kolay 

değil elbet yıllarını şu köhnemiş yola ada-

mış; yolun her türlü kirini, pasağını, hatta 

zehrini noksansız özüne katmış bir adamın 

maziyi yok sayarak baştan başlaması. Mazi 

siliniverse bile kafamdakiler… Bu istikamet-

siz, inançsız adamın hac yolunda can veren 

bir anneden doğduğunu, gelgelelim yolunu 

şaşıran bir münzevi oluverdiğini ne çok din-

lemiştim. Böyleyken gene anlatsınlar diye 

sabırsızlanır, defalarca dinlesem mümkünü 

yok gene doyamazdım. Beni bildiklerinden 

Kayalar mevkii devriyesinden her kim dö-

nerse ceketini çiviye asmasıyla yanıma so-

kulur, başlardı havadislere. Belki alakamdan, 

belki sürekli sual ederek verdiğim rahatsız-

lıktan, belki tesadüf… Ansızın hayatımın va-

zifesine tayin edilmişken sebebin ne kıyme-

tiharbiyesi olurdu ki! Payitahtın en meşhur 

fesadını ben, bin bir yüzümle gözlüyordum 

artık.  

 İlk vakitler balıkçı kılığında dolandı-

ğım evin etrafında evvelkiler gibi gireni çıka-

nı not ettim. Karışanım edenim yoksa da va-

zifeyi tastamam yerine getiriyordum. Mes-

lek huzuru başka şeydi. Hem kim bilir, belki 

açığını yakalardım da talih kuşum oluverirdi 

benim. Gelgelelim zaman içinde kulağıma 

doldurulanlardan şüpheye düştüğümü fark 

ettim. Aklımdaki bu çatlaklar neyin nesiydi, 

nasıl oluşmuştu? Ağaçların karaltısına pu-

sup Sokrates’in penceresinden2 onu seyre-

derken tesir kuvvetine tutulmuş değildim 

ya!  

 Yeni Zelanda’ya ya da Manisa’nın bir 

köyüne yerleşmeyip tüm planlarını kendinin 

çizdiği, Kayalar mevkiine on yılda inşa ettir-

diği bu güzel eve çıkarken bir faytona rast 

gelmezsem uzun süre kendimi toparlaya-

maz, ter içinde kalır, dilim dışarıda gezerdim. 

Kayıtsız kalınamayacak muazzam manzara-

ya alakamın sönüklüğü ise eve farklı kılık-

larla girip çıkmışlığımdandı. Dikkatimi tablo-

lara verir, diğerleri kadar etkilenmezdim 

maviyle yeşilin birleşiminden. Öyle ya, Fik-

ret’in ressamlığı da vardı ve ben vazifem ge-

reği her ayrıntıyı bilmeli, başkaları gibi tabiat 

ya da sanat sarhoşluğuna kapılmadan her 

resme bakmalıydım.  

 Mühim edebiyatçıların arasında yeni-

yetme bir şair adayı olarak eve ilk adımımı 

attığımdaysa kalbim göğsümü yumruklu-
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yordu. Gözlerimi ayıramadığım koca şair 

bana lüzumundan fazla dikkat etmiyorsa 

kalabalığımızdandı. Şiirden, bir de duvarla-

ra asılı tablolarından bahsetmiş; hayır, ne 

kadar arzu etsem de Hamit efendimize ge-

tirmemişti sözün ucunu. Yoksa o da mı iç-

güdüsel bir temkin geliştirmişti?  

 Yemek masasında uzaklara dalan 

gözleri bir başka, akşamleyin çalışma oda-

sının penceresinden yansıyan ışığa soku-

lunca rastlaştığım gözleri bir başka bakardı. 

Sırrı gözlerinde, bir de sözlerindeydi. Öyle ki 

bir şiirin çekimiyle mırıl mırıl, ritimli sesler 

çıkarır, kımıl kımıl oynaşan gözleri yüzünde 

hülyalı birer ışık kuyusu kesilir; masasına, 

kâğıtlarına bu şekilde eğilirdi. Böyle vakit-

lerde kim bilir yine hangi fenalığın sisli şiiri-

ni yazan, zat-ı şahaneyi müşkül vaziyetlere 

düşürmeye çabalayan bu adamdan kor-

kardım. Münafık, kötücül, dil büyücüsü… 

Yine de anlatıldığı kadar değildi. İnançsızlı-

ğını öyle çok dinlediğim bu adamın kimseyi 

zehirlediği filan yoktu. Bence asıl hastalığı 

katıksız yalnızlığıydı. Yapayalnızdı. 

 Talebelerden birinin pederi de ol-

dum, Fransız sefaretinde memur da. Dola-

yısıyla beklediğim an gelmedi değil. Ne var 

ki her yakınlaşmada biraz daha çekimine 

kapıldım. Zaten tesiri bu kadar kuvvetli ol-

masa basılmamış şiirini yıllar yılı ezberinde 

gezdiremezdi kimse. Ah! Sis… O okurken 

nasıl ürperdiğim hatırımdadır. Yemek oda-

sının dili olsa da içimde kopan fırtınaları 

anlatsa! Nice nursuz, ihtiras ehlinin Padişah 

efendimizi saygıyla anmadığı, kalp sektesi-

ne uğrasa zil takıp oynayacakları nezaket-

siz, kasvetli meclislerden biri… Büyükburun 

kimmiş de şiiri, hele de Fikret’i anlayacak-

mış! Öyle kolay mıymış kalbi şair, eli ressam 

bir sanatçıyı anlaması? Neler neler… Her 

defasında nefessiz kalma pahasına susu-

yor, tek saniye olsun öfkemi dışarı vurmu-

yordum. Bir de Fikret sessizdi. Gözleri ateş 

saçan başkasıymış, mısraları vecd ile oku-

yan başkasıymış gibi mütemadiyen susu-

yor; bir granit kadar sert, sakil ve sabit du-

ruyordu. 

Bir defasında elimde kâğıt kalemle ağzın-

dan her çıkanı kaydederken bir Fransız ga-

zetesine beyanat verdiğini zannediyordu. 

“İstanbul’da şair olmayı tek kelimeyle nasıl 

ifade edersiniz?” sualime “Sisli,” deyip ar-

kasına yaslandığında meşhur mısralara 

hükmeden koyu bulutlar gözlerine hücum 

etmişti. “Bu bulanık şehrin sis örtüsü her 

şeyi belirsizleştiriyor.” Bu muğlak cümleyle 
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sualimden usulca çekiliyordu ki ısrarım üze-

rine devam etti: “Şubattı. En kalın giysilerin 

bile içine sızan, dondurucu bir soğuk vardı.” 

Korkunç bir öfke peyda olmuştu bakışların-

da. “Sis yüzünden,” dedi. “İstanbul’un üzeri-

ne çöken bu sinsi, alçak sis tabakası, kötü 

emellerine mecburen razı geldiğimiz sefa-

hat gölgesi altında hepimiz acizdik. Hiçbiri-

mizin kuvveti yetmezdi, bu yoğun, ıslak, ya-

pışkan ahlaksızlık tabakasını aşmaya. Neti-

cede önümü zar zor seçebildiğim bu du-

manlı havada küçücük, sakınımlı adımlar 

atıyordum ki birden mıhlandım kaldım. Sıra 

sıra ağaçları izleyerek, gövdelerine tutuna-

rak ilerlerken burnuma gelen tütün kokusu 

ve önümdeki ağacın arkasına gizlenen kişi-

nin açıkta kalan kapkara pabuçları her şeyin 

izahıydı. Memleketin perişan hâli, yaşadığım 

tutuklamalar, saçma sapan sebeplerle sür-

güne yollanarak çocukluğumu, gençliğimi 

ve ömrümün çoğunu babasız geçirmem, 

yıllarca bir şehirden diğerine tayin edilerek 

rahat yüzü görmeden gurbet ellerinde ölen 

babam, yine sürgüne gönderilen arkadaşla-

rım Hüseyin Siret’le İsmail Safa, ezberimden 

çıkmayan Hasanpaşa Karakolu, her şeyden 

çok matbuat tartışmalarından ürktüğü için 

kapatılan Servet-i Fünun, uğradığım jurnal-

ler… Hepsinin yegâne sorumlusu, tüm çeliş-

kilerin kaynağı sis… Lakin bir hafiyeyi kendi 

gözümle görebileceğimi, dahası sis duvarıyla 

hafiye duvarı arasında sıkışıp nefessiz kala-

cağımı katiyen öngöremezdim.  Sisten vü-

cuduyla dev bir mahlûkat ağzımı, hafiyeyse 

tütün kokan terli elleriyle burnumu kapa-

mıştı. O denli kapana kısılmıştım ki iğrenç 

sisi arkamda bırakıp eve koştum. Salon 

penceresinden Boğaz’ın esir edilemediğini 

görecek, bir nebze olsun rahatlayacaktım 

ancak dev mahlûkat, buluttan cüssesiyle 

İstanbul’un üzerine abanmış, ruhu seneler 

evvel boğulmuş bu kadim kenti iğfal et-

mekteydi.” 

 O sırada, güya gazeteciyken, damar-

larım tıkanmışçasına kalakaldım. Nefesim 

kesilmişti. Fikret anlattığı o sis duvarıyla be-

ni mahvetmişti. Fenaydım, duramazdım. 

Oradan kaçarcasına ayrılırken parçalanıver-

mişti bin bir yüzümün hepsi birden. Heyhat! 

Bin çeşit içinde kendi yüzümü de yitirmiş-

tim.  

 Ki şimdi Bebek’ten İstanbul’a akan 

vapurun güvertesinde arşa yükselecek bir 

kuş Fikret. Bembeyaz bir şafağın, saflığın, 

barışın timsali. Bense içimde binlerce ah ile 

onun yakınında bulunmakla mesudum.  
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K itaba adını veren Zellenbur’un Sıradan 
Bir Günü öyküsü kitaba dair en genel iki 

özelliği içinde barındırıyor: gerçeküstü öğeler 
ve ironik dil. Okura gerçek üstü öğelerle ikna 
gücü yüksek metinler sunması yazarın dil ve 
aktarımdaki yetkinliğini gösteriyor bence.  

 Gevrek bir kahkaha Zellenbur’dan. 
Muavinin kulağına eğildi. “Tahsilattan hakkını 
alman lazım moruk. Anan ağlıyor çalışmak-
tan. Beşlikleri katla, aynen cebellezi.”  

 Yazar özellikle kadın karakterlerin 
ağırlıkta olduğu Kül Tablası, Arabacı Meyha-
nesi ve Mülayim, Gamsız, Kıskanç öykülerinde 
kullandığı dil ile okuru illaki gülümsetiyor. Fe-
rit Edgü’nün daha çok diyaloglar aracılığıyla 
derinleştirdiği karakterler gibi Metin Nart da 
karakterlerini, özellikle kadınları,  fiziksel 
özelliklerinin tasvirinden ziyade üsluplarıyla 
farklılaştırıp derinleştiriyor. Diyaloglar samimi 
ve buna bağlı olarak karakterler sahici. 

 “YOOO! Orda dur küçük hanım. Sahte 
olanı söyledik. Gerisi anamızın ak sütü gibi 
helal ve bize ait.” deyip kızına döndü, “giiit Şe-
fika, fotoğrafı da mezarı da getir.” dedi.  “Ne 
mezarı! Yok aman istemez,” dedim ama itira-
zıma kulak asmadan koşturdu kız.  

 Bu kitapta hem deyimler ve atasözle-
riyle halk diline hem de kurallı cümlelerle 
oluşturulmuş kitabi dile hatta aynı öyküde 
ikisine birden rastlamak mümkün. Bu ne-
denle hep aynı şekilde konuşan karakterlerin, 
birbirine çok benzeyen hikâyelerinden sıkıl-
mış öykü okurları için Zellendbur’un Sıradan 
Bir Günü gerçekten heyecan verici.  

 “Dediler ki ikinci kız tosuncuk bari bu-
nu kurtar.” “Kız çiroz, kes sesini diyor,” Son-
gül’ün kıçına şöyle bir patlatıyorum. Kendi 
gamsız, bünyesi nankör, derdi annem, dün-
yayı yiyor, dirhem kilo almıyor.”  

 Gelelim Kemal Koton’a. Kitabın ilk öy-
küsü olan Kül Tablası’nda bir sehpanın üze-
rinde gördüğümüz kitabın yazarı, öykülerdeki 
epigrafların sahibi ve son öykü Hokka Divit’te 
tanıma şansı bulduğumuz kurmaca yazardır 
Kemal Koton. Metin Nart’ın zaman zaman 
“yaşayan en büyük yazar” olarak nitelediği 
Orhan Pamuk’a yaptığı bir gönderme. 

 Yanlış Anlaşılan Masumiyet öyküsü-
nün yan başlığı, yani ilk cümlesi: Hayatımın 
En Garip Anı.  Bizlere Orhan Pamuk’un Masu-
miyet Müzesi kitabının ilk cümlesini işaret 
ediyor: Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyor-
dum. Daha başlıktan ve ilk cümleden post-

Zellenbur’un Sıradan Bir Günü & Ne Değil, Nasıl? 

Çilem Dilber 
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modern bir kurguya dâhil olacağımızı anlıyo-
ruz:  

 Çetin efendiyi gördüğümde rüzgâr şid-
detini artırmıştı. Satın alınan binayla alakası 
olduğunu bildiğimden burada olmasına şaşır-
mamıştım. “Evi Orhan Pamuk alacak, müze 
yapacak,” dedi ve sustu. Ben ses etmeyince, 
“Siz de istasyona yakın bir evde yaşayacaksı-
nız. Sen Yeni Hayat’ta olacaksın.” dedi. 

 Kitap boyunca merak ettiğimiz Kemal 
Koton ile Hokka Divit öyküsünde karşılaşıyo-
ruz ve kitabın son cümlesine anlatıcı, Kemal 
Koton ve okur olarak biz hep beraber gidiyo-
ruz. Öyküyü özetlemeden diyebilirim ki merak 
duygusunu finale kadar canlı tutmayı başaran, 
kurgusuyla aktarımıyla kitabın en sevdiğim 
öykülerinden biri. Yazarın bu öyküde tam da 
Kemal Koton’a yakışır bir muziplikle kullandığı 
epigrafı paylaşmak istiyorum: 

 “Tuhay byag enisiglib relpihas ed nada-
ro ım pıla ralroyızay.”  Melak İserus 47. Teya 

 Kelimelerin her birini tersten okudu-
nuz değil mi?  

 Yine aynı öyküden, dikkatli okurların 
gözünden kaçmayacak bir detaydan da kısaca 
bahsetmek istiyorum. Öyküde geçen bir isim,  
Andrew Jolly. 1973 yılında Tomris Uyar çeviri-
siyle çıkan “Seni İçime Gömdüm” kitabının ya-
zarı. Kitap farklı yayınevlerinden defalarca ba-
sılmış olmasına rağmen yazarın hayatına dair 
herhangi bir bilgi yok.  Metin Nart bu detayı 
öyküsünde bakın nasıl kullanmış:  

 “İlk kitabı, yeni bir yazar. Hakkında bilgi 
yok. Fotoğrafını bile bulamadım. Bir Andrew 
Jolly vakası daha. Adından başka bilgi yok. Ke-
mal Koton.”  

 Eminim Kemal Koton’un yanında bu 
ismi de arama motoruna yazan okurlar ol-
muştur. Bana göre bir yazar kurmacanın dün-
yasına yakışacak şekilde oyunbaz ve hayalci 
ise eserleri de keyifli oluyor. Metin Nart için 
tam olarak böyle düşünüyorum. Zengin bir 
kurmaca dünyası var. 

 Sahile Demir Atmış Şu Hurda Tekneler 
Var ya Denize Açılmayı Çoktan Unutmuşlardır 
öyküsüne mutlaka değinmek istiyorum. Berfin 
ve İrfan’ın aşk hikâyesini arka planda güncel, 
toplumsal meselelerle birlikte okuyoruz. An-
cak yazar Sami Hazinses ve Hulusi Kentmen’i 
de katarak toplumcu gerçekçi öyküye melod-
ram eklemiş ve okura ders vermeyen ancak 
okurda farkındalık oluşturan, bunu yaparken 
de hem gülümseten hem inceden hüzünlen-
diren çok ince bir yol izlemiş. Bu şekilde top-
lumsal meseleyi okurun en protest duyguları-
nı harekete geçirmek maksadıyla, gözüne so-
karcasına işaret etmek yerine, kurmacanın 
belirli alanına ihanet etmeden vermeye çalış-
mış ki bence başarılı da olmuş. Yazar fikir be-
yan etmemiş, karakterlerini de kendilerini ifa-
de etmeleri konusunda özgür bırakmış:  

 “Konu o değil! Apolitiksin İrfan, dünya-
dan haberin yok be.”  

 “Ne alaka Berfin’im, niye haberim ol-

Y ı l  2  S a y ı  7  İnceleme 



masın? Ben İstanbul çocuğuyum Berfin. Sen 
Diyarbakır’dayken ben burada…” 

 “Şu sözlerin bile ne kadar ilkel oldu-
ğunu gösteriyor. Bir türlü almıyor kafan.” 

 Kitabın en sevdiğim öykülerinden biri 
de Martısız Mahalle. Martı Surat’ı martıların 
götürmesini mahalleliden dinliyoruz. Pilavcı 
Davut, Arap bakkal, Maradona Selim, Falcı 
Kezzap… Her biri kendi üslubunca gördüğü-
nü, duyduğunu, bildiğini anlatıyor. Dil çok ke-
yifli, aktarım olarak da bana Bernhard’ın Kireç 
Ocağı’nı anımsattı. Kim bilir, yazarın okura 
anımsatmak istediği de buydu belki:  

 Karıların dediğine bakarsan Dürdane 
meğer kondunun önünde ahalinin ardına pu-
sup dar eteği ha yırtıldı ha yırtılacak zevkle 
Surat’ı seyredermiş. Aysel’in Maradona’dan 
dinlediğine inanacak olursak, Dürdane daya-
namamış, ne var lan, ne çağırdın beni, diye 
bağırmış. Dürdane’yi görünce ahali birbirine, 
susun be susun, diye veryansın etmiş.  

 Kurmacada ‘neyi’ anlatmak değil ‘nasıl’ 
anlatmak, vermek değil var etmek üzerine 
kafa yoranların keyifle okuyacakları bir kitap 
olduğunu düşünüyorum. Tek bir duyguyla 
darbe vurmak değil yazarın amacı, okura 
kurmacanın büyüsüyle çeşitli duyguların kol 
kola olduğu keyifli bir alan açmak. Kıskançlık, 
intikam, aşk, korku, nefret, kin ironiyle birle-
şerek hem bir oyunda hem Zellenbur’un Sı-
radan Bir Günü’nde karşımıza çıkabilecek 
duygular diyebilirim:  

 Cevdet aşağıda keçi kayanın tepesin-
de, bakışıyorlardı. Bir an, başını dolunaylı gö-
ğe kaldırdı, kadın sesiyle bağırdı keçi. 
“Meraaal  ele vardıı. Elde var sıf’fır.”    

 …   “Ruhumu aldın, bari beni de götü-
reydin Suz’zan.” 

 Yazar bir söyleşisinde Kemal Koton’un 
sözüne ithafen, “Uydurduklarım mı yaşadık-
larım, hatıralarım mı yazdıklarım karman 
çorman oldu. İşte bu güzel karmaşa meğer 
yazarak yaşanıyormuş,” demiş. Yazarın öykü-
lerini yazarken hem titizlikle çalıştığını hem 
de bu çalışmadan inanılmaz bir haz duydu-
ğunu anlamak için bu sözlerine gerek yok 
zira sıkı öykü okurları satır aralarındaki o gev-
rek kahkahaları duyacaklardır.  

 Son olarak anlatıcı kullanımı, konuları 
işleyişteki öznelliği, katmanlı kurguları, post-
modern edebiyatın imkânlarından faydalan-
ma gibi (metinlerarasılık, üstkurmaca örnek-
leriyle)  teknik konularda öyküye gönül ver-
miş yazar adayları için yol gösterici nitelikte 
olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 
Kolaycı ve birbirine çok benzeyen öykülerin 
aksine ufuk açıcı bir etkisi olacaktır.  

 Zellenbur’un Sıradan Bir Günü için çok 
okunsun dileklerimle birlikte son sözü mer-
hum Kemal Koton’a bırakıyorum:  

 “Hatıralar gerçekte yaşadıkların değil 
uydurduklarındır.”  
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B eni görünce söylediği ilk cümle, “Geç 
kaldın.” oldu. Geçen onca zamanın bü-

tün ağırlığını taşıyan bu iki kelimeyle ara-
mızdaki birkaç adımlık mesafe kilometrele-
re dönüşmüştü. Attığım her adımda benden 
daha da uzaklaşacağının farkında olarak, 
oradaki varlığımdan pişman bir halde oldu-
ğum yerde kalakaldım, utanarak yüzüne 
baktım. Gözlerine solgun ve nemli bir bakış 
yerleşmiş, öfkesini acemice gizlemeye çalı-
şan, baştan ayağa mutsuz bir kadındı kar-
şımdaki. Üstünde yine aynı elbise vardı. Al-
dığı kilolar yüzünden yan dikişleri patlasa da 
üzerindeki kırmızı çiçeklerin rengi solsa da 
giymekten vazgeçmemişti. Eskiden omuz-
larının hemen altında biten kumral saçları 
yer yer beyazlamış, seyrelmiş, neredeyse 
bir tutam kalmıştı. Bir süre karşımda durup 
ne yapacağımı bilemez hâlde bekleyişimin 
keyfini sürdü. Sonra, basit bir el hareketiyle 
beni salondaki kahverengi koltuğa yönlen-
dirdi. Oysa evi, salonu, koltuğun ve diğer her 
şeyin yerini gayet iyi biliyordum. Evdeki bü-
tün eşyalar gibi koltuk da eskimişti. Sigara 
yanıkları ve öbek öbek lekelerle dolu koltu-
ğa bir türlü rahat oturamadım. Her an kalk-

maya hazır bir şekilde ucuna iliştim. Birkaç 
dakika ikimizde konuşmadık. Ben söze na-
sıl, nereden başlasam diye düşünürken o, 
varisten morarmış tombul ve kısa bacakla-
rını mutfağa doğru sürükledi. Her ne yapı-
yorsa duyduğum sesler bana söylemek is-
teyip söyleyemedikleriydi. Çarpan dolap ka-
paklarında, tezgâha bırakılan bardaklarda, 
kırılan, dökülen, kaynayan, taşan her şeyde 
bana olan öfkesi vardı. Sütsüz ve şekersiz 
sevdiğimi çok iyi bildiği hâlde bol sütlü ve 
şekerli kahveyle döndüğünde ona karşı hiç 
şansım kalmadığını anlamıştım.  

 İlk yudumu aldığımda, “Bir gün dö-
neceğini biliyordum. Şaşırmadım.” dedi. 
Gözlerini bir saniye bile üzerimden ayırma-
dan konuşuyordu. Ben ise hazırladığım bü-
tün cümleleri çoktan unutmuştum. Elimde 
tuttuğum kırık saplı fincanın üzerindeki çi-
çeğe bakarak, “Seni terk ettiğim için özür 
dilerim.” dedim. “Neden şimdi?” diye sordu. 
Sesinde meraktan çok sabırsızlık vardı. Hâlâ 
yüzüne bakamamıştım. “Bir boşluğa düş-
tüm, kayboldum, yolumu yeni buldum.” de-
dim. 

 Güldü. Önce tebessümle, sonra kah-

Çingene Pembesi 

Nuray Elçin 
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kahayla güldü. O kadar çok güldü ki gözlerin-
den yaşlar geldi. Sonra gülmeyi bıraktı. Sa-
dece yaşlar kaldı. Kalktı, çalışma odasına gitti. 
Çekmeceler açıldı, kapandı. Kendi kendine 
bir şeyler mırıldandığını duyuyordum. Geri 
döndüğünde elindeki bir tomar kâğıdı kuca-
ğıma bıraktı. Hepsi el yazısı, karalamalarla 
dolu... Tükenen kalemlerle yazılanlar, üstü 
çizilenler, parantez içindekiler, yıldızlarla işa-
retlenenler, silinenler...  

            Aynada kendine bakarken uzun, dal-
galı (düz), siyah,(kumral) saçlarına en sevdiği 
yasemin kokusunu sürdü. Küçük, pembe 
(kırmızı) çiçekli elbisesini elleriyle düzeltti, 
aynadaki yansımasını beğenmedi.  (çok be-
ğendi.) Saate baktı. Geç kalmıştı.(Evden tam 
zamanında çıktı.) 

         Aynada uzun uzun kendini seyretti, du-
dağına pembe bir ruj sürdü. Elbisesini dü-
zeltti. Kendinden memnun gülümsedi. Saate 
baktı. Beklediği gün gelmişti. Çantasını omu-
zuna takıp evden çıktı. 

 Evden çıkarken merdivende bacakla-
rına dolanan tekir kedinin uzun uzun anlatıl-
dığı bölümü, apartmanın girişinde onu lafa 
tutan ev sahibinin meraklı karakterinin yazıl-
dığı sıkıcı paragrafı hızlıca geçtim. Otobüse 
son anda yetiştiği sayfada yazılan olmayacak 
mucizeleri alaycı bir tebessümle okudum. 
Son sayfaya geldiğimde durdum. Bu bölüm 
benim için son, ona göre başlangıç olacaktı; o 

yüzden üç kere yazılmıştı. Hepsini dikkatle 
okudum. Detaylar dışında değişen bir şey 
yoktu. Hava yağmurlu yazılmış, güneşli ol-
muş. Pahalı bir restoran silinmiş, yerine salaş 
bir meyhane yazılmış. Rakı tutan zarif par-
maklar, son düzeltmede kurumuş, çatlamış, 
soğuktan donmuş. Kadın gülmüş, ağlamış, 
rimelleri akmış, şarkı söylemiş, sarhoş ol-
muş. Beklemenin, umutsuzluğun her hâli 
yazılmış ama sonu hiç değişmemiş.  

          Meyhanede, bir tek onun karşısındaki 
sandalye boştu. Ela (yeşil) gözlerini kapıya 
sabitlemiş titreyerek (korkarak) bekliyordu. 
Saate baktı. Kalbi, biraz daha beklemek için 
aklını yenmeye çalışıyordu.(Gecikmesini, hiç 
gelmeyecek olmasına tercih ederdi.) Ama 
geçen her dakika ile birlikte kendince buldu-
ğu bahaneler sabun köpükleri gibi teker te-
ker sönüyordu.(geçen her dakika, aklına ge-
len bahaneleri teker teker yok ediyordu.) En 
sonunda, “Gelmeyecek.” dedi, gülümsedi. 
“Beni terk etti.” dedi, ağladı. “Ne yapacağım 
ben şimdi?” dedi, kadehin dibindeki son yu-
dumu içti. Bekledi. 

 Ben cümlelerin arasında kaybolmuş-
ken o nefesini tutmuş beni izliyordu. En so-
nunda sabrı tükenmiş olacak ki yerinden 
kalktı. Soluğunu bırakıp gözlerini gözlerime 
dikti. Ela sandığım gözlerinin yeşil olduğunu 
o an fark ettim. Güldü. “Şaşırdın değil mi?” 
dedi. Kâğıtları elimden alıp özenle sıraya 
koydu.  
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 “Beni o salaş meyhanede bırakıp git-
meden hemen önce yaptın bunu, hatırla-
mamana şaşırmıyorum. Öyle kolaydı ki se-
nin için yazıp üzerini çizmek, değiştirmek, 
silmek sonra yeniden yazmak. Zor olan tek 
şey bir son yazmaktı, onu da yapamadın za-
ten. Sıkışıp kaldığım o belirsiz zamandan 
nasıl çıkacağımı öğrenmem yıllarımı aldı. En 
sonunda, yine o meyhanede, artık yok ol-
mak üzereyken beni kimsenin beklemedi-
ğini ve kimseyi beklememem gerektiğini 
anlayıp başladığım yere geri döndüm. Eksik 
ve yalnızdım, hâlâ da öyleyim. Bu yüzden 
pişmanlığının da dileyeceğin özrün de bir 
anlamı yok, olmayacak.” dedi. Bu sefer se-
sinde koyu bir nefret vardı. 

 Haklıydı. O karalama sayfalardaki ka-
dından geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ona bir 
hayat hazırlamış, o hayata alıştırmış sonra 
da öylece terk etmiştim. Kendimi aramak 
için oradan oraya savrulurken onu unut-
muştum. Âşık olmadan, sevişmeden, ka-
vuşmadan, sıcak bir tene sarılmadan geçip 
giden yıllardan ve yalnızlıktan başka hiçbir 
şey bırakmamıştım ona. Merhabasız ve el-
vedasız geçen bir ömür... Ellerindeki yaşlılık 
lekelerine, gözlerinin altında toplanan koyu 
halkalara, çökmüş omuzlarına bakarken 
tam şu anda her şeyi en baştan yazsam ne-
leri değiştirirdim diye düşündüm. Tek bir 
söz etmeden kalktım.   

Sayfaları elime tutuştururken, “Bunca za-

man sonra döndüğüne göre bunlar senin 
için önemli olmalı...  Ama unutma, yazdığın 
her şeyden sen sorumlusun.” dedi.  

 Yazılar birbirine karışıp yok olurken 
evin sıvası dökülmüş duvarları, duvardaki 
saat, sürekli gıcırdayan kapı, fincanın üze-
rindeki çiçek, koltuktaki sigara izleri, bir 
ayağı kırık sandalye, ocakta kaynayan kirli 
çaydanlık, çaydanlıktan süzülen buhar, bu-
harın pencerede bıraktığı buğu yok olmaya 
başladı. En sonunda da buğulu pencerenin 
ardındaki perdeyi aralayan genç kadın, “Geç 
kaldın.” dedi. Gitti. 

       Yaşlı kadın, küf ve rutubet kokan evin 
kapısını kapatırken, “Söylesene, en sevdi-
ğim renk ne?” diye sordu.  “Çingene pem-
besi” dedim. Gülümsedi.  

 

*** 

 

 Yaşlı adam evine döndü. Daktilosuna 
temiz bir sayfa yerleştirdi ve yazmaya baş-
ladı. 

 

ÇİNGENE PEMBESİ 

      Beni görünce söylediği ilk cümle, 
“Geç kaldın.” oldu...  
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Ayaklarımın üzerine sağlam basıp 
Bir rüzgâra meydan okuyabildiğimde 
İlk iş kendime reddiye yazdım 
Bütün isyanımı ve sabırsızlığımı 
Ancak bir köpeğin karıştıracağı 
Belediye çöplüğüne attım 
 
Her başım sıkıştığında 
Bir kalemin ucunu sustalıyla açtım 
Bu yüzden bu kadar sivri dilim 
Bu yüzden tükürüğüm ve gözyaşımla birim 
 
Modern tıbbın vasat bir talebesi 
Utanmadan skolyoz dedi ve ekledi 
Dik dur! 
 
Mürşidimin huzurunda her daim eğildim 
İrşadıma vesile olanların makamında boynumu büktüm 
Kamburum ve bu durum nakıs ilmimin nişanesi 
Ben doğruyu söylediğim için dokuz köyden değil 
Hanemden kovuldum 

Kambur 

Sefa Küçüköner 



günleri korkutanlardan kaçıyor kuşlar 
yeşilini alına katmış zamandan 
 
oyuncakları tutacak eller de yok 
sesleri kaybolmuş pencere altlarının 
önce gölgeler koşardı 
yarım kaldı oyunlar 
duyulmuyor kapı aralarından 
sokağın sesi 
 
eskimiş kederle dolu gözler 
yolları bekleyenlerin yüzleri dalgın 
 
ürkütülmüş kuşların  
kanatlarına takılmış bir çocuğun bakışı 
kimin saklısında umut 
bilinmeyenlerinin sahipsizliğiyle 
 
hani soluksuz kalsalar da  
bitmezdi kahkahaları  
şenlik zamanlı sokakların 
 
anılar da unutulur 
yeni pişmiş ekmeği tırtıklayan da yok 
alıp gölgelerini 
gittiler  
-ki önce gölgeler koşardı 
 
koşarak gelinen  
kuytulardaki buluşmalardan 
kaçarak gidilen  

Önce Gölgeler Koşardı 

Osman Özenbaş 
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zamanlara açılırdı günler 
ara ara âşık buluşmalarına takılılırdı  
meraklı bir çocuğun gözü 
öptümüydü ki kızı esas oğlan 
öpmüştü  
kuytu sakladı sesi 
 
 
sonra  
sonra ne oluyordu ki 
aman canım boşver sonrasını 
 
çocukluk işte 
yeni bir oyun bul kendine 
gözden kaybolan renklerde 
uçuyordu kuşlar 
göç vaktiydi  
telaşlıydı kimileri 
gelen miydi 
giden miydi bunlar 
çığlıklarını dinle 
anlarsan ağıtlarını 
gelendi bunlar 
-ki ağıt gelenlerin gelemeyenlere gönderdiğiydi  
 
biri daha dalmış uzaklara 
gözden kayboldu bir çift kanat 
umut işte dedi diğerleri 
-belki kanatlanır yine- 
 
umut kanatlanır mı yeniden 
umut işte 
 
neydi ki umut 
gelenin gelemeyene ağıtından başka  
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S on günlerde herkes bir tuhaf davranır 
olmuştu. İnsanlar hep mi böyle garip 

davranırlardı yoksa ben mi yeni fark ediyor-
dum bu saçmalıkları? Üç yıllık kız arkadaşım 
birden her yemekten evvel dişlerini fırçalar 
olmuştu. Ya annemin kıyafetleri önce ütüle-
yip ardından çamaşır makinesine tıkıştırması-
na ne demeli? Mesela ömrü boyunca vakit 
namazlarını hiç aksatmadan, müezzinin çağ-
rısına derhal karşılık vererek kılan ve bununla 
da övünmeyi çok seven babam, ne olmuştu 
da birden elli yıllık alışkanlığını terk edip na-
mazlarını bir sonraki ezanın okunmasından 
hemen önce kılmaya başlamıştı? Bunun gibi 
daha nicelerini keşfetmek zihnimi allak bullak 
etmiş, çaresiz ve hastalıklı kılmıştı. Sanki bir 
gece çevremdeki herkes benden habersiz 
toplanmış ve bana bir oyun oynamak, delir-
memi sağlamak için sözleşmiş gibiydi. Niyet-
leri neydi, neden böylesine anlamsız davranı-
yorlar ve hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarını 
sürdürmeye devam ediyorlar, bilmiyordum 
ama tüm bu zırvalıklarla uğraşmak canımı 
çok sıkar olmuştu. Ben de insanlardan kendi-
mi korumak için eve kapanmış, onlarla olan 
ilişkimi yok saymaya başlamıştım. Aklımı oy-
natmalarına izin veremezdim. 

 İnzivaya çekilmenin sağlıklı bir fikir 
olmadığını çok değil, birkaç gün sonra duvar-
lar üzerime üzerime gelmeye başlayınca kav-

radım. Başıboş uzanışlarımın neticesinde ağ-
rımaya başlayan sırtımı doğrultup, bir akşa-
müzeri kendimi sokaklara vurdum. Kapkara 
bulutlar haznelerini doldurmuş, şehrin üzeri-
ne doğru hücuma geçmek için komut bekli-
yor gibiydi. Detone müezzinden yayılan ak-
şam nağmeleri kulağıma dolarken nereye gi-
deceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sarı 
sokak ışıklarının kaldırımlara gölgelediği sure-
timden saçlarımın uçuştuğunu seçebiliyor-
dum. Kuvvetli lodos nefes almamı zorlaştırı-
yordu. Uzaklarda çakan şimşekler bir anlığına 
gök kubbeyi aydınlatıyor ve dikkatimi dağıtı-
yordu. 

 Ne bir şemsiye almıştım yanıma ne bir 
kapüşonlu hırka. Evden kaçarcasına fırlamış-
tım sokağa. Rota çizmeksizin, ayaklarımın 
müsaade ettiği ölçüde yürüme niyetindey-
dim. Henüz sahil kenarına bile varamamışken 
içimi hoplatan bir gök gürültüsü işittim ve ar-
dından koca gökyüzünü yaran şimşekler ka-
sabayı aydınlattı. Yarılmış gökyüzünü seyre-
derken yeryüzüne kavuşan ilk yağmur dam-
lası gözlüğüme isabet etti. Peşi sıra diğer 
damlalar birbirleriyle yarışırcasına bulutları 
terk ederken düşünecek vaktim kalmamıştı. 
Diğer insanlar gibi hedef küçültmek için başı-
mı önüme eğdim. Palmiye ağaçlarının yanın-
dan seğirterek geçtim ve gördüğüm ilk kafe-
ye giriverdim. 

Gözüme Kuantum Kaçtı 

Anıl Bayram 
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 Yarım dakikalık sağanak sırılsıklam ol-
mama yetmişti. Gözlüğümün camında biriken 
damlalardan önümü göremiyordum. Kafenin 
terasına ulaşabilmek için üç kat boyunca mer-
divenleri çıkarken kazağımın iç yüzüyle gözlük 
camını temizliyordum. İpucu vermeden kulak-
larıma dolan gök gürültüsüyle elimdeki gözlü-
ğü düşürüverdim. Birkaç saniye sonra terasa 
vardığımda şimşeklerin koca kasabayı nasıl 
aydınlatabildiğine bir kez daha şahitlik ediyor-
dum. 

 Merdivenin başında bekleyen top sa-
kallı garsonun, "Kafe Yeşil'e hoş geldiniz!" diye-
rek herhangi bir yere oturabileceğimi ifade 
edercesine açtığı kollarının üzerinden kafeye 
göz attım; yeşil masaların tamamı boş gözükü-
yordu ama yalnızca birinin üzerinde iki boş çay 
fincanı, ağzına kadar dolu küllük ve turuncu bir 
kutu bulunuyordu. Kullanılmış masanın tam 
aksine, yüzümü kafenin merkezine verecek 
şekilde oturdum. Camlardan süzülen damlalar 
dışarıyı seyretme imkânı tanımıyordu. 

 Koca kafede tek başına oturmak anla-
şılmaz bir rahatsızlık yaratıyordu bünyemde. 
Sanki tüm garsonlar yalnızca bana hizmet için 
çabalayan kölelermiş gibi. Bu efendilik hissi 
bunaltıyordu beni. Neyse ki birkaç dakika son-
ra ablak suratlı biri içeriye girdi. Suratının ne-
redeyse tamamını maskeleyen sakalları kede-
rini saklamaya yetmiyordu. Deri montunun iç 
cebinden çıkarttığı cüzdanını karıştırarak, bir 
elinde adisyonu taşıyan top sakallı garsonun 
eşliğinde yanımdan geçerken basit bir baş ha-
reketiyle selam verdi ve ardından garsona dö-
nüp, "Benim hesabı kim ödedi?" diye sordu bi-
raz şaşkın biraz da kızmış bir ses tonuyla. 

Tombul adamı bir yerlerden gözüm ısırıyordu 
fakat tanıyamamıştım. Verilen selamı sıradan 
bir merhabalaşma olarak algıladım ve hiç oralı 
olmadım çünkü dikkatimi çeken bir tuhaflık 
vuku bulmuştu; beni sırılsıklam hale getiren 
sağanak bu tıknaz herife torpil geçmiş, saçları-
nı bile yalamamıştı. Üstelik yanında şemsiyesi 
de yoktu. Bu da yetmezmiş gibi onca temiz 
masanın arasından geçip mekândaki tek kulla-
nılmış masaya oturuverdi. Biraz evvel garso-
nun elinde gördüğüm adisyon da kaşla göz 
arasında bu tıknaz adamın eline geçmiş ve 
masadaki yerini almıştı.  

 Belki de sıkıntı bendeydi. Çok basit 
açıklaması olabilecek sıradan durumları esra-
rengiz hâle sokuyordum. Aracını kafenin kapalı 
otoparkına bıraktıktan sonra hiç ıslanmadan 
kafeye girmiş olamaz mıydı? Kirli masanın da 
belki adam için bir hikâyesi vardı? Ne olacaktı 
sanki, birazdan garson gelir ve temizlerdi.  

 Tuhaflığın çevremde değil de bizzat na-
çizane benliğimde olduğuna kanaat getirdiğim 
sırada koşar adımlarla esmer bir kadın kafeye 
girdi ve doğrudan adamın karşısına oturdu. 
Dağınık perçeminin altındaki gözleri şişmiş, 
ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Bir süre ko-
nuşmadan oturdular. Mekânda çalan cılız jaz 
müziği, kadının hıçkırıklarını bastıramıyordu. 
Elindeki buruşuk peçeteyle ha bire gözyaşları-
nı siliyordu.  

 Sağanak şiddetini iyice arttırmıştı. Çatıyı 
büyük bir hışımla döven yağmurun seri sesi, 
kadının hıçkırıklarını engeller olmuştu. Artık ne 
saksafonun huzur veren ritmi ne de kadının iç 
çekişleri duyuluyordu. Yeryüzüne böylesine 
hücum eden yağmur damlalarının kadını da 
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ıslatmadığını o anda ayrımsayamamıştım.  

 Koca mekândaki tek devinim karşı 
masadaki çiftten kaynaklandığı için gözlerim 
ister istemez oraya takılıyor, arsızca dikizledi-
ğimi fark edişlerim ise beni huzursuz ediyor-
du. Çözümü, sandalyemi doksan derece çe-
virmekle bulmuştum. Kafenin içerisini bir ay-
na gibi yansılayan cam sayesinde hem gözle-
rimi çifte dikerek onları rahatsız etmeyecek 
hem de gizlice izleyerek merakımı giderecek-
tim.  

 Karşı masadaki gergin suskunluk son 
bulmuş, yerini hararetli bir atışmaya bırak-
mıştı. Belli ki kavga etmek için buluşmuşlardı. 
Adam kıllı elleriyle cigarasını tüttürürken kes-
kin hareketler yapıyor, yüksek sesle anlaşıl-
mayan birtakım cümleler kuruyordu. Kızcağız 
ise hıçkırıklarının arasını sözcüklerle doldur-
maya çalışıyordu. Kulakları sağır eden gök gü-
rültüsü kavgaya es veriyor, ardından çakan 
şimşekler ise camdaki yansımayı ortadan kal-
dırdığı için benim seyrimi engelliyordu. 

 Mevsimlerin dilinden ve halet-i ruhi-
yemize olan etkilerinden bihaber çift, kafenin 
dolu olmamasının da verdiği rahatlıkla bağıra 
çağıra kavga ediyordu artık. Ne dedikleri du-
yulmasa da beden dilleri onları ele veriyordu. 
Belli ki birikmiş duygular günyüzüne çıkıyor-
du. Kâh kadın ayağa kalkıp gidecekmiş gibi 
yapıyor ardından iki çift daha laf etmek için 
oturuyor kâh tıknaz herif sağ işaret parmağını 
tehdit edercesine sallıyordu. 

 Bir ara kafamı çevirdim ve top sakallı 
garsona takıldı gözlerim. Top sakalları dışında 
hiçbir betimleyici özelliği yoktu. Sanki sakalla-
rını kesse yok oluverecekmiş gibiydi. Ontolojik 

varlığını sakallarına borçluydu. Kafenin bir ke-
narına tünemiş, az sayıdaki müşterilerden 
gelebilecek isteklere karşı teyakkuzla bekli-
yordu. Hiçbir müşterisine alenen bakmaması 
gerektiği öğretildiğinden göz teması kurmak-
tan kaçınıyordu. Çiftin hararetli kavgasından 
olsa gerek, masayı temizleme fırsatı bulama-
mış hatta siparişlerini bile alamamıştı. Belli ki 
masadan gelecek bir işareti bekliyordu. 

 Çifte olan ilgimi bir süreliğine kaybet-
miştim ki bu kez kadın masanın üzerinde du-
ran turuncu kutuyu karıştırmaya başlayınca 
kendime geldim. Açıkçası kadının bu davranı-
şını yakışıksız bulmuştum çünkü karıştırdığı 
kutunun çiftten önce de masada bulunduğu-
na tanıklık etmiştim. Kendilerine ait olmayan, 
unutulmuş olması muhtemel bir eşyayı ken-
dilerininmişçesine karıştırıyorlardı. Acaba 
kavgaları son bulmuştu da odaklarını alakasız 
bir nesneye vererek rahatlamaya, sakinleş-
meye mi çalışıyorlardı? Her ne olursa olsun 
yaptıkları yakışıksız bir davranıştı. Kutudaki 
hemen her şeyi masaya yığmışlardı. Uzaktan 
görebildiğim kadarıyla bir kol saati, bir iki tane 
kolye, birkaç renkli kâğıt, niteliğini çözemedi-
ğim ama süs eşyası olduğunu sandığım birkaç 
biblo masayı doldurmuştu. Yalnız kavga son 
bulmamış, masadaki eşyalarla birlikte daha 
da renklenmişti çünkü hem adam hem de 
kadın ara sıra masadaki eşyalardan birini 
avuçluyor, eşyayı kavganın nesnesi haline ge-
tirircesine bağırıp çağırıyordu. 

 Kalabalık masada boş olduklarını dü-
şündüğüm iki çay fincanının da yarısının dolu 
olduğunu yeni fark ettim. Çiftin kavgaya es 
verdikleri nadir anlarda ellerini fincana götür-
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düklerini o ana dek görememiştim. Ne kadar 
pis insanlardı bunlar böyle! Kim bilir kimlerin 
bitiremediği çay fincanından, muhtemelen buz 
gibi olmuş çayı hiçbir şey olmamış gibi yudum-
luyorlardı. Acaba kavgalarının hareretiyle önle-
rinden alınmamış fincanların kendilerinin mi 
olduğunu sanmışlardı? Mümkündü fakat çayın 
içilmeyecek kadar soğuk olduğunu da mı fark 
etmiyorlardı? 

 İstemsizce çattığım kaşlarımın altındaki 
bakışlarımın yönünü değiştirdim ve gözlerimi 
kısarak dışarıyı seyretmeye çalıştım ama ne 
mümkün. Buğulanmış cam seyri engelliyordu. 
Ellerimle temizlediğim kısmıyla ise sadece çifti 
izleyebiliyordum. Ben de çaresizce telefonum-
la oyalanmaya koyuldum. Çektiğim resimleri 
tek tek inceledim, hoşuma gitmeyenleri sildim. 
Ne kadar süre geçti, bilmiyorum ama garso-
nun hareketlenip çifte doğru yönelmesiyle be-
raber kafamı kaldırdım. Alın size bir başka tu-
haflık daha! Biraz evvel yarısı dolu olan fincan-
ları bu kez tamamen dolu görüyordum. Garson 
usulca yanaştı masaya, elinde taşıdığı boş tep-
siyi masaya eğerek, fincanları tepsiye doldur-
du. Anlaşılan şaşkın garsonun aklına masayla 
ilgilenmek yeni geliyordu.  

 Cam gibi, zihnim de buğuluydu artık. 
Masadaki fincanlar nasıl dolmuştu? Yanlış mı 
görmüştüm acaba? Belki de en başından beri 
doluydular. Peki, fincanları ağızlarına götür-
düklerini de görmemiş miydim? Eğer fincanlar 
doluysa nasıl oluyordu da hem fincanları ağız-
larına götürüyorlar hem de içmiyorlardı? Hadi 
buyurun, buradan yakın… 

 Gitgide hava aydınlanıyordu. Sağanak 
da yerini fırtına öncesi sessizliğe bırakmıştı. 

Camlardan tek bir yağmur damlası süzülmü-
yordu. Dışarısı gayet net bir şekilde gözükme-
ye başlamıştı. Her yer kupkuruydu, yalnızca 
tatlı sert bir esinti sokakları yalıyordu. Yavaştan 
kalkmaya hazırlanıyordum ki garson yine geçti 
önümden ve hâl böyleyken arkama yaslanarak 
bu kez neler olacağını izlemeye başladım. Ma-
sadaki eşyalar yeniden kutulandığı için masa 
boş gözüküyordu. Çift, kavgayı bırakıp seslerini 
çıkartmadan oturuyordu. Kadın üşümüş olmalı 
ki montunu giymişti. Garson masaya uzanarak 
kül tablasının altındaki adisyonu aldı, birkaç 
çizik attıktan sonra arka cebine sıkıştırdı. Ge-
çen bir saatin ardından garsonun aklına sipariş 
almak gelmişti.  

 Alın size bir saygısızlık daha. Siparişin 
hemen ardından kadın yerinden kalktı, adamı 
yalandan bir öptü ve masadaki kutuyu da elle-
rinin arasına alıp kafeden ayrıldı. Evet, kendisi-
nin olmayan kutuyu da koltuk altına sıkıştıra-
rak çıktı kafeden. Adam da tek bir laf etmeden 
deri montunu giymeye koyuldu. Artık daha 
neşeli gözüküyordu. Bir kez daha öfkelenmiş-
ken beni daha da kızdıran bir şey oldu; herif 
hesabı ödemeden elini kolunu sallayarak gitti.  

 Hâl böyleyken ben de sinirli bir tavırla 
kalktım, kasaya yöneldim. Biraz olsun kendimi 
yatıştırabilmek için hem kendi hesabımı hem 
çiftin hesabını ödedim ve geldiğim yoldan geri 
dönerek eve yöneldim. Evden çıktığımda göl-
gemi kaldırımlara çizen sokak lambaları sön-
müştü.  

                                                                                                         
onbeş/sıfıriki/yirmi 
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A nnem her zamanki gibi dikiş maki-
nesinin başında; elbise, perde ya da 

herhangi bir şey dikiyor harıl harıl. Dayım 
koltuğunu annemin yanına yanaştırmış 
sohbet ediyorlar. Aslında buna sohbet de-
nemez. Dayım sürekli anlatırken annem 
bıkmadan usanmadan dinliyor; dikiş diki-
yor. İkisi de hâlinden memnun. Babam sa-
lonun öte tarafında, televizyonun karşı-
sındaki koltukta oturuyor. Bir yandan elin-
de telefon amcamla konuşuyor, diğer 
yandan pencereden fabrika binasını sey-
rederken olayları amcama aktarıyor. Anlık. 
Bu hararetli telefon görüşmelerinden se-
bep birkaç gündür televizyonu pek açmı-
yor. Bitmek bilmez bir istekle, fabrikanın 
berisinde günlerdir devam eden eylemler 
ile ilgili son raporları iletiyor amcama. 
Kendini o kadar kaptırmış ki meydanda 
büyük bir kalabalığa önemli bir sunum 
yapıyor sanırsınız.  

 Kimseye rahatsızlık vermek iste-
mediğim için pek sesimi çıkarmıyorum. 
Gözlerimde nemlenme beliriyor ve mec-
buren anneme sesleniyorum. Arka bah-

çeden bakır kabı getirmesini isterken se-
simin titremesinden durumu anlıyor. Ce-
vap vermiyor ama diktiği kumaşın yerini 
ayarlamaya çalıştığını ve sonrasında kal-
kıp getireceğini makinenin sesinden his-
sediyorum. Diktiği sıranın sonuna geldi-
ğinde ayağa kalkıyor ancak. Dayım da 
kendini buna göre ayarlamış gibi anlattık-
larını birden toparlayıp konuyu bağlayıve-
riyor. Annem mutfak kapısından geçip 
gözden kayboluyor. Adımları hızlı. Dayım 
da dirseğini koltuğun kenarına dayamış, 
gözleri bir noktaya sabitlemiş annem ye-
niden geldiğinde konuya nereden giriş ya-
pacağını kurmaya başlamış bile. Arka 
bahçeye açılan kapının sesi. Oraya mutfak 
kapısından geçiliyor. Babam ise başka bir 
âlemde, kimseyi duymuyor. Amcama son 
havadisleri aktarıyor, anlatacakları da bi-
tecek gibi değil.  

 Eylemi yapanlar fabrika işçileriymiş. 
Fakat eylemi başlatan birkaç kişinin fabri-
ka ile ilgisi yokmuş. Nereden geldikleri hiç 
anlaşılamamış. Bir de eylemleri fabrikanın 
grev zamanına denk getirmişler. Her ma-

Darbe 

Turgay Yıldırım 
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hallede eylem planlıyormuş bu adamlar 
ama eylemleri eş zamanlı yapmak için çok 
adam gerekiyormuş. Bu kadar adamı bul-
mak gerçekten çok zormuş ama nasıl bul-
duklarını bilmiyormuş. Bu tip yerlere pek 
girmek istemiyormuş polisler. Eylemler 
belli safhaya ulaşıncaya kadar ses çıkarmı-
yorlarmış. Ufak tefek olayları da görmez-
den geliyorlarmış. Saman alevi gibi anlık 
olayların peşinde koşamazlarmış da. Ancak 
o gün diğer günlerden farklı olarak fabri-
kanın arkasındaki boş alanda büyük bir ka-
labalık varmış. Yaktıkları ateş fabrikanın 
boyunu bile aşmış hatta. Bu durumlarda 
genellikle iki polis memuru gelirmiş ama o 
gün bunun dışında iki tane ekip arabası ile 
bir de zırhlı araç gelmiş. Uzaktan seçebili-
yormuş zor da olsa. Bazı bazı ateş sönme-
ye yüz tutuyormuş eylem olurken. Bu sıra-
da kalabalıkla ilgisi olmayan iki adam elle-
rinde bidonlarla yangına benzini boca edi-
yorlarmış. Bundan hemen önce eylemin 
derhâl durdurulması için zırhlı araçtan bir 
de anons yapılmış.  Bugün olaylar pek cid-
diymiş gerçekten. Bu kadar polis ilk kez bir 
aradaymış ama o kadar kalabalıkmış ki po-
lisler müdahale edemiyormuş. Nereden 
bulmuşlarsa, bir kamyonet dolusu eski 
araba lastiğini ateş topunun hemen yanına 
indirmişler. Alevlerin boyu kısalınca bu las-
tiklerden iki tane atıyorlarmış. Alev öyle bir 

yükseliyormuş ki hayretler içinde kalıyor-
muş insan.  

 İşte böyle devam ediyor babam ve 
anlattıklarına kendi bile şaşıyor. Bu sırada 
arka bahçenin kapısı kapanıyor. Annem 
içeri girmiş olmalı. Artık kendimi zor tutu-
yorum. Sonunda annem elinde bakır kapla 
mutfak kapısında. Kabı bana uzatıyor. İçin-
de toprak yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum. 
Dişimi sıkıyorum bir yandan. “Büyük…” di-
yorum kısık bir sesle. Annem yüzüme ba-
kıp derin bir iç çekiyor. Koşarcasına gidiyor, 
arka bahçeden toprak koyup uzatıyor kabı. 
Aslında boş kabı getirmek onun kabahati 
değil. Sesimin tınısından anlardı ama bir-
kaç saat önce topraklı kap getirdiğinden 
bunu düşünememiş olacak. Yüzünü diğer 
yana dönüp beklemeye başlıyor. Birkaç yıl-
dır dalgın ve düşünceli. Yine öyle. Beni ya-
tağa mahkûm eden o olaydan sonra eski 
neşesi geri gelmiyor bir türlü. Konuşurken, 
yürürken, dikiş dikerken ya da mutfakta 
yemek yaparken. O gün orada kalmış olan 
aklını bugüne taşıma gayreti içinde. İşim 
bitince bakır tası anneme uzatıyorum. Ara-
da yanı başımda duran pencereyi açmış. 
İçeri duman kokusu doluyor, bastırıyor ko-
kumu. Annem arka bahçeye geçiyor, kabın 
içindekileri bir poşete doldurup çöp kutu-
suna atıyor olmalı. Boş kabı arka bahçedeki 
muslukta yıkarken suyun kaba, oradan 
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toprağa değerken çıkardığı sesler geliyor. 

 Evimizin arka bahçesi biraz meyilli. 
Yamaçta kaldığı için sahil boydan boya 
seyredilebilir. Sahilin berisinde fabrika bi-
nası geniş bir alanda. Fabrikanın girişiyse 
sahil yolunda. Arkasında babamın anlattığı 
eylemlerin yapıldığı geniş arsa var. Burası 
bir nevi terk edilmiş bir yer. Yıllar önce in-
şa edilmiş fabrikanın arkasındaki boş ara-
ziye imar izni verilmez bir türlü. Çünkü 
sahile çok yakındır. Aslında bizim için çok 
da güzel olmuştur bu durum. O zaman-
dan beri boş olan bu arsa, eylem yapılma-
dığı zamanlarda çocukların oyun alanıdır. 
Okul çıkışında, mahalle maçlarımız ve bü-
tün oyunlarımız bu arsada oynanır. Evimi-
zin giriş kapısı ise sokağa açılır. Arabalar 
sağlı sollu park ettiği için sokakta oyun 
alanı yok. Hava kararmaya başladığında, 
babam fabrikanın arkasındaki alanda 
oyun oynamama izin vermezdi. Diğer ar-
kadaşlarımdan erken döner; eve gelince, 
tek başıma annemin kabı yıkadığı arka 
bahçede oyun oynamaya devam ederdim. 
Tek başıma. Yürüyecek hâlim kalmazdı bir 
zaman sonra. Babamın anlattığı eylemler 
o zamanlarda da sık sık yapılırdı. Evin arka 
bahçesinde vakit geçirirdim. Eylem olduğu 
zamanlarda ara ara silah sesleri de duyu-
lurdu. Bu yüzden babam kesinlikle arka 
bahçeden dışarı çıkmamıza izin vermezdi. 

Gerçekten de eylemler hiç bu kadar bü-
yük çapta olmamıştı önceleri. Babam bü-
tün bunları anlatırken ben de ister iste-
mez yıllar öncesini anımsadım.  

 Bunları aklımdan geçirirken, beni 
kendime getiren dikiş makinesinin yeni-
den çalışması oldu. Aynı zamanda dayım 
anlatmaya başlamış bile. Epey dalmış ol-
malıydım zira annemin arka bahçeden 
gelip de dikiş makinesinin başına geçtiğini 
fark edememişim. Dayım ise anneme ey-
lem yerlerini seçerken uyguladıkları stra-
tejiden ve tekniklerinden bahsediyor. Da-
ha çok terk edilmiş geniş alanlar, kenar 
mahalleler, fabrikanın arkasındaki arsa 
gibi merkezden uzak alanlar bu tarz ey-
lemler için biçilmiş kaftandır abla, diyor 
dayım. Tabii alan geniş olunca kalabalık da 
büyür, bunlara müdahale etmek de zor-
dur hâliyle. Ayrıca şehir dışındaki varoşla-
ra polisin gitmesi de zaman alır. Onlar gi-
dene kadar genellikle eylemciler yapaca-
ğını yapar. Ertesi gün kaldıkları yerden de-
vam ederler. Bazen nereden geldiği belli 
olmayan iki grup birbirine giriverir. Yakar-
lar, yıkarlar. Grupların önündekiler genel-
likle diğerlerini de harekete geçiren 
adamlar olur. Aslında bunlar hep aynı 
adamlardır. Bir gün bir mahallede, başka 
bir gün başka mahallededirler. Belki sayı-
ları çok azdır ama bitmezler. Kimse baş 

S a y f a  4 2  Öykü 



edemez bunlarla. Bir gün buradalar, diğer 
gün başka yerde. Mesela ablacım, bir ma-
hallede eylemler tam bitti dersin, bu sırada 
polisler gelir, müdahale eder ve eylemi po-
lisler bitirmiş olur ama bir saat sonra beri-
deki mahallede yeni bir eylem başlayıverir. 
Anlayacağın bir türlü bitmez. Kaç yıl oldu, 
engellenemiyor. Bu aralar şöyle bir baksan 
artarak devam ediyor her yerde. Bazen bi-
tirmek istemediklerini düşünmüyor deği-
lim, abla! Gazetelere de bir bak, manşetler 
bile üçüncü sayfa haberleriyle dolu. Kork-
madan sokağa çıkamıyoruz. Çıkmayayım 
diyorum, iş var güç var. Üç beş kişi önüme 
çıkıveriyor, durduruyorlar. Hangi gruptan-
sın diye soruyorlar. Söyleyeceğim de 
adamlar karşı gruptan çıkacak diye de 
ödüm kopuyor yani. Tarafsızım desem, du-
yarsız vatandaş oluyorum. Ne yapacağını 
şaşırıyor insan, diye uzun uzun anlatıyor 
dayım annemin karşısındaki koltukta. 

 Dayım konuşurken dalıp gidiyorum 
yine. İşte o olayın olduğu zamana. Ben de 
şaşkındım, diye düşünüyorum kendi ken-
dime. O gün ne yapacağımı bilememiştim 
hani. Gözlerimi hastane odasında açtığım-
da babam doktorla konuşuyordu. En son 
babamın geldiği anı hatırlıyorum. Gözlerimi 
açtığımı ikisi de fark etmemişlerdi. Korku-
mun hâlâ geçmediğini hissediyordum ve 
hiçbir şekilde kıpırdamıyordum. Hoş iste-

sem de kıpırdayamazmışım ya! Neyse, belli 
etmeden onları dinlemeye başlamıştım. 
“Evet, doktor bey, neredeyse bir buçuk 
metre vardı.” “Görüldüğü kadarıyla baş ve 
boyun bölgesinde ciddi bir hasar yok. An-
cak bacak kaslarında ve sinirlerde ciddi ze-
delenmeler ve kopmalar var. Kırıklar ve 
çatlaklardan dolayı ameliyatı müteakip iki 
ayağını da alçıya aldık.” “Anlıyorum, doktor 
bey.” dediğinde babam ağır bir hareketle 
bana doğru döndü. Fark etmesinden çeki-
nerek gözlerimi hemen kapadım. “Tabii 
hastanın ne tepki vereceğini şimdi net ola-
rak söyleyemem. İleride tekrar kontroller 
olacak elbette. Şimdilik yapabileceğimiz 
tek şey beklemek.”  Babamın titrek çıkan 
sesini hatırlıyorum o anda, ağlamaklı gibiy-
di. Ben gözlerimi kapamıştım ve ondan 
sonraki konuşmaları duymadım. Demek ki 
diye düşündüm, kendimi kontrol edeme-
yerek derin bir uykuya dalmışım.  

 Bir anda babamın sesiyle irkiliyo-
rum. Bağırarak evin içinde slogan atıyor. Ne 
olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gözlerim-
de birkaç damla yaş tomurcuklanmış. Ya-
naklarım nemli. Usulca siliyorum. Kimse 
görmüyor. Dikkat kesiliyorum babamın an-
lattıklarına. Fabrikanın bahçesindeki ey-
lemcilerin attığı sloganları tekrarlıyor. Aya-
ğa kalkmış zıplayarak bağırıyor. Bir an gü-
lümsemeden edemiyorum. Hatırladıkları-

Y ı l  2  S a y ı  7  Öykü 



mı unutturuyor sanki. Babam devam edi-
yor gür bir sesle. “Ağabey,” diyor, 
“Jandarmalara da haber verilmiş. Anons 
üstüne anons geliyor eylemleri durdurun 
diye. Göstericilerin duracağı yok, bir kam-
yon dolusu lastik daha getirdiler. Yangını 
daha da büyütmek için her yandan çalı, 
çırpı, odun ne varsa toplayıp atıyorlar ate-
şin içine. İki kişinin elinde motorlu testere. 
Koca çam ağacını kesiyorlar. Bak şimdi de 
kamyonetin arkasına takıp alevlere doğru 
sürüklüyorlar. Üçe böldüler. Yirmi, yirmi 
beş kişi parçaları kaldırıp ateşin üzerine 
atıverdi, bak bak! Alevlerin etrafında iki 
sıra olmuş kalabalık bir türlü müsaade et-
miyor kimsenin geçmesine. Koca çam 
ağacı yanmaya başladı bile, gökyüzüne 
doğru dumandan bir baca yükseliyor şim-
di. Giderek de genişliyor çapı. Hayatımda 
böyle şey görmedim ağabey …” Babamın 
sesi şaşkınlıktan olacak kısılıyor. Böylece 
hastaneye kaldırıldığım seneye dönüyo-
rum.  

 O sene okullar tatildi. Sık sık ara ve-
rilirdi. Bugünkü gibi tırmanmıştı olaylar. 
Hoş, o günden bu güne olaylar inişli çıkışlı 
da olsa hiç eksilmemişti ya! Bu ürkütücü 
eylemlerden dolayı arka bahçemizde oy-
nuyordum tek başıma. Kimse çocuğunu 
evinden çıkarmaya cesaret edemiyordu. 
Mahallede neredeyse bütün evlerin arka 

bahçesi vardı küçük de olsa. Bahçemizin 
bir köşesinden eylemcileri rahatlıkla sey-
redebiliyordum. Orada iki grup çatışıyor-
du. Gruplardan birisi boş alanın bir ucuna, 
öteki grup da diğer ucuna konuşlanmıştı. 
Birbirlerine büyük büyük taşlar, şişe ya da 
ellerine ne geçerse fırlatıyorlardı. Bazı za-
manlar ardı ardına patlama sesleri geli-
yordu. Çok nadiren karşı siperin öte tara-
fına düşen şişeler, büyük bir alev topuna 
dönüşüyor, parlayarak etrafa saçılıyordu. 
Yakında olsam tehlikeliydi ama evimizin 
arka bahçesinde güvendeydim ve uzak-
tan bu çatışmaları seyretmek eğlendiri-
yordu beni. Bir gün öğleden sonra okul-
dan bir arkadaşım beni çağırdı. Bizim eve 
yakındı evleri. Anneme biraz dil döktükten 
sonra izin almayı başardım. Koşarcasına 
arkadaşıma gittim. Onların bahçesi bizim-
kinden biraz daha büyüktü. Her iki tarafı-
na siperler yapmış, eylemcilerin yaptıkla-
rını taklit ediyordu. Mesela metal su boru-
sunu bükmüştü. İçine torpili tutuşturup 
atıyor, havaya doğrultuyordu. Düzenek 
büyük bir gürültü çıkararak patlıyordu. Bir 
tüfek gibi. Bazen siperlerden birinin arka-
sına geçiyor, yaktığı torpili diğer siperin 
arkasına fırlatıyordu. Torpil burada patlı-
yordu gürültüyle. Bahçenin bir köşesine 
geçiyor, “Seyret şimdi!” diyordu. Bir salça 
tenekesini ters çevirip altına torpilin fitilini 
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yaktığı gibi bırakıp yanıma geliyor, çok geç-
meden torpil patlıyor, salça tenekesi yukarı 
fırlıyordu. Evlerinin çatısından, bahçedeki 
ağaçlardan bile yukarı. O gün anneme söz 
verdiğim gibi geç olmadan eve geldim. Ba-
bam gelmemişti. Kararımı vermiştim bek-
lerken. Ertesi gün ilk iş bizim evin arka 
bahçesinde kum çuvallarıyla siperler yapa-
caktım. Bahçenin iki ucunda, karşılıklı du-
ran iki siperim vardı artık. Torpil alamamış-
tım henüz ama para biriktiriyordum. An-
nemin ve babamın verdiği harçlıklarla ya-
vaş da olsa birikiyordu. Sabırla bekliyor, 
bekleyiş sırasında kendi kendime oyunlar 
uyduruyordum. Bir sipere geçip diğerine 
yumurta büyüklüğünde taş fırlatıyordum. 
Bu taşları, fitilini tutuşturduğum torpil gibi 
hayal ediyordum. Siperin içine isabet ettir-
diğimde, sevinçten deliye dönüyordum. 
Bazı zamanlar üst üste beş atışım da karşı-
daki sipere isabet etmiyordu. İşte canım 
çok sıkılıyordu o zaman. Hırs yapıyor, bık-
madan usanmadan fırlatıyordum. Başardı-
ğımda diğer sipere geçip oradan da karşı 
taarruzlar düzenliyordum. Bitmeyen bir 
enerjiyle, akşam yemeğine kadar. Bu si-
perleri yaptıktan sonra oyun oynamaya so-
kağa bile çıkmaz olmuştum. Arka bahçede 
bombalarla vakit geçiriyordum sürekli. Ey-
lemler bugünkü gibi yoğunlaşmıştı. Ekipler 
uzun uğraşlardan sonra dağıtmayı başar-

mıştı kalabalığı. Sonrasında tatil sona erdi 
ve okullar yeniden açıldı. Her zamanki gibi 
okula gidip geliyorduk.  

 Serin oldu içerisi, annem kapatıyor 
pencereyi. Gözlerim yatağımın ucunda ha-
reketsiz duran ayak parmaklarıma sabit-
lenmiş hâldeyken irkiliyorum. Dayımın sesi 
yine yükselmiş, hayret ve heyecan içinde 
konuşmasına devam ediyor. Dikkatimi on-
lara veriyorum istem dışı. Annem dikiş 
makinesinde yeniden, dayımı dinliyor.  

 Abla diyor dayım, geçen gün benim 
üniversiteden bir arkadaşı çevirmişler 
Adana’da. Sadece burada mı her yerde 
böyle durum. Arabadan indirmişler. O gün 
ana yol yoğun olunca arka sokaktan gide-
yim demiş. Vardiya amiri olmuş ya kendimi 
göstermem gerek diye düşünmüş, ilk gün-
den geç kalmayayım. Bazen akıl duruyor 
işte. Sokaklar boş. Bir anda karşısına iki kişi 
dikilmiş. Zor durmuş, çarpıyormuş nere-
deyse. Sinirlenmiş önce ama öfkesi yerini 
korkuya bırakmış. Unutmuş vardiyayı de 
amirliği de. Tabii hemen indirmişler bunu 
arabadan. Ne geziyorsun burada birader, 
diye sormuş biri. Hangi taraftan olduklarını 
kestirememiş. Kem küm etmiş. Bir grubun 
ismini verse de diğer gruptan çıksa daha 
kötü. “Ben,” demiş. “Vardiya amiriyim. Ace-
le yetişmem gerek. Grup filan bilmem.” İki 
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kişi tutmuş bunu, karşısına da iri yarı bir 
adam geçmiş, başlamış pis pis gülmeye. 
Bir yandan da, “Vardiya amiriymiş, amma 
da yaptın haa!” diye homurdana homur-
dana gülüyormuş. Aynı zamanda arabanın 
etrafındaki gruptan ikisi, ellerinde bir bi-
don arabanın benzin deposuna daldırdık-
ları bir hortumla depoyu boşaltıyorlarmış. 
“İyi, bunlar benzin için çevirmişler.” diye 
düşünerek kendini rahatlatmaya çalışıyor, 
karşı koymayı aklına bile getirmiyormuş. 
Kaç kişi var, nasıl karşı koyacaksın abla? 
Adamlardan biri sustalı çıkarmasın mı bu 
sırada! Şak diye açıvermiş bir de. Bizimki 
iyiden iyiye korkmuş. Neredeyse altıma 
edecektim, diyor. Can derdi bu, gülemedik 
bile, şakası mı olur bunun. Neyse, adam-
lardan biri arabaya yanaşmış, lastiklere 
tek tek batırmış bıçağı. Lastikler pııssss 
diye inivermiş oracıkta. Sustalıyı cebine 
koyunca, derin bir nefes aldım, diyor. Be-
nim de havamı pısss diye indirirler bu 
haydutlar demiş içinden. Abla, bunlar 
adamı hakikaten doğrarlar haa! Bildiğin 
gibi değil. Bak sonra arabayı ne yapmışlar, 
biliyor musun? Benzini arabanın döşeme-
lerine dökmüşler. Kalan kısmını da kaputu 
açıp motora boşaltmışlar. Kibriti çaktıkları 
gibi atmışlar, araba yanmaya başlamış. Bi-
zimkini orada bırakıp gitmişler. Bereket 
araba patlamamış. Arkadaş hemen polisi 

aramış ama gelen olmamış. Araba yandığı, 
bizimki de korktuğu ile kalmış.” Annem 
dikiş dikiyor hâlâ. Konuşmuyor. Arada ba-
şını da sallamıyor. Bana öyle geliyor ki 
dinlemiyor, dayımın gönlü kalmasın, yeter. 
Dayımın buna aldırdığı yok. İçini döküyor, 
kendi hâlinde. Her geldiğinde buna benzer 
anlatacak hikâyesi oluyor hep. 

 Başımı babama çeviriyorum. Aynen 
bıraktığım yerde, ara ara ahizeyi bir kula-
ğından diğerine geçirerek konuşmasına 
devam ediyor. “İki polis daha geldi.” diyor. 
“Onların hemen ardından da üç tane itfai-
ye aracı.” Sirenleri her yanda yankılanı-
yormuş. Jandarmaların geleceğini duyan 
eylemcilerin hızları artmış. Gelmeden ya-
pacakları yanlarına kâr. Bütün araba las-
tiklerini ateşin üzerine atıvermişler. Ateş 
sönmeye yüz tutmuş. Ellerinde benzin 
bidonlarıyla dolaşan üç kişi, ateşin her ya-
nına benzin boca ediyormuş. Berideki 
benzin döken adam, alevlere biraz fazla 
yaklaşınca elindeki bidon tutuşuvermiş. 
Hemen bidonu alevlere fırlatmış can hav-
liyle. Önce büyük bir parlama olmuş. Son-
ra bidon gürültüyle patlamış. Ateş öyle bir 
canlanmış ki fabrika binası kadar bir yük-
sekliğe erişip koskoca alev topuna dönüş-
müş. İtfaiye araçları hazırlıklara girişmiş. 
Alevler o kadar büyümüş ki eylemciler 
dağılır gibi olmuş. Sayıları azalmış. Fakat 
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asıl dağılmaları jandarmaların gelmesiyle 
olmuş. Jandarmaları gören polisler havaya 
ateş etmişler. Yangın büyümeden itfaiye-
nin müdahale etmesi gerekiyormuş. Hor-
tumlardan su fışkırırken eylemciler de sa-
ğa sola kaçmaya başlamışlar.  

 Anlatıyor babam durmadan. Dinler-
ken yoruluyorum. Gözlerimi kapayıp yeni-
den düşünmek en iyisi. Evet, diyorum ken-
di kendime; okula yeniden başlamıştım. 
Olaylar süreklilik kazandığı için okullar tatil 
edilmiyordu artık. Alışmıştık. Bir gün okula 
giderken, kumbaramda biriken paraların 
hepsini aldım. Okul dönüşünde bir kutu 
torpil ile iki kutu kız kaçıran alacaktım. Pa-
ram bunlara yetiyordu ancak. Dönüş yo-
lunda fabrikanın önünde yağ tenekesi bul-
dum. Silindir şeklinde ve salça tenekesinin 
iki katı kadar. Eve geldiğimde annem sokak 
kapısına bakan odada dikiş makinesinin 
başındaydı. Usulca içeri süzülüp çantamı 
bıraktım. Hemen yağ tenekesini arka bah-
çeye taşıdım. Üstümü bile değiştirmemiş-
tim. Hiçbir şey görmemişti annem. Akşam 
yemeğine daha çok vakit vardı. Anneme 
geldiğimi ve bahçede oynayacağımı söyle-
dim. Yerinden kalkmadan ve bakmadan, 
“Tamam.” dedi. Tenekeyi siperlerden birine 
bıraktım. Bir süre ne yapacağımı düşün-
düm. Kutuda altı tane torpil vardı. Hepsini 
çıkardım. Fitilleri sarkıyordu. Uç uca ekle-

yip birleştirdim ve kıvırdım sıkıca. Birbirin-
den ayrılamazlardı. Yerde küçük bir çukur 
açtım. Altı torpil ancak sığıyordu. Elimdeki 
bir kutu kız kaçıranın barutunu üzerine 
boşalttım. Fitiller, barutla kaplanmıştı ta-
mamen. İnce bir kanal açarak siperin ön 
tarafına geldim. Üç adım kadar uzatmıştım 
bu ince kanalı. İçini diğer kutudaki kız kaçı-
ranların barutu ile dikkatlice doldurdum. 
İnce uzun bir fitil yapmıştım. Torpile kadar 
kopukluk yoktu. Defalarca kontrol ettim. 
Tenekeyi ters çevirip torpillerin üzerine 
koydum. Tam ortalamıştım. Kibriti cebim-
den çıkarıp kanalın uzak ucuna geçtim. Ne 
kadar gürültü çıkaracağını düşünmüyor-
dum hiç. Aklımdan geçen sadece yağ te-
nekesinin çıkacağı yükseklikti. Tek torpille, 
salça tenekesi evin çatısını aşmışsa, benim 
yağ tenekem ne kadar yükseğe çıkacaktı 
kim bilir? Kibriti yaktım. Rüzgârdan koru-
yarak kanalın ucunu tutuşturdum. İlk de-
nememde tutuştu. İşte babamın sesini bu 
sırada duydum. Mutfaktan bana doğru ge-
liyordu. Derken arka bahçeye açılan kapıda 
göründü. Bana bakıyordu. Yanmış barut 
kokusunu alamayacak kadar uzakta. Elim-
de bir kibrit kutusu vardı sadece. İnce uzun 
kanalda yanan baruttan habersizdi. Torpil-
ler patlamadan yetişebilirim, diye düşün-
düm. Ayağımla kanalda yanarak ilerleyen 
barutu söndürmeye çalıştım. Üzerine bas-
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tım. Ayağımın altından ilerliyordu. “Fıss!” 
diye ses geldikçe, bir adım daha atıyor-
dum. Tenekenin altına girmek üzereydi. 
Siperin arkasındaydım artık. Hemen tene-
kenin üzerine sıçradım. Siperden de des-
tek alarak, ağırlığımı, bütün gücümle te-
nekeye verdim. O anda tenekeyi göklere 
yükseltecek altı adet torpilin sesini de ke-
secektim. Büyük bir gürültü duyduğumu 
hatırlıyorum. Kulaklarımı sağır edecek ka-
dar şiddetli. Özenle birbirine bağladığım 
torpiller, neredeyse aynı anda patlamıştı. 
İyi bir iş çıkarmıştım. Eksiksiz ve kusursuz. 
Sonrasında havalanmaya başladım. Baba-
mın belli belirsiz sesi kulaklarımda yankı-
lanıyordu ama ben bir şey anlamıyordum. 
Yere düştükten sonra olanların hiçbirini 
hatırlamıyorum.  

 O günden bu yana, üç yıl, dört ay,  
iki hafta geçmiş. Bunca zaman yatakta 
sürekli kitap okudum. Televizyon seyret-
meyi sevmiyordum hiç. Konuşmayı da. 
Böyle böyle geçiyordu vakit. Ağır aksak. 
Olayların şiddetle yaşandığı o günlerdeki 
gibi bir gün yaşanıyor bugün de. Dayım 
sürekli anlatıyor, babam sürekli anlatıyor. 
Anlatmakla bitmeyecek kadar çok olay 
yaşanmakta.  

 İşte bunları düşünürken irkiliyorum 
birden. Sanki büyük yağ tenekesinin üze-
rindeyim ve bu kez patlama olduğunda 

tenekenin yükselmesini ve patlamanın 
sesini kesebileceğim. İstem dışı yerimden 
sıçrayıveriyorum. Bir titreme girmiş ve 
bütün bedenime yayılmış. Dilim tutulmuş 
gibi. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.  

 “Baba!” diyorum heyecanla.  

 Babam telefonun mikrofonunu 
eliyle kapatıp bana bakıyor.  

 “Sağ ayak parmağıma bak, hareket 
ediyor!” diye fısıldayabiliyorum ancak.  

 Babam ayak parmağımın kıpırtısını 
görüp yerinden sıçrayınca telefon elinden 
düşüyor. Ayağa kalkmasıyla annemle da-
yıma,  

 “Bak bak! Ayak parmağı hareket 
ediyor!” diye bağırması bir oluyor.  

 Dikiş makinesinin sesi kesilmiş. Da-
yım bile susmuş. Koşarak yatağıma doğru 
geliyorlar. Hepsi bir anda yatağın ucunda, 
ayak başparmağımın önünde halka oluş-
turmuşlar. Hafifçe oynayan ayak parma-
ğıma bakıyorlar. Annem mırıldanıyor sü-
rekli. Onlar ayağıma bakarken ben diğer 
ayağımı da oynatmaya çalışıyorum ama 
olmuyor. Tek bir parmağın hareketi bile 
büyük bir şey. Bunu hepimiz biliyoruz. 
Gözlerimiz nemlenmiş. Zaman durmuş. 
İşte o anda kapının zili ile kendimize geli-
yoruz. Zaman yeniden işlemeye başlıyor. 
Kendini ilk toparlayan annem, kapıya doğ-
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ru ilerliyor. Babam ve dayım gülümsüyor-
lar. Kendilerinden geçmişler. Dayım, 
“Aslanım benim!” diyor. Babamın dili tutul-
muş gibi hiç konuşmuyor. Belki de konuşa-
mıyor.  

 Odaya annemle komşumuzun oğlu 
Ahmet giriyor. Oturmuyor. Beni görmüyor. 
Odadaki heyecanı fark etmemiş bile.  

 “Arif amca, babam sürekli seni arı-
yormuş, telefon hep meşgulmüş. Hemen 
televizyonu açsın dedi, darbe olmuş!” diyor 
gevrek sesiyle.  

 Babam Ahmet’e bakmadan kalkıyor 
yerinden. Televizyonun kumandasını alıyor 
eline hemen. Dayımla beraber ekranın ba-
şına oturuyorlar. O anda beni bile unut-
muşlar. Dikkatleri televizyonda. Ekrandan 
bakışlarını ayıramıyorlar. Ahmet gidince 
annem de televizyonun karşısına geçiyor. 
Yalnızım yatağımda. Diğer ayak parmağımı 
kıpırdatmak için çabalıyorum.  

 Neden sonra oluyor, başarıyorum. 
“Baba!” diye bağırıyorum gür bir sesle. “Sol 
ayak başparmağımı da kıpırdattım.” Ancak 
kimse cevap vermiyor. Sadece televizyo-
nun sesi var odada.  

 “Sevgili Vatandaşlarım…”  

 “Anne!” diye haykırıyorum, “Bak sağ 
ayağımı geri çekmeyi başardım.”  

 Yine beni duymuyorlar.  

 “Sevgili Vatandaşlarım…” sesi yükse-
liyor odada.  

 Ben ise “Dayı!” diye inliyorum. “Bak! 
İki dizimi birden büktüm.”  

 Görmüyor hiçbiri.  

 “Sevgili Vatandaşlarım…” konuşma-
ları geliyor televizyondan.  

 Birkaç zaman böyle devam ediyo-
ruz.  Birbirimizden habersiz. Konuşmayı 
bırakmış hâldeyim. Bağırmama, inlememe 
de gerek kalmıyor böylece, korkmama da. 
Eminim ki beni kimse duymayacak bir sü-
re. Birkaç saat hızla geçip gidivermiş bile.  
Uzun konuşmaların yapıldığı ve asayişin 
sağlandığı yoğun saatler.  

 Yatağın kenarından tutarak ayağa 
kalkıyorum ama herkes meşgul. Ekran ba-
şında. Pencereye yaklaşıp hafifçe perdeyi 
aralıyorum. Havaya sinmiş yangın kokusu 
içeri süzülüyor. Destek alarak da olsa dura-
biliyorum ayakta. Pencereden boğazın ya-
maçları görünüyor. Şehrin arka sokakların-
da sönmeye yüz tutmuş alevlerin cılız du-
manlarıysa göğe yükselmekte zorlanıyor 
artık.  
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H üseyin Kılıç’ın ilk öykü kitabı “Şimdi Karşı-
ya Geçebilirsiniz” Haziran 2022’de okurla 

buluştu. Pek çok öyküsünün doğum sancılarına 
şahit olduğum bir yazarın nihayet kitabı hak-
kında konuşabileceğim. Bir süredir yaptığım 
öykü kitabı incelemelerinde olduğu gibi bu ça-
lışmada da son dönem öykü birikimimiz üzeri-
ne eleştirel bakış geliştirirken mümkünse yazar
-okur birlikteliğinde katkılar sunmayı amaçlı-
yorum. Bu da -saygı çerçevesinde- söylenmesi 
gereken her şeyi söylemek anlamına geliyor. 
Bu kez de kılıcımı “Şimdi Karşıya Geçebilirsi-
niz”e doğrulttum. Yorumlarımı öykülerin 
okunma anına ya da bir diğer öyküye geçme-
den hemen okunma sonrasına sabitledim. 
Mümkün olduğunca az terim ve alıntı kullan-
dım. Gerekmedikçe öykülerin içeriğiyle ilgili 
özet niteliği taşıyacak bilgiler vermedim. Aynı 
tespitleri tekrar etmemek adına bazı öyküler 
için daha az konuştum. Her öyküyü tek tek de-
ğerlendirmeye ve bir sonuç kısmı eklemeye 
çalıştım. 

 

 Kavanoz:  

 Çocukluğumda fantastik ögeler içeren 
polisiye metinler okumaktan keyif alırdım. Za-
man zaman bu tarz metinlerle karşılaşınca 
hem güzel anlarımı hatırlıyor hem de bu tarz 

metinlerin hemen her yaş grubu için keyifli bir 
okuma sunduğunu düşünüyorum. Kavanoz da 
keyif aldığım metinlerden biri oldu. 

 Metin biçimsel açıdan bir Word dosyası-
nı kolaj olarak kullanmayı tercih etmiş. Bu seçi-
min, öykünün fantastik yönünü daha doğal 
gösterme çabasına katkı sunduğunu görüyo-
rum. Zira hemen hepimiz olur da bir gün ken-
dimize dair bazı özel düşünceleri, duyguları ka-
leme almak istersek ya eski usulde olduğu gibi 
yalnızca bize ait olan bir deftere ya da kimile-
rince daha pratik bir imkân sağladığı için bilgi-
sayar ya da benzeri teknolojik aletlere sarılırız. 
Bununla beraber doğal ve son derece akıcı üs-
lubun, okuru metne davet etmek fikriyle bir-
leşmesi, öykünün gizemli atmosferinin sabırla 
ve heyecanla takibini mümkün kılıyor: 

 “Milli İstihbarat Teşkilatının yedinci ka-
tındaki odanın ortasına yaklaştıralım kamerayı. 
Şimdi herkes masayı gördü: Kahverengi, masif, 
aslına bakarsanız bu çok da önemli değil. Şimdi 
de masanın ortasındaki kavanoza doğru yakla-
şalım.” (s. 9) 

 Kurgunun göze çarpan bir başka özelliği 
ise hikâyenin sonundan başlayıp merak uyan-
dıran pek çok noktayı aydınlattıktan sonra ye-
niden hikâyenin sonuna dönmesi. Zaman za-
man neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde metin-
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lere getirdiğim eleştiriler oldu. Bu eleştiriden 
sıyrılabilmek için bazı metinlerin iyi birer örnek 
olabileceğini de söylemiştim. Kavanoz bu an-
lamda iyi bir rehber olabilir. Zira olağan akış içe-
risinde anlatmayı tercih etseydi muhtemelen 
hem metnin hacmi artar hem de bazı noktalar 
muğlak kalırdı. Bununla beraber imgesel yakla-
şım, temsil ettiği pek çok sosyal durumdan 
uzaklaşabilirdi. 

 Öykünün özetine girişmeyeyim, bir ka-
vanozun içine sıkıştırılarak etrafını belli belirsiz 
görmeye çalışan ufacık bizler; bildiklerimiz, öğ-
reneceklerimiz ya da gerçek kimliğimizle ne ka-
dar zaman var olabiliriz? Sesimizi ne kadar uza-
ğa iletebiliriz? Fark edilebilirliğimizden nasıl 
bahsedebiliriz? Daha yüzlerce soru… Kavanoz 
hızlıca okunduğunda her ne kadar üslup keyfi 
veren, epeyce meraklandırıp şaşırtan bir öyküy-
se de toplumsal açıdan sarsıcı bir fotoğraf çek-
meyi de ihmal etmiyor. Sadece biraz daha yak-
laşmak gerekiyor: 

 “Olayın özü burada. Gel, gel, gel, hop!” (s. 
9) 

 Son olarak öykünün figür anlatıcı üze-
rinden ironik diyebileceğimiz rahat ve keyifli bir 
anlatım sergilemesine rağmen Nevzat’ın iç dün-
yasını vermede eksik kaldığını söyleyeyim. Top-
lumsal açmazın bireyin hayatına önemli etkiler 
bıraktığını yansıtabilen Kavanoz’un Nevzat-
Fevzi, Nevzat-Patron ilişkileri ya da bir iç konuş-
ma üzerinden Nevzat’ın iç dünyasına yer ver-
mesi; onu çok daha güzel bir metne dönüştüre-
bilirdi. 

 

 Ölüm İlanı:  

 Kavanoz neden-sonuç ilişkisinde övgüyü 
ne kadar hak ediyorsa Ölüm İlanı da bu anlamda 
o kadar eksik kaldı. Yine keyifle okunabilir bir 
metinle karşı karşıyayız fakat içeriğin, öykünün 
başlangıcı itibarıyla vadettiği yoğunluğu karşıla-
madığını düşünüyorum. Dede’nin inatçılığı ve 
yine verdiği ölüm ilanlarının nedenleriyle ilgili 
hemen hemen metinden bağımsız bazı klasik 
gerekçeler sunabilmek dışında bir şey söylemek 
zor. Elbette çok açık seçik biçimde hangi davra-
nışın niçin sergilendiği söz konusu edilmesin 
ama bu tamamen de atlanılmasın. Bir diğer ek-
siklikse yine ilk metinde de söz ettiğim üzere 
duygu eksikliği. Aslında bu öyküde de Hüseyin 
Kılıç kıymetli bir yol (Kur’ân-ı Kerim’den düşen 
gazete kupürleri) bulmuştu fakat onu maalesef 
değerlendirmemiş. Belki kupürlerle Dede’nin 
notlarından oluşan birkaç sayfa kâğıt daha ola-
bilirdi. Bu sayede hem neden-sonuç ilişkisi ku-
rulabilir hem de Dede’nin iç dünyasına yakından 
tanık olabilirdik. 

 Müstakil olarak okuduğum pek çok öy-
küsünde Hüseyin Kılıç biçimsel bazı denemelere 
girişmiş, çoğunlukla başarılı olmuştu. Bu öyküde 
biçimsel açıdan kayda değer bir şey göremedim. 
Fakat bu bir eksiklik değil. Öte yandan figür an-
latıcının akıcı üslupla kullanımının güzel bir ör-
neği olarak da hatırlayabiliriz Ölüm İlanı’nı. 

 

 Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz:  

 Kitaba adını veren ve daha önce okuma 
fırsatı bulduğum gerek figüratif kadrosuyla ge-
rekse de ilginç kurgusu ve anlatıcısıyla pek çok 
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okurun beğeniyle okuyacağı bir öykü. Yine işin 
özet kısmına uğramadan diyebilirim ki okurun 
metne özellikle bir “dinleyici” olarak katıldığını 
hissettiğim ender metinlerden oldu. Genel iti-
barıyla okurun davet edildiği metinlerde okur, 
metnin içinde kendine yer bulur ve duygusal, 
düşünsel süreçte metnin bir parçasıymış gibi 
ilerler. Fakat burada bir davet alsak da hikâye-
nin bir parçası olmaktan ziyade hikâyenin anla-
tıldığı masaya kuruluyor, ara ara ilgimizi kay-
betsek de bir şekilde dürtüklenip, uyandırılıp 
yeniden dinlemeye koyuluyoruz: 

 “Bu iki çiftin sadece birini tanısaydım ne 
anlatmak için kendimi yorar ne de sizin onları 
tanımanızı isterdim. ‘Ne var yani ayrıldılarsa.’ 
Derdiniz muhtemelen. Gelgelelim dünya dö-
nerken bazen -belki de her zaman- anlatılacak 
tesadüfler getiriyor karşımıza. Devam ediyo-
rum.” (s. 26) 

 Toplumun hemen her kesiminde öyle 
pek de dikkatimizi çekmeyecek bazı hezeyan-
lara ve heyecanlara “kuş bakışı” şöyle bir eğili-
yoruz. Ne gördük? Daha önce defalarca karşı-
laştığımız, pek önemsemediğimiz ama belki de 
hayatın gerçek değerinin saklı olduğu, toplum 
için küçük ama bireyin hayatına yön veren ince 
duygular silsilesi… Bir meddah edasıyla ara ara 
kafası karışan dinleyiciyi yeniden ayakta tutan, 
hikâyesini sonuna kadar anlatma arzusuyla 
birbirimizi ne kadar dikkatle dinlediğimizi, bir-
birimize ne kadar değer verdiğimizi belgelendi-
ren aynı zamanda bizi uyandıran, yorum çeşit-
liliği sunan zengin bir öykü Şimdi Karşıya Geçe-
bilirsiniz. 

İlk öykülerde dile getirdiğim iç dünyayla ilgili 

eksikliğin bu metinde özellikle de son bölümde 
-beklediğim ölçüde olmasa da- giderildiğini 
düşünüyorum. Zira öykü kişilerinin daha iyi an-
laşılabilmesi adına bunun gerekli olduğuna ina-
nıyorum. Elbette iç dünyayı işlemenin tek bir 
yolu yok. İç dünyayı işlemek demek yalnızca iç 
sese yönelmek anlamına gelmiyor. 

 

 Bir Garip İntihar:  

Öykülerin şimdiye kadarki genel çerçevesini 
ilginç hikâyelerin ironik anlatımı oluşturdu. Bir 
Garip İntihar da “Söz uçar, yazı kalır.” kalıbına 
kendince dokunarak meseleyi bir de tersinden 
ele almayı tercih etti. İntihara neyin sebep ol-
duğuyla ilgili belirgin bir nedene ulaşamadığı-
mız bu metinde bu eksikliği görmezden gelebi-
lirim zira odağa alınan mesele bu değildi. Ancak 
eksik bırakılsa da günlük yaşamda bizi yalnızlı-
ğa, çılgınca kararlara iten ilişkilerimiz üzerinde 
düşünmeye davet eden yönünü de atlama-
mam gerek. 

 Üslubun akıcı olduğunu birkaç defa 
söyledim, doğal olduğunu da ekleyeyim. Bu 
doğallık, Hüseyin Kılıç’ın silgisi olmadığı için ha-
ta yapmaması gereken ya da hatalarını parlak 
zekâsıyla cümlelerine uyarlayabilen bir öğrenci 
gibi davranmasından kaynaklanıyor. Öyle ki 
herhangi bir yazısı için matematiksel bazı he-
saplara giriştiğini düşündürtmeyecek ölçüde 
doğal akışlar sergiliyor. Yanlış bir şey mi söyle-
di, yanlış bir şey söylediğini kabul edip onu 
okurun karşısında düzeltiyor. Yeterince açık 
olamadı mı, ziyanı yok, başka biçimde anlatma-
ya koyuluyor. Eğer yazmak, konuşmakla ilgili 
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çok belirgin bir meziyetiniz yoksa başınıza bela 
olabilecek bu girişimi hüneriyle süsleyip metni-
ne zenginlik katmayı başarıyor, düşüncelerini 
sınırlamaktan kurtuluyor. Öyküde bolca fayda-
landığı bu tutum, figür olmayan anlatıcının bü-
tün konforunu elde etmesini ve anlatıcının ilahi 
bakışın resmi dilinden sıyrılmasını sağlıyor. Bu-
nunla da kalmayıp yine bir meddah gibi hikâye-
sine okurun tepkileri ölçüsünce yön vererek an-
latımın olanaklarından mümkün olduğunca fay-
dalanmaya çalışıyor. 

 Yukarıda anlatıcı odaklı olumlu yönler-
den söz etmeye çalıştım. Bir de olumsuz değer-
lendirmem var. Öykünün başkişisi (Fikri) kar-
maşık duygular ve düşüncelerle varlığını sürdü-
rüyor. Özellikle düşüncelerle ilgili kısımlarda an-
latıcının aktarımındansa başkişinin düşünceleri-
ni görmeyi tercih ederdim. Böylelikle belki inti-
harın nedeni/nedenleriyle ilgili çeşitli yorumlar 
ortaya çıkabilir, dil lezzeti sunan bir metin “… 
diye düşündü.” kalıbından kurtarılabilirdi. 

 

 Küçük Karasinek:  

Anlatıcı ister figür olsun ister figür olmayan şu 
çok açık ki Hüseyin Kılıç’ın hikâye aktarmada 
özel bir yeteneği var. Anlatımını öykülerin bazı 
bölümlerinde imgelere yaslamıştı. Burada ale-
goriyle süslemeyi tercih etmiş. Sınıfsal ayrılıklar, 
hiç değişmeyecek algılar, çıkar ilişkileri gibi pek 
çok alt başlıkta yorumlanmaya müsait bir öykü 
ortaya çıkmış. Genel itibarıyla öykü kişilerinin 
duygularını aktarmayı başarsa da öykünün fina-
linde “baba karasinek”in ölümünün “küçük ka-
rasinek” üzerindeki tesiri için aynı fikirde olama-

yacağım. Diyebilirim ki hikâyesinin sonuna gel-
miş, epey yorulmuş ama dinlenip sonra devam 
etmek yerine bir şekilde son noktayı koyma 
gayretine girişen yazar gafletinin yüzeysel te-
ması vardı bu duygusal anda. Neyse ki “küçük 
karasinek”in deli cesaretiyle ortaya koyduğu son 
hamle bunu az da olsa kamufle etmeyi başardı. 

 Olumsuz ya da eksik yönlerden bahse-
derken -naçizane- tavsiyelerde bulunmaya çalı-
şırım. Bunu yaparken de salt kendi fikirlerim-
dense metinde kullanılan ya da metnin yapısına 
uygun düşebilecek çareler düşünürüm. Öykü-
nün bir bölümünde Hüseyin Kılıç’ın, anlatıcının 
fikirlerine yer verdiğini görüyoruz. Uzunca bir 
zaman kusur olarak değerlendirilen bu yaklaşı-
mın, hikâyeyi anlatırken araya girmenin (Ahmet 
Mithat Efendi’nin eserlerini okuyanlar anımsa-
yacaktır.) günümüzde özellikle postmodern an-
latılarda kullanıldığını biliriz. Buradan hareketle 
öykünün finalindeki duygu aktarımı için yine 
aynı yol tercih edilebilirdi, diyebilirim. 

 

 Gerçeküstü Bir Kıyafet Devrimi:  

 2047 yılı bizim için uzak bir geçmişse ve 
yapay zekâlar tıpkı Terminatör vb. filmlerde ol-
duğu gibi insanlıkla ilgili hayatî kararlar almışsa… 
Eğer bunu daha önce düşünmediysek cümlenin 
devamını getirmek çok zor. 

 Öykülerin kişileri, atmosferi, gerçeklik 
algısı, mesaj verme biçimleri çeşitlenmeye de-
vam ediyor. Alegorik bir anlayışla kaleme alınan 
bu öyküde başkişimiz, 2040’lı yıllardan kalma bir 
ana bilgisayar hafızası. Onunla temas kurma yo-
lumuzsa şifrelenmiş bir mektupla mümkün olu-
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yor. Her ne kadar şimdilik bizim için uzak bir 
gelecekten bahsediliyorsa da günümüzle ilgili 
pek çok düşünsel ve duygusal birikimi bulabi-
leceğimiz bir öykü. Zaman ilerledikçe daha iyi 
şeyler ortaya koyma isteğimizin bazen -belki 
de çoğunlukla- kişisel çıkarlarımızla kirlendiğini 
hemen her gün konuşuyor, onu sanatsal üre-
timlerimizin konusu hâline getiriyoruz. Elde 
ettiğimiz vahim sonuçlar bizleri endişelendiri-
yor ancak muhakkak bir kurtuluş yolundan söz 
edebiliyoruz. Genel itibarıyla sanatsal ürünler-
de pek çok kıyamet senaryosuyla karşılaşsak 
da özellikle de sinemada bizi ümitlendiren fi-
nallere alışığız. Fakat Gerçeküstü Bir Kıyafet 
Devrimi’inde -yukarıda da değindiğim üzere 
eğer bu tarz meseleler üzerine kafa yorma-
mışsanız- mutlu bir son yok. Daha doğrusu bir 
son yok. Düşünmeye davet var. Davetin içeri-
ğinde kitleler halinde belirli yönlere çekilişimi-
ze, duygusal yönümüzden uzak düşüşümüze, 
hayata bütünüyle hâkim olduğumuzu düşün-
düğümüz her anın aslında bir yanılsamadan 
öteye gitmediğine rastlıyoruz. Peki, uyanış nasıl 
gerçekleşecek? Öykünün başlangıcında şifreli 
mesajı çözebilenin işe alınmayan 17 yaşında bir 
genç olduğunu öğreniyoruz. Gençle ilgili laf ka-
labalığına girişmemek hem zaten çok açık olan 
çözüm önerisinin doğru hem de ekonomik kul-
lanıldığını gösteriyor. Beri yandan renklerin 
kurgu içindeki yeri de yorum çeşitliliği sunması 
bakımından dikkate değer. 

 Biçimsel açıdan mektup formunu kul-
lanan bu öykünün aynı çabayı içerik için de 
harcadığını görebiliyorum. Fakat şunu söyle-
meliyim, metne hizmet noktasında katkı suna-

mayacak kısımların çıkarılması ya da hiç değil-
se çok fazla uzatılmaması öykülerin kalitesini 
arttırmaya yardımcı olacaktır. Son olarak final-
lerin parlak fikirlerden oluşmasının onların 
aceleye getirildiklerini gizleyemediğini ifade 
edeyim. 

 

 Huzur Hakkı:  

 Alıştığımız sayfa sayısından biraz daha 
fazla olan öykülerin genellikle iki yönü olur: ya 
çok beğenilir ya hiç beğenilmez. Huzur Hak-
kı’nın çok beğenilmese bile okurunu pişman 
etmeyecek ölçüde ilgi çekici bir içeriği ve üslu-
bu olduğunu düşünüyorum. Dilekçe formunun 
kullanıldığı bu öyküde bir öğretmenin gözün-
den toplumsal ilişkilerimizi, bireysel açmazları-
mızı, çaresizliğimizi görüyoruz. Bunları tek tek 
açmayacağım. 

 Yukarıda üzerine konuşmaya çalıştığım 
bazı öykülerde ifade ettiğim üzere Hüseyin Kılıç 
kaliteli bir anlatıcı. Hikâyenin konusu ve biçimi 
uygun olduğunda bu “anlatma” becerisi, bit-
mesini istemeyeceğimiz bir okuma keyfi yara-
tıyor. “Birey” olmayı başarabilen ya da “birey” 
olma talihsizliğiyle yaşama mahkûm edilen ki-
şilerin aktarımında “anlatma”dan ziyade 
“gösterme”nin daha uygun olacağını düşünü-
yorum. Zira başkişimiz; kişisel, toplumsal hatta 
evrensel ölçüde pek çok açmaza temas eder-
ken insanı insan yapan temel özelliklerden biri-
ni, duyguyu da işin içine katıyor. Ancak Huzur 
Hakkı her ne kadar bir “gösterme” arzusunda 
olsa da dilekçe formu ve üslup, başkişiyi bir an-
latıcıya dönüştürürken duyguyu aktarmanın 
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önüne geçmiş. “Gösterme”yi tercih ederken ona 
“anlatma”nın içinde yer verilse gerektiğinde bel-
ki üslupla ilgili bazı değişimlere imkân tanınabilir 
ve böylelikle işin duygu yönü de tamamlanabi-
lirdi. 

 

 Koşan Adam:  

 İçerik açısından önemli bazı mesajları 
olmasa da keyifle okunabilir bir öykü Koşan 
Adam. Çok sesli yapısıyla biçimsel açıdan be-
ğendiğim bir öykü oldu. Öykünün belirli bölüm-
lerinde toplumsal bazı değinmeler vardı ancak 
genel çerçeve için pek belirleyici değildi. Yine de 
okurun kendini yazma eylemine dâhil edebildiği, 
eğlenebildiği bu metni çeşitlilik sunma açısından 
olumlu karşılayabilirim. 

 

 Küçük Bir İstanbul Turu:  

 Bilinç akışıyla şekillenmiş kompleks bir 
öykü okudum. Şimdiye kadar öykülerde zaman 
zaman hikâyeyi bölen, okura seslenen, anlattık-
larının ehemmiyetine vurgu yapan, anlatma zo-
runluluğu hisseden ancak bütün bunları yapar-
ken keyifli üslubuyla metinden koparmayan 
baskın bir anlatıcı vardı. Bu kez ondan eser yok. 
Dış sesin yönlendirici gücü eksik olsa da hayal 
âleminde birbirini tetikleyen unsurların varlığı, 
nitelikli bir bilinç akışı kullanımı çıkarmış ortaya. 
Baştan sona karmakarışık bir düzende ilerleyen 
öykünün finalinde bağlantılar kurulunca öyküyü 
yeniden okumak gerekebilir. Ancak böyle zen-
gin bir hayal dünyasının bir kaza sonucundan 
değil de bireysel özelliklerden kaynaklanmasını 

daha uygun bulurdum. Zira edebiyatın bilincin 
dışına çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Aksi 
takdirde ne okur ne de eleştirmen herhangi bir 
değer yargısına yaslanarak ya da objektif dav-
ranmaya çalışarak yorum yapabilir. Fakat bir 
deliyle de karşı karşıya olmadığımızı düşünüyo-
rum. En azından bilincin söz konusu olup olma-
dığıyla ilgili bir karara varmak kolay değil. Bu da 
metni, değerli bulduğum pencereden de yo-
rumlayabilmemin yolunu açıyor. 

 

 Köse Eşref’in Mübarek Sakalı:  

 İyi düşünülmüş, iyi kurgulanmış, uzun 
olmasına rağmen merak duygusunu son ana 
kadar diri tutan bir öykü okudum. Metafizik un-
surların Anadolu insanınca algılanış biçimini 
yansıtan gerçekçi metinlerin yanı sıra bu algıyı 
ironiyle süsleyerek toplumun hem sosyal tarihi-
ni hem de kültürel birikimini yeniden değerlen-
dirme fırsatı sunan metinleri ve onların çok kıy-
metli yazarlarını anımsayacaksınız. Zaman za-
man bu minvalde bazı metinler okuma fırsatı 
bulsam da gerek gerçekçi olma kaygısı gerekse 
de yeterli düzeyde birikime sahip olunmadan 
kullanılmaya çalışılan ağızlar, metinlerin kusurlu 
biçimlerle ortaya çıkmasına neden oluyordu. 
Buradan hareketle öykünün içeriğinden, rahat 
anlaşılabilir mesajlarındansa az önce ifade etti-
ğim risklerden nasıl kurtulabildiği üzerinde dur-
mak isterim. 

 Hüseyin Kılıç’ın ifade zenginliğini, kurgu 
ustalığını, üslup güzelliğini borçlu olduğu bir şey 
var: yazar zekâsı. Bazı hikâyeler o kadar karma-
şıktır ki ona nereden başlayacağınızı, olayları 
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birbirine nasıl bağlayacağınızı bilemezsiniz. 
Hatta yoğun uğraşlar sonunda elde ettikleriniz, 
cümleler bütününden öteye geçmez ve öykü-
den vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Söz 
konusu öykünün böylesi tehlikeli bir potansiyel 
taşıdığını söyleyebilirim. Zamanın anlatıya kat-
tıklarına sırt çevirmeyen, kendini sınırlamayan 
hemen her yazarın ortak birikimden faydalan-
ma arzusunu gerekli buluyorum. Ayrıca bu ar-
zunun yetenekle ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Buradan hareketle Hüseyin Kılıç’ın bu öyküde 
geleneksel anlatıyı modernize ederek işin üs-
tesinden geldiğini vurgulayayım. Masada ciddi-
yetle öyküsünü yazan bir yazardan ziyade bir 
kahvehane masasında arkadaşlarını ya da kah-
ve ahalisini eğlendiren bir meddah gibi davran-
dığını görüyorum. Öykü birkaç bölümden olu-
şuyor ve bölümlerin birbiriyle neden-sonuç 
ilişkisi bakımından bağlantı kurması gerekiyor. 
Kronolojik kırılmalar barındıran bir öyküde bu 
ilişkiyi yumuşak geçişlerle sağlamanın pek çok 
yöntemi var. Ancak metnin bakış açısına uygun 
olan belirlenmeli. Köse Eşref’in Mübarek Saka-
lı’ında geçiş işlemini anlatıcı üstleniyor. Yöntem 
olarak kolay ve çabuk görünse de Kılıç’ın seçi-
minin öyküye uyum sağladığını düşünüyorum. 
Bir çeşit “araya girme” olarak da değerlendire-
bileceğimiz bu geçişler; düzenleme gerektir-
meyen, okurun onayını alan, merak duygusuna 
odaklayan doğal bir yapıya sahip. Onlardan bir-
kaç örnekle sonlandırayım ancak ilkinin okuru 
bu yapıya alıştırma çabasını da dikkate suna-
yım: 

 “Size şimdi anlatacaklarım Köse Eş-
ref’in… Öhöm öhöm… Size şimdi anlatacaklarım 

Köse Eşref’in… Öhöm öhöm…  Kusura bakma-
yın, öksürük tuttu. İnanın heyecan olsun diye 
değil, su içince ferahladım (...) O yüzden anlat-
maya Eşref’le başladığım gibi biraz geriye gidip 
ondan bahsetmem gerekiyor.” (s. 77-78) 

 “Oraya sonra geleceğiz. Biz devam ede-
lim.” (s. 78) 

 “Sonra ne olduğunu soruyorsunuz, de-
ğil mi?” (s. 82), 

 “Hadi’nin nasıl zengin olduğunun 
hikâyesini anlatacağım demiştim değil mi? Bi-
razdan geliyorum oraya da. Eşref’i çok anlattım 
diye kızmayın bana (…) Devam ediyorum.” (s. 
83) 

 

 Dünyayı Kurtaran Adam İbrahim:  

 Yalnızca ilginç bir hikâyemizin olması 
okuru eğlendirebilse de ürünümüzün geleceğe 
kalabilmesi için metnin genel çerçevede bir 
meselesinin olması ve onu mümkün olduğun-
ca iyi işlemesi gerekiyor. Genel çerçeve için be-
lirgin bir şey söyleyemesem de metinin bazı 
bölümlerinde parça parça gerek sisteme ge-
rekse de genel kanı çerçevesinde toplumun 
azınlıklara bakışına yönelik eleştiriler söz konu-
su. Tabii azınlığın olağan dışı olayların tanığı 
olarak işlenmesi, trajedinin derecesini vermek-
le beraber ironik yaklaşımı da mümkün kılıyor. 

 Genel itibarıyla biçimsel uğraşların gü-
zel örneklerine pek çok öyküde rastladım. Bu-
rada da kişilerin tek tek sorguya çekilme bi-
çimleriyle hikâyenin farklı pencerelerden de-
ğerlendirilmesine imkân tanıdığını gözlemle-
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dim. Yine bir önceki öyküde örneklendirdiğim 
üzere anlatıcının, bölümleri birbirine bağlama 
tercihi işlemeye devam etti. 

 

 Manyağın Biri:  

 Çok çok sevebileceğim bir iki öyküyle 
karşılaşsam da hem kitabın oluşum sürecine 
hem de kitaptan bağımsız olarak pek çok öykü-
nün ortaya çıkışına şahit olma fırsatı yakaladı-
ğım için aceleci davranmamayı tercih ettim. Zira 
biçim arayışları ve ilginç kurgularıyla takip et-
mek istediğim bir yazardı Hüseyin Kılıç. Metinle-
rin çoğuyla ilk defa karşılaşmadığım ve öyküler 
üzerine bir kitapta toplanmadan önce de çok 
şey düşündüğüm için daha çok kitapta olma-
ması gerektiğine inandığım öyküleri -varsa- 
görmeye çalıştım. 

 Manyağın Biri, son derece zekice kurgu-
lanmış bir öykü. Aradığım hemen her şeyi bul-
dum, diyebilirim. Duygularla ilgili belirgin hemen 
hemen hiçbir sözcük kullanılmadan müthiş bir 
yalnızlık anlatımı sağlanmış. Toplumun duyar-
sızlığını, insanın çaresizliğini yeterince düşünür 
ve hissedersek birbirimize ne kadar yakın olabi-
leceğimizi aktarırken -öykünün finalini de göz 
önünde bulundurarak- yine birbirimize ciddi 
zararlar da verebileceğimizi düşündürmeyi, yani 
bütün bir insan gerçeğini harmanlamayı başar-
mış Hüseyin Kılıç. 

 Biçimsel açıdan tekrara düşmeyeyim. 
Ancak o çok çok sevebileceğim öyküyü buldu-
ğumu da söylemeden geçmeyeyim. 

 

 Red Kit’in Atı:  

 İlginç içeriklerin art arda sıralanması bü-
yük maharet gerektiriyor. Ancak insanoğlu sık 
karşılaştığına da elbet alışıyor. Bu öyküde de yi-
ne ilginç bir içerik var. Ancak alışkanlığımız, dik-
katimizi daha çok öykülerin finallerine yönelti-
yor. Bazı öykülerde vadedilen finallerle karşıla-
şamadık. O kadar hızlı ve üretken anlatıcılarla 
karşı karşıya kalınca doğal olarak beklentimizi 
de yükselttik. Fakat yazarın da her seferinde bizi 
tatmin edecek bütünlükler sunamamasını eleş-
tirirken bunu sağlamanın zorluğunu da göz ardı 
etmememiz gerekiyor. 

 Gerek acelecilikten gerekse de öykünün 
çıkış noktasına, gelişimine harcanan çabayı sür-
dürememekten kaynaklı beklentimi karşılama-
yan bazı finaller oldu. Sürükleyici, eğlendiren, 
meraklandıran bir yapı sunmasına rağmen Red 
Kit’in Atı’ndaki finalin metnin tamamına uyum 
sağlayabilecek özellikte olduğunu düşünmüyo-
rum. 

 

Rüya Fabrikası:  

 Son öykü; gazetelerden okuduğumuz, 
televizyon programlarında seyrettiğimiz, bir 
yerlerde çayımızı yudumlarken konuştuğumuz 
pek çok komplo teorisine benzer bir içerik su-
nuyor. Televizyonların özel haber niteliği taşıyan 
programlarına has biçimsel yaklaşımıyla da bi-
çim işçiliğinin yeni ürününü gösteriyor. Biçimsel 
tercihin öyküyü derinleştirmeye müsaade et-
mediğini gözlemliyorum. Bunun yanında öykü-
nün içeriğini derli toplu verebilmenin de önünü 
açtığını düşünüyorum. Elbette her öykünün bazı 
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hedefleri olur. Bu hedefler, her okurun beklen-
tisini karşılayabilecek güce sahip olamaz. Terci-
hen okumaktan keyif alabileceğim bir metin 
olmasa da biçim arayışını takdir ediyorum.  

 

 Sonuç:  

 Doğrusu yakından tanıdığım, öyküleri-
nin çeşitli mecralarda yayımlanmasından kitap 
hâline gelme sürecine kadar takip edebildiğim 
bir yazarın metinleri üzerine konuşmaktan ke-
yif aldım. Burada söz konusu ettiğim pek çok 
eleştiri, aslında muhtelif zamanlarda gerek öy-
külerin yayımlandığı mecraların paylaşımlarının 
yorum kısımlarında gerekse de yalnızca yazarla 
kurduğumuz diyaloglarda yer aldı. Her zaman 
olduğu gibi bu yazıda da yalnızca metinlerle 
ilgilenmeye, onların nasıl daha donanımlı me-
tinlere dönüşebileceği üzerine düşünmeye ça-
lıştım. Netice itibarıyla kim ne söylerse söylesin 
kendimizce bir yol tutturuyor, işimize yaraya-
cağını düşündüğümüz tavsiyeleri dikkate ala-
rak üretmeye devam ediyoruz.  

 Toplamda “Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz” 
kitabından ne aldık? İyi bir biçim işçisi gördük. 
Hüseyin Kılıç; ilginç hikâyeler anlatmayı, merak 
duygusunu ayakta tutmayı, biçimsel yenilikler 
denemeyi, eğlendirmeyi seven bir yazar olarak 
çıktı karşımıza. Burada her ne kadar on dört 
öykü okusak da Kılıç’ın ne kadar üretken bir 
yazar olduğunu biliyor ve buradaki öykülerin-
den çok daha fazlasını çeşitli mecralardan oku-
maya devam ediyoruz. Elbette bu üretkenliğin 
avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. 
Olumlu taraflar, okurlardan gelen övgüler ışı-

ğında önümüzde duruyor. Fakat bunun, yaza-
rın düşeceği tuzaklardan biri olduğunu hatır-
latmak isterim. Evet; öyküler diliyle, kurgusuy-
la, biçimiyle ilginç bir toplam oluşturdu. Bu 
minvalde üretimler devam ettikçe okur sayısı 
da artacaktır. Zira çağımız hızlı tüketen, eski-
ten, hemen bir yenisini isteyen ve maalesef 
değerlendirme kriterini geniş yelpazeye yaya-
mayan bir çağ. Hâl böyle olunca yazarından 
okuruna, halkından yöneticisine bütün bir top-
lum ticarî kaygılarını, kişisel hazlarını sanatın 
bir parçası gibi düşünebilir ve daha kötüsü sa-
natı bundan ibaret sayabilir. Buradan hareketle 
-çok eğlenerek okumakla beraber- bazı öykü-
lerin özellikle finalleri itibarıyla aceleye geldiği-
ni, bütünlük açısından uyum sorunu yaşadığını 
ve bu finallerin öykülerin sahip olabileceği fel-
sefî derinliğe müsaade etmediğini düşünüyo-
rum. Belki daha hesaplıca yazmaya çalışmak, 
yani biçim ve konu üzerine yürütülen yaratıcı 
fikirleri bütünsel açıdan metne yaymak; aka-
demik ölçüde istifade edilebilecek öykülerin 
ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bunlar elbette 
daha iyisini düşünmekten kaynaklanan eleşti-
riler. Zira şunu da ifade etmem gerekir ki 
“Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz”, üzerine konuş-
maya çalıştığım kitaplar içerisinde hemen her 
öyküsünü keyifle okuduğum ve dikkate değer 
bulduğum ikinci (İlki Özgür Çırak-Sıcacık Bir 
Ev) kitap oldu. Bu da aslında Kılıç’ı ne kadar ba-
şarılı bir yazar bulduğumu açıkça ifade eder, 
zannederim.  

 “Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz”e okuru 
bol, aydınlık bir yol dilerim.  

S a y f a  5 8  İnceleme 



Y ı l  2  S a y ı  7  İnceleme 



D uvara yaklaşıyorum. İlkbaharın altında 
bezelye taneleriyle böğürtlenler, yazda 

bir dilim karpuzun etrafına serpiştirilmiş üç 
çilek var. Kışın ş’si bal kabağının yaprağına 
değiyor. Sonbaharın üstünde yeni hasat 
edilmiş bir brokoliyle birkaç turp resmedil-
miş. Panoda simli krepondan kesilmiş üç 
kelebek 4/E’nin yanında verevine uçuyor. 
Duvarın öbür köşesine yürüyorum. Sela-
nik’te doğan güneşin annesi örtüsünün al-
tından gülümsüyor, etrafı mavi göklerimin 
beyaz ve kızıl süsüyle çevrili. Türkiye’nin si-
yasi, İstanbul’un il haritası yan yana. Siyaside 
Ankara’nın sınırları asetatlı kalemle belirgin-
leştirilmiş. Ankara, Ankara! Seni görmek is-
ter her bahtı kara. Saate bakmak için arka-
ma dönüyorum. Bahtlarının ak mı, kara mı 
olacağını yüzlerinden yüz altmış beş dakika 
sonra okumaya çalışacağım, tedirgin dudak 
kenarlarında seğirmeler arayacağım başlara 
bakıyorum. Yan tarafım boydan boya dolap. 
Kapaklarında zoraki gülümsemiş minik su-
ratlarla isimlikler var. Ömer Yasin’inki beyaz, 
Mehmet Emir’in dolabı yeşil. Miraç’ınkinin 
kapak aralığından havası inmiş bir top görü-
nüyor. Başımı kaldırıyorum, tavandan sar-
kan projeksiyon toza belenmiş. Öğretmen 
dolabının camı yarı yerden kırık. Havası in-
miş topla yarısı kırık cam arasında bağlantı 

kurmaya çalışıyorum. Arkamdaki öksürünce 
dönüyorum. Bir numara sürekli dizini sallı-
yor. Willis-Ekbom. Ben hastalığın detaylarını 
düşünürken yanımda sinsi bir gölge yükseli-
yor. 

  “Biliyor musun hocam,” diyor astımlı 
nefesi ıslıklı, “ev sahibim dün gece kirama iki 
bin lira birden zam yaptı.”  

 Çok şaşırmasam da şaşırmış gibi bir 
ifadeyle yüzüne bakıyorum. Gözleri büzdü-
ğüm dudaklarıma odaklanıyor.  

 “Tek başına mahkemeyle uğraşacak 
halim yok, çıksam nakliye falan derken en 
az kırk binlik olacağım.” Bakışları gözlerime 
kalkıyor. “Sizin orada uygun ev var mı?” di-
yor.  

 Gözlerim fısıltıdan rahatsız olan birini 
arıyor bir süre, susuyorum. Alındı mı bilmi-
yorum, cevap beklemeden gidip sandalyesi-
ne oturuyor. Düşük omuzlarına, beş yaşında 
bir çocuğun ifadesini taşıyan yüzüne, aralık 
dudaklarından görünen beyaz alt dişlerine 
bakıyorum. Sıraların arasında gezinmeye 
karar veriyorum. Üçüncü, aynı soruyu iki ke-
re yanlış kodluyor; beşinci, piercingini çekiş-
tiriyor; sekizinci, on beşle dokuzu parmakla-
rıyla topluyor. Yaptığı basitliği gören var mı 
diye gözünün kuyruğuyla etrafı yoklamayı 

Temel Yeterlilik Testi 

Şeyda Başer Eroğlu 
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ihmal etmiyor. 

 İki adımda tekrar yanına yaklaşıyo-
rum. Düşünceli hâlinden sıyrılmış gibi “Şu son 
sınıfı bizden almasalardı herkes norm fazlası 
olmayacaktı.” diyor eli ağzına siper. Başımı 
önüme eğiyorum, diyecek sözüm yok. Tavrı-
mı sessiz olmamız gerekliliğine yoruyor belki. 
Gözlerimi ona çevirmekten kendimi alamıyo-
rum. Hayalî kırıntılar süpürüyor ha bire dizle-
rinden eliyle. Boşa koyuyor almamış, doluya 
gerek yok. Küskün çocuklar gibi dudaklarını 
öne uzatıyor. Sınıf öğretmenlerinin şahitliği 
kabul edilmez, diye kim demişti onu düşünü-
yorum. Bitişe hâlâ iki saatten fazla var. Tırnak 
etlerini ısırıyor, ojelerini kazıyor, dolgun du-
daklarındaki ince ruj tabakasını üst dişleriyle 
sıyırıyor, topuzunu açıp tekrar sarıyor. Onu 
kendi haline bırakıp kapıya yürüyorum. ∈ : 
elemanıdır, ∅  : boş küme, ∪  : kümelerin bir-
leşimi. Zamanla çizgilerine, renklerine veda 
eden panodaki kâğıtlardan birini iğnesinden 
ayırıp masaya dönüyorum. Ne yazdığımı me-
rak ediyor, tedirgin. Dayanamayıp yanıma ge-
liyor.  

 “Yazılacak evrak mı var başkanım,” 
diyor, “ilk sınav görevim ya, öğrenmek için 
soruyorum.”  

 Yazdıklarımı elimle kapatıyorum. 
“Yok.” diyorum fısıltıyla, “Sıkıntıdan karalıyo-
rum.” İnanmıyor ama mahcup, özür diliyor. O, 
sandalyesine giderken ben minyon bedenini, 
ancak otuz yedi numara gelecek ayakkabıla-
rını, tırnak etlerini çekiştiren parmaklarını sü-
züyorum. Can sıkıntısıyla kendini boş sıralar-
dan birine bırakıyor. Elinin tersindeki kırışık-

lıkları düzeltiyor. Arada yükselen ahlara, ofla-
ra göğüs geçiriyor. Boşlukta birkaç volta daha 
atıyorum. Tahtanın yanındaki panoları oku-
yorum. Spring, winter, summer, fall. Kula-
ğımda çevrilen sayfaların, kurşun kalemlerin 
kâğıtlarda bıraktığı silik izin sesi var. ≠ Eşit de-
ğildir, 7>5, Öğretmen<İstanbul. “Biz Türkler 
bugüne kadar on altı imparatorluk, elli yedi 
devlet kurmuşuz. Son devletimiz Türkiye 
Cumhuriyeti’dir.” Bitiş zamanı yapacaklarımı 
zihnimde sıralıyorum, cevaplar kırmızı, kitap-
çıklar yeşil poşete. Gözümün kenarıyla ona 
bakıyorum. Parmakları sıranın sırtındaki sim-
gelerde geziniyor, gevşemiş sarkmış çizgilerin 
çevrelediği gözleri dalgın. İşaret parmağı bir 
kitabı ortasından ayıran meşalenin alevinde, 
avuç içiyse yarım bir yay gibi tasarlanmış Millî 
Eğitim Bakanlığı yazısında. Kulağına eğilip sı-
raya dayadığı kolunu değil ötekini tutuyorum, 
böylece dakikalardır oluşmasını engellediğim 
bağ şimdi kurulmuş oluyor. Hareketin orta-
sında duruyorum ki o da eğilsin ama biraz 
isteksiz göründüğünü düşünüp üzerime alın-
mamaya çalışıyorum. Birileri kulak kabartıyor 
olabilir diye sesimi alçaltıyorum.  

 “Kitabın iki yanındaki başaklar neyi 
imliyor hocam,” diye soruyorum sıranın sır-
tındaki simgeyi çenemle gösterip. Hiçbir şey 
söylemiyor, yalnızca elinin altındaki çıkart-
maya sanki derin anlamlar vermek gereki-
yormuş gibi bir süre bakıyor. Başını çevirince 
burun buruna geliyoruz.  

 “Sence hocam, “diyor, “ben bu yıl aile 
kurabilir miyim?”  

Y ı l  2  S a y ı  7  Öykü 



“Yaşamak Diyorum Karde-

şim” Şiirine 

 

 Dönemler şiiri değişime 

zorlar. Öykünebileceğimiz pek 

çok şairi önümüze serer. İl-

ham almanın gerekli olduğu-

nu düşünmekle beraber her 

eseri ve sanatçıyı da kendi 

dönemi çerçevesinde değer-

lendirme taraftarıyım. Zira 

dünün müthiş keşf i bugün sı-

radanlaşabilir, öyle olmasa 

bile özgün olma çabamıza 

zarar verebilir. Bana öyle 

geliyor ki bu şiir okunduğunda 

siz değil, Nazım Hikmet akla 

gelir. Şiirinizin ince yaklaşı-

mından “kendi” sesinizle bir-

leştirdiğiniz başka şiirlerini-

zin olduğunu anlıyorum. 

 

“Bir Linçin Anatomisi” 

Öyküsüne 

 

 Öykünüzün kurgusunu çok 

beğendim. Kurulun düşüncesi-

nin de bu yönde olduğunu 

gözlemliyorum. Fakat her 

şeyin açık seçik anlatılması 

aslında çok güzel imgeler 

yakalanabilecekken onları 

kaybetmenize sebep olmuş. 

Son zamanlarda sıkça işle-

nen bir konu seçmenize ve 

onu az önce belirttiğim 

usulde aktarmanıza rağmen 

olumlu bakmayı tercih et-

tim ancak yetmedi. Beri 

yandan kuruldan yeter sayı-

da oy alamamak, yayımlan-

ması halinde -üç aşağı beş 

yukarı- okurun da yaklaşımı-
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nı örnekler, zannederim. 

Üzerine epey kafa yorduğu-

nuzu düşündüğüm bu biçimi, 

aynı derece bir işleyişle bü-

tünleştirdiğiniz metinlerini-

zin varlığına inanıyorum. 

Onlarla buluşmak isterim. 

 

 

“İyi Kalpli Kırmızı Başlıklı 

Kız” Öyküsüne 

 

 Öykünüz dağınık bir gö-

rüntü sergiliyor. Bunu komp-

leks yapılar sunan metinler-

den keyif alan bir okur ola-

rak söylüyorum. Bu dağınıklı-

ğın sebebi belki biraz acele-

ci davranmakla ilgili olabi-

lir. Ayrıca öyküde özellikle 

ölümle ilgili cümlelerin tek-

rarlanmasını da bu görüş 

çerçevesine sığdırabiliriz. 

Peki bu dağınıklıktan fayda-

lanılabilir mi? Eğer öykünü-

zün alegorik çerçevede ele 

alınabileceğini fark edebilir-

seniz neden olmasın? Tabii 

düşünerek, sabırla işleyerek 

yazmak şartıyla.  

 

 

“18 Yıl 10 Ay 9 Gün” Öykü-

süne 

 

 Öykünüzün gizemi, gitgi-

de merak uyandıran biçimde 

ilerlese de maalesef ipuçları 

sunarak nihayete ermedi. 

Ayrıca kendini bir iki cüm-

leyle açık etmek gibi -kaza 

ile ilgili olanlardan bahsedi-
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yorum- son derece kolay ve 

metnin değerini düşüren bir 

yol tercih etti. Doğal olarak 

da öykü, başlangıçtan f inale 

kadar vadettiği bütün büyüyü 

kaybetti. İğneyle kuyu kaza-

rak vardığınız f inalde aynı 

çabayı devam ettirmeniz 

gerekirdi. 

 

 

“Tuhaf Adamları İzleyen-

ler Çıplak Kadın Çizmeyi 

Unutur mu?” Öyküsüne 

 

 Kurgusuyla, biçimiyle, di-

liyle keyif aldım öyküden. La-

kin kuruldan yeter sayıda oy 

alamadı. Elbette özgün bir 

öykü diyemeyiz; bildiğimiz, 

alıştığımız ölçüde çok derin 

mesajlarının olduğunu da id-

dia edemeyiz. Fakat öykünün 

böyle bir derdinin olduğunu 

düşünmüyorum. Ayrıca bu 

tarzın mücadelesinin de çe-

tin olduğunu biliyorum. Ne 

diyebilirim, devam edin. Ya-

zın, gönderin, ret yiyin, yine 

yazın, yine gönderin. Her se-

ferinde daha güzel metinler 

yazmayı amaçlayarak elbet-

te… 

 

 

“Kuşların Özgürlüğü” Şiiri-

ne 

 

 Genel kanı olarak şiiri-

nizin bilindik kelimelerden 

oluşması, kurulun takdirini 

kazanmış ancak şiirin bu ke-
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limeleri estetik düzeyde bir 

araya getiremediğini ifade 

edeyim. Biçimsel açıdan da 

daha iyi değerlendirebilece-

ğiniz bir yapısı olduğunu dü-

şünüyorum.  

 

 

“Oğlunu cc’ye Ekleyenler” 

Şiirine 

 

 Kelimelerle, şiirle kurdu-

ğunuz ilişkiyi çok sevdim. 

Çok zamandır karşılaşmadı-

ğım agresif tutumu görmek-

ten memnun kaldım. Agresif 

tutumun değerleri yıpratma 

tavrını doğru bulmuyorum. 

Fakat bunun değerlendirme-

mi etkilememesi gerektiğine 

de inanıyorum. Farklı imge-

ler yakalama arzusu şiire 

zaman zaman çok güzel di-

zeler kazandırmıştır. Ancak 

bu arzu; belirgin ya da nere-

deyse sarsılmaz bir algıyla 

kabul edilmiş inanışları, ta-

rihi, kişileri, anlayışları hem 

fazla agresif hem de hiç 

ama hiç alışılmamış imge-

lerle yeniden yorumlayınca 

yola çıktığı noktadan daha 

geriye de götürebilir. Şiiri-

nizde gördüğüm belirgin 

olumsuzluk (Kastımın daha 

iyi anlaşılabilmesi için 

Âdem-anne ilişkisini düşüne-

bilirsiniz.) buydu, diyebilirim. 

Yine de eğer kaderi bir oya 

bağlı olsaydı bu şiire kesin-

likle şans verirdim.   
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“Seslenimler” Şiirine 

 

 Kurşunlarınızı bu kadar 

kolay harcamasanız, onları 

gerekli anlarda kullansanız 

daha iyi olur. Zira sözcükle-

riniz tek başlarına çok güzel 

olsa da şiirin bütünlük ka-

zanmasına müsaade etmi-

yor. Bazen elmaslarla yapı-

lan süslemeler, atık malze-

melerden yapılanlardan da-

ha sönük görünür. Malzeme-

nin niteliği önemli olmakla 

beraber onu bir düzene ka-

vuşturmak için de doğru ka-

rarlar vermek gerekir. Naçi-

zane, ikinci eleştirim dize-

lerinizin devrik cümlelere 

boğulması üzerine. Bunu 

azaltmanızda fayda görüyo-

rum. Güzel şiirler yazma 

çabanıza ve onları yazabile-

cek donanıma sahip olduğu-

nuza inanıyorum.  

 

“Su Lekesi” Şiirine 

 

 Dize tekrarlarınızın ye-

ter i nce  güze l  d i ze /

dizelerden oluşmadığını dü-

şünüyorum. Kaf iyeye karşı 

bir ön yargım olmamasına 

rağmen rahatsızlık duyabile-

ceğim kadar uyum telaşı 

hissettim. Elbette güzel 

yönleri de var şiirinizin. 

Sözcükleriniz hem şiirinizin 

adına hem de içeriğine uyum 

sağlayacak kadar doğal ol-

mayı başardı zaman zaman. 

Bazen yalnızca bir oya ihti-

Ömer Kaya 



yacı olursa onaylayacağım 

metinlerden söz ederim. “Su 

Lekesi” için kesinlikle tam 

tersini yapardım. Zira tek-

rarlar ve kaf iye üzerine bir 

kez düşünüp öyle devam et-

menizi isterim.  

 

 

“İhtiyaç mı Gösteriş mi” 

Denemesine 

 

 Metninizin öncelikle de-

nemeden ziyade fıkraya 

(köşe yazısı) uyan bir konusu 

ve işleniş biçimi var. Görü-

şünüze katılıp katılmamak 

bir tarafa çok sesli bir dün-

yayı daha faydalı bulduğum 

için metninizin yer almasını 

çok isterdim.  Zira her gö-

rüşe açık herhangi bir mec-

rada İslamî çerçevede ele 

alınmış bir yazıyı yakın za-

manda hatırlamıyorum. Bel-

ki daha az konuşulan yahut 

yeterince derinleştirilmemiş 

mevzuları tercih etmelisi-

niz. Bana öyle geliyor ki 

mevzunuz -en azından günün 

koşullarında- gereğinden 

fazla tartışıldı ve hakkında 

hemen hemen her şey söy-

lendi. Elbette yeni bir şey 

söylenebilir. Fakat her şeye 

rağmen yalnızca metne 

odaklandığımda metnin bu 

halinin yüzeysel kaldığını da 

belirtmem gerek.  

Ömer Kaya 
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