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Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu onayından sonra
takip eden üç sayı içinde yayımlanabilir. Yayımlanan her
türlü eserin içeriğinden yazarın kendisi sorumludur.

Başyazı
Edebiyat ve Mitoloji

M

itolojik unsurların insanla ve evrenle bağı
yeterince anlaşılamadığından hâlâ birçok
kişi edebiyatın ve mitolojinin birbiriyle ilişkisini
yeterince kavrayamamakta. Yakın zamanda
bunu gözlemlediğim için üzerinde hiç değilse
biraz durmak istedim. Belki geleneksel olarak
yayılma kuvvetinden belki de alegorik anlatımının hayal gücüyle birleşince dili zenginleştiren yönünden mitler, edebiyatın beslendiği
çok önemli kaynaklardır. Sanatçılar, saydığım
yönlerden yahut çeşitli nedenlerle mitolojik
unsurlara eserlerinde sıkça yer vermektedir.
Mitler, toplumların geçmişine ayna tutarken aynı zamanda toplumların ortak özelliklerini edebiyata yansıtarak onları görmemizi
sağlar. Özellikle karşılaştırmalı edebiyatı düşündüğümüzde kültürlerin birbirini etkileyen
yönlerinin mitlerle yazın dünyamızda yer aldığını fark ederiz. Mitin tanımına baktığımızda
“efsane, halk hikâyesi” ifadeleriyle şekillenmiştir. Bu ifadelerin edebiyatımızdaki karşılıkları malum. İlişkinin daha kelimenin tanımından başladığı göz ardı edilmemelidir. İnsanı ve
evreni anlamak ve anlamlandırmak mitler için
de edebiyat için de ortak noktadır. Mitoloji bu
ortak noktada bizi beklediğinden toplumun
hafızası dediğimiz unsurlar, yazarların kalemiyle buluşur ve okura ulaşır. Oluşan bağ,
edebiyatta ilk olarak şiir, destan ve tragedyada
karşımıza çıkar. Sonra bu ilişkiyi edebiyatımızda çeşitli yazarların eserlerinde görürüz: Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tevfik Fikret, Edip
Cansever, Ziya Gökalp, Buket Uzuner, Latife
Tekin, Nazlı Eray…
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Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi adlı
romanında, “Demek at bunun için geldi de kapısında durdu. Demek Tanrı böyle yazmış. Bu
at, bu kız bana Tanrının, Ağrının armağanıdır.
Buna layık olmak gerek. Gülbahar bir Ağrı çiçeği gibi keskin kokulu, kütür kütür sağlıklı,
baş döndürücüydü.” bu cümlelerle Zerdüştlük
inancında kutsal ateşin Tanrı Ahura Mazda ile
insanlar arasındaki ateş olmasına gönderme
vardır.
Behçet Necatigil’in “Panik” adlı şiiri de bu
ilişkiye güzel bir örnektir. Burada şairimiz, Yunan mitolojisinde kırın ve çobanların tanrısı
Pan’dan bahsetmiştir. Pan’ın birden görünüp
karşısındakini korkutma özelliği “panik” kelimesine de ilham olmuştur:

“Artık ıssız kırları bıraktı Pan;
Şimdi birçok ülkenin milyonluk kentlerinde
Asfaltlarda, betonlarda dolaşıyor
Kızgın, uzun yazların öğle saatlerinde.”

Bazen imkân dâhilinde yazarlar ve şairlerle konuyu aydınlatmak istediğimde hep
bahsedemediğim yazarlarda ve şairlerde kalır
aklım. Birçok yazarın ve şairin eserlerinde sizler de bu ilişkiyi görebilirsiniz.
Dergimizin Kasım-Aralık sayısı birbirinden kıymetli eserlerle okurlarımız için hazır.
Yazarlarımız ve okurlarımızla paylaştığımız
yolun gitgide büyüyor olmasının keyfiyle gönülden iyi okumalar diliyoruz.

Rabia Uğurlu Doğan

Öykü

Sayfa 4

Kaypak Mavi
Huban Seda Aras

“

Mavi ne kaypak bir renk değil mi bir halt olamayacağımızı da kabulSüheyla? Camgöbeği mavisi, lenme be.” Ben kendimle o davayı

gökyüzü mavisi, parlament mavisi, turkuaz mavisi, su mavisi, cart
mavisi, curt mavisi…” diyorum, elimizde üç beş şişe su yürürken.

çoktan kapattım. Soruları cevaplamayı bırakalı uzun zaman oldu.
Söylesem üzülür kızcağız. “Bırak kızım şimdi bunları, bak bir dünya sa-

“Hayır,” diyor. “Su mavisi diye bir tılacak şişe var. Onları bitirelim.” Öyrenk yok.”
le de yapıyoruz. Kalem tutmaktan
Duruyorum. Bakıyorum. Ço- yamulması gereken parmaklarımız,

cukluktan yeni çıkmış da henüz na- su şişelerini taşımaktan nasır tutusıl olacağına karar verememiş yü- yor.
züne. “Biraz dinlensek ya, yorulHer şeyden bir oyun üretiyor
dum. Hem su mavisi diye bir renk Süheyla. Çizgilere basmadan en
olmadığını elindeki şeffaf şişelere uzun kim gidecek, şişeleri üst üste
bakarak görürsün sen de,” diyor. koyduğumuzda en uzağa kim taşıDuruyoruz.
yacak, en çok bayrağı kim sayacak,
“Saffet, neden bize sizden bir
şey olmaz dediklerini buldum. Oğlum bakma yüzüme öyle saf saf.
Buldum diyorum. Sorsana bir ne-

bir rengi en fazla kim bulacak… Gün
bitip de eve gitme saati geldiğinde
sabahı zor bekliyorum. Kıyafetlerime daha bir özen gösteriyor, saçla-

den diye. Her şeyi kabullendiğin gibi rıma limon bile sürüyorum.

Her

Öykü
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oyunda kazanan olmazsa o gün ak- başka taraflara sürüklüyor.
şamı bulmaz oluyor. Kazanmasına
Nereden aklıma geldi durup duizin verdiğimde de anlıyor, söyleme- rurken yine bu kız? Hayli sene geçti
diğini bırakmıyor.
üstünden. Hâlâ aklımda. Ne güzel gi-

Sonra… Bir gün gelmiyor. Sor- diyorduk yolumuzda. Ne oldu da tıduğumda işim vardı deyip geçiştiri- kandı bu kahrolası şehrin trafiği?
yor. Yürürken “Bugün ne oynayaca- Adım adım ilerliyor. Radyoda da slow
ğız?” diyorum. “Büyüdük artık,” di- bir şarkı. Sağımda Karaca Ahmet’in
yor, dalıyor gözleri bir noktaya. Taşa kapısı. Işıktan sonra kırıyorum direktakılıp tökezliyor. İlk defa onu böyle
görüyorum. Ben susturmadan susmayan kız, konuşmuyor. Bir gün, iki
gün, üç ay, beş ay derken gelişleri

siyonu kapıdan tarafa. İlerliyorum
sağdaki camiden öteye. Biraz yokuş
çıkıyorum dar yolda, biraz iniyorum.
Sağlı sollu yatan ömürler. Ne büyük-

seyreliyor Süheyla’nın. Bir süre son- müş burası. Uzun zamandır gelmera, tam da ona güzel bir hediye al- miş olmanın avareliği üzerimde. İlemışken, hiç görmez oluyorum onu. ride bir çeşme görüyorum. ÇeşmeElimde mavi nazar boncuklu bileklik,
bekliyorum. Tam iki saat. Nedenini
anlamıyorum. Ertesi gün geleceğini
umarak üç saat oyalanıyorum. Bir

nin yanında dar yol. Döndürüyorum
arabayı o tarafa. Kavisli yol. Daracık.
Üç yüz metre sonra yolu araçlar kilitlemiş. Geçemem. Dikiz aynasından

hafta sonra yarım saate düşüyor arkamı kontrol ediyorum. Çıksam
bekleyişlerim. Sonra bir göz atımı geri geri. Önde cenaze arabası, arsüresine. Kaypak mavinin adı olduğu dında insanlar geliyor. Kaldın mı ceköşede. Evine gitmeyi düşünüyo- nazenin ortasında be Saffet. Trafikrum uzunca süre, sonra sen kimsin ten kaçayım derken cenazeye tutuderler diye vazgeçiyorum. Yol beni lan Saffet.

Öykü

Sayfa 6

Cenaze arabası ardıma park Kardeşi olduğunu düşündüğüm kıediyor. Kalabalık arabanın etrafın- za gösteriyor beni. Kız babasına badan geçiyor. Bir iki kişi bakıyor camdan içeri. İnmeye mecbur kaldın mı
Saffet? Görebildiğim son insan da
geçince yanımdan kapıyı açıp iniyo-

kıyor. Ben ayakkabılarıma. Adam
yanıma yanaşmaya yeltenmişken
yanımda olan ikili teyzelerini nereden tanıdığımı soruyor. Aslında ta-

rum, namazı kılınmış mevtayı göm- nımadığımı, durumumu ve buraya
melerini izlemek için. İki kişi yanıma nasıl geldiğimi anlatıyorum tek tek.
geliyor, “Başımız sağ olsun,” ile baş- Birbirlerine bakıp uzaklaşıyorlar. Cık
lıyor sohbete kız olan. Gömülme
anını görmemek için bilerek uzaklaşmış gibi hâli. “Başınız sağ olsun,”
diyorum. Uzaklaşmak için etrafıma

cık cık nidalarını da yanlarına katarak. Garipsiyorlar tabii. Kim bilmediği, tanımadığı birinin cenazesine katılır ki? Ben, bahtsız Saffet’ten baş-

bakınıyorum. Koca şehir, rast gele ka. Mevtanın mezarının üstü kapabir cenaze merasimi. Kimi göreceği- nıyor. Cenaze merasimi sırasında
mi sanıyorsam. İki büklüm biri kız bir sen anlatırsın zaten insanlara
biri de erkek genç gözüme takılıyor,
yanlarında ben yaşlarında bir adam.
Hırpani görüntüsü tanıdık geliyor
bir zamanlardan. Net olarak anım-

neden burada olduğunu Saffet. Başına tahta dikiliyor. Mavi eşarp bağlanıyor. Mavi eşarp. Mavi. Kaypak
mavi. Ne işin var senin mezarlıkta?

sayamıyorum. Adamın yanına yaElinde bir kutu olan mevtanın
naşan herhangi biri baş sağlığı dili- tanışı yanıma yanaşıyor. Kutunun
yor. Eş kaybetmenin ne demek ol- üzerinde cenazede dağıtılacaklar
duğunu bildiğinden falan bahsedi- yazılı. İkram ediyor içinden bir adet
yor. Merhumun eşi buymuş demek. açma. Hayrına. İçecek yok. Aklıma
Allah sabır versin. Çömelmiş genç- bagajdaki şişeler geliyor. “Gel belerden erkek olan bakıyor yüzüme. nimle delikanlı,” diyorum. Arabaya

Öykü
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gidip bagajdaki suları indiriyoruz. sana biri bana. İçeriz beraber. Renkli
Herkese yetecek kadar su. Fazlasını kapaklı. Hatırlar mısın bilmem. Hada taze mezara boca ediyorum. Demek bu suların nasiplisi sizmişsiniz
diye içimden geçirerek. Elimi cebime
atıyorum. İnce, yer yer paslı, nazar

tırlarsın tabii de hani şey demiştin:
“Saffet, bu şişe kapaklarını
rengârenk yapsalar ya. Eğlenceli
olur.” Yapmışlar be kızım. Bak senin-

boncuklu bilekliği elime alıyorum.

ki pembe. İçerken telefondan müzik
Süheyla? Yok musun artık? Git- de açayım mı bize? Sahi mezarlıkta
tin demek. Bunca yıl sonra beni ye- şarkı çalınır mı?
niden bıraktın ha! Öyle olsun. KalaArabayı park ediyorum. Taze
balık yavaş yavaş dağılırken yürüyo- kazılmış mezar da toprak kokuyorrum arabama. Araçların çıkması la- muş be Süheyla. Toprak kokusu hani
zımmış. Yolu tıkamışım. Oh olsun iyi gelirdi insana. Bu sefer iyi gelmidemek geçiyor içimden, bunca yıl siz yor. Cebimden bilekliği çıkarıyorum.
benim yolumu tıkamışsınız meğer. Sana almıştım. O gelmediğin gün veBensiz sefasını sürmüşsünüz Sü- recektim sana. Gelmedin ama bak
heylalı hayatın. Yine de ihanet ede- ben geldim. Son suyunu beraber içimiyorum ona. Açıyorum yolu. Me- yoruz. Şu başucundaki kaypak mavi
zarlığın arka kapısından çıkıyorum eşarbı sökeyim. Yakışmıyor sana.
ana yola. Biraz sürüyor yol. İlk dönemeçten sağa dönüyorum. Sonra
tekrar sağa. Başladığım yerdeyim.
Mezarlığın ana kapısının orada. Giriyorum yeniden içeri. Bu sefer kolay
kolay bırakmak yok seni. Bu gece
birlikteyiz. İki şişe su sakladım. Biri

“56.Ada
Ö. 22.10.2022”

Nisan Kumru

N

isan Kumru’yu seslendirme sanatçıları arasında öne çıkaran
yanlardan biri spikerliğinin ve yazarlığının etkisiyle edebiyat dünyasına
sağladığı katkı. Türkçeyi doğru kullanabilmemiz adına rehber olmak için
yaptığı çalışmalar ve birçok edebi

eserin onun sesiyle hayat buluşu
çok kıymetli. İstedik ki onun bu keyifli yolculukta hayatıyla, dönüm
noktalarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle ilgili samimi paylaşımlarını
okurlarımızla buluşturalım. Bu çerçevede yaptığımız söyleşi sizlerle…

YÜK: “Yük’lü Sorular “ köşemize hoş geldiniz. Programınız
Lisanımünasip'i ve bazı Instagram paylaşımlarınızı düşünürsek
bir spiker ve seslendirme sanatçısı olarak sizi telaffuz hatalarını
anlatmaya yönelten etmenler
nelerdir?

celiklerine, kelime ve cümle vurgularına karşı özensiz ola ola azınlıklıkların kullandıkları gibi bir konuşma dili ya da seslendirme dili oluşuyor. Kaba, bir dil oluşuyor. Bundan kimse hoşlanmaz. Ben yeni değilim bu alanda kıdemli büyüklerimizi anmak yerinde olacaktır: Ömer
Asım Aksoy, Yavuz Bülent Bakiler,
NİSAN KUMRU: Teşekkür
Feyza Hepçilingirler, Şener Mete,
ederim, hoş bulduk. Kendi hatalaLevent Dönmez vd.
rımdan epeyce doğru öğrendim, diyeyim. Bunları listeme kaydetmeye
YÜK: Şiir yazmanın da yobaşladım. Benzer hataları, eğitimli rumlamanın da öyküye göre daçoğu kişinin de (ki bunlar oyuncu, ha zor olduğu söylenir. Seslenseslendirme sanatçısı, spiker) yap- dirme açısından ele alırsak şiir ve
tığını fark ettim. (Bugün listeye öykü seslendirmesini bu bağbaktım 5300’den fazla satır olmuş. lamda nasıl değerlendirirsiniz?
:)) Hep aynı yanlışları yapıp durmaNİSAN KUMRU: Öykü, daha
yalım diye tecrübe ettiklerimi payuzun olmakla birlikte şiire göre dalaşmaya başladım. K’yi kalın söyleha kolay seslendirilir. Şiirde, hele
yip “KAAmil desek de Kâmil Bey
modern şiirde parçacıkların nasıl bir
döner bize bakar” diyenler çıkabilir
bütün oluşturduğunu anlayabilmek
ama böyle böyle dilimizin musikisi
gerekiyor iyi yorumlamak için.
bozuluyor. Uzun vokallere, ses in-

Cümlenin dağıtılmış ögelerini görebilmek, anlamı aktarırken ritmini
de kaçırmamak gerekiyor. Şiiri en
iyi şairi anlar ama bir şiir tahlilcisi
şairinin düşünmediği şeyleri de ortaya koyabilir. Tıpkı bunun gibi bir
seslendirme sanatçısı da şairinden
daha iyi okuyabilir bir şiiri.

diğine inanıyorum. TRT Arşiv’de
eski röportajlar yayımlanıyor orada
halkımızın, çocuklarımızın ne kadar düzgün konuştuğunu görüyoruz. Çocuklar (özellikle kız çocukları) aslında güzel cümleler kuruyorlar, öğretmediğimiz hâlde az bilinen bir kelimeyi doğru telaffuz
edebiliyorlar, sonradan özel bir
YÜK: Kuşak çatışmasını ne
gayret gerekiyor galiba bozabilmek
yazık ki en çok karşılıklı konuşiçin.
malarda görüyoruz. Türkçenin
özellikle aile içinde ehemmiyetiYÜK: Arkası Yarın prograni yaygınlaştırmak ve çocukların mıyla büyüdük. Bu çoğumuza
hitapta, üslupta özenli olması seslendirmenin etkisini televiziçin aile bireyleri ve eğitimciler yona göre daha çok hissettirdi,
dolayısıyla radyo kültürünün
nelere ağırlık vermeli?
farklı bir gücü olduğunu düşünNİSAN KUMRU: Pedagoglar,
dürttü. Siz bu konuda neler söyçocuklarla çocukça konuşmak için
leyebilirsiniz?
kelimeleri bozmayın derler, ben de
bunu söyleyebilirim. Her zaman
NİSAN KUMRU: Ben, arkası
kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. yarınları, radyo oyunlarını hâlâ dinDoğru telaffuzun, dil özeninin ne- lerim. Çalışma alanımla drama yazaketi sağlayacak kelime seçimini pımları olduğu için bu alanda birve tonlamayı da beraberinde getir- çok eser üretilmesinde katkım ol-

du ve üretmeye de devam ediyoruz. Bu yapımlarda dinleyici muhayyilesinde mekânı, sahneyi kendi
kurar; seslerin yüzlerini kendisi çizer. Hayal gücü daha çok çalışır. So-

yut düşünme becerisini geliştirdiği
söylenir bu tür yapımların. Radyonun popülerliği günümüzde bitti
ama sesin büyüsü devam ediyor.
Podcastler yaygınlaştı. Avrupa’da

sesli film şeklinde tasarlanan ses
tiyatrolarının epey yaygın olduğunu duymuştum. Sesli kitap sunan
platformlar bu alana da yatırım
yapıyor. Seslendirme sanatçısı,
oyuncu açısından bakarsak dublajda alttaki kılavuz sese göre konuşursunuz. Filmlerde dizilerde
oyunculuk sergilenebilir ama sadece ses ile oyunun verilmesi oldukça beceri isteyen bir alandır.
Ses büyüsünü korumaya devam
edecek.
YÜK: Farklı bölgelerimizde
kullanılan halk diline hepimizin
denk gelmişliği vardır. Özellikle
büyüklerimizin kullandığı kelimeler, şimdiki anlamlarıyla karşılık bulduğunda heyecanlanıyoruz. Bu kelimeleri hatırlatmak, edebî eserlerde kullanmak
Türk edebiyatında önem mi arz
eder yoksa okuyucu kitlesini mi
sınırlandırır?

NİSAN KUMRU: Ben rastlayınca seviyorum bu ifadeleri. Konyalı bir yazarın öyküsünü okurken
o yöresel ifadeleri okuyunca diyorum ki işte bu duyguyu ancak bu
kelime anlatırdı. Yani sorun olduğunu düşünmüyorum. Üslup diyebiliriz ve edebiyatta bir renk.
YÜK: Sosyal medyada klavye dili dediğimiz kısaltmalar,
randomlar sizce dile zarar veriyor mu?
NİSAN KUMRU: Veriyor bence, bazılarını eski nesil anlamıyor;
mesela ben anlamıyorum. Emojilerin de çoğunu anlamamakla birlikte bazılarının iki üç satırlık cevap
mahiyetinde bir meramı kolayca
ifade ettiğini de düşünmüyor değilim. Tekrar insanlığın başına gidip
çivi yazısına geçebiliriz.
YÜK: Diksiyon ve telaffuz
konularında yaptığınız yayınlar,

insanların İstanbul Türkçesini
konuşabilmeleri ve kelimeleri
doğru söyleyebilmeleri yönünden önemli. Sizce herkes İstanbul Türkçesi konuşmalı mı?

berleri sunamazsınız. Fakat sorun
şu, modern insanlar hangi yörenin
ağzı olduğunu bilemediğimiz bir
dille konuşuyor modernlik adına.
Evet, herkes spiker gibi İstanbul ağzıyla konuşmak zorunda değil ama
NİSAN KUMRU: Jean Chrisana dilini güzel ve nazik konuşmak
tophe Grangé’ın Son Av romanında
için elinden geleni yapmak zorunşöyle bir pasaj vardı: "Diksiyonu
da.
mükemmeldi. Olumsuzluk ifade
eden her kelimeyi çok iyi vurguluYÜK: Yazılan her eserin takiyor ve konuşurken hiçbir heceyi binin mümkün olmadığı bu deyutmuyordu ve bu onu daha da sı- virde seslendirme yapacağınız
kıcı yapıyordu." Herkes günlük ha- eserlerin seçiminde nelere dikyatta spikerler, seslendirmeciler gi- kat ediyorsunuz?
bi konuşursa aynı böyle olur. Şayet
NİSAN KUMRU: Daha çok basunuculuk, spikerlik, muhabirlik,
na gönderilen kitaplardan, dergileroyunculuk gibi mesleklerdeyseniz
den seçiyorum. Telif hakkında dikişinizin gerektirdiği profesyonelliğe
kat ederek meşhur yazarların bilizaten sahip olmalısınız. En azından
nen öykülerini de seslendirmeye
işinizde konuşmanıza çekidüzen
çalışıyorum.
verilmiş olmalıdır. Yöresel konuşYÜK: Bize vakit ayırdığınız ve
malar bir güzelliktir, zenginliktir,
sürmelidir. Diğer yandan Ege ağzıy- verdiğiniz samimi cevaplar için
la bir oyun oynayabilirsiniz ama ha- teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
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Çilem Dilber’in “Kuyruklu Yalan”ı
Şeyda Başer Eroğlu

S

anata bir bütün olarak baktı- yazarı dürter. Freud’un bahsettiği
ğımda onun, sanatçının duygu- “doyuma kavuşturulmamış düşlem-

larının bir yansıması olduğunu görü- lemenin itici gücü”yle yaratım devreyorum. Bir sanatçı olan yazarın da ye girer. Çilem Dilber, zihnindeki immetinlerinde yapmak istediği budur. geleri “Kuyruklu Yalan”da ete kemiğe

Duygularını okura geçirebilmek, onu büründürmüş.
etkilemek ve onda kalıcı bir iz bırak-

On bir öyküden oluşan kitap

mak. Yazarın içinden taşanların, plas- Julio Cortázar’dan bir alıntıyla başlıtik sanatların aksine kullandığı mal- yor: “Gerçekliğin çerçeveleri kırıldı.”
zeme yalnızca kelimelerken, yoğun- Epigrafın verdiği ipucunu takip ediyoluğunu kaybetmeden okura aktara- rum. İlk öykü “Suzey” mitlerden, Orta

bilmesi oldukça güç bir eylem. Hâl Çağ’dan edebiyata sızmış, içinde yaböyle olunca sanatçı, kendi iç gerçek- şadığı toplum tarafından ötekileştirilliğinin tamamını eserinde veremiyor; miş kadının hikâyesi, günümüz femibelki ona en yakını bulmaya çabalıyor. nist yazınında erkek egemenliğini
Tabii bu gerçekliğin, okura ulaşmadan ters yüz etmek için sıkça karşımıza
önce, sanatçıyı rahatsız etmesi gere- çıkan konulardan biri. Yüzyıllardır

kir. Bir ses, durum, hareket önce im- dinleyerek büyüdüğümüz masallar,
geye dönüşür; sonra huzursuz bir el destanlar, mitlerden yola çıkarak kur-
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gulanmış öyküde beni duraklatan en eserler yoğun çalışmalar ve adanmışönemli unsur ikilemelerin yoğunluğu lığın sonucunda ortaya çıkar.
oluyor. “Fısır fısır, ufak ufak, bağır ça-

İkinci öykü “Yolculuk” eylemle

ğır, çalı çırpı, ışıl ışıl, ağır ağır, buram başlıyor. Hâkim bakış açısının kullanılburam, gizli gizli, baştan aşağı, içten dığı metinde ilk paragraftaki hareketiçe, kova kova, tir tir, salına salına, kıkır leri takip ediyorum. Hikâye kişisi Kocakıkır, aheste aheste, kara kara, gece nene “kadın başlı, kanatlı” bir aslanla
gündüz, ağır ağır, şıkır şıkır, hayal me- karşılaşıyor. Çilem Dilber öykü boyunyal, ince ince, çıtır çıtır, zar zor…” Büyü- ca geleneksel hikâye anlatıcılığından
lü gerçeklikten çok masala teşne bir yararlanıyor. Öyküde hâkim bakış açısı
anlatımda masalsı bir yorum yakala- kullanılmasına rağmen kimi yerde kamak için bile olsa ne kadar fazla bir rakterin iç sesiyle anlatıcı iç içe geçikullanım.
yor. Bu durum kanaatimce yazarın biYanlış bir tespit yapmamak adı- linçli bir tercihi, karakterin iç monona dünya edebiyatındaki örneklerine loglarının nerede başlayıp nerede bit-

baktığımda büyülü gerçekliğin gerçek tiğini kesinleyemiyorum. Yazarın amadünyaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve cı kurmaya çalıştığı karmaşık zihinsel
işçilik

gerektirdiğini

görüyorum. yapının okuru afallatması fakat okur

Marquez, Paris Review dergisinde ver- istemeden “Bunu kim söylüyor?” sodiği bir röportajda edebiyatı maran- rusunu sormak durumunda kalıyor.
gozluğa benzetir. Marangoz gibi yazar Yazarın sesiyle hikâye kişilerinin sesi

da gerçek bir malzemeyi forma sok- birbiri içine geçince metin sakatlanımaya çalışır. Ona göre kaliteli edebî yor. Ayrıca bu bakış açısında her şeyi
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bilen yazarın karakterleriyle ilgili soru destekliyor: Büyülü gerçeklikten çok
cümlesi kurması da başka bir sakatlı- masalsı bir anlatıma yakın. Bunu öyğa neden oluyor bana göre. “Neydi o? küdeki “Az gittiler, uz gittiler,” (s.22)

Neye devam etmeliydi?”, “Fahri’nin tekerlemesinin girişiyle örneklemem

anası toprağa karışalı yıllar olmamış mümkün. İkilemelerle kelime tekrarmıydı?”,

“Acele

etmeliydi.

Ne- ları bu metinde de yakamızı bırakmı-

ye?” (s.20-21) Bu bakış açısında anla- yor maalesef. “Kınalı kınalı, akıta akıtıcı soru cümlesi kurmayacak mı, diye ta, okşaya okşaya, kıkır kıkır, fıkır fıkır,
sorabilirsiniz. Elbette kuracak. Sait şıkır şıkır, koca koca, pare pare, kaFaik’in “Semaver” öyküsünden bir ör- vurdu da kavurdu, cıp cıp…” Anlatının

nekle savunduğum görüşü daha iyi bir paragrafında kullanılan “Ağaçların
açıklayabileceğimi düşünüyorum. Se- arasında birbirine karışmış kuş seslemaver ’de yazar, Ali’yle annesini anla- ri. İspinoz, saka, baştankara, sıvacı,”
tırken “Mesutları çok az bir mahalle- cümleleriyle aklıma Sait Faik için an-

nin çocukları değil miydiler? Anasının latılan bir anekdotta “Bırak canım,
çocuğundan,

çocuğun

anasından adam daha balıkların adlarını bilmi-

başka gelirleri var mıydı?” ifadelerini yor, ondan hikâyeci olmaz,” dediği gekullanır. Bunlar sözde soru cümleleri- liyor. Dilber’in “kuş sesleri” deyip geçdir; aslında okura yöneltmek, okurun memesini önemsiyorum.
zihninde karmaşa yaratmak için değil

“Tarihi Duvar Bakiyesi” diyalogla

mevcut durumu onaylamak için ku- başlıyor. Diyalog yazımının kolay olrulmuştur.
madığını düşünsem de okuru öykü“Yolculuk” öyküsü bir önceki nün içine hemen alması adına iyi bir
metinde

savunduğum

görüşümü başlangıç olduğu kanısındayım. Diğer
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öykülerinde olduğu gibi Dilber’in tercihi çıkması hareketin eksikliğinin fark edildevrik cümlelerden yana. “Gerçeğin mesine neden oluyor. İlk iki öyküde, ca-

bulanıklaştığı günlere evrildi gece- dı miti ağırlıkta olduğundan kitabın büler.” (s.28) Metnin ilk paragrafında faz- tününe bu konunun hâkim olabileceğilalık diyebileceğim birbirinin anlamını ni düşünüyorum ama üçüncü öyküyle
içeren ifadeler var: “Tilki uykularıyla farklılaştığını görüyorum. Hikâye kişisi

geçen bir gece daha. Bölük pörçük, rü- Galip’in içinde debelendiği boşluktan
yasız.” Okuduğum kadarıyla yazar eksil- bir çiçek bahçesine dönüşümünü okurtili cümleleri yoğun olarak kullanmış, ken Galip ismi geçene kadar başkarakbununla okurun zihninde bir tamam- terin erkek olduğunu fark edemediğimi

lanma olmasını istiyor fakat arada yük- söylemeliyim. Aynı hissi “Dilsiz Kâhin”
lemli cümleler kullanması metnin ritmi öyküsünde de yaşıyorum. Kadın karakaçısından daha iyi olabilirdi diye düşü- ter özelliklerinin baskınlaştığı erkeklenüyorum. “Dilsiz Kâhin” öyküsündeki şemeyen kişiler var. Hikâye zamanıyla
“Otuzlarımdayım. Turşucu Deresi’ndeki geçmişe dönüşlerin keskin çizgilerle

dört katlı apartmanda. Bahçesinde ıh- ayrıldığı metinde anlatıcıyla iç konuş-

lamur ağaçları. Sabah serinliğinde bay- malar birbiri içine geçiyor. Okurun bugın kokusu. Üç arkadaş bir evde. Koca ralarda zorlanacağını yinelemeliyim.
koca adamlar. Gündüz iş güç, gece se- “Tarihi Duvar Bakiyesi”nde ikilemelerin
fa,” paragrafındaki bu cümlelerden yola azaldığını, dilin sadeleştiğini belirtmem
çıkarak eksiltili cümleler belki bilinç gerek.
akışı için uygun olsalar da anlatıcının

“Sebastian” yukarıda adı geçen

okura konuştuğu kısımlarda karşımıza öykülerden kurgu ve teknik bakımdan
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ayrılıyor. Karakterin iç monoloğuyla mesi ya da bağlaması öykülere derinbaşlayan metin anlatıcının değişme- lik kazandırıyor. “Kuyruklu Yalan”da
siyle gerçekliğe dönüyor. Hikâyenin köpek; “Kral ve Adamlar”da kedi; “Siz
bana yabancı bir gerçeklikte olması Hepiniz Ben Tek” öyküsünde sivrisi-

beni heyecanlandırırken endişelendi- nek; “Yumruk” metninde kedi ve kuş
riyor da. Çünkü yazarın en iyi bildiğini metaforları anlatıları başka bir açıdan,
yazması bilmediğini yazmasından da- günlük anlamla yetinmeyen bir deha gerçekçi ve başarılı olmasını sağla- rinlikte, soyutlama olanağı vererek
yacaktır diye düşünüyorum. Sebas- okumamı sağlıyor. Sığlıkla kapalılık
tian Brown iki gün sonra London arasında gidip gelmiyorlar. Kelime

News’te şüpheli bir ölümle kendine tekrarları, anlatıcıyla iç konuşmaların
yer bulurken ben bir okur olarak bu sarmallaşması, hâkim bakış açısının
öykünün içine neden giremediğimi ve soruları, anlatıcı konumunun kararendişemde haklı mı çıktığımı sorgu- sızlığı gibi bazı tekrarlar azalmış, okuluyorum. Hikâye kişisinin karakteri, run tamamlaması için belirsiz bir
geçmişi ve atmosferi hakkında çok az sonla bırakılmış öyküler bunlar. Anla-

şey bilmem bütün bu sorularımı do- tılar doğrusal bir şekilde ilerlemiyor,
ğuruyor.

zaman sıçramaları ve geri dönüşler

“Kuyruklu Yalan”, “Kral ve Adam- var. “Kuyruklu Yalan”da “Evlerden yalar” ve özellikle “Siz Hepiniz Ben Tek”, yılan dumanlar,” bize mevsimin kış
“Yumruk” en derinlikli öyküler olarak olduğunu söylüyor ama o kadar ;
karşıma çıkıyor. Yazarın adı geçen “Şah Mat”ta mekânda kirden sarargerçek mış perdeler, sigara yanıklarından göz
dünyadan bazı varlıklarla özdeşleştir- göz olmuş koltuklar var fakat burası
metinlerinde

karakterleri
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neresi, ev mi, ofis mi kararsızım. Ey- şimi diye bir şey de söz konusudur.
lemler arasındaki kancalar bir neden- Kendi adıma söylemem gerekirse sasellik göstermediğinden atmosfer ka- natçı geliştikçe, farklı teknikler deneyefamda oluşmuyor. Bana göre yazar rek kendi üslubunu aradıkça dönüşe-

gerçek bir olay ya da mekândan yarar- cektir. Zaten Kafka’nın da dediği gibi
lanmasa bile atmosferin ayrıntıları ikna “Yazarın varlığı tekniğinden başka bir
edici olduğunda okur hepsini kabul şey değildir.” Çilem Dilber’in ikinci öykü
edecek ve kurmaca bir dünyada gezin- kitabını bekliyor; onun yeni eserinde
menin tadını çıkaracaktır.

nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, üslubunu

Kitabın sonlarına doğru yazarın tanıyıp tanıyamayacağımı merak ediyo-

değişimini gözlemlediğimi söyleyebili- rum.
rim. Aynı zamanda bence yazarın geli-
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Metamfetamin Tutanakları
Fatih Selvi

K

emiklerim yeter tamam, ne var ki bura-

katıksız bir nefretten ibaret olduğunu, bir

da bunca tutulacak, kime ne zararım
değdi, tıkılan bir fare miyim döne döne hiçli-

insana dönüşmemi istiyorlar belki bir çocuk
gibi hesapsız gülmemi utanmadan ağlamamı

ğimde, kristalin istem dalgası burgu burgu

oysa bu ölüm kalım anlaşmasında olmazsa

özütüme ilerlerken kapıların bittiği ve en derin yolculukların küflü serinliğinde dibine di-

olmaz tek madde var, bırakın gideyim.

bine gayyanın, iblisler uzun betimlemelerle
bir yol tarifi yaparken yine de tatmin olmayan bir karanlığın zeminine domuz bağıyla
iliştirilirsin, yanlış yaşam alarmlarıyla çatlağı
büyüyen çürük bir yumurtasın sen, zehrini
kibrini ve yenilgilerini en küstah yalanlarından sızdırırken bana hiç kimse acımıyor dersin, hayali bir mağduriyet senaryosunda kedi
leşi gibi atılırsın otoyol kenarına ama milim
milim batan kıymıksı düşünceler püreleşmiş

beynimin sancılı sinyallerini iletiyor her yanıma, yakın kavramım kaybolmuş hep uzaklaşa uzaklaşa benliğimin sünen lastiğiyle tüm
varışlardan tiksinti duyuyorum, bu renkler
bu sesler kapatıldığım kütleme ulaşmıyor,
hep kara kuru düşman şekiller kalleşçe iliklerimde dolaşım hakkı elde ederek o bana
kan diye bırakılan irin borularının içindeki
döngüye sızıyor, yırtık dağınık gözlerimdeki
bulanık ışığa ulaşmak isterken dışarıdakiler
bilmiyor içimde patlayan yaşam cevherimin

*
Gözlerim açık uyumak istiyorum. Her

şeye biraz ara versek. Naftalinin diriltici dansı
başlasa zihnimde sakince. Kolumu ötesine
saldığım duvarın arkasından, beraber gittiğimiz 23 Nisan şenliklerinde aldığı mor balonu
uzatsa babam bana. Yürüsek en uzun eve
dönüş yolunda diğer elimde pamuk şekeri.
Eski bir yer sofrasında çocuklar, ekmeğe en
adil şekilde sürülmüş çokokremin ağız kenarlarına işlediği desenlere gülüşse. Bakıyorum ve çok uzaklarda yüzleri silinmekte olan
bir mavi önlüklü çocuklar şenliğinde uçuşuyoruz hep beraber. Kuzunun boynuna sarılıp
verdiğimiz aile pozunun etrafını boşaltan zamana lanet ediyoruz. Bir esinti çıkıyor, hışırdayan elma ağaçları. Tulumbadan kuruna
akan buz gibi suya düşüyor elmalar, al ve ye.
Çatapat oynarken parmak uçların yanıyor
ama bozuntuya vermeden. Bu eski zamanlar
seremonisinde çekip gidilesi köşeler icat
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eden, çırpınan ve cılız otlara tutunarak çekil-

mu, kurtarın beni buradan beni benden sizi

diği uçurumdan kurtulmaya çalışan ruhunun

benden kol ve bacaklarımın bağlandığı atları

karmaşası bunlar hep. Çırpınıyorsun. Vücu-

dört farklı yöne koşturarak, zeminde parlayan

dun yorgun düşerken dümeni hafızana bıra-

salyamın içindeki pıhtılı kanın kokusu çarpı-

kıyor. Gidişler, gelişler, bu salınımlar… Ne yana

yor burnuma, ayak tırnaklarımdan saç kökle-

savrulursan savrul, kaybolan her anın içine

rime doğru hızla yayılan bir ürperti ve titre-

bıraktığın ekmek kırıntılarının takip tutanak-

meler canım çıkarcasına, iskeleti usulünde

ları okunuyor bir gün. Dönüp kendine çarpılmaların şiddeti kemiklerine saplanırken ne

çekilip alınmış bir sakatat yığınıyım ben, odaya hamam böcekleri doluşuyor kapı altından

çok unuttuğunu anlıyorsun, varlığının ipuçla-

topuklarımdan başıma doğru yayılıyorlar ku-

rını; ardına kırık kaleminin ucuyla yazıp çizdiğin.

laklarımdan ve ağzımdan içeri, açlıkları bu şölen sofrasında gideriliyor ciğerlerim kemirili-

*

yor duymuyorsunuz, boğulmak üzereyim hep

yine aynı tavan aynı kırbaçların yanaklarımı göz kapaklarımı kavuran aynı çırpışları,
ayak sesleri beyaz terliklerle ağzıma zorla tı-

tutukluk yapan nefesimin inadıyla geciken

finalin sancısı oysa tek kurtuluştu karışmak
yavaş yavaş tozuna hiçliğin.

kılan acı hapların öksürünce burnundan fışkı-

*

ran taneleri, iri pençelerle bileklerimi kafamı
sıkıştırıyorlar işleri bitince sessiz adımlarla çe-

Kendimden kovulmuştum, yüzümü çıkaramıyordum. Daha da istedim, tüm redde-

kip gidiyorlar, yüzüstü uzandığım yerden aya-

dilmişlikleri. Her insani ayrıntıyı içimden sü-

ğa kalkmaya gücüm yok, son bir kez amfetamin son kez alsam altın vuruş şu işkence

pürdüğümde, ölümün kapısını tıkladım. Kötülük ritüelleri, sapkın ayinler… Satılmış ruhlara

büsbütün sona erse, çarpıntılar artıyor kalbim

yalancı Mefisto fısıltıları…

bu yok oluş seanslarına katılıyor çılgınca temposuyla, uykuya dalmak ya da sakinleşip

Damarlarıma yokluğu saplar, enjektöre
emrederdim: ‘’Al ve götür.’’ Taklidî cehen-

usulca sonumu beklemek isterken o göğsümün içinde cıva topu kadar oynak ve çılgın bir
gümbürtüye dönüşüyor, bir koçbaşı kaleyi
dışa yıkacak hain bu bozuk hikâyeyi burada
sonlandırmak istiyor, çık dışarı fırla kalbim bir
gülle gibi ve özgürlüğünü kap bedenimden,
dehşetin sarsıntıları yutuyor çer çöp vücudu-

nemlerden dönen göz kapaklarım yaşam artığı bir yorgunluğun ağırlığıyla kırpışırdı. Buharlaşıp karışıyordum bu lanetin tütsülerine
parça parça. Ayılmak çırpınmalarla gelen iş-

kenceydi. Hâlâ var olmak sancısı midemi buruştururdu. Harmanken duvarları tekmeler,
herkese saldırırdım. Kırık bilek ve parmaklar,
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dökülen dişler, mosmor gözler: Aynada sür-

Ölümle terbiye edilmeye çalışılmış vahşi bir

realist bir zombi çalışması.

hayvanın hayata tutunma inadı vardı onlarda. Yumuşak kadife bir döşeğe benzeyen

Aylar sonra iğne ipliğe döndüğümü
fark ettim. Nefes alamıyor, uyuyamıyordum.
Delirmeye başlamıştım. Çürük suratlı hortlaklarca gözetleniyordum. Düşmanlarımın

kurduğu komplonun kıskacındaydım. Tekinsiz başka mahluklar takip etti beni; ifritlere
yakalandım güpegündüz. Vahşet, hep vahşet
çağrışımları üreten bir lağım çukuruydu kafam. Sahne hep aynı sonla kapanırdı; kaçışlar, kayboluşlar...
*
Çarpıntı nöbetlerinin arası uzadı. Vücudumu biçen kırbaçların şiddeti azaldı ama
başıma sık sık korkunç ağrılar saplanıyor.
Uykuyla uyanıklık arasındaki çizgi neredeyse
kayboldu. Hep uyumak istiyorum. Zamanım
rüyalarda geçiyor.
Görevlinin getirdiği çorba kabı genişleye genişleye dev bir kazana dönüştü bir ke-

resinde. Baharat parçaları serseri kütükler
gibi dumanı tüten sıvının içinde dönüyordu.
Birden başım döndü ve kaba düştüm. Anında haşlanan bedenim yanımda dönüp duran
dev tahta kaşığın kuvvetiyle çember çizmeye
başladı, kaşık bir kayık gibi beni kaldırıp iğrenç dev bir ağza götürdü. Ağzın sahibini tanıdım; bu bendim. Kırık üst dişimle cıva dol-

gulu azı dişim intihar kayalıkları gibi duruyordu dev mağaranın içinde. Gözlerimdeki
ifadenin korkunç yabaniliğinden ürperdim.

dilimin üzerine bırakıldım. Usta hareketlerle
hâkî kayalıkların uçlarına itelenip ısırıldım.
Kenetlenen dişler kaburgalarımı birbirine

yapıştırdı. Dev çenenin bir sonraki kapanışıyla iki bacağım gövdemden ayrıldı. Çalkalanıp
çiğnenmeye devam edilerek un ufak oldum
ve nihayet yemek borusunun zifiri karanlığına itildim. Öylece sonu gelmez bir düşüş
başladı. Bir ara çok uzaklarda parlayan cılız
bir ışık görür gibi olup umutlandım. Ardından
tekrar sonsuz bir tünele dönüşen bu mutlak

karanlıkta yer çekiminin tutsağına dönüştüm. Düştüm, düştüm, düştüm…Ta ki gözümü açana kadar.
*
Annem geldi. Eski suçlarım tokatlamaya başladı birden yüzümü. En silinmez olanlar. En acımasız darbelerle kalbini parçaladığımda, kafasını çevirip ağlardı sessizce. Oğluna yalvarırdı, ‘’Yapma, etme,’’ diye. Yaptım.
Ettim. Yüzündeki dehşetin yansımasında
berbat göründüğümü sezdim. Kırık rüya
parçalarının üstünden atlaya atlaya vardığım
bir gerçekliğin kapısında bekliyordu beni.
Gözleri bir değişikti. Loşluğun içinde ışık
anahtarını arar gibiydi. Yüzünden düşen pırıltıların ferahlatıcı yansımasını hissettim. O
ağlarken ben ağzımı açıp dilimi oynatmaya
çalıştım, çenem titriyordu. Af dilemek, ayaklarına kapanmak istedim, gücüm yetmedi.

Öykü
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Elini uzattı, yanağımı avuçlarına bıraktım.

şan hattın bitiminde başlayan şehrin öfkeli

‘’İyileş oğlum,’’ dedi, ‘’seni bekliyoruz.’’ Elinin

homurtularını duydum. Hayat oradaydı. Sakin

yumuşaklığında gri duvarı izlerken tatlı bir

bir bankta oturan annemle babama yaklaştık.

rüzgâr yakaladı beni koltuk altlarımdan: İlko-

Gülümsüyorlardı. Her şeye rağmen miydi?

kulun ilk günü, elimden tutmuş. Okul kapısındayız. Aramıza giren mesafe uzuyor anbean.

Yabancıların arasına koyup gidecek beni birazdan. Parmakları saçlarımın arasında geziniyor. Neden böyle oldu anne? Gitmesen.
*

*
Dudaksız doktor gülümseyerek içeri girdi. İlk defa izbandutları yanında yoktu.
‘’İçindeki canavarın sesini kıstık,‘’ dedi. Ama
onun hâlâ canlı olduğunu, dikkatli olmazsam
en sinsi fısıltılarla aklımı çelebileceğini söyledi.

Artık açık havaya çıkabileceğimi, ailemle

Yeni sayfalara yeni yerler, yeni uğraşlar, yeni

orada görüşebileceğimi söylediler. Tekerlekli

arkadaşlar ve yeni kelimeler ekledi. Doktor

sandalye upuzun koridorda gürültüsüzce iler-

gittiğinde kendimi otopsiden çıkmış bir ceset

ledi. Arkamdaki görevli beni binadan çıkardı-

gibi hissettim.

ğında, kavurucu güneş yasaklı bir güzelliğe
bakışımı cezalandırırcasına gözlerimi yaladı.

Sürekli diş gıcırdatmaktan sancıyan çenemi açmakta güçlük çeke çeke bulgur pilavı

Yumuşak bir rüzgâr yüzümde gezindi. Çimen
kokusunu aldım, demi oturmamış çayın, sigaranın, kızartma yağının. Bir tepenin üstündeydik. Üç yüz metre kadar aşağıdaki binayı
çevreleyen uzun duvarlar, dışarısı ile bir posa
gibi buraya tükürülenleri ayırıyordu. Gözlerimi
ötelere kaydırdım. Tebeşir izine benzer bir
bulut, gitmeye erinerek göğe asılı kalmış gibiydi. Birkaç kırlangıç aceleyle tepemizde dolanıyordu. Çığlık ve uğultulardan ibaret olan
duyduğum bütün sesler anlamlı kelimeler
şeklinde gelmeye başlamıştı kulağıma. Alkışları işiterek irkildim, bir posanın doğum günü
kutlanıyor; bir diğerinin minik oğlunun yüzü,
babasının yaşlarıyla ıslatılıyordu. Yeşilliklerin
son temsilcisi konik kesilmiş sedirlerden olu-

yedim biraz, erik hoşafı içtim. Paslı bir robot
beceriksizliğiyle ayağa kalkmayı başardığımda
başım döndü, yere yığıldım. Tekrar deneyip
ayakta kaldım. Çıta bacaklarımın üzerinde
durmakta çok zorlanıyordum ama adım atmak istedim. Yıkıldı yıkılacak bir yürüyüşle
kapıya vardığımda, ‘’Belki,’’ dedim içimden.
Soluklanmak için sırtımı kapıya vererek yere
çöktüm. Yorgun bir saatin tıkırtısını duymaya
başladım kürek kemiklerimin arasından. Her
nefesim bir saniye atımına dönüşüyordu. Derin bir nefes aldım. İçime tatlı bir sıcaklık yayıldı. Ciğerimdeki zehirli havayı hınçla boşalt-

tım, bir nefes daha aldım. Güzeldi. Sonra bir
nefes daha aldım, bir daha aldım. Bir daha…
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ava soğumaya başladıkça köyün peyzajı değişti. Yukarıdaki
çamlık dışında tüm ağaçlar soyunup
kışa hazırlandılar. Servet’le Sevde’yi
gördüğüm o kiraz bile çırılçıplaktı artık. Hiç kimseyi barındıramazdı dalları altında. Kimseyi saklayamazdı. Sahi
onlara ne olmuştu? Cenazeden sonra
bir daha hiç görmemiştim Servet’i.
Sevde zaten havalar soğuduğundan
beri dışarıda görünmüyordu. Adıgüzel’in askere Şubat’ta gideceğini duymuştum. Demek ki onların düğünü
bu birkaç ay içinde olabilirdi. Ramazan’a sormalıydım.

daha da soğudu sanki hava. Dağın
kuzey yönüne, güneşin pek ulaşamadığı kesimlerine gidiyordum. Buralarda zemin daha kaygan, taşlar daha
yosunluydu. Kayaların aralarında iri
iri mantarlar gördüm. Kahverengi,
gri, pembe benekli, ince-uzun, geniştombul, çeşit çeşittiler. Neredeyse her
ağacın dibinde ayrı bir mantar öbeği
vardı ve her gördüğüm diğerinden
farklı renk ve şekildeydi. Tabiatın pazar yeri gibi, diye düşündüm. Hepsinin tezgâhı ayrıydı.

Botlarımı bağladım, kabanımın
önünü düğmeledim, beremi taktım,
çıkıp kapıyı kapattım. Tek başıma dolaşmak istiyordum biraz. Cumartesiydi ama ilçeye gitmek istememiştim.
Soğuk ve temiz havayı çektim ciğerlerime önce. Evlerin bacalarından süzülen dumanlar, hafif ama soğuk esen
rüzgârla hemen dağılıveriyor, birikmiyordu. Evimin bulunduğu seviyeye
ise hiç gelmiyordu. Şimdi buradan daha da yukarı çıkacaktım.

Ağaçlara, bir görünüp bir kaybolan sincaplara, ben yürüdükçe sesten
ürküp havalanan kuşlara bakarak bir
süre daha ilerledim. “Korkmayın,” demek istedim onlara, “Silahsızım!”
Üzerine çizgilerle işaretler kazılmış
bazı kayaların bulunduğu bir yere geldim. Kayaların dibinde düzgünce açılmış çukurlar gördüm yer yer. Kiminin
içini ot bürümüştü. Eskiden açıldıkları
belliydi ancak kenarlarındaki kazma
kürek izleri belli oluyordu hâlâ. Mezar desem değildi, peki ama neydi
bunlar?

Çamlığı geçtikten sonra vardığım
düz alanı geçenlerde katıldığım av
partisinden hatırlıyordum. O gün gittiğimiz yönün aksine sol tarafa doğru
dolaşmaya karar verdim. Yürüdükçe

İki tepenin arasına yayılmış geniş
bir otlak vardı şimdi karşımda. Tel örgüyle arazinin bir bölümü boydan boya ayrılmış, ileride tek katlı prefabrik
binalar yapılmıştı. Yerdeki büyük ma-
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karalı teller ve onların gerileceği, yeni
çakılmış demir kazıklar buradan bile
seçilebiliyordu. Birkaç kamyonet ve
küçük bir iş makinesi göze çarpıyordu
binaların arasında. Bahsettikleri altın
şirketinin şantiyesi olmalıydı. Burası
Göğerbeli dedikleri mevki idi kuşkusuz.
Ortalıkta işçi olarak kimse yoktu
ama tel örgünün sonuna yapılmış geniş kapının yanında uzun paltolu bir
adam dikiliyordu. İki avucunu ağzına
kapatmış bu adam bekçi olmalıydı.
Önce soğuktan ellerini ısıttığını sandım. Yaklaştıkça gördüm ki avucunun
içinde sigarasını yakmaya çalışıyordu.
Biraz daha yaklaştım. Adam beni görmüştü zaten, en azından bir selam
vermeliydim.
“Merhaba! Kolay gelsin!”
Yüz metre kadar bir mesafeden
seslenmiştim. Adam cevap vermediği
gibi telaşlandı da. Cebinden küçük bir
telsiz çıkarıp bir şeyler konuştu biriyle. Ben yaklaştıkça hiçbir şey söylemeden, tedirgin bir biçimde bana bakıyordu. Ben de garipsedim bu durumu
ama yaklaşıyordum artık, buradan geri dönmek olmazdı. Keşke hiçbir şey
demeden yürüyüp gitseydim, diye
düşündüm. Yaklaştım, on metre kala
durdum.

“Merhaba.”
“Buyrun?!”
“Ben köyün öğretmeniyim. Dolaşıyordum da. Maden şirketi sanırım
burası?”
“Evet. Yasak bölgedir Öğretmen
Bey. Özel mülk. Hani, bilginiz olsun.”
“Yok canım. İçeri girecek değilim.
Ne işim olur zaten.”
Tel örgü zaten başlı başına sinirlerimi geren bir nesne iken, kapıdaki
kişinin iyi niyetli yaklaşımıma karşı
gösterdiği bu soğuk tavır canımı iyice
sıkmıştı. Adamın uzun paltosunun
içinde tabanca hatta tüfek taşıdığını
düşündüm nedense. Başka bir şey demeden, selam vermek için saptığım
yere, eski güzergâha geri döndüm.
Yeterince ilerlediğime kanaat getirdiğimde bir kez daha baktım geriye. Kapıda beş kişi olmuşlardı şimdi. Kendi
aralarında konuşarak bana doğru bakıyorlardı. Tehdit olarak görülmüştüm galiba.
Güneşin batmaya meylettiği yöne
doğru biraz daha yürüyüp iki katlı ev
yüksekliğinde ve bıçakla kesilmiş gibi
duran keskin bir kayanın çevresini dolaşınca ufak bir kulübe çıktı karşıma.
Yalnızca kapısı ve bir penceresi olan,
teneke bacası tüten bir kulübeydi bu.
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Ormancı ya da avcı kulübesi olmalıydı. Kapının yanında aynı boylarda kesilmiş odunlar diziliydi. Kim vardı
acaba içeride? Köyden biri miydi?
Uğrayıp bir selam vermeli miydi? Buradan da kovulur muydum nazikçe?
Bunları aklımdan geçirirken kulübenin arkasına bağlı bir köpek beni fark
edip havlamaya başladı kalın sesiyle.
Zincirli olması rahatlattı biraz. Oldukça iriydi ve tasması çiviliydi.
Kapı açıldı. İçeriden başını uzatan uzun boylu genç, tanıdıktı.
Filmlerden hatırladığım, kafamda canlandırdığım o dağ kulübelerinden epeyce farklıydı içerisi. Taştan
örülmüş görkemli bir şömine, duvara
asılı doldurulmuş av hayvanları ya da
şöminenin karşısında sallanan bir
sandalye gibi klişelerden beklemiyordum elbette ama bu kadar sıradan olması da tahmin edebileceğim bir şey
değildi. Öncelikle odunlar şöminede
değil, kahverengi boyası yer yer dökülmüş, üstündeki döküm kapağı ve
sac gövdesi paslanmış bir sobada yanıyor; ayağındaki yün çoraplar ısınması için yeterli gelmemiş gibi ayak
parmaklarını içe kıvırıp duran Çoban
Servet sallanan sandalyede değil, ham
ağaçtan –muhtemelen kendi çaktığısağlam bir sedirde oturuyordu. Duvarda ise av hayvanları değil morlu

kırmızılı soğan hevenkleri asılıydı ki
beni memnun eden yegâne değişiklik
de buydu.
Sedirin diğer ucuna oturdum. İlk
selamlaşma faslından sonra yerdeki
kilimi inceledim bir süre. İnce ince işlenmiş detaylı motifleri vardı. Kenarları aşınmıştı ve biraz da kirliydi ama
hâlâ solmamış renkleriyle İstanbul’daki antikacıların eline geçse çok
yüksek bir meblağdan satılacak gibi
görünüyordu. Mahmut Ağa’nın evindeki gibi yere oturup elimle dokunma
isteği duydum.
Sobanın üstündeki mavi çaydanlık tıkırdamaya başladığında Servet
kalktı, duvardaki rafın üstünden bir
poşet getirdi; içinden bir tutam çay
alıp attı demliğin içine. Sedirin yanındaki küçük masada bir çay bardağı
vardı, köşedeki ıvır zıvırın arasından
bir bardak daha buldu getirdi. Hareketleri acemice ve telaşlıydı. Burada
pek konuk ağırlamıyordu, belliydi.
Konuya bir şekilde girilecekti elbette. Servet de benimle aynı şeyi düşünüyor olmalıydı. Hoşbeş faslından
sonra asıl mevzuya geçmeden önce
uzun bir sessizlik oldu. Odayı inceleyerek bu boşluğu kendince dolduruyordum. Servet ise yeni çıkardığı bardağı kulübenin diğer köşesindeki

7
musluklu bidonda ağır ağır yıkıyordu.
Bu şekilde birkaç dakika geçti.

nesi Steinbeck, Gorki ve Kafka’ ydı.
Bende şaşkınlık had safhadaydı artık.

“Senin mi Servet burası? Sen mi
yaptın?”

“Vay be kardeşim! Valla bravo.
Bu köyde kitap okuyan birini görebileceğimi hiç sanmazdım. Üstelik
de…”

“Yok, ben yapmadım. Köyün malıdır. Avcılar, çobanlar ortak kullanır;
karda kışta bi zorda kalan olursa sığınır. Ben de gelirim bazı işte böyle.”
“Köyün tek çobanı sensin galiba.
“
Kafa sallayıp geçti bu soruyu Servet. Zaten alacağım cevap neyi değiştirecekti ki? Öylesine sormuştum ben
de. Sorulardan aklıma gelenleri, belirli
bir bağlantı olmaksızın sıralıyordum
işte.
“Sen kaça kadar okudun Servet?”
“İlkokulu bitirdim Özer Hoca.
Fazlasını okumaya talihimiz elvermedi. İşe güce koştuk genç yaşta.”
“İster miydin daha yükseğini
okumayı? Hani bazısı ne kadar zorlarsan da okumaz ya…”
“İsterdim tabii. Kitap okumayı
bırakmadım zaten. Bak o sedirin altı
doludur. Diploma dersen bu saatten
sonra gerekmez bize.”
Bu söz üstüne eğilip sedirin altındaki çuvalı çektim, çıkardım. İçi kitap
doluydu. Görebildiğim ilk birkaç ta-

Büyük bir pot kıracağını düşünüp sustum. Aklıma Ramazan’ın aynen böyle susuvermesi geldi.
“Üstelik de çoban diyecen değil
mi Özer Hoca!”
Öyle bir gülümsedi ki Servet, çakır gözlerini kısıp tüm dişlerini göstererek, buz olsa ısınırdı. Onun bu içten
tavrı beni de rahatlattı.
Bundan sonra Servet’in okuduğu
kitaplar üstüne konuştuk. Bazılarını
ben bile okumamıştım henüz. Takas
edecektik okudukça. Bir hafta sonu
ilçeye inip Servet’e hediye birkaç kitap almaya karar verdim. Yeni tanışmış da olsak üç beş kelam edebileceğim birini bulmuştuk ya sonunda
köyde, değerdi. Hem de en ummadığım yerden çıkmıştı o biri.
Servet de bir süre sonra o ilk sıkılganlığını yenmiş, muhabbet ilerledikçe bu İstanbullu gence kanı kaynamaya başlamıştı galiba. Saygısını bozmuyor, hâlâ “hoca” diye hitap ediyordu ama sırf kitap okuduğu için ona
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cahilce davranışlarda bulunan köylülerden sonra bu okumuş çocuk iyi hissettirmiş olmalıydı.
“Sorma Hoca’m,” diyordu bana
yakınarak. “Kitap çocuk işiymiş. Okuyup da âlim mi olacakmışım! Sonra,
“Sen bi garip çobansın, ne uğraşın kitapla mitapla?” derler hep. Anlatamam. Okuma aşkını onlara izah edebilmem mümkün değil. Hem benim
kabiliyetim yetmez anlatmaya hem de
onlar hiç anlayacak gibi değiller. Kapatmışlar kendilerini. Dış dünyaya
kapatmışlar. Edebiyata kapatmışlar.
Dünyaları o kadar sınırlı ki!”
Karşımdaki çobanın kurabildiği
bu cümleleri üniversitedeki birçok arkadaşımdan duymamış olmanın şaşkınlığını bastırarak karşılık verdim:
“Seni o kadar iyi anlıyorum ki
Servet kardeşim. Ben de benzer şeyler
hissediyorum. İnsanların okuma yazma bilip de kitap okumak istememesini anlayamıyorum. Beş duyuyu ayrı
ayrı kullanacak ama birleştiremeyecek kadar tembel galiba insanların çoğu. Bakmayı seviyorlar mesela sadece. Öylece bakıyorlar. Televizyonda
çıkan her şeyi kesin bilgi gibi kabullenmeleri de bunun kaçınılmaz bir sonucu. Oysa bu, yani izleme, o kadar
ilkel bir duyu kullanımı ki! Göz ve be-

yin aynı anda çalışamıyor sanırsın kimilerinde. O, sadece baksın veya sadece dinlesin istiyor. Düşünmek, sorgulamak istemiyor. Dedikodunun en
sağlam haber alma kanalı olmasının
da temelinde bu yatıyor olmalı.”
“Okuma yazma öğrenince buna
değmeli, haklısın Özer Hoca. Babam
rahmetli mesela ümmi idi. Hayatında
tek kelime okuyup yazmadan göçtü
gitti. Baksan, neyi eksik yaşadı? Hiç.
Eee? Kitap okuyup kendini geliştirmeyeceksen okumayı da öğrenmeyiver o zaman! Oysaki hayat ne kadar
kısa be Hoca. İnsan dediğin, altmışından sonra yolcu. Okuyacak ne çok kitap, öğrenecek ne çok şey var. Ömür
yetmeyecek çoğuna Allah bilir ya.”
“Yetmez elbette Servet. Her yazılanı okuyamazsın, ayrıca şart da değil
bana sorarsan. Sen okumayı sevdiklerine öncelik ver, sana bir cümlelik dahi olsa bir şey kattığına inandığın yazarları oku, yeter. Hem bence birkaç
paragraf olsun okumadığın gün rahatsızlık duymuyorsan, taşlaşmış, kabuk bağlamışsın demektir. Bir kere
kabuk bağladıysan da artık ya hep karanlıkta kalacaksın ya da o kabuğu
kırmak için kanamayı göze alacaksın.”
“Öyledir. Bi de bana soracak
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olursan, bittikten sonra üstünde düşündürmeyen kitaplar bana biraz gereksiz gibi geliyor. Hani böyle sadece
aşk romanları filan… Ama tabii sen
daha çok okumuşsundur, daha iyi bilirsin.”
“Senden daha mı çok okudum
bilmem ama şunu biliyorum ki bazı
eserler içeriği kadar şekli için de okunur. Hani öyle bir cümle yazmıştır ki
yazar, sözcüklerin en efsunlusunu,
bağlaçların en gereklisini tedarik edip
olabilecek en ahenkli şekilde öyle bir
dizmiştir ki o artık bir cümle değildir;
örneğin güzel bir kadının boynunda
parıldayan inci bir gerdanlık olmuştur
ya da karanlık gecede karşı kıyıdan
görünen sahil ışıklarıdır artık. İşte bazı kitaplar böyle cümlelerin verdiği
lezzet için de okunur kardeşim.
“Dünyada bu cümleyi senden başkası
kuramazdı.” dersin yazarına ki belki
yüz sene olmuştur o yazar öleli. Okumak öyle farklı bir duyuya hizmet
eder ki bunu ne gözle, ne kulakla, ne
beyinle izah edemezsin. Mesela benim
bir cümlesi için sevdiğim kitaplar,
sonra bir sahnesi için defalarca izlediğim filmler var. Hayat dediğin, iyi anların toplamından başka nedir ki zaten?”
Bu sözüm üzerine başını biraz ge-

ri atıp gülümsedi Servet.
“Bak bunu da çok güzel söyledin
Hoca.”
“Güzel söyleten sensin kardeşim.
Senin temiz yüreğin, güzel sohbetin…”
“Eyvallah.”
Bunu derken gülerek önüne baktı
Servet bir anlığına. O akşamki utangaç çobanı gördüm sanki tekrar ve aklıma geldi:
“Tabii yürek demişken…”

“…”
“Sevde’den bahsetmesek olmaz,
değil mi?”
İşte şimdi tam olarak kıpkırmızı
kaldı Servet’in yanakları. Mahmut
Ağa’nın evinde sofrada otururken
Sevde’nin içeri girdiği andaki gibiydi.
Kocaman ellerinin arasında kaybolmuş çay bardağına baktı, kurtarıcı
arar gibi. Çayının bitmeye çok yaklaştığını görünce sevindi. Kalanını hızla
içip elimdeki bardağa baktı, o da bitmişti, alıp sobaya koşturdu. İki bardağa da çay koyma süreci ona biraz nefes aldıracaktı muhtemelen. Kapıdan
zor sığan Çoban Servet, az daha utansa sobanın içine saklanıverecekti.
*

7
Hava iyiden iyiye soğumuştu.
Birkaç başarısız denemenin sonucunda soba yakmayı da öğrendim. Evde
de sınıfta da zorlanmadan yakıyordum artık. Kış, aşama aşama geliyordu. İlçeye gidip gelmelerim seyrekleşiyor, kış için eve yaptığım odun ve
kitap stoku da gittikçe artıyordu.
Köylülerden öğrendiğime göre “Köye
kar yağmaya başladı mı durmak bilmez, dursa da toprağı görmek marttan önce nasip olmaz” dı. Hazırlıklı
olmalıydım. Savaşa hazırlanır gibi hazırlandım kışa. Bir türlü okumaya fırsat bulamadığım dünya klasiklerinden aldım beş, altı cilt. Dostoyevski’den, Tolstoy’dan hâlâ okumadıklarım vardı mesela. Bunlar “ağır makineli”ydi. Kış akşamlarımın uzun vadeli dostları olacaklardı. Sonra Türk
hikâyecilerinden yığınak yaptım
epeyce. Mühimmat sağlamdı artık.
Kendi kendine yaptığım bu silah benzetmelerine de şaştım sonra. Ava gitmenin etkisi miydi? Bu arada Servet’i
de unutmamıştım. Ona da okumamış
olabileceğini düşündüğüm, en azından çuvalında rastlamadığım kitaplar
aldım. Şiirsiz olmazdı tabii. Memleketteki kitaplığımda kalan Attila İlhanlar, Cemal Süreyalar burada da
olmalıydı mutlaka. Aynılarından birer daha aldım. Mısrasız mücadele

edilir miydi soğukla, yalnızlıkla?
Köylülerin o akşam toplantı yapacağını duyduğumda meraklanmıştım. Muhtar herkesi çağırdı, demişlerdi. Konuyu bilmiyor ama tahmin ediyordum. Ölüevinde konuşmaya başladıkları şu şirket meselesi idi muhtemelen. Okuldan çıkınca eve gitmeden
uğradım.
Ağzına kadar dolu kömür sobası
gürül gürül yanıyordu. Genç yaşlı demeden aynı anda toplanan köylülerin
nefesinden tüm camlar buğulanmıştı.
Dünyadan kopmuş, uzay boşluğunda
yüzen bir odaydı sanki şimdi bu tek
katlı kahvehane. Sağdaki demliğin
bittiğini gören Muharrem diğerini
kavradı sapından. Sıcak sudan geçirip
hazırladığı, asker gibi dizdiği bardakları hızlı ve alışkın hareketlerle doldurmaya başladı. En iyi bildiği şeyi
yapıyordu aslında ama şimdi biraz
daha farklıydı, daha sevinçli bile denilebilirdi. Yüzünden okunuyordu
neredeyse. Günde yirmi dört saatini
kaplayıp unutmasına fırsat tanımayan, yüreğinin orta yerine bir kâbus
gibi çöken derdini kısa süreliğine de
olsa unutuyordu sanki. Dumanlı ve
buharlı kahvehanesinde müşteri çoktu bu akşamüstü.
Masaların düzeni ise her zaman-
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kinden farklıydı. Baştan bilerek yer
değiştirmemişlerse de yavaş yavaş
kaydırılan masalar, bir gruplaşmanın
simgesine kendiliğinden dönüşüvermişler; birkaçı cami tarafına birkaçı da
diğer duvara doğru yaklaşmıştı. Ortada koridor gibi bir alan açılmıştı. Koridorun iki tarafında ayrı cephelerde savaşan düşman ordular misaliydi köylüler. Siperden sipere bomba yerine
sözler atılıyordu karşılıklı. Bazen sırayla bazen de aynı anda konuşuyorlardı. Ben geldiğimde enikonu hararetlenmişti mevzu. Cenaze evindeki
akşamdan sonra ayrışma konusunda
epey yol almışa benziyordu köylüler.
Artık tümüyle ve alenen çarpışıyorlardı.

“Mevlüt, kimmiş o havadan topraktan gelir diyenler?”

“Olmaz arkadaş, olmaz! Mahsulü
zehirleyecek bunlar!”

“Senin tarla zaten işe yaramaz,
derdin alacağın maaş!”

“La Mevlüt, şirket nerde senin
tarla nerde? Nasıl gelecek zehir ordan
oraya?”
“Gelir! Havadan gelir, topraktan
gelir! Öyle diyorlar, duymadın mı
hiç?”
“Gelse ne olacak zaten, ne alacan
harmanda? Verim mi var bu sene?”
“Hacı, bu sadece bu senenin derdi değil ki?”
“Gençlere iş lazım iş!”

“Geçen ilçede konuştuğumuz o
uzmanlar yok mu? Toptancının
dükkânında hani. Dayıoğlu sen de
vardın ya!”
“Lan boşver o koministleri. Onlar
her gittikleri yeri karıştırır zaten.”
“Sülo sen hangi devirdesin, sağı
solu mu kaldı?”
“Mahsulü tam alsan kaç para kalacak eline?”
“Adamların verdiği maaşı yıla
vur hele.”
“Gösteri yapalım, karşı çıkalım,
zehirletmeyelim köyümüzü!”

“Sen ne diyon emmoğlu?”
“Muhtar, davet edelim o uzmanları gelsinler, anlatsınlar bi iyice.”
“Olmaz öyle şey. Bi de onları musallat etmeyin köye!”
“Elin şirketi musallat oldu ya. Bi
de onlar oluversin bakalım!”
“Karıştırma şirketi. Devletten
izinli o adamlar. Olay molay çıkar, başımızı derde sokmayın!”
Zaman zaman aklıma bir şey gel-
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se de söylemekten vazgeçiyor, birbirini dinlemeden sadece bağrışan bu kalabalığı hayretle izliyordum. Ne çabuk bölünmüşlerdi böyle? Ne ara
düşmanlaşıvermişlerdi? Birbirlerini
anlamaya hiç niyetleri yoktu bu insanların. Arada küfürleşen bile oluyordu. İş kavgaya dönecek gibi oluyor ama neyse ki araya birileri girerek
engel oluyordu.
Köy ve köylü değişmeye başlamıştı şimdi gözümde. Oysa atandığım günden beri pastoral bir masalın
içinde yaşıyordum adeta. İnsanlar çok
yardımsever ve misafirperverdi fikrimce. Köy hayatı kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, hayvanıyla canlı canlı
izlediğim belgesel bir filmdi. Tabiat
zaten muhteşemdi ama işte bu akşam,
tam da bu kahvehane tartışmasında
bunların parça parça dağıldığını, tanıdığımı sandığım bu insanların aslında
nasıl kişiler olduklarını, hasılı köylü
ya da şehirli olsun insanoğlunun çıkarı söz konusu olunca nasıl değişebileceğini de görmüş oluyordum. Bir Servet’i ayrı tutmak istiyordum onlardan. Konuştukları şeyleri düşündüm.
O bunlardan farklıydı kesinlikle. Köylülerden bu akşam kahvehanede olmayan tek kişi de oydu zaten. Tartışmaların ortasında aklıma geldi hınzırca, kirazın altında mıydılar acaba yi-

ne?
Ben bunları düşünürken insanlar
dağılmaya başladı. Bir konuda anlaşmışlar gibi ya da teneffüs zili çalmış
gibi kalabalığın çoğu çıktı kahvehaneden. Aslında hiçbir konuda uzlaşmamışlardı. “Ben çağıracam adamları!”
diyerek çıktı Mevlüt dedikleri genç.
Birileri onu destekler sözler söylüyorlardı. Bir iki kişi cep telefonlarına sarılıp arkalarını dönerek konuşmaya
başladılar oturdukları yerde. Hemen
sonra “Benden günah gitti!” diyerek
çıktı aynı kapıdan muhtar. Yanında
onu tasdikleyerek çıkan iki kişi de
azalarından olmalıydı. Kalanlar birkaç cümle daha ettiyse de konunun
ateşi çoktan sönmüştü.
Yemekten sonra çocukların yazılılarını okudum. İlerleyenleri, gerileyenleri not aldım defterime. Kendimce bir takip listesi tutuyordum bu şekilde. Ramazan yavaş yavaş da olsa
ilerleyenler arasındaydı örneğin ama
Mehmet, iyi başladığı yarıyılı kötü bitirmek üzereydi. Derse geldiğinde bile aklı sınıfta değildi. Babasıyla da artık konuşacak bir şey yoktu. Adamın
anlattıklarından sonra ne diyebilirdim? Mehmet’in adının yanına büyük
bir soru işareti ve üç nokta koydum.
Kapının önünde oturamıyordum
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artık. Bir kahve yaptım kendime. Evin
duvarı çok kalın olduğundan pencerenin iç tarafında geniş bir beton boşluk
vardı. Altıma bir örtü sererek oturdum oraya. Kulaklığımı takıp telefondaki Klasikler klasöründen bir parça
seçtim. “Adagio in G Minor” eşliğinde
evimin altında akıp giden köyün manzarasını izlemeye koyuldum. Gökyüzü siyahın ve grinin düzensiz, hırçın
bir karışımıydı. Yaramaz bir çocuk,
içinde sadece iki renk boya olan bir
ebru teknesini karıştırıvermişti sanki.
Ağaçların yapraksız dalları birer kamçı gibi dövüyorlardı havayı. Hava,
rüzgâr olup onları sarsıyor; onlar da
intikam alıyorlardı. Sokaklar ıssızlaşmıştı. Damlardaki cefakâr kadınlar ve
evlerin aralarında koşturan çocuklar
saklanmışlardı artık. İnekler, keçiler
ahırlarındaydı. Köpekler bile kuytulara çekilmiş, tabiatın ölümünü beklemeye başlamışlardı. Köyün ilerisinde
önceki aylarda sapsarı bir deniz gibi
parıldayan buğday tarlaları artık boz
bulanık bir bataklık gibi görünüyordu
bu mesafeden. Tabiata ölüm şehirden
geliyordu da yol üstünde olduklarından ilk onlar ölmüştü sanki. Dinlediğim müzik, karşımdaki bu sonbahar
tablosuna ne kadar uyumluydu! Albinoni, bunu mutlaka böyle bir manzaraya bakarak bestelemiş olmalıydı.

Kemanlar bu dalların hareketlerinden
aldıkları ilhamla çalmış olmalıydılar.
Nefeslilerin sesi, esen şu rüzgârdan
gelmişti muhakkak. Başka türlüsü olamazdı. Adagio ne demekti acaba. Sonbahar? Ölüm? Yavaş yavaş gelen kış?..
İnternete bakmalıydı. Telefonu karıştırmaya üşendim. O esnada besteyi
duyumsama zevkimin azalmasından
çekindim. Bu müzik harikaydı gerçekten. Bu tablo kasvetli, bu köy ıssız, bu
ses…
Gözümü açtığında ilk hissettiğim
şey keskin soğuktu. Kemanların yumuşak nağmeleri arasında uyuyakalmıştım. Hem de camın önünde, duvara yaslanmış bir hâlde… Uyumadan
önce gördüğüm manzara ise şimdi tamamen değişmiş, her yer bembeyaz
bir örtüyle kaplanmıştı. Kar başlamıştı!

Gelecek sayı
son bölümde
buluşmak üzere.

Öykü

Sayfa 34

Ay Ortadan Yarılınca
Beyhan Keçeli

N

e zamandır böyleyim bilmiyorum. Bu ses-

ama biliyorum al aldı. Dedim ya, ben görme-

ler ne zamandır kulağımda. Ne zamandır

diklerimi daha iyi bilirim. O gece gitti karım.

salınmıyor kavaklar rüzgârda. Benim ne vakit

Anam dedi. Var git uyu karın gitti, el kadar bebe

bir oğlum oldu hiç hatırlamıyorum. Soramıyo-

beşikte kaldı.

rum da. Ne vakittir ki yiyip de doyamıyorum,
görüp de bilemiyorum. Gördüğümden değil,
görmediğimden eminim ben. Rüzgârda salınmıyor kavak ama ben biliyorum salınıyor.

Bir oğlum bir ben bu evde. Irmağın yakasında, köyden uzak bir bağın ortasında. Kafam
karıncalanıyor bazen, sesler kesiliyor, bir tek
nefesimin sesi kalıyor, uğultulu. Gün geceye

Ay ortasından yarılıyor. Bahçede üzümler

varınca oğul koşup geliyor. Irmağın sesine al-

ışıldıyor. Yedikçe sarhoş oluyorum. Bu hâl ben-

danma, diyor. O ne demekse. Oğlum mu bilmi-

de ne zamandır hüküm sürüyor bilmiyorum.

yorum, öyle olduğunu söylüyor. Her akşam ay-

Bahçeye gece yarıları adamlar geliyor. Kuru

nı terane. Bir çıtırtı duydun mu oğul/ duyma-

dallara basıyor ayakları. Duyuyorum. Duvarda

dım baba/ sen de bir şey duymuyorsun/ du-

asılı tüfeğimi aldığım gibi fırlıyorum bahçeye.

yuyorum/ ama benim duyduklarımı değil.

Kaçıp gidiyorlar.
Ay aldatmaz. Aydınlatır bağımı, ırmağı,

karımın gerdanını. Ay, ortasından yarılınca bir
parçası düşer Kızılırmak’ın azgın suyuna, gümüşi ırmak aldığı bedenleri avutur serin suyunda; can alır ama yalan söylemez Kızılırmak.
Evin kıyısından, bağımın ötesinden seslenir bana. Adamlar geldiler diye. Tüfeğimi aldığım gibi
düşerim peşlerine. Nasılsa bir gün… Mutlaka bir
gün…

***
Babam, seslerin peşinde. İlaçlarını asma-

ların dibine gömüp üstüne su döküyor. Asmaları coşturuyor, onu uyutuyormuş. Etme baba,
bak iyi geliyor sana ilaçlar. Sesler azalıyor. Yaşlılık aklını aldı mı bir adamın zaman, muamma
bir düğüme dönüşür de ruhu bir karanlık çukura düşermiş. Tutup çıkarmak ne mümkün.
Ancak dönüp dururum o çukurun civarında.
Uzanan elimi iten babam, çocukluğumda elimi

Gecenin karanlığında samanlıkta gör-

tuttu mu hiç? Ne çukurun dışındayken ne de

dümdü karımı, entarisi allı güllü ayın şavkından

içinde elimi avuçlarına aldı babam. İnsanın in-

parlıyor, beyaz gerdanı açık. Ay ışıtıyordu ger-

sanı sevebilmesi için avuç içleri değmeli birbiri-

danının beyazını. Yanağının alını görmedim

ne. Canı orada insan dediğinin.
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Gecenin karanlığı çökünce varmazsam

nına kıydığından habersiz, çoktan uykunun koy-

eve, ya aya aldanır ya ırmağın sesine. Tüfeğini

nuna varmış oğluna kıyamayan bir başka kadın

aldığı gibi düşer yollara. Esen rüzgârı duymaz,

gömüyor sabaha karşı. Aklını oynatan oğluna

öten horozu duymaz, radyodaki sesi, kaynayan

kıyamayan kadın. Ya benim kundaktaki oğlum.

tencereyi, gıcırdayan kapıyı, uluyan köpeği. Be-

Ben de kıyamazdım ona. Yaşasaydım kıyamaz-

nim duyduklarıma sağırdır babam. Kim neylesin
senin bağını baba, neden gelsinler bir gece yarı-

dım.

sı? Bir salkım üzüm mü milletin derdi? Etme

beyi bırakıp gitti. Diyerek aklıyor oğlunu.

baba.

Kaçıp gitti bizim gelin. Bakın, el kadar beBen gitmedim oğul inanma onlara. Ay ya-

***

rıldı orta yerinden. Baban seslerin peşine düştü

Ay yarıldı o gece yine. Mememdeki sabiyle

yine o gece.

son uykuma dalmışım. Yılanlar yürümüş o gece

***

bağın dört yanından. Adam bir bir vururken yılanları, bölündü oğullu uykularım. Uykusundan

uyanan bebenin sesi yankılandıkça ırmağın suyunda sustur şunu diyor, duyamıyorum yılanları.
Yılanlar duyulur mu adam? Kapat kapıyı, gir içeri; ömür biter yılanın laneti bitmez. Talan edip
bahçeyi, uykularımızı harap edip varıyor uykunun koynuna. Sustur şunu kadın. Uyutmuyor
sesi. Susmayan bebeyi alıyorum usulca, serin
gecede yarılmış ayın ışığında, kulağına ninniler
fısıldayarak ak gerdanıma basıyorum. Uyuyan

İşte yine yarıldı ay orta yerinden. Bahçede
üzümler ışıldıyor. Kuru dallara basıyorlar. Çıtır
çıtır. Duyuyorum. Irmak susuyor. Ay, pul pul
olup dökülecek az sonra. O gece gelenlerden biri
olmalı. Bu defa kurtulamayacak elimden. Geldikleri gece gitti karım. Onu da alıp gittiler. Ak
gerdanında ışıldıyordu ay. El kadar bebeyi koyup
gitti. Bebeyi almaya gelmiştir. Vermem. Kundaktaki bebe verilir mi, anası ana olsa dururdu
başında.

bebeyi söğüdün altındaki salıncağa yatırıyorum,

Söğüdün altında. Görüyorum. Ayın ışığı

eve varmaya korkuyorum uyanıp basarsa yay-

varamıyor arsız söğüdün altına. Gizleniyorsun

garayı diye. Ayağımın altında bir kuru dal çıtırdı-

ha.

yor. Sonra bir tane daha. Donup kalıyorum ay
ışığının ulaşamadığı söğüdün karanlığında. Geldiler diye fırlıyor evden. Elinde tüfek, gözünde
derin kuyuların karanlığı. Dur. Benim. Karanlıkta
parlıyor ak gerdanım. Görmüyor musun? Duy-

muyor musun beni? Bir mermi sesiyle ay, pul
pul olup dökülüyor ırmağın üstüne.
Bir kadının ölüsünü, az önce karısının ca-

Baba. Benim. Napıyorsun, diyor bir de. Benim oğlum içeride beşikte uyuyor. Onu almaya
geldin sen. Vermem. Alırım canını. Bir tüfek sesiyle ay, pul pul olup döküldü ırmağın üstüne.
Karımın allı güllü entarisiyle ak gerdanını aça

aça gittiği o gece gibi. Ama oğul içeride uyuyor.
Uyusun. Tüfek sesine alışık o. Uyanmaz.

Senaryo

Sayfa 36

Dört Maymun
Muzaffer Çeliktenyıldız

Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır
acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan
karabasanlar gibi çizer kadınların yüzünü.
Nazım HİKMET

DIŞ. YÜRÜYÜŞ YOLU – GÜN

Sabiha(66), ayakkabısının bağcıklarını bağlayıp tempolu bir yürüyüşe başlıyor.
İÇ. EV – GÜN
Evin kilidi açılıyor. Üzerinde eşofmanlarla Sabiha, koltuğunun altında gazete...
İÇ. EV – GÜN
Çalışma masası olarak da kullanıldığı belli olacak şekilde kitapların, defterlerin, kalemlerin, dosyaların ve bir de makasın yer aldığı düzenli bir
masa… Sabiha, kahvaltısını yaparken gazeteye göz gezdiriyor. Çayını yudumlarken elindeki bardağı bırakıp makasa sarılıyor. Gazetedeki bir kadın cinayeti haberini özenle kesip ''Böyle Gelmiş Böyle Gitmez'' yazan bir dosyaya
ekliyor.
İÇ. EV – GECE
Graffiti kitapları okunmaktan yıpranmış... Renkli post-it ve not kâğıtları
kitaplardan taşmış. Açık olan birkaç kitabın altı çizilmiş, kitapların kenar
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boşluklarına notlar alınmış. Sabiha, önündeki harita metod defterine bir eskiz çiziyor. Çizimini beğenmiyor olacak ki eskizi kopardıktan sonra top yapıp
fırlatıyor.
DIŞ. BİTPAZARI – GÜN
Yere serilmiş küçükçe bir tezgâha rastgele konulmuş eski eşyalar... Sırtında
mor bir çanta bulunan Sabiha, kapağında dört maymun görseli bulunan kitabı
tezgâhtan alıyor. Satıcının avucuna birkaç lira bozukluk bırakıyor.
İÇ. EV – GÜN
Kadın cinayetlerinin yer aldığı kupürler masanın üzerine serpilmiş. Volta
atan Sabiha, birden çalışma masasına yöneliyor. Kupürlerin altında bir şeyler
arıyor. Birkaç graffiti kitabından başka bir şey yok. Masadan uzaklaşacakken

sandalyeye çarpıyor. Sandalyenin üzerinde duran mor çanta yere düşüyor. Çantanın ağzından ''Dört Maymun'' kitabı gözüküyor.
İÇ. EV – GECE
Önünde ''Dört Maymun'' kitabı olan Sabiha, eskiz çalışmasına gömülmüş durumda.
Gözünden uyku akıyor olacak ki esniyor. Meyve tabağındaki elmadan bir ısırık

alıp çalışmasına devam ediyor.
İÇ. EV – GÜN DOĞUMU
Çalışma masasının başında uyuyakalmış olan Sabiha... Tek bir ısırık aldığı
elmanın bulunduğu meyve tabağı olduğu gibi duruyor. Çalar saatin sesi ile
uyanıyor. Gerinip doğruluyor. Önünde defterde bitmiş halde duran dört maymun
eskizlerine bakıp tebessüm ediyor.

DIŞ. OKULUN ETRAFI – GÜN
Sabah sporundan geldiği belli olacak şekilde eşofmanlı Sabiha... Okulun genişçe dış duvarına yaklaşıyor. Bir şeyler çiziyormuş gibi kafasını döndürü-
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yor.
İÇ. EV – GÜN
Çalışma masasının üzerinde rengârenk sprey boyalar, bir çift siyah eldiven,
bir bandana ve bir de kapüşonlu hırka... Sabiha kontrol eder gibi hepsini
gözüyle tarıyor.
DIŞ. OKUL DUVARI – GECE
Hırkasındaki kapüşonu kafasına geçirmiş, sadece gözleri gözükecek şekilde
bandanayla yüzünü örtmüş Sabiha... Bir iz bırakmamak için ellerine siyah eldiven geçirmiş. Spreyle duvara graffitisini çiziyor. Kolluk kuvvetlerine yakalanma korkusundan dolayı arada sırada sağı solu kolaçan ediyor. Çizimi bitirip spreyleri mor çantasına dolduruyor. Olay yerinden uzaklaşırken bandanasını çıkartıp kapüşonunu başından indirdiğini arkasından görüyoruz.
DIŞ. OKUL DUVARI – GÜN
Duvara çizilmiş dört maymun. İlk maymun elleriyle gözlerini kapatmış, altında da ''Kadınlara kötü gözle bakmayacağım.'' yazılmış. Ağzını kapatmış olan
ikinci maymunun altında ''Kadınlara kötü söz söylemeyeceğim.'' ibaresi var.
Kulaklarını kapatmış üçüncü maymun ''Kadınlara söylenen kötü sözü dinlemeyeceğim.'' ve ellerini bağdaştırmış son maymun ise ''Kadınlara kötü davranmayacağım.'' ibaresini taşıyor. Duvarın önünden geçen kimi insanlar cep telefonlarıyla fotoğraflarken kimisi de selfie çekiyor. Okul hizmetlisi olduğu
giyinişinden belli olan bir adam... Bir elinde bir kova boya, diğer elinde
bir fırçayla graffitinin dibinde bitiyor. Hizmetli adam, graffitiye burnundan solarak bakıyor. Fırçayı boyaya daldırıp grafitinin üzerinden gri boya
ile geçiyor.
İÇ. EV – GÜN
Sabiha, uzanmış yatıyor.
DIŞ. OKUL DUVARI – GECE

Senaryo
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Liseli 2 genç, gri boyayla örtülmüş duvarın önünde. 3 ve 4. gençler ise sağ
ve sol köşe başında erketede. Kırmızı duvar boyasıyla ''Kadı…'' yazmışlardı
ki siren sesiyle kaçışmaya başlıyorlar. Yazılama yarım kalıyor. Olay yerinden
kaçarlarken kırmızı boya kaldırımdan asfalta doğru dökülüyor.
İÇ. EV - GECE
Polis arabasının siren sesiyle Sabiha yatağından fırlıyor. Pencereye gidip
dışarıya bakıyor.
İÇ. EV – GÜN
Sabiha, kahvaltısını yaparken günlük gazeteleri karıştırıyor. Üçüncü sayfayı
açar açmaz ''Dört Maymun Yakalandı'' başlıklı yazıyı görüyor.
DIŞ. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ – GÜN
Sırtındaki mor çantayla emniyet müdürlüğünün dış kapısına doğru yürüyor.
DIŞ. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ – GÜN
Dört lise öğrencisi emniyet müdürlüğü dış kapısından salıveriliyor.
DIŞ. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ – GECE
Sabiha, emniyet müdürlüğü dış kapısından çıktığı anda birkaç kadın onu alkış-

lamaya başlıyor.
İÇ. EV –

GÜN

Masanın üzeri Dört Maymun manşetiyle çıkmış gazetelerle dolu. Sabiha,
''Kadına Karşı Şiddeti Önleminin Yolu: Dört Maymun'' manşetiyle çıkmış gazeteye göz gezdirirken kapı zili çalıyor.
DIŞ. KAPI ÖNÜ – GÜN
Sabiha kapıyı açıyor. Etrafta kimsecikler yok. Kapının önüne bırakılmış bir
kasa sprey boya ve farklı motiflerde birçok bandana...
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“Zamansız” Üzerine
Ömer Kaya

V

eysel Kobya’nın ilk öykü kitabı

Kır Kabuğu:

“Zamansız” Temmuz 2021’de okurla

Küçürek öykü ya da az hacimli öykü

buluştu. Kitaba kısa sürede ulaşabilsem yazmanın meşakkatli ve riskli yanları her
de okuma zamanı bir yıldan fazla bir sü- zaman çok fazla olmuştur. İmge bulmak,
reyi buldu. Bir süredir yaptığım öykü kitabı incelemelerinde olduğu gibi bu çalışmada da son dönem öykü birikimimiz

üzerine

eleştirel

bakış

geliştirirken

onu doğru ve tasarruflu kullanmak yorum
çeşitliliği sunan zengin bir metin ortaya
koysa da okurun metnin hakkını verebilmesi, yazarın iyimserliği ve emeğiyle doğru

mümkünse yazar-okur birlikteliğinde orantılı olmaz. Bugüne değin “Kır Kabuğu”
katkılar sunmayı amaçladım. Bu da saygı çerçevesinde-söylenmesi gereken
her şeyi söylemek anlamına geliyor. Bu
kez de kılıcımı “Zamansız”a doğrulttum.
Yorumlarımı öykülerin okunma anına ya
da bir diğer öyküye geçmeden hemen
okunma sonrasına sabitledim. Mümkün
olduğunca az terim ve alıntı kullandım.

öyküsüyle karşılaşmamamın temel nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum.
Öykü, yoğun olma iddiasını ortaya koyabilmiş; başlığı, başlangıcı ve öykünün finali itibarıyla sunduğu minik aksiyonla
“hiçbir şey anlatmayan” ya da “anlatımı

ucuza kapatan” bir öykü olmaktan kurtulmuş görünüyor. Dahası üzerine kafa yorulmuş, dengeyi ön plana almış, ayakları yere

Gerekmedikçe öykülerin içeriğiyle ilgili sağlam basan bir öykü olduğunu gösteriyor.
özet niteliği taşıyacak bilgiler vermedim.
Aynı tespitleri tekrar etmemek adına bazı öyküler için daha az konuştum. Her
öyküyü tek tek değerlendirmeye ve bir
sonuç kısmı eklemeye çalıştım.

Hangi çağda yaşarsak yaşayalım, insa-

noğlu sosyal bir varlık olmanın sağladığı nimetlerden faydalanmakla birlikte bu özelliğinin kurbanı olduğu nice acılar da yaşamıştır. İlişkilerimizin adı, biçimi değişmişse de
bazı kemik yapılar varlığını bugüne değin
korumuştur. Buradan hareketle öykünün

İnceleme
ilkel zamanlardan bir kesit sunarak ele aldığı
günümüz -özellikle felsefî, dinî boyutta değerlendirmeye çalıştığımız- ahlakî değerlerini yeniden düşünme fırsatı yakalıyoruz. Öykünün “zaman” kavramıyla yakaladığı imge,
belki konunun daha evvel pek çok metinde

işlenmesi göz önünde bulundurularak kolaylıkla gözden kaçırılabilir ya da alelade görülebilir. Burada dikkat çekmek istediğim nokta,
yazarın tercihinden ziyade tercihinin başarısı
üzerinedir. Zira “zaman” kavramı için belirlenen aralık; baba-oğul, insan-toplum, insangelenek gibi genel çerçevelerden değerlendirme imkânı sunmakla birlikte bugünün
dünyasında kadın-erkek ilişkisi, cinsiyet tercihi, yalnız yaşama isteği, eşitlik vb. pek çok
konuyla bağlantı kurabilme özelliğine sahip.
Bu da öykünün bütün bir insanlık tarihiyle
doğrudan bağlantı kurabilen geniş bir perspektif sunabilmesini sağlıyor.
Öykünün biçimsel açıdan çok ilginç
bulduğum bir özelliği olmadı. Yer yer çok
uzaklaştığımız sözcüklerle (otağ, mızrak, kabile) ve “zaman”la yoğrulan abartısız birleşimi dikkate değer buldum. Ayrıca iki bölümden oluşan kitabın ilk öyküsünün bağlı bulunulan toplumun değer yargılarından kendini
kurtarmak isteyen bireyi işlemesinin de
“bağlı” temasına uygun düştüğünü atlama-

yayım.
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Antidepresan İlaçlarının Doğumu:
İkinci öykü de imgeye yaslanarak düşündüren, yorum çeşitliliği yaratma çabasına
girişen bir yapı sunuyor. Bununla birlikte imgeyi ilginç bir varlıkla kuruyor: acı kesen böceği.
Genel itibarıyla, acıyla yoğrulan geçmişin izleri mutlu anılardan daha belirgindir ya
da insanoğlunun bugüne değin itiraf edemediği bir yönü olan “acıdan keyif alma” daha
çok ilgilendiğimiz özelliğimizdir. Acının ve
mutluluğun kaynaklarını değerlendirme biçimlerimize gelince ortaya bir de faydalı ola-

na onu nadiren fark etmek ya da cezalandırmak; zararlı olanaysa çoğu kez onu ödüllendirmek yahut hak etmediği ölçüde üzerine
düşünmek, duygulanmakla mukabele ederiz. Günlük yaşamda pek mevzubahis etmediğimiz bu yönümüz döner dolaşır ve çoğunlukla sanatsal üretimlerde karşımıza çıkar.
Bu üretimlerden elde ettiğimiz sonuç üzere
durumun sağlıklı değerlendirmesini yaptığına inandığımız tarafın “iyiliğin kaynağı” olduğunu düşünür ama nesne görevini gördüğümüz her yeni durumda yine eleştirdiğimiz
tavrın içine düşer, döngünün bir halkası oluruz.
Öykü, yukarıda ifade ettiğim özelliğimizden yola çıkarak “iyi”nin ve “kötü”nün
değerlendirilme biçimleri üzerinde kafa yormamıza kapı aralıyor. Bizi bir hikâyenin içine
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çekerken bir düşüncenin de kıyısına bırakıyor. İlk öykünün fantastik finalinin burada

çeşitli ihtiyaçlarını duygusal bağlar kurarak
giderme dürtüsü ve eylemi, kısıtlı bir çevre-

öykünü tamamına hakim olduğunu söylemek mümkün. Özellikle “acı kesen böceği”

nin bencil istekleriyle karşılaşır ve bugün
adına kapitalizm dediğimiz kavram ortaya

figürünün “iyi”yi temsili, zaman zaman bir
böcekten hallice olan insanı anlayabilmemiz

çıkar. Sanat, bu bencil tavırla başa çıkabilmenin başat yollarından biri olmuştur. Ede-

için nitelikli bir yardımcı. Beri yandan anlatıcının direkt olarak okura seslendiği başlan-

biyat çerçevesinde Binbir Gece Masalları’ından aşina olduğumuz bu dürtü bir bakıma

gıç ve final harici bölümde, yani gelişme bölümünde bir hikâye anlatmayı es geçmeyen
tavrın; öykünün hacmini ve yoğunluğunu

toplumun her kesimine, nitelikli olsun olmasın, hikâye sığınakları kurmuştur. Bu
hikâyelere tutunur, onları anlatır, nihayete

korumak adına işlevsel olduğunu söyleyebilirim.

eren anlatılarımızdan yeni hikâyeler türetir,
onları sonraki nesillere yeni bir rehber ola-

Hikâye Anlatıcısı ve Hikâyesi:
Önceki iki öyküde bazı bölümlerde geleneksel anlatının modernize edilme çabasını görmüş fakat daha iyi bir örneğine rastlayabileceğimi hissederek bundan söz etmemiştim. Ne yaptığını bilen bir yazarın
okura bu tip hediyeler sunabildiğini defalarca tecrübe etmişizdir. Beklentilerin karşılanması, yazarın belirgin bir anlayışının olduğuna ve onu mümkün olduğunca derinleştirerek işleme çabasına işarettir. Üçüncü
öyküde bu işareti bulduğumuzu düşünebiliriz.
Veysel Kobya, imgelerden faydalanarak gerek bireysel farklılıklar gerekse de
toplumsal eleştiriler sunma çabasını bu öyküde alegoriyle birleştirmiş. Başlangıçta halis niyetlerle bir araya gelen toplulukların

rak miras bırakırız. Dolayısıyla parçalanmaz
bir zaman algısını hep beraber yaşar, hep
beraber mücadele eder, her geçen gün sayımızı ve hikâyelerimizi arttırırız.
Yine okurla temasa geçen bir anlatıcı
var. Zaman zaman hikâyesinin çerçevesinin
ne olduğunu hatırlatan, okurun dikkat etmesi gereken noktaları belirginleştiren bir
anlatıcı. Yük Edebiyat’ın 7. sayısında Hüseyin
Kılıç’ın “Şimdi Karşıya Geçebilirsiniz” kitabı
için kaleme aldığım yazıda bu anlatıcı üzerinde durmaya çalışmıştım. Burada aynı
şeyleri tekrar etmeyeyim. Ancak bir cümleyle değinmek gerekirse anlatıcının okuru
yönlendirme tercihinin burada özellikle
hikâyelerin hacmini korumada işe yaradığını ifade edeyim.

İnceleme
Pislik Kent:
Açıkçası ilk üç öykünün kurgu gücünü
ve konuyu ele alış tarzını göz önünde bulundurduğumda bu öykünün onlardan ayrılan
yönüyle çeşitlilik sunması üzerinde durabilirdim ancak nispeten zayıf kalması, olumlu
yönünü düşünmeme engel oluyor.
Öykü, tema bağlamından ayrılmıyor.
Şimdiye kadar öykülerde zamansal açıdan
bütünlüğün yanı sıra finaller itibarıyla
“umut” belirgin bir duygu olarak yer aldı. Kısa
öykülerin yoğun anlam özelliği burada yerini
uzun hacme ve daha kolay yorumlanabilme-

ye bırakıyor. Tabii bu kötü bir öykü okuduğum anlamına gelmiyor. Yalnızca örneği daha fazla olan bir öykü üzerinde zaman harcamayı gerekli bulmuyorum.
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hareketle isimlendirdiği kelebeklerden faydalanıyor. İnsan-doğa, yönetici-toplum ilişkisini alegorik zeminde işleme arzusunu başarıyla yerine getiriyor. Kelebeklerin öyküdeki
niteliklerini, mücadele edenlerin kısıtlı hayat
sürelerini gözden kaçırmamakla birlikte mü-

cadelenin “zamansız, sonsuz” döngüsünü
umudu simgeliyor. Beri yandan endişelendiren bir mesaj içermeyi de ıskalamıyor.
Öykülerin değişen oranlarda biçimsel
açıdan geleneksel anlatıyla yoğrulduğunu
gözlemledim. Bununla birlikte beşinci öykü
itibarıyla belirgin olan unsurun, hayvanların
figüratif kadronun içinde yer alması oluşturdu. Simgesel boyutta değerlendirilen bu tercih çoğunlukla fabllara, masallara, efsanelere özgü bir yaklaşımla ele alındı. Bu da öykülerin özellikle edebiyat ve Türkçe öğretmen-

Kahanitos Efsanesi:

lerinin derslerinde öğrencileriyle okuyup yorumlayabileceği metinler olarak da değer-

Yeniden alıştığımız öykü biçimine dö-

lendirilebileceği anlamına geliyor.

nüyoruz. Yine alegorik anlatımın yoğunluğuna kapı aralıyoruz. Bilgimiz arttıkça, medeniyet algımız değiştikçe doğayla temasımız her
ne kadar onu korumak, onunla beraber yaşamak düşüncesini temele oturtsa da gerçek
şu ki her geçen gün dünyamızı biraz daha
tahrip ediyor; gelecek nesillere bir sorunlar
yumağı bırakıyoruz.
İnsan dışı varlıkların figüratif kadroda
yer aldığı öyküler arasında gördüğüm Kahanitos Efsanesi, duyulardan ve elementlerden

Cam Zindan:
Yaşamın, dünyanın bir akvaryuma benzetilmesi uzak olduğumuz bir benzetme değil. Pek çok yazar bu ilgiyi işleme arzusuyla
güzel metinler hediye etti okura. Cam Zindan’ın da bu minvalde bir emeli var. Figüratif
kadronun içinde bu kez ahtapotlar var. İnsanoğlunun zulmü ve doyumsuzluğu var ve en
sonunda bizi bulup boğacak olan bu doyum-

İnceleme
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suzluğun masalsı finali.
Veysel

Kobya,

kitabın

adı

olan

“Zamansız” ve bölümün adı olan “Bağlı” ile
ilişkiyi koparmadan öykülerini sıralamış.
Müthiş derecede etkilendiğim bir öyküyle
henüz karşılaşamasam da beni etkileyen bir

iki öykü sunup sonrasında hayal kırıklığına
uğratan kitaplara oranla “Zamansız”ın –
şimdilik- değerli bir özelliği var: niteliğini
zaman zaman arttıran ancak neredeyse hiç
kaybetmeyen öyküler. Yani denge. Cam
Zindan’ın bu dengeye katkı sunduğunu düşünüyorum. İçeriğin alegorik zeminde sunduğu yorum çeşitliliği ve özellikle Ay’ın şekillerinden ve Dünya’ya etkilerinden hareketle elde edilen döngü, öykünün içerikbiçim uyumuna katkı sunuyor.

diklerimizin yoğunluğu, hikâyemizi belirli
finallere ulaştırma çabamızı sonuçsuz bırakabilir. Ancak söz konusu yoğunluk, hikâyemizi tamamlamaktan vazgeçiremeyebilir.
Bu da kusurlarını görmezden geldiğimiz ve
daha çok zihnimizdeki anlam ve yüreğimiz-

deki duygu katmanlarıyla değerlendirmeye
çalıştığımız bir metin ortaya çıkardığımız
anlamına gelir. “Ön Yargı”yı sendeleten taş
bu olsa gerek. Zira öykünün odak noktası
finaldeki ön yargıyı hedef alsa da öykünün
büyük bölümü daha çok bezginliği ve kafa
karışıklığını işaret ediyor. Dolayısıyla yeterince iyi harmanlanamayan iki ayrı parçayla
karşı karşıya bırakıyor. Öykünün bireyin düşüncelerinden, duygularından oluşan büyük
ve değerli bölümü “ön yargı”ya temas edilecek diye “özürlü amca”ya kurban edilmemeliydi.

Ön Yargı:
İkinci bölüm “Münferit” başlığını taşıyor. İlk bölüm toplumsal ölçüde eleştiriler
barındıran bir yapıya sahipti. Öykü her ne
kadar bireysel bir konuyu ön plana alsa da
toplumsal mesajlar vermeyi ihmal etmedi.
Fakat daha çok anısal nitelik taşıyan bu öykünün özellikle biçimsel açıdan şimdiye kadarki öykülerin epey gerisinde kaldığını
söylemeliyim.

Entelektüel figürlerin işlenişinin zaman zaman sayıklamalara, tekrarlamalara
neden olduğu açıktır. Bazen anlatmak iste-

Üç:

İkinci öykü kadın-erkek ilişkisine
odaklanıyor ancak alıştığımız üzere yalnızca
kadının sorunlarına eğilmiyor. Erkeği görmezden gelmiyor. Bununla birlikte daha
çok kadının düşüncelerini ön plana alıyor.
Herhangi bir sebeple yol ayrımına gelen bir
çift. Mahcubiyet, pişmanlık, geçim sıkıntısının ve iş yoğunluğunun ilişkiye yansıması

gibi fotoğraflara bakarken öyküyü sonlandırıyoruz. Yani hacimce kısa olsa da ilk öykülerdeki yoğunluktan söz etmek mümkün

İnceleme
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değil. Biçimsel arayışın bir sonucu olarak öykünün parçalara ayrılmasını sevdim. Biraz

bulan bu tarz kurguların birer örneği olan
son iki öykü yoğun düşüncelerin, duyguların

daha derinleştirilebilir bir öykü olduğunu düşünüyorum.

ciddiyetle işlendiği öyküler oldu. Öykülerde
finallere dışarıdan bakışla, bireyin bakışı ara-

Dünyanın İpi:
İlk bölümün konularıyla paralel bir öykü Dünyanın İpi. Dünyanın sonuyla ilgili izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplara benzer bir yapıya sahip. Burada vurgu daha çok
insanın bugüne kadar elde ettiği birikimlerin
kölesi olması ve şartlar ne kadar kötüleşirse
kötüleşsin arayışını yine bu köleliğe vardır-

ması üzerine. Başkişinin insanı köleleştiren
hemen her şeyden azade yaşantısı, düşünceleri; bildiğimiz ancak her zaman üzerine
düşünmediğimiz prangalarımızdan kurtulabilmenin muhasebesini yeniden yapmamıza
olanak sağlıyor. Düşünmeye başladığımızda
zihnimizden yıldırım hızıyla geçenleri başkişinin bilinç akışından takip ediyoruz. İlk öykülerde alıştığımız biçimde olmasa da hem
bireysel hem toplumsal düzeydeki açmazlarımızı yeniden anımsıyoruz.

sındaki farka dikkat çeken bir yön var: talihsiz görülen sonların bireyin dünyasında kur-

tuluş yollarından birini oluşturması. Beri
yandan kurtuluş eyleminin gerçekleştirilmesinde ya da gerçekleştiğinin düşünülmesinde
toplumun tepkilerinin insanî çehreye bürünmesinin kıymeti söz konusu edilirken bir tarafıyla da eylemin sonucu itibarıyla elde edilen duygu verilerinin yarattığı kafa karışıklığı
vurgulanıyor. Ancak hem kurgusal açıdan
hem de okurun başkişiyle nihayete erdirdiği
düşünceler açısından varsayımla ilerlemiş
olan öykünün bir illüzyonist maharetiyle başa sarması, aynı şeylerin yaşanmasını gerekli
kılan bir belgeye dönüşüyor. Yani döngünün
dışına çıkmak mümkün olmuyor. Eğer matbu bir hata değilse öykünün finalinde başkişinin adının farklı biçimlerde söylenmesini
buna işaret sayabilirim:

“Zayiiiiiiiiiiiiiiii! Napıyorsun iki saattir
pencerenin önünde. Dondum soğuktan, kapat artık. Bütün soğuğu içeri doldurdun.”

Pencere Açıklığı:

“Ziya ulan Ziyaaaaaaaa”

Dünyanın İpi öyküsünde olduğu gibi

“Kapat artık şu camııı!” (s. 64)

kopuk insan ilişkileri, toplumsal gidişatın bireyin ruhunda açtığı yaralar ve bütün bunlardan kaçıp kurtulma isteğinin hakim olduğu bir öykü okudum. Genellikle intiharla son

Dalış:
Dalış’ta daha belirgin biçimde ortaya

İnceleme
çıkan “döngü” kendini sözcük olarak da var
etti. Bu bir bakıma benim gibi kitapta yolcu-
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Sonuç:
Üniversitedeyken bir grup arkada-

luğa çıkan ve bir döngünün ortasına düştüğünü hisseden okurun yorum bakımından

şımla beraber “Gürûh” adını verdiğimiz

haklılığını gösterdiği gibi yazarın da meselesini işlemeyi başardığını gösterir.

verdi. Öykü, Veysel Kobya’ya aitti. Yazarın

İkinci bölümü ilk bir iki öyküsünde yaşadığım hayal kırıklığını sonraki öykülerin
toparlayabildiğini söyleyebilirim. Gösterişe
kapılmadan, ister toplumsal bakışı ister bireysel ölçüde isyanı işlesin hemen her öy-

derginin yayın kurulu bir öyküye onay
bir söyleşisinden edindiğim bilgiye göre
bu, onun yayımlanan ilk öyküsüydü. Aradan hayli zaman geçti. Dergi kapandı ancak varlığı kitaplıklarda, anılarda yerini
daima korudu. On yılı aşan bir sürenin

küde olduğu gibi bu öyküde de dingin, ne
anlatmak istediğini bilen ve kendini özgür

ardından “Gürûh”a Veysel Kobya’nın ilk

bırakan cümleler topluluğu var. Toplumla ve
yakın ilişkileriyle uzlaşamayan öykü kişileri-

kunabilmek şansını yakaladım. Hem de

nin karmaşık düşünceleri içerisinde okura
da bir soru kalıyor: Sahi sen kimsin?

bir temasımızın olmadığı o uzun süreç-

öykü kitabının biyografi bölümünde dobu yayımlanan ilk öykü dışında herhangi
ten sonra. Bu vesileyle kendisine teşekkür etmek isterim.

Zamansız, “Bağlı” ve “Münferit” adıSon öykü, Veysel Kobya’nın başarılı nı taşıyan iki ayrı bölümden oluşsa da bibiçimde yansıttığını gördüğüm geleneksel çimsel açıdan sergilediği farklılığı kitabın
İsim Avcısı ve Seyyah:

anlatıyla biçimlenmiş. Masalsı atmosfer, bil-

genel meselesi olan birey-toplum uyuş-

gece diyaloglar ve düşünceler öykünün başından sonuna kadar aksamadı. Bununla

mazlığı çerçevesinde bir bütüne ulaştır-

birlikte imgeyle bütünleşen yönüyle zihinlerde devam edecek bir öykü olmayı başardı. Tabii ilk öyküden bu yana değindiğim

ya yaslanıp onu modernize etme çabası-

döngüyü, zamansızlığı, bireysel ve toplumsal çatışmayı da es geçmedi. Bunlara diğer

bölüm öyküleriyle ikinci bölümün bilin-

öykülerde değindiğim için burada yeniden
açmayacağım.

mayı başardı. Özellikle geleneksel anlatına girişerek yorum çeşitliliği sunan, düşündüren, zihinlerde devam sağlayan ilk

dik öyküler toplamına oranla daha başarılı gözüktü. “Döngü”nün vurgusunu atlamadan ama tamamen de ona bağlı

İnceleme
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kalmadan ve genel itibarıyla üzerine uzun batmayan biçimsel özelliklerin olumsuz
uzun konuşabileceğimiz biçim işçiliğine yönlerini bilinçli bir eylemden ziyade dogirişmeden dingin öyküler sundu. Metin-

ğal bir refklesle göz önünde bulundurma-

lerin yazarın hayatını, hayata bakış açısını

dım. Bu da zannederim öykülerin hakka-

tam olarak yansıttığını düşünmemekle

niyet ölçüsünde var olmalarının aynı tavrı

beraber bundan tamamen ayrı olduğuna

gerekli kılmasından kaynaklanıyor. Se-

da inanmadığımdan yazarın iç dünyasının

vimsiz bir kapağının olduğunu düşündü-

yalın ifadeleri olarak değerlendirdiğim bu

ğüm bu kitabın ikinci baskıyla hem kapa-

öyküleri gösterişsiz, temiz bir aktarımın

ğının değişmesini hem daha çok okun-

örnekleri olarak gördüm. Bu sebeple göze masını çok isterim.

Şiir
Yaşamaya, Ürkek ve Kırılgan
Ahmet Sait Karaca
Yürüyoruz
Ellerinde tozlu yollar taşıyor birimiz
Kimi soluk soluğa düşler
Ve gözlerini ve söylenmemiş ne varsa
Taşıyor biri
Ama yine de gitmekle anılıyor adımız

Yürüyoruz
Nefesimiz kanına giriyor kuşların
Kuşlar ki düşerler
Hem ölürler bizim dallarımıza yaslanıp
Yürüyoruz
Dudaklarımız son defa kuru
Ve son defa söylüyor gibi her şarkıyı
Bitmeyen bir hazla çırpınıyorlar
Yürüyoruz
Ağaçlar duman duman
Ağaçlar bu Tohma’nın orta yerinde
Manasız
Makul
Ve kanımca kuşları balık zannediyorlar

Sayfa 48

Şiir

Yıl 2 Sayı 8

Bir Daha
İlhan Yıldız

Bir yağmur yağsa da koysam gençliğimi bavula
Yoksul martılarımı suvarsam tarasam saçlarını
Elimde bir tek bunlar kaldı, bu siyah gözlü uçurumlar
Düşsem, daha düşülecek yerim kalmadı.

Bir duvar var adını bilmiyorum beni onlardan ayıran
Bana diz çöktüren, beni küçülten, yalnız bırakan.
Uysalım, ne istendiyse yaptım, kapattım sesimi
Kimse bu çocuk ne uysalmış deyip beni sevmedi.

Şimdi yağsa bir yağmur ve koysam gençliğimi yol ortasına
Çıkarsam ayaklarımı koşsam sularda
Yüzleri görsem yüzlere tükürsem yüzsem adalarımdan
Yoksul martılarımı alıp gitsem dönmesem bir daha…

İnceleme
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Melisa Parlak'ın Avunma Mekanizması Kitabı
Hakkında Notlarım
Uğur Demircan

S

osyal medya platformlarının yaygınlaşmaya başladığı yıllarda okuduğum
kitapları tanıtmaya başlamıştım. Önce tanıdıklarım içindi bu gayretim. Birkaç cümle
ile de olsa kitabı okumamış olanların aklında bir ön görüş oluşturmak istemiştim.
Faydalı olabileceğini düşünerek bir süre
devam ettim buna. Sonra baktım ki bu işi
"iş" olarak yapan çoğalmış, ben de bıraktım. Sildim hatta paylaşımlarımı. Kaldı ki
ben hiçbir zaman bir eleştirmen olmamıştım. Önce okur sonra yazar biri olarak eleştirmenlerin sahasına girmeyi aklımdan bile
geçirmemiştim. Melisa Parlak'ın Avunma
Mekanizması kitabı hakkında yazacaklarım
da tıpkı o zamankiler gibi "okur notları" olmaktan öteye geçmeyecek. Kimseye bir
şey öğretmek değil niyetim. Öyküleri okuduktan sonra içimden geçenleri not aldım
sadece.
Kitaba hep distopya deniyor, onun
yerine "bilim kurgu drama" gibi bir tür adı
yakıştırmak daha doğru olur kanaatindeyim. Kara bir gelecek tasviri sunmuyor aslında. Yer yer parlak, temiz, aydınlık, teknolojik ama duygu yoğunluğu olan insan
hikâyeleriyle bezenmiş. Orwell'in 1984’ünden ziyade Zamyatin'in Biz'ine yakın tarzda
öyküler okudum içinde. Çok da hoşuma
gitti bu konsept. Basmakalıp öykülerden
bıkmışız galiba. Ayrıca on dört öykü bence

fazla geliyor bir öykü kitabı için. Uzunluğa
göre değişir elbette ama beş ila sekiz arası
daha tatmin edici.
Biçimsel olarak da sevgili Çilem Dilber'in değindiği "italik font" konusunda görüşlerimi belirteyim. Karakterin zihninden
geçen cümlelerin eğik yazı tipiyle yazılması
bir dereceye kadar anlaşılabilir ama bununla birlikte bazı özel ad vb. sözcüklerin
de italik yazılması bu kitapta bir karmaşa
oluşturmuş. Birinden biri tercih edilmeliydi
bana göre. Kitapta bu ikisinin dışında da
italik yazılan bazı yerler var. Kırk beşinci
sayfada "Şimdiyi anımsadı. Şimdi nasıl
anımsanırdı. Şaşırdı." cümle grubunun ortasındaki "Şimdi nasıl anımsanırdı" cümlesinin italik yazılmasının gereği anlaşılmıyor
örneğin. Karakterin aklından geçen o cümleyi bize kendisi değil anlatıcı yansıtıyor
çünkü. Hepsinin ötesinde "..., diye düşündü"
kalıbından önceki cümlenin italik yazılmasına hiç gerek yoktur, çok açıktır zaten. Bu
da kitapta birçok öyküde kullanılmış. Dolayısıyla gerekli ve gereksiz tüm italik yazı
kullanımları birleşince göz yorucu bir hâl
almış. Buna "yazarın tercihi böyle" derseniz
ben de "okurun bakışı da bu" derim.
Yazının bundan sonrası, öyküler hakkında kısa kısa notlarımdan ibaret. İyi yönleri övmeyi pek tercih etmiyorum şahsen.

İnceleme
Onu yeterince yapan vardır. Benim belirteceklerim genellikle aksayan yönler, okurken
göz tırmalayan yerler olacaktır. Ayrıca kitabı
okumayanlar için "heves kaçıran" uyarısı
yapmak yerinde olur.
Erkekler Reyonu Öyküsü
Parlak bir fikir yavaş yavaş sönüyor
erkek reyonu ile ilgili bir bitiş beklenirken.
Kadın reyonunun neden boş olduğu da tam
anlatılmadan üstelik. Tüm öyküyü sonundaki "bütün kadınlarımız tükendi" sözünün
mecaz anlamına indirgemiş gibi, sanki öykü
sadece bu cümle için yazılmış gibi bir intiba
bırakıyor. Bir de Nefes'in adının reyondaki
kadınlardan biriyle aynı olması yani onun da
oradan alınmış olmasının hikâyeye katkısı
ne, belli değil.
Döngü Öyküsü
Fikir olarak çok iyi, işleniş olarak iyi bir
öykü. Tek eksiği Zihin Kesintisi bölümündeki
kişinin Cadde bölümünün sonundaki o cürmü işleyen kişiyle ve Boşluk bölümündeki
suçlu ile aynı kişi olması çok anlaşılan bir
durum değil. Karakterin o dönüşümü yeterince verilememiş diye düşünüyorum.
Hasar Kaydı Öyküsü
Bilim kurgu öykülerini güzel kılan,
okuyucuyu duygusal olarak da tatmin eden
etmen, kabuğu kaldırdığında altında kalan
asıl hikâyenin anlattığı şeydir. Bu öyküde
yapay zekâ, android canlı, teknolojik gelişmeler ve benzeri süslemeleri yani tüm o
kabuğu kaldırdığınız zaman altından sadece
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aldatanın cezasını çekmesi, aldatılanın iki
damla gözyaşıyla kendini teskin etmesi gibi
basit bir konu çıkıyor. Sözgelimi bir yapay
zekânın duygulara nasıl kavuştuğu, insani
hisleri nasıl deneyimlediği gibi derinlemesine bir anlatım göremedim. Teknolojik detaylar güzel işlenmiş ama sadece o kadarla
kalmış görünüyor.
Özel Ev Pap Hara's Öyküsü
Hem böyle fütüristik hem de karakter
isimleri uluslararası seçilmiş bir öyküde
"parayı ezmek " deyimi çok sakil durmuş.
Bunun dışında konuyu işleyiş biçimi ve detaylarıyla öyküden çok bir roman bölümü
havası veriyor. Bitmek bilmiyor.
Manzara Öyküsü
Başından itibaren sonu belli olan öykülerden. Bunun dışında çok bir sorunu yok
sadece başta bahsettiğim o fazla italik font
kullanımı bunda dikkat çekiyor.
Amorti Öyküsü
Daha kısa olabilecekken uzamış, detaylara boğulmuş bir öykü. Yazarın kısa öyküden ziyade roman yazabileceği sinyalleri
veren metinlerinden.
Yazar Fabrika Öyküsü
Distopik gibi başlayan ama o şekilde
devam etmeyen bir öykü. Kadınların, çalışma hayatındaki kadınların hatta yazan kadınların sorunları işlenmiş. Erkek egemen
toplumda kadının kimliğini bulma hikâyesi
de denilebilir. İsmi "Kendine Ait Bir Stüdyo"

İnceleme
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olsaymış esprili olurmuş.

lerini severiz, o ayrı.

İzlemci Öyküsü
Öyküde metafor kullanmak zor zanaat. Ana karakteri izleyen yeşil gözlü gizemli adamın gerçek olmadığı en baştan
belli oluyor. Kaldı ki yazarın bunu gizleme
niyeti olmayabilir o zaman da baştan belli
olunca acaba nereye bağlayacak düşüncesini getiriyor okuyanın aklına. Ben bu tip
öykülerde şunu seviyorum: Baştan o kişiyi
gerçek bir insan sansaydık, yazar cümlelerini bu doğrultuda kursaydı belki daha tatmin edici olabilirdi.

Asude Öyküsü
Üç yaşamın arasında sıkışmış bir kadının hikâyesi. Asude, Asu ve Su. İsim çeşitlendirmesi fikri de hoşuma gitti. Sonunun hüzünlü biteceği baştan beri hissedilse de yine de etkileyerek bitirmeyi başarabilmiş yazar.

İstenmeyen Öyküsü
Öykünün ilk yarısı güzel. Kadının başına gelen olayı ve onun sonucunda karnında büyümekte olan çocuğa duyduğu nefreti hissettirebilmiş yazar. Ama sonunda
diğer tüm erkek problemlerine de ucundan da olsa değinme ihtiyacı hissetmiş gibi
görünüyor. Çünkü baştaki olayla diğerlerinin birebir bağlantısı yok. Kuzeninin yaptıkları, söyledikleri ya da yoldaki adamın
bakışı gibi bölümler ana konu ile doğrudan
bağlantılı değil. Bundan da önemlisi gündelikçinin öyküye katkısı yok. Kadın çok
detaylı bir şekilde anlatılmaya başlanmış
ama bir yere bağlanmıyor.
Vanessa Öyküsü
Yabancı isim var, parti var ama konu
Yeşilçam melodramı tadında. "Diğeri" hamile kaldığı için sevdiğine kavuşamama.
Özü itibariyle konu bu. Kızına onun ismini
koyma klişesi bile var hatta! Yeşilçam film-

Gece Nöbeti Öyküsü
Atmosferi güzel kurulmuş temposu
iyi ayarlanmış bir öykü. Tam olarak müşterilerin azaldığı bir gece nöbeti saatine uygun bir tempoda yazıldığından sonuna kadar dingin ve meraklı bir şekilde okutuyor
kendini. Yalnız sonunda o "ucube ruhunun
bir başkasının kaleminden yansıması"
cümlesini kullanıp da metaforu açıklamasaydı daha iyi olurdu.
Tekinsiz Bir Bilincin Mağaralı Vagonu Öyküsü
Güzel örülmüş çok katmanlı bir kurgusu var bu öykünün. Katmanlara isim
vermeseydi daha mı iyi olurdu diye düşündüm sadece. Okura da anlama, ayırt etme
fırsatı tanımalı ne de olsa.
Avunma Mekanizması Öyküsü
Kitaba ismini verip sonra da en sona
göndermişler bu güzel öyküyü. Her okurun
beğenileri farklıdır. Benim kitapta en sevdiğim öykü bu oldu. Sakin bir dere gibi kayıp giden bir öykü. Tatlı bir sızı bırakıyor bitince.

İnceleme
Görüldüğü üzere pek öyle kitabı yere
göğe sığdıramayan, "öve öve öküz eden" yazılardan değil benimki. Metnin kendinden
daha kapsamlı, daha anlaşılmaz ve ağdalı
yazılardan oldum olası nefret etmişimdir.
Baştan da belirtiğim üzere bir okur olarak
notlarımı paylaşırım ben ancak. Melisa Parlak'ın bundan sonra yazacağı kitapları merak edip okuyacağımı içten bir şekilde belirtmek isterim. Her şeyden öce farklı öykü-
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ler yazıyor. Bu yolda devam etmesini tavsiye ederim âcizane.
Plüton Kolektif, kitaplarında ve dergilerinde sıradanın ötesine geçen, tematik ve
özgün yayımlarıyla dikkat çeken bir yayınevi. Hele de bugünlerde! Bu kitap da fütüristik veya bilim kurgu drama denilebilecek
öyküleriyle çağdaşlarından bir adım öne
çıkmış görünüyor. Yazarı ve yayınevini bu
cesaretleri için tebrik etmek istiyorum.

Öykü

Sayfa 54

Toplu Konut Günlüğü
M. Ali Yıldız

Y

ataktan kalkamadım bir türlü. Siga-

lendiren her şeyi ilgiyle takip ediyor.

ra dumanından hangi renge boyan-

Onun hoşuna gidecek yorumlar yapıyor.

dığı belli olmayan duvarı inceliyorum

En güvendiği cümleleri sadece onun

uzun uzun, tablo asmak için duvara çak-

gözlerine bakarken söylüyor. Annem bu

tığım çiviyi. Bir tablo assam şuraya fena

var olma biçiminden rahatsız, yörünge-

olmaz diye düşünüyorum uzun zaman-

sinde olsun istemiyor. Uzun uzun

dır. Yanından dere akan bir köy evi tablo-

şikâyetlerini sıralıyor yine. Çok sonra,

su mesela. Akıp giden hayata bir yerin-

unuttuğu bir şey birden aklına gelmiş gibi

den dâhil olmam lazım. Ama önce kalkmalıyım! Bugün günlerden bir gün. Kaldı-

soruyor:

rım adımlamak için cesarete değilse de

medi mi?”

çabaya ve yaşam telaşına ihtiyacım var;
ödenecek bir faturaya, kordonu değiştirilecek bir saate, annemi aramaya…

Yatağımı toplamadan çıkıyorum evden. Evle market arasındaki boşluğu doldurmak için arıyorum annemi. Sevdiği
programı izliyor yine. Arkadan sesleri ge-

“Tayin kâğıdın ne oldu, cevap gelOrtada bir tayin kâğıdı yok diyemiyorum.
“Cevap yok daha.”
Babam anlamış, arkadan “Gelmez o,
boşuna uğraşma,” diyor, duyuyorum.
“Bok var orada sanki,” diye tamamlıyor.

liyor. Birisi, bir diğerine “Benimle böyle

Burası benim Tatar Çölü’m babacığım.

konuşamazsınız,” diyor. Diğeri de haklı
olarak, “Sen kimsin ki seninle böyle ko-

Gelemiyorum. Beklediğim şeyi bulmayı
umuyorum.

nuşamayacağım,” diyor. Babam da ya-

Telefonu kapatıp markete giriyo-

nında, yorum yapıyor masadaki kavgaya.
Babam annemin yanında, başka yer bil-

rum. Markette cumartesi kalabalığı. Cips

miyor. Annemin ilgilendiği, annemi ilgi-

almaya

getirilmiş

çocuğa,

babası,

Öykü
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“Hangisini alacaksın oğlum?” diyor. Gurur-

Bir tablo alıp çıkıyorum. Yağmur yine

lu şüphesiz. Çocuk kararsız. Bir gözüyle

bela olmuş güzide ilçemize. Kahvelerde

karşı taraftaki jelibonları kesiyor. Ucuzun-

belediye başkanına kızılıp otlu çay içiliyor.

dan bir cips alıp gösteriyor babasına. Bu-

Çamurlara basmamaya çalışarak zıplaya

radaki çocuklar babalarını yormuyor. İste-

zıplaya karşıya geçiyorum. Bir örnek gi-

yebileceklerin sınırını biliyor. Gözler koca-

yinmiş çocuklar, kafalarında bere top oy-

man ama bakışlar yerde. Öyle öğretilmiş.

nuyorlar çamurda. Burunlarını çeke çeke

Kaldır diyorum çocuğum kafanı içimden.

kovalıyorlar birbirlerini. Eller soğuktan

Sonra büyük büyük şehirlerde yalpalayıp
ağlıyorsun. Sonrası KPSS, Yunus Bak-

renk değiştirmiş. Anneleri ara sıra kapının
önüne çıkıp sofra bezi silkeliyor.

kal’dan hazır makarna. Beyaz gömleğinin

Apartmana yaklaştıkça önündeki ka-

üstünde eğreti bir kravat. Kumaş pantolon
giyiyorsun. Önünden geçen kâğıtlarda arz
ediliyor, rica ediliyor, gereği isteniyor. Gereği nedir bilmiyorsun.
“Ya Yunus abi, tablo falan var mı sende? Şöyle eve asabileceğim.”
“Şimdi ayıp ettin Servet Bey. Yunus
Bakkal’da yok yok. Muhammed Arda, göster olum Servet abine tabloları.”
Muhammed Arda’ya bakıyorum, mısır dişliyor. Babası okusun istiyor ama

labalık daha şaşırtıcı geliyor. Kafasını sağa
sola çevirerek bir şey görmeye çalışan
adamlar var. Düzenli aralıklarla “Allah Allah” diyorlar. Apartmanın önünde iki polis.
“Geçemezsin,” diyorlar. “Burada oturuyorum Memur Bey,” diyorum, elini indiriyor.
Hızlıca çıkıyorum. Kapımın önünde dışarıdakilerin amiri. Elinde bir not defteri, bir
şeyler yazıyor.
“Hayrola Memur Bey?”
Önündeki not defterinden kafasını

“Esnaflığı da bilecek abisi,” diyor. “Bugün kaldırıyor. Yüzünde yanlış çizilmiş bir cidburadayım, yarın yokum,” diyor. Yunus diyet. Farklı bir olay, belli. Uzun uzun susaBakkal bir gün yok olacağını biliyor.

rak tadını çıkarıyor. Kendimle ilgili korku-

“Çocuk dediğinin on parmağında on mari-

larım harekete geçiyor, ürperiyorum. Ney-

fet olacak,” diyor. Muhammed Arda’nın se ki birkaç sözcük ağzından zorla yere
parmaklarında mısır parçaları kalmış. El- dökülüyor:
lerini pantolonunda temizliyor.

“Burada mı oturuyorsunuz?”

Öykü
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Çaresiz, “Gel abi içeriye,” diyorum. Cevap

fasını çeviriyor. Kalemi kullanabilmek için
önemli bir şey söylememi bekliyor. Ben-

olarak terliklerini çıkarıp içeriye giriyor.

de ise önemli hiçbir şey yok; bir ekmek,

erken evlenmiş. Konuşurken göz göze

bir kavanoz fıstık ezmesi, yanından dere

Gençten bir çocuk komşum Bekir,
gelmemeye dikkat ediyor. Karısından iç

geçen bir köy evi tablosu. “Üst kattaki işleri bakanı diye bahsediyor. Her sefekomşunuz Seher Hanım,” diyor. “Öldü.”
rinde bu ona komik geliyor. İç işleri baka“Bir şey duymadınız mı?”
Sorusuna derinlik katmak için gözlerini kısıyor. Şaşkınlıktan sadece kafamı
sallayabiliyorum. Şaşkınlığıma ikna olmuş, kafasını not defterine indiriyor.

“Ne zaman olmuş ki?”
Tükürür gibi, “Bu sabah,” diyor. Not
defterini kapatıp, gömlek cebine koyuyor.
Ellerini montunun cebine sokup üst kata
çıkıyor. Yukarıdan sesi geliyor sonra:
“Oğlum, Savcı Bey gelecek, kimseyi
almayın yukarıya. Şu şeridi de çekin artık.

Her boku söyleyelim mi?”

nı derken gözlerini kaldırıyor, yüzümde
tebessüm arıyor. Bugün keyifsiz, korkmuş biraz. Ara sıra dağınık odama göz
gezdiriyor. Kalorifer peteğinin üstünde
çoraplar, boşaltılmayı bekleyen bir küllük,
gelişigüzel fırlatılmış bir gömlek… İzin isteyip topluyorum. Gözleriyle takip ediyor
beni. Masanın önündeki sandalyeyi çekip
oturuyor. Önündeki kitabı ters çevirip arkasındaki yazıyı okuyor. Sayfalarını hızlıca
karıştırıp özenle yerine koyuyor. Masanın
üstündeki küllüğü kendine doğru çekiyor.

Dışarıdan sesler yükselmeye başlı-

Seher abla! Ürperiyorum. Mutfa-

yor yavaş yavaş. “Ne olmuş?”, “Demeee!”,

ğımda yıkanmayı bekleyen ona ait dört

“Niye ki?” sesleri çıkıyor sahibi anlaşılmayan ağızlardan. Cevap bekleyen sorular

tane yemek tabağı var. Porselen. Öylece
gitmiş. Karşı komşum kapıyı yarı aralayıp

apartmanın

merdivenlerine

düşüyor.

bana bakıyor. İçeriye dönüp “Çocuğu sal- Feryat eden yok, ağlayan yok. Seher teyma,” diyor karısına. Hırkasının cebinden zenin ölümü toplu konutlara yoğun bir
sarkan peçete yere düşüyor. Kapının merak bırakmış sadece. Kulaktan kulağa
önündeki ayakkabılıktan kenarları aşınmış terliklerini bulup ayağına geçiriyor.

teyit edilmemiş bilgiler geçiyor.
Bekir, gözleriyle izin istiyor sigara

Öykü
yakabilmek için. Kafamı sallıyorum.
“Kimi kimsesi yok mu acaba?” diyor
cebindeki sigarayı çıkarırken.
“Arada biri gelirdi, oğlu herhâlde.
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mış.”
Kendini asmış, hala yakıştıramıyorum. Bana ait bir şey çalınmış gibi geliyor.
Bekir bu sefer o kadar şaşkın değil. Siga-

Arabasını görürdüm kapının önünde.”

rasını söndürüp toparlanıyor.

“Hay Allah,” diyor çakmağı çakarken.
Derin bir nefes alıp çıkardığı dumanın ha-

“Abi, Mehmet’i gördüm senden önce,
bizim alt kat. Yurtta çalışıyor o, biliyorsun,

vaya karışmasını izliyor. En son ne zaman

kanalın altındaki devlet yurdunda. Dün

dan çıkan cümleye inanmıyor sanki, ben

konuşup belgesel gibi bir şey çekiyormuş.

gördüğümü soruyor, “Hatırlamıyorum,” Seher teyze oraya gitmiş. Bu üniversitediyorum. “Kendini asmış ha,” diyor. Ağzın- deki öğrencilerden ikisi, ilçedeki yaşlılarla
söylemişim gibi bana bakıyor. Şaşkınlıktan

Proje gibi yani. Bir program var ya TRT’de,

sigarayı koltuğa düşürüyorum. Seher teyze kendini asmış. Porselen tabakta dolma

anlatıyor programda. Neyse, Seher teyze

getiren bir kadına intiharı çok görüyorum.
İntiharı fazla şehirli bulduğumu fark ediyorum. Buradaki insanlara, karar vermeyi
değil tabi olmayı yakıştırdığımı… Beni mıh
gibi yeryüzüne çakan şey, yaşama gayreti
değil de yaşamayı hak ediyorum sanrısı
belki de. Daha fazlasını hak ettiğini düşünmek, daha azına sahip olmanın tercih
olduğunu zannetmek… Seher teyze, bunun gayret olduğunu biliyordu ve vazgeçti.
“Sen nasıl öğrendin Bekir?” diyorum.
“Yanlışın olmasın. Polis öyle bir şey demedi bana.” Son kez çırpınıyorum.
“Ben sorunca söyledi abi. Kendini as-

onun gibi. Yaşlılar hayat hikâyesini falan
de duymuş bunu. Kendisine kimse gelmeyince vurmuş kafayı gitmiş yurda.
Mehmet’e anons ettirmiş, çocukları bulmuş. “Bana da gelsenize,” demiş, bende
de hikâye çok. Çocuklar da “Teyzeciğim
bitti o ödev, teslim ettik biz,” demiş. Seher
teyze de hiçbirine bir şey demeden kalkıp
gitmiş. Dün oluyor ha bu olay! Mehmet diyor ki “Abi elinde 5 litrelik sıvı yağ vardı. O
kadar yolu yürüyüp gelmiş sırf bunu demek için. Acaba delirdi mi?” diyor. Ben sana söyleyeyim, bunun kafa gitmiş. Baksana, ertesi gün de kendini astı.”

Hırkasının cebini yokluyor, peçetesini
bulamıyor.
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Demir, Bakır, Alüminyum
İsmail Saklak

A

nası olmayanın babası da olmaz mı
sahiden, peki babası olmayanın bisik-

leti olur mu ki?

Bahçedeki ardiyenin paslı kilidini kaldırdı ve odayı süzmeye başladı çocuk. İçeride her ne varsa aylardır belki yıllardır buradaydı ve hiçbir zaman ihtiyaç duyulmamıştı onlara. İçlerinden eli yüzü düzgün bir
şeyler bulursa satıp paraya çevirecek ve
bir bisikleti olmadığı için kendisini alaya
alanların ağızlarını kapamaya yetecek, elden düşme ama iş görür bir bisiklet alacaktı.

Her şey ne kadar da özensiz, karman
çorman atılmıştı birbirinin üstüne. Boya
kutuları, eski gazeteler, brandalar, kurumuş tutkal, yaşlı bir kürek, eski bir iskemle
yani ne varsa kir, pas ve toz içindeydi. Kim
bilir kimler satın almıştı zamanında, hangi
eller dokunmuş, hangi eller bırakmıştı bir
köşeye.
Çocuk genzini yakan şeyin bir öksürük krizine yol açtığını fark edince kendini
dışarı attı. Çamurla sıvanmış briketten du-

varları olan, bahçesinde yaşlı bir dut ağacının, eski bir kuyunun ve kullanılmaz bir
tulumbanın olduğu yaşlı evin yoksul mutfağına koştu ve tel dolaptan bir bardak aldı. Bu bardak bir vakitler evde büyük bir
şölen havası estiren çikolatalı fındık kremasının kristal camlı küçük kavanozuydu
aslında. Bu eve ikincisi girmedi hiçbir zaman. Babası baştan düşmüştü şerhi “Sakın
heveslenmeye kalkma, her vakit olmaz.”
diye. Bu yüzden çocuk yalnızca bu kaptan
suyunu içerdi, eski bir hatırayı yâd eder
gibi hassas ve saygılı. Babası Emin Bey evden eve taşımacılık yapan bir şirkette çalışıyor, yük taşıyordu. Ortalama bir insana

göre hayli büyük sayılabilecek elleri, geniş
omuzları ve derin bir sessizliği vardı. Yalnızca çalışır, çalışmadığı zamanlar evden
pek dışarı çıkmaz, sardığı tütünleri ardı ardına ateşler, akşama yahut sabaha kadar
televizyon izlerdi. Karısı Naile, ince hastalıktan göçmüştü yedi yıl evveli. Kadın yirmi
ikisinde mevta, adam otuzunda dul, oğlan
dördünde öksüz… Genç karısının zamansız gidişi onulmaz bir yara gibi hep kaldı
içinde. Bundan sebep olacak kahveye git-
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mez, eş dost muhabbetine sokulmazdı. Eşi

kan şey hayli şaşırtmıştı onu. Belki de para

dostu da yoktu zaten. Konuşması için dişe

edebilecek bir şey bulmuştu nihayet. Gös-

dokunur sebepler arardı, pek de bulamazdı

terişli sayılabilecek bir duvar saatiydi bu.

doğrusu. Bazen ev sahiplerinin artık iste-

Kızıl ahşap mobilyası toz içindeydi. Eline al-

mediği kimi eşyayı alır eve getirirdi. Sözgeli-

dığı bir bez parçasını -ki fakir hanelerde toz

mi sofadaki büyük halı, oturdukları kanepe,

bezleri muhakkak eski bir faniladan devşi-

geyik desenli duvar örtüsü, mutfaktaki ceviz masa hep başkalarının artıklarıydı. Bun-

rilirdi- bahçedeki ibriğin suyuyla ısladı ve
saatin ahşap mobilyasıyla kalın camını

lardan bazıları kim bilir belki ilerde lazım
olur diye ardiyeye konulur lakin konan şe-

özenle sildi. Sanki hiç kullanılmamış, ambalajından çıkarıldığı gibi ardiyeyi boylamış gi-

yin lazım olduğu pek görülmezdi.

bi yeni ve parlak görünüyordu. Kapağın
açılmasına yarayan paslı metal kilidi saymazsak tabi. Kutsal bir kitabı açar gibi say-

Ardiyeye tekrar döndüğünde eline bir
eldiven geçirmiş ve yığıntının tepesindeki
eşyaları, her an babası içeri girecekmiş gibi
bir aceleyle yere indirerek altlardan, arkalardan neler çıkabileceğini görmek istemişti. Ne var ki eline geçen şeyler kıymetsiz,
alelade şeylerdi. Bir kutudan irili ufaklı
renkli bilyeler, tornet tekerleri sonra sırlarını dökmüş kırık bir ayna çıkmış; çocuk bu
aynanın karşısına çıkan son kişi olduğunu
düşünerek ürpermişti. Yere attığı ayna tuz
buz oldu bir anda ve incitici bir sözün ağızdan çıkar çıkmaz sahibini pişman ettiği gibi
yaptığı bu iş hayli üzmüştü çocuğu. Boş avluda “Budala, budala” diye kendisine kızıyor
“Şimdi bir de bunları temizle de aklın başı-

na gelsin.” diye dövünüyordu.
Neden sonra sakinlemiş ve yeniden
işe koyulmuştu. Açtığı yeni bir kutudan çı-

gılı ve titiz bir biçimde kapağını çevirdiğinde
buğday rengi kadranı ve aynı renkteki sarkacını yakından gördü. Bir çocuk içgüdüsüyle olsa gerek sarkacı sağa doğru çekti ve
yıllar evvel kurulmuş sarkaç vaktini bilmiş
gibi "ding dong" ötmeye başladı. Çocuk bir
hırsızlık yapıyormuş da suçüstü yakalanacakmış gibi sarkacı tuttu ve sustuğundan
emin olunca narince bıraktı. Kadranın üzerindeki siyah Romen rakamları çocuğu bir
hayal âlemine sürüklemiş gibi dakikalarca
kıpırdamadan ve hayranlıkla saati seyretmişti. Acaba bu saat kimlerin duvarında
asılı kalmış, kimler bir randevusuna yetişmek yahut bir ramazan iftarı etmek için bu
saate gözlerini dikmiş ve sonunda alelade
bir eşya gibi onunla vedalaşmayı tercih etmişti. Aklına bir fikir gelmiş gibi eve koştu
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çocuk, kimselerin içinde ne olduğunu an-

koydu. Saatçi Fikri duvara asılı televizyo-

lamaması için koyu bir poşet bulmuş ve

nundan daha doğrusu borsa verilerini pay-

saati içine koymuştu. Elinde paha biçilmez

laşan teleteksten gözünü ayırdı, saatin ka-

bir antika yahut hâlâ iş görür bir zamane

pağını açtı ve çocuğun bu kıymetli saat için

saati olabilirdi ve şurası muhakkak ki bu

onarım istediğini düşünerek “Nesi var?”

şey para ederdi. Hatta öyle çok para ede-

diye sordu. Çocuk etrafındaki çeşit çeşit

bilirdi ki elden düşme değil de bir mağazaya girip o çok istediği Pinokyo bisikleti bile

saatlerin çıkardığı tıngırtılardan oluşan
cümbüşün ahengine tutulmuş biçimde

alabilirdi belki de. Kim bilir jantlarına
rengârenk yıldızlar, direksiyonuna havalı

kafasını kâh bir o yana kâh öbür yana çeviriyordu. Böylesine bir dükkânda, yani za-

bir klakson ve pedal çevirdikçe daha çok

man bildiricisi şu saatler içinde zamanın

yanan dinamolu bir far taktırmaya yetecek
parası bile olabilirdi.

nasıl akıp gittiğini fark etmeden saatler
geçirebileceğini düşündü.

Uzun Çarşı’nın en hızlı yürüyen, kendi

Adamın bir yanıt beklediğinin ayırdına varınca bir kabahat işlemiş de suçunu

kendine en çok gülümseyen, heyecandan
dizleri en çok titreyen çocuğunun yanından bisikletiyle geçti Şimşek Ali. Sonra bir
ağaç dibine çişini yapan süslü bir köpek
gibi sağ ayağını arka tekere bastı, teker yine sağa doğru kayarak yavaşladı ve bisiklet ters istikamete dönerek birden durdu.
Yüz yüze geldiler. Şimşek Ali bir ayağı yerde, bir ayağı pedalda, ağzındaki sakızla zi-

itiraf ediyormuş gibi güvensiz bir sesle
“Satılık!” diyebildi. İşin rengi değişmişti
şimdi. Saatçi Fikri göz merceğiyle daha yakından incelemeye başladığı bu saatin lalettayin bir şey olmadığının farkındaydı.
Çocuğun ihtiyaca binaen karşısında oldu-

ğunun da. Eski mesleği olan kuyumculuktan kalma alışkanlığıyla acı bir kahve içmiş
gibi yüzünü buruşturup elinin ucuyla saati

yadesiyle şımarık “Nereye gidersin böyle
hızlı hızlı?” diye sordu. Çocuk arkadaşına

itti “Harcıâlem bir şey.” dedi, “Hurda niyetine üç beş lira ancak eder.”

olup bitenden bahsetmemek için gözlerini
kaçıra kaçıra “İşim var çarşıda.” dedi

Gerçekten saatçi olsa böyle yapmazdı
herhalde. Hiç değilse teleteksten takip et-

“Sonra görüşürüz.”

tiği hisse senetlerinin zirveye tırmandığı

Az sonra bildiği tek saatçinin kapısından usulca girdi, saati çıkardı ve tezgâha

gün bir kuyumcunun dahi yapacağı iş değildi bu. Çocuk dükkânda geçirdiği zamana
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acıdı bu sefer, tezgâhtaki saati ve poşetini

ancak anlayabildi. Açtığı kutudan eline ilk

kaptığı gibi fırladı dışarı. Arkasından “Dur

gelen şey olan gazeteyle birlikte dışarı attı

bakalım çocuk! Buluruz bir orta yol.” diye

kendini. Bir eliyle alnındaki terleri sildi, te-

koşturan Fikri'yi duymamıştı bile. Nasıl duy-

miz bir nefes çekti içine, daldaki bir yusuf-

sun üç beş lira bir bisiklet değil üç beş göz-

çuk kuşunun ötüşünü dinledi. Sonra şu ga-

yaşı ederdi sadece. Birkaç yıl öncesine ka-

zeteye göz gezdirmek geldi aklına. 26 Hazi-

dar müteahhit denilen kalantorlar sağa sola
şap betonu döktürene kadar bahçeleri olan,

ran 1983 tarihli Milliyet gazetesinin manşetinde şöyle yazıyordu: “Tarihin ilk kadın ast-

o bahçelerde elma, kiraz kayısı ağaçları
olan, o ağaçların dallarında hatıraları olan

ronotu Sally Ride dünyaya döndü.”

ve bugün bisikleti olduğu için kasım kasım
kasılan çocuklar ağladığını görmesin diye
evine koştu çocuk. Yine en hızlısı lakin en

deniyetin çok uzağında, unutulmuş hatta
hiçbir zaman var olmamış bir eşya gibi hissetti kendini. Yerkürenin en yalnız ve en ge-

mutsuzu…

Bu haber iyiden iyiye sıktı canını. Me-

ri kalmış insanı olabilirdi belki de.
Kapakları açılan kutu ellerini iki yana

Elindeki kara poşeti değil de kara bahtını fırlattı sanki bahçedeki sedirin üstüne.

açmış bir ihtiyar gibi kapının kıyısından
“Gel” diyordu usulca, “Gel artık çocuk bir

Ne vardı yani el âleme ağzını eğip de geyik
desenli bir duvar örtüsü alıp getiren babası

gör haydi beni.” Bu sesi işitmeden girdi içeri ve umutsuzca attı elini az evvel dişlerini

sahibi büyüdüğü için, sahibi istemediği için
yahut sahibi yenisini aldığı için artık kulla-

geçirdiği kutuya. Dokunduğu şey bir metal
yahut demir olmalıydı. Bir kuvvetle çıkardı

nılmayan kırmızı bir Pinokyo'yu alıp getir-

onu kutudan ve ne olduğunu daha iyi anla-

seydi bir gün eve. Ardiyeye girdi yine. Dokunduğu her kıymetsiz şeyle canı sıkılıyor,

yabilmek için bahçeye sürükledi. Bakır bir
teraziydi bu. Ne işe yaradığını biliyordu ço-

elindekileri her seferinde bir öncekinden
daha sert çalıyordu yere. Bu fasit daire boy-

cuk ancak ne kadar para edeceğini bilmiyordu. Belki de artık pek de kullanılmayan

nuna ilmek gibi geçmiş iyiden iyiye canını
sıkmaya başlamıştı.

alelade bir eşyaydı ve böyle düşünmek onu
iyice umutsuzluğa düşürdü, kendini bahçe-

Neden sonra ağır bir kutuya çarptı ince bacakları. Üzerindeki bandı dişleriyle ko-

deki sekinin üstüne attı, sırtını duvara yasladı, büktüğü dizlerini kollarının arasına ala-

parmanın iyi bir fikir olmadığını tükürünce

rak başını üstüne koydu. Bir annesi olsa bir
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bisikleti de olur muydu diye düşündü, son-

lerinden elini havaya kaldırdı. Sıhhat bul-

ra böyle düşündüğü için ayıpladı kendini,

muş gibi bir canlılık geldi gözlerine, söze

insan önce annesinin olmasını dilerdi niha-

girdi “Ee hadi bakem evlat dök bakalım

yetinde. Vazgeçmiş ve küskün biçimde eve

neyin varsa akçesini sayayım ellerine.”

girecekti ki ne vakitler duymadığı o sesi

Çocuk ram olmuş, ne denilse yapma-

işitti.

ya hazır haldeydi. Bakır terazi ve eski saati

“Demir, bakır, alüminyum alırım, hurdacııı!”

bir çerçi edasıyla takdim etti hurdacıya.
Hurdacı saati iki eliyle kavradı, göz hizasına

Yayan yapıldak attı kendini dışarı ve
tahtadan bir arabası olan ihtiyar adama

değin havaya kaldırdı. Sonra kapağını açıp
kadranına yakından baktı, sarkacını salladı,

gür sesiyle seslendi “Hurdacı amca! Bir bakabilcen mi?”
Hurdacı ağır adımlarla sese doğru
yöneldi, arabasını eşikte bıraktı ve neyle
karşılaşacağının merakıyla davet edildiği
bahçeden içeri girdi “Bizim oğlan!” dedi,
“Ne göstereceksen göster ama önce bir
kap su getir bakem, dilim damağıma yapıştı.”
Çocuk itaatkâr bir emirber gibi koştu
eve. Bütün vücudunu sarsan bir heyecan
dalgasıyla içi içine sığmıyor, sanki az sonra
bir hurdacının eliyle cümle derdi son bulacakmışçasına sabırsızlanıyordu. Telaşlı el
hareketleriyle bir tas su kaptı, yarısını döke
saça bahçeye geldiğinde ihtiyar hurdacıyı
sekiye kurulmuş elleri göbeğinde uyuklarken buldu. Boştaki eliyle ihtiyarı dürttü,
adam gözlerini açıp da nerede olduğunu
anlayınca “Demek biraz içim geçmiş.” diye
hayıflandı, suyu bir dikişte içti, şükür gibi-

akrep ve yelkovanı hareket ettirdi. Çocuk
pür dikkat ihtiyarı izliyor malına ne kadar
paha biçileceğinin merakıyla içi içini yiyor-

du. “Anlar mısın?” diye sorunca çocuk “Biraz” diye yanıtladı adam. Bakır teraziyi tuttu ucundan “İki buçuk okka gelir.”
diye mırıldandı, sonra çocuğa döndü
“Doğruyu söyle delikanlı, ne etcen sen bu
parayı?”
Çocuk hoşuna gitmeyen soruları iki şekilde yanıtlardı: “Hiiiç” ya da “Yooo”
Bazen bu ikisini de söylemez omuzlarını kaldırmakla yetinirdi. Bu kez “Hiiiç”
demeyi tercih etti. İhtiyar bu cevaptan
hoşlanmamış olsa gerek zemberek gibi
ayağa fırladı, bir şey demeden çıkıp gidecek oldu sonra vazgeçti, çocuğa kıvılcımlar
saçan gözlerle bakıp “O zaman ne demeye

bu kıymetli saati satmaya kalkıyorsun.” diye çıkıştı. Çocuğun kafası iyiden iyiye karışmıştı. Para eder bir şeyse saatçi neden o
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lafları etmişti ki.

başka bir saatçiye götürüver. Lakin bu kez

İhtiyarın yeniden kapıya yollandığını
gören

çocuk

arakasından

seslendi

“Bisikletim olsun istiyorum ama Saatçi Fikret harcıâlem bir şey dedi, para etmezmiş.”

İhtiyar kötü bir haber almış gibi elini

dikkat et yine bir düzenbaza denk gelmeyesin.”
Çocuk kendisini alaya alan sonradan
görme apartman çocuklarını umursamamaya o an karar verdi. Hepsinin köküne

başına koydu. Çocuk adamın kırışık ellerini
de gözlerinin altındaki hareleri de yeni fark

kibrit suyu… Hem herkesin bisikleti olmak
zorunda değildi ya. Hele ki şu ihtiyar bu

ediyor, adamın yaşlılığını daha iyi anlıyordu.
Saçları uzamış, favorileri biçimsiz bir hal al-

yaşta çalışmaya mecbur kalmışsa.
Adama sokuldu, yorgun ellerini küçü-

mıştı. Kaşlarının uzunluğu onu olduğundan
sert biri gibi gösteriyordu. Sonra buğday
renkli kasketi, beyaz gömleği, kül rengi

cük elleriyle tuttu; kış ve yaz, geceyle gündüz, ölüm ve yaşam iç içeydi sanki. Adamı
sekiye oturttu, çömelerek karşısına geçti

pantolonu ve bozarmış kundurası yani üzerinde her ne varsa yıllanmış, adamla bir

“Kurban olurum yok deme.” dedi, “Zerre
hevesim kalmadı bisikletten yana, saat de

yaşlanmış gibiydiler. Bir insan bu yaşta neden çalışır, hadi çalışsın neden hurdacılık

terazi de senin olsun.”

yapardı ki. Onun da sahip olmayı arzu ettiği
bir şeyler mi vardı acaba diye düşündü ço-

di ama çocuk pek bir ısrarcıydı “Neden evlat, neden evlat” diye söylenmeye başladıy-

cuk. Sözgelimi bir televizyon yahut bir ceket için mi gezerdi sokak sokak. O bilindik
nidası “Demir, bakır, alüminyum alırım, hurdacııı!” bunun için miydi? Yok, yok mesele
televizyon değil de bir somun ekmek, iki diş
soğandı belki de. Çenesinin büzüşüp titrediğinin farkına vardı çocuk, belli etmemeye
çalıştı.
Adam yorgun bir sesle “Bana bak ba-

kem bizim oğlan!” dedi, “Terazine yirmi lira
sayarım ama benim param o saate yetmez.
Rabbena hakkı için yetmez. Ama sen bunu

Adam şaşırdı bu işe, önce “Olmaz.” de-

sa da sonra anladı çocuğun neden böyle
yaptığını
“İyi madem.” dedi,“Helal et hakkını.”
Birkaç vakit sonra tahta arabasında
eski bir bisiklet olan ihtiyar bir hurdacının
sesi işitildi sokakta:
“Demir, bakır, alüminyum alırım, hurdacııı!”
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Sonunda
Yekta Kalender

Y

ahudilerin vadedilmiş toprakları ele topraklara çevrildi. En basiti, yaşadıkları
geçirmelerinin üzerinden yüz yirmi bölgenin koordinatlarını kapsayan hava

yedi, dünyanın tek hâkimi olmalarının sahası bir çeşit kara delikti artık.
üzerinden elli sekiz yıl geçmişti. GezeDeniz suyundan elde ettikleri içme
gende, Yahudiler dışında nefes alan tek suyuyla kendilerine yüzyıllarca yetebilebir insan bulunmuyordu. Hatta antise- cek kaynağı garanti altında aldıktan

mitistlere yakın duran Yahudiler, büyük sonra, diğer milletlerin aynı hazırlığı yaYahudi ülküsüne mesafeli Musevi mez- pabilecekleri ortam oluşmadan dünya
heplerin mensupları ve muhalifler ve nüfusunun yaklaşık yüzde otuz beşini
kararsızlar ve insan hakları ve Cenevre susuzlukla bitirdiler. Bu süreçte en etkili
ve hümanizm gibi kavramları cümle silahları, yapay iklimle meydana getiriçinde kullanan yüzü karalar, önce fiş- dikleri kuraklık olmuştu. Kuraklık kıtlığı
lendi, sonra yok edildi. Bir asrı aşkın sü- tetikledi. Verimli topraklarında ürettiklerede, geçmiş yüzyıla ait diğer din ve me- ri bitki ve tohumları dünyaya pazarladı-

deniyetlerin izleri büyük bir soğukkanlı- lar. Genetiğiyle oynanmış bu ürünler etlıkla ortadan kaldırılmıştı.
kisini sonradan göstermişti. Yahudi olYaklaşık on beş milyon Yahudi’nin, mayan her iki kişiden biri kanserdi. Ayrıgeriye kalan nüfusu yok etmesi, uzun ca vücudu yıllar sonra yıkıma uğratan
sürecek bir programın adım adım uygu- zehirli mantarları, kültür mantarlarına
lanmasıyla mümkün olmuştu. İlk adım- aşılayarak sattılar. Bugün tüketilen bir
da tüm Yahudi halkları vadedilmiş top- mantar on beş yıl sonra bir gece yarısı
raklarda bir araya getirildi. Vadedilmiş ani bir ölüme sebep oluyordu. Piyasaya
topraklar savunma sanayinin mümkün sunulan ilk mantarları yiyerek zehirleolan bütün imkânlarıyla rahat edilmiş nenlerin otopsi raporlarında gerçek or-
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taya çıktığında, diğerleri için çok geçti. di. Mesela Ayfon’un adı Aişfon’la, ısırılmış
Kök hücrelerin ince tabakalarında yaptık- elması ise ısırılmamış olanıyla değiştirilları keşiflerle, kaybolan dişlerin yeniden mişti. Sonra elmayı kaldırıp yerine Menoçıkmasını sağlayan bilimsel gelişmenin ra eklediler. Formülünde yapılan köklü
tahrifi de toplu ölümlere hayli katkı sağ- değişiklikler sayılmazsa, sadece Koka Kolamıştı. Milyonlarca insanın, kanaldan ve la’nın adına dokunulmamıştı. Kolaya uyimplanttan kurtuluşu aynı zamanda sonu gulanmayan bu politika insanlarda meoldu.
rak uyandırmıştı. Arzu edilen de buydu
Sami ırkı, felaket senaryolarının kli- zaten: Sır, sürmeliydi.
şeleriyle tokatlamıştı dünyayı. Yüzyıl önÖzellikle Müslümanların kutsal kitacesinin şehir efsanesi, bu kadar parano- bı Kuran’ın imhası üzerinde titizlikle duyak olmaya gerek yok denilen yapay rulmuştu. Bu kitabı kafa karışıklığı noktadepremlerle Çin’i ortadan kaldırdılar. Bi- sında küçük de olsa bir tehdit olarak gönalar “made in China” olduğundan, pek rüyorlardı. Kehanetin kendini gerçekleşşiddet kullanmamışlardı. Koca Hindistan’ı, tirmesinden korkuyorlardı. Yeryüzünde
Ganj Nehri’yle yaydıkları ve şifası yalnızca dijital ve basılı tek bir Kuran kalmadığınsığır jelatininden elde edilmiş bir kapsül dan emin olmalıydılar. Karınca duası ve
olan virüsle kırdılar. Rusya, altmış sekiz Güllü Yasinler bile yakılmalıydı. Yahudiler,
dereceye kadar çıkarılan hava sıcaklıkla- Kuran’da geçen tek bir öğretiyi bilmemerına daha fazla dayanamadı. İç huzurunu li, işitmemeliydi. Gereken bütün tedbirlerahat batmasına borçlu Amerika’yı biti- rin alınmasına karşın emin olamadıkları
ren ise petrol kaynaklarının kurutulma- tek imha buydu. Şüphe kalmaması için,
sıyla başlayan konforsuzluk dönemiydi. değiştirilmiş on üç yeni Kuran yazdılar.
Geri kalan milletler ve bir şekilde hayatta Birbirine benzemeyen ve orijinaliyle hiçkalmayı başarmış kalabalıklar geleneksel bir ayeti uyuşmayan on üç yeni kitap. Yüz
yöntemlerle halledilmişti.

binlerce bastırıp yaydılar, dijital ortamlarBu evrensel yok edişten sonra, eski- da paylaştılar. Yine de, Musa diye öldürüyi anımsatacak birçok dünya markası len bebekler çıkmıyordu akıllarından.
unutturuldu, isimleri ve logoları yenilenYeni dünya düzeni başlangıçta gül-
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lük ve gülistanlıktı. Yahudiler ihtiyaçlar gıçta Adam Kadmon mertebesine ulaşhiyerarşisinde beş basamak birden atla- tıklarını düşünseler de artık inandıkları
mıştı. Fani hayatta fizyolojik olarak lazım tek gerçek birer Adam Belial’a dönüşgelen her şeyleri vardı. Güvenlik sorun- tükleriydi.
ları kalmamıştı. Ait oldukları yerdeydiler.
Uzun çatıştaylar sonunda bu boşBirbirlerine karşı son derece saygılı ve luk duygusunu doldurmak ve biraz arahoşgörülüydüler. Kendilerini gerçekleş- yış, biraz arbede, belki biraz da ayrışma
tirmiştiler. Ve hepsinden önemlisi, sa- adına geçmişin defterlerini kurcalayarak
hiptiler. Sahip olamadıkları tek şey genetik kodlar üzerine oynamaya karar
ölümsüzlüktü. Bunun için çok uğraş- verdiler. Kontrollü nostaljinin kimseye
mışlardı. İnsan ömrünün uzamasında zararı olmayacağını düşünüyorlardı. Vuönemli adımlar atmışlardı. Yüz yetmiş rulan her Filistinli için kan biriktirilen bir
yaşını görenler vardı. Görüp görebile- kan bankasının olduğu “Arap Avı” adıyla
cekleri bununla sınırlı kaldı.
üç boyutlu sanal gerçeklik oyunu ürettiÇok geçmeden yaşamanın gayesi ler. İlerleyebilmek için ihtiyaç duyulan
ile ilgili sorunlar baş göstermeye başladı. güç, kan içerek sağlanıyordu. Yeni bir
Yerküre, Yahudilerin zamanı doldurma- yerleşim yeri satın almak isteniyorsa,
ya çalışarak ölümü bekledikleri bir yaz yerin stratejik önemine göre üç yüz ila
bahçesine benziyordu. Bu, beraberinde bin beş yüz kan torbası verilmeliydi.
amaçsızlığı getirdi. Amaçsızlığa bağlı ey- Dünyanın en güzel Arabistan’ı için dokuz
lemsizlik: Heyecan yoktu, korku yoktu, bin kan torbası gerekiyordu. Bu oyun,
saplantı yoktu. Yoğun bir tehditsizlik his- atalarının bilinç altında sakladıklarını,
si. Burunlarına konan sineği bile kovma bugün bilinç dışı olarak gün yüzüne çıgereği duymuyorlardı. Sıkıldılar, bunaldı- karmıştı. Öyle ki daha sonra oyunun dilar, hafakanlar bastı. Dev bir akvaryum- ğer serileri piyasaya sürüldüğünde, yalda yaşayan Japon balıkları gibiydiler. nızca sivil halklara kurşun sıkılarak hisŞaşaalı led ışıkları altında, bol oksijen ve sedilebilen kan kokusu gibi değişik özel-

zengin içerikli yemleriyle muhteşem bir likler eklenmişti maceraya.
hayatları vardı. Ama yosun sarmış suları
İki yüzyıllık gizli tarih arşivlerinin
günden güne yeşeriyordu işte. Başlan- kaynaklık ettiği bu oyunların verdiği haz
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uzun sürmedi. Daha fazlasını istiyordu birliğiyle reddedildi. On Emir’in muhtevainsanlar. Giderek artan bir beklentiyle sına uygun olmadığı için şiddetle karşı
gerçek olana taliptiler. Mezarlar açıldı, Fi- çıkıldı. Emirde açıkça yazıyordu: Öldürlistinlilerin kafatası yapıları baz alınarak, meyeceksin. Hemfikirdiler. Bir Yahudi’nin
yüz binlerce Arap mücahit klonlandı. Bu kanı nasıl dökülebilirdi? Bunu öneren
klonlar askeri olarak son derece mühim ekibi kripto oldukları gerekçesiyle katletbir yetiyle donatıldılar: Sapanla bir hedefi tiler.
tam on ikiden vurabiliyorlardı. Belirlenen
Yıllar içinde yeni uygulamalar dearazilerde, kuş lastiğiyle taş atan Arap nendi. Ne yapılırsa yapılsın, Yahudilerin
mücahit klonlarını kurşunlamak, harareti ortalıkta jestsiz ve mimiksiz dolaşan tek

biraz almıştı. Buna rağmen bir karabulut tip insan yığınına dönüşmesi engellenegibi üzerlerine çöken tatminsizlik kaybol- medi. İçsel sıkıntılar son bulmuyordu.
mak bilmiyordu.
Varlıklarının sebebi, yaşama güdülerini
Konseyde son yıllarda kontrol altına diri tutan olağanüstü gücün izini sürüalınamayan nüfus artışıyla ilgili enteresan yorlardı. Sebep sonuç zincirindeki eksik
bir öneri sunulmuşu: Yahudi nüfusunu halkaların peşine düşmüşlerdi. Hegel, disabitlemek adına, her yeni doğan bebek yalektik, terapiler, anti-depresan ve intiiçin yaşayan en yaşlı Yahudi’yi infaz et- harlar işe yaramıyordu. Ta ki bir gün Gomek. Nüfusun bir daha asla eskisi gibi ol- lan tepelerinden yayılan o acayip sese
masını istemiyorlardı. Teklifi ilginç kılan kadar: İnnâ nahnu nezzelnâz zikre ve innâ
ise infazın uygulanış biçimiydi. Öldürme
lehu le hâfizûn. . İlk kez işittikleri
işlemi, Arap Avı’na adapte edilerek gerçekleştirilecekti. Her tür yapaylıktan arın- bu bir yerlerden tanıdık gelen gizemli tını
dırılmış bir oyun ve ihtiyar da olsa gerçek karşısında, avuçlarını birbirine sürttüler
cesetler. Biraz makyaj yardımıyla genç- ve yüzlerine yerleşen o tehlikeli tebesleştirilmiş, esmerleştirilmiş ve elinde yere sümle göğe baktılar. Her bir Yahudi’nin
dökerek boykot ettiği kutu kola bulunan aklından aynı şey geçiyordu:

Arap kılıklı bir figüranı öldürmek, iştahları
kabartmaya yetmişti. Fakat bu teklif oy

-Sonunda.

”Kör Bıçak” Öyküsüne
“Öykü” türü için kesin çizgilerden söz edemeyeceğimizi düşünebiliriz. Öyle olsa bile
metninize “öykü” diyebilmek
pek kolay değil. Daha çok bir
mektuba yaraşır ölçüde samimi bir iç döküş. Naçizane
tavsiyem bir “kurgu” oluşturmanız yönünde.
“Aşkın Aklı” Öyküsüne
Öykünüzü detaya boğduğunuzu gözlemliyorum. Sadece
gerekli detayları vermeye
odaklanırsanız iyi öyküler ortaya çıkacaktır. Bu öykünün
de konusu itibarıyla iyi bir öykü olabileceğini düşünüyorum.

“Masaj Koltuğundan Nağmeler” Öyküsüne
Öykünüzün ilginç bir içeriği var. Fakat üslubun bu içeriği taşıyabildiğini söyleyemem. Ayrıca koltuğun kendini
hemen tanıtmasını ve tamamen didaktik bir yaklaşım
sergilemesini pek uygun bulamadım. Çok güzel bir f ikrin
aceleye gelmiş hali gibi. Belki
üzerinde yeniden çalışmak istersiniz.

“Açık Yara” Şiirine
Şiirinizin içeriğinin biçimsel çabanıza oranla sönük
kaldığını görüyorum. Yayımlanabilir özelliği olsa da örneği
çok fazla diyebilirim.
Ömer Kaya

“Usanmanın Online Hâli” Öy- radan cümleleri dizelerinizde
küsüne
yer bulmasa daha iyi olurdu.
Her dize çok iyi olmayabilir
Çoğu öğretmenin yaşadığı ancak dizeler arasında ciddi
ancak belki yazmayı düşün- kalite farkının olmaması gemediği güzel bir içerik yaka- rektiğine inanıyorum.
lamışsınız. Fakat bu kadar
derin bir karakterin hemen “Görünüş” Öyküsüne
hemen bütün düşünceleriyle
okurun karşısına çıkması, orÖykünüzün konusunu ve iştada üzerine düşünülecek bir leniş biçimini sevdim. Olumlu
şey bırakmamakla birlikte da baktım fakat yeterli oyu
öykünün yapısını da zarar alamadı. Elbette her metnin
vermiş. Usanmayı işleyelim, olduğu gibi bu metnin de iyibiraz törpüleyerek işleyelim. leştirilebilir tarafları var.
Geçişlerdeki keskinliğin yu“Edebi Resifte Köpek Balığı” muşatılabileceğini düşünüyor
Şiirine
ve başka öykülerinizi de okumayı umuyorum.
Şiirinizin çok güzel bir
başlığı ve içeriği var. Eleştirdiğiniz sıradanlıkların sıÖmer Kaya

“Görmek” Öyküsüne

“Kepçe Kulak” Öyküsüne

Öykünüz tam olarak ne
anlatacağına karar verememiş gibi görünüyor. Parça
parça ama derinleştirmeden,
öykünün hacmini de arttırmadan belki de ancak bu kadarı mümkün olabilirdi. Evet,
öykü benim için iyi bir öykü
olmasa da anlatma kabiliyetinizin hakkını da vermek isterim.

Öykünüzün içerik arayışının işe yaradığını düşünüyorum. Küçürek öykü çerçevesi
için başlangıç fena olmasa
da öykünün merkezi, metni
epey zayıflattı. Sanırım daha
yoğun olması gerekirdi.

“Söğüdün Yüzü” Denemesine
Deneme türünün özelliklerini düşündüğümde yazınız
daha çok imgesel bir yol tercih eden öykü gibi duruyor, diyebilirim.

“Zilli” Öyküsüne
Çok ilginç içeriklerle karşılaştım 8. sayıda. Bu sebeple
çoğunlukla onlara yer vermeye çalıştım. Fakat ortak nokta yalnızca ilginç içerikler
değil, maalesef içeriğe ayak
uyduramayan kurgular, biçimler... Bu kadar renkli, ilginç
hemen hemen örneğine rastlanmayacak bir konuyu niçin
Ömer Kaya

hemen herkesin tartıştığı,
aynı kalıp cümlelerle yeniden
yeniden gündeme getirdiği bir
yol tercih ettiniz? Mesaj
verme ve anlaşılma kaygısını/isteğini belirginleştirmek
maalesef metnin önüne geçiyor. Üzerinde yeniden çalışmanızı çok isterim.

karar vermek güçleşiyor: basit olduğu için güzel bir şiir
mi, basit olduğu için kalitesiz bir şiir mi… Yeterli oyu
alamasa da şiirinizi sevdim.
Belki alışmamız için daha
çok yazmalısınız.

“Sandalye Kapmaca” Şiirine

Kendi eleştirisini içinde
barındıran bir öykü olmuş.
Özellikle mektubun tarafınızca yeniden yeniden değerlendirilmesinde fayda görüyorum. Ne yapmanız gerektiğini
biliyorsunuz: Karakterinize
odaklanın, onu anlatın.

Uzun zamandır gerek sözcükleriyle gerekse içeriği ve
duygusuyla bu kadar doğal,
dinlendiren aynı zamanda hüzünlendiren bir şiir okumamıştım. Herhalde bu şiiri
okumanın belirli bir saati,
duygu yoğunluğu olmalı. Fakat
işin değerlendirme aşamasında işler biraz karışıyor,

“Dosto’ya Mektup” Öyküsüne

Ömer Kaya

Şiir
Müzikle Islah Edilen Çocuklar
Osman Usta
İnsanlar bilirim
Kendilerini beğenip durgun sularda
Kuşluk vakti kibir devşirirler
Sultanın has bahçelerinden
Hüsranda olana yemin edilmiş bir çağ ki

İçi çekilmiş kentlerde müntakim insanlar bilirim
Kedi gölgelerinde sır gibi bekleyen
Bir de duru göklerden yüz çevirip
Metruk binalarda düğümlere üfleyen
Mükerrer bir günah sonrası darmadağın

Bir tapınmanın şahsiliğinden uzak
Belkıs’a ulak, Süleyman’a heves
Kendinden habersiz insanlar bilirim
Eteğinde gezerken çökmesi gibi bir dağın
Bütün bunlara rağmen sevgilim
Gel de benden uzaklaştır beni
Suçtan beni
Hani şu Caracas’ta müzikle ıslah edilen çocuklardan mülhem.
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