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Boşyazı 
  

 Bir yılı daha geride bıraktık. Çeşitli 
mecralarda edebiyat soruşturmaları 
epeyce yer buldu. Bir türlü çözülemeyen 
yahut çözümünü göremediğimiz, gör-
mek istemediğimiz sorunlarımızı yinele-
mekle kaldık. Başlıca iki meselemizin 
“eleştiri eksikliği” ve “yeterli ilgiyi görme-
yen eserler” olduğunu söyleyebiliriz. 

 Neredeyse her birimizin yazar ol-
manın yanı sıra okur görevini de üstlen-
diği ve birbirimizi tanıdıkça, tanıdıkları-
mızın sayısını arttırdıkça bir bataklığa 
dönüştürdüğümüz şu güzelim mecranın 
elbette böyle nur topu gibi iki temel so-
runu olacaktı. Tartışabilsek ve gerçekten 
çözüm üretmeyi amaçlasak herhâlde 
birbirimizi yüceltme çabamızdan daha 
fazla zorlamazdı. Fakat şimdi böyle bü-
tün sorunları silip süpürecek, çürükleri 
ayıklayabilecek bir uğraşa girmenin de 
sırası mı? Üstelik çare yalnızca onu ara-
maksa… 

 Canım yazarlar, okurlar; bir şeyi 
aramak için herhalde onun varlığına da 
inanmak, aradığımız şey birkaç satır yazı 
olduğuna göre de meseleyi bu denli bü-
yütmemek gerekir. Çoğunlukla birbirin-
den uzak zamanları, yazarları örnekleyip 
dönemimizle kıyaslamak ne kadar 

abesse bu kaidenin bütün zaman dilim-
leri için geçerli olduğunu idrak edeme-
mek de o kadar abestir. Dijital çağın ni-
metlerinden faydalandığımız ve yayınla-
rın sayısını tespit etmekte bile zorluk ya-
şadığımız bir dönem için ön yargılarımızı 
cesur, içten cevaplarla karıştırma ihti-
malimiz fazla görünüyor. Düşüncem o ki 
ilk adımı evvela kendi varlığımızın ve 
onun ne işe yaradığının sorgusuyla at-
malıyız. Aksi takdirde okunmama dürtü-
sünün hâkimiyetine giren bir üretmeme 
hastalığına kapılıp bir yerlerde yazılmaya 
devam eden eleştiri, deneme, anı gibi 
türlere kendi adımıza “elveda” diyeceğiz.  

 Okumadan edemeyiz, her ay onlar-
ca kitabı görücüye çıkarmadan olmaz, 
okumak bir yaşama biçimi, yazmaksa… 
On ikiden vurulduk! İstifadenin hiçbir 
çeşidi vıcık okumalardan geçmez. Yaz-
manın hele hiçbirimizin manzarasına, 
büyülü çalışma odasına ihtiyacı yoktur. 
Sade okuma ve yazmanın mı? Bizim de 
yoktur. Vallahi yoktur. Önemsiyormuşuz 
gibi tartıştığımız meselelerin de yoktur. 
Yazar, boşluğa fırlatırız. Okur, boşluğa 
fırlatırız. Çözer, boşluğa fırlatırız… Fakat 
“miş” gibiler ortaca yere, hepimizin gö-
rebildiği yere, öyle mi? Neyse ki zamana 
hepimiz inanıyoruz. 

 İyi seneler.  

Ömer Kaya 
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 Gece. 

 Sessizlik. 

———————————————— 

 Tik-tak 

 Tik tak tik tak tik tak. 

 Saat üç. Nabzımın atışına, rüzgârın 
esişine, güneşin yakışına göre söylerim 
saati her zaman. Ve her zaman doğru 
çıkar söylediğim. Bazı şeyler insana Al-
lah vergisi, bu da bana verilmiş. Ne işi-
me yaradı? Şu anda üç olduğunu söyle-
yebiliyorum işte. Tik tak tik tak tik tak. 
Saat üçü üç geçiyor. 

 Televizyonda çalışmalıydım aslında 
ya da radyoda. Bir program sunabilir-
dim mesela. Yönetmen bana hiç hatır-
latmak zorunda kalmazdı reklam arala-
rını ya da ben yönetebilirdim program 
sunanları ve Nil timsahlarını ve aşçıları 
ve Tom ve Jerry’yi.  Film yirmi yedi da-
kika sonra bitecek, bu şarkının bitmesi-
ne iki dakika kalmış, tekrar programlar-

da bazen karıştırıyorum ama otuz üç 
dakika kalmış olması lazım bu kanalda; 
diğer kanal olsa kırk sekiz dakika der-
dim, yeni şarkı başlamış olmalı, evet en 
azından üç dakika yirmi saniye canım 
sıkılmadan bu klibi izlemiyorum. Tik tak 
tik tak tik tak. Filmi mi izliyorsun dakika 
mı sayıyorsun, şarkı mı dinliyorsun sa-
niye mi sayıyorsun diyorlar. İlkini yapı-
yorum, ikincisi oluyor. Saat üçü yirmi 
beş geçiyor. 

 Sigaramı yaktım ve Erhan’ın ba-
şında bekliyorum, Tahtakale’den aldı-
ğım kornayla birlikte. Beni denizde bı-
rakmak ne demek! Korkularının üzeri-
ne git kanka! Burada yüzüyorsun orada 
da yüzersin! Oluyor galiba, kalbim güm 
güm ama mutluyum. Bir anda o altı ya-
şındaki ayak çarpıyor bacağıma, etkisi 
kaç grostonluk hayal bile edemezsiniz. 
Genzimi yakan tuzlar gitmek bilmiyor. 
Sanırım öleceğim derken tam beş sani-
yede bildiğim bütün sureleri ve duaları 
okudum.  Sonra uzanıp çekti beni ve 

Bir Takım Sesler 

Hüseyin Kılıç 
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sadece bir kulaç ötede suyun boy sevi-
yesinin altında olduğunu gördüm. Ba-
sınç, zaman, uzaklık, yakınlık, hayat, 
ölüm. Kanka bişeyin yok ya?   

 On saniye arayla üç nefes daha. Ve 
şimdi. Da di da di dat dat. Her şeyi yeni-
den sorgulatan beş saniye, kalan sekiz 
milyar insanın birçoğu için saçma bir beş 
saniye. Ve intikamı da o kadar saçma. On 
liralık bir çocuk oyuncağı. Bu işler bazen 
çocuk oyuncağıdır. Yirmi senedir hiçbir 
şeyi unutmayan Erhan Efendi nasıl sıç-
radı bir görseydiniz, bunu da unutmaya-
cak! 

 Yirmi yıl dile kolay, bir insanı o ka-
dar uzun zaman tanıyınca acımasızlığın 
da o kadar artıyor. Nasıl da sevinmiştim 
Erhan’ın hem öksüz hem yetim olduğu-
nu öğrendiğimde. Beni öksüzlüğü ilgi-
lendiriyordu aslında. Sonuçta benim ba-
bam… Neyse ne. Ona da anlatmamıştım 
zaten. Babamın eve beş dakika erken 
gelse annemin kurtulabileceğini söyle-
miştim bir ara sadece. Sayıklarken…  

 Salona geçtim. Yirmi saniye sonra 
Tom, Jerry’yi yakalamak isterken elini 
kendi koyduğu fare kapanına kıstıracak. 
Tik tak tik tak tik tak. 

 Erhan’ın geleceğini düşünmüştüm, 
gelip söveceğini. Ne zaman geleceğini 
bilmemek işe heyecan katıyordu ama 
artık yatmam ve iki saat kırk dakika 
uyumam lazım. On yıldır sırf trafiği için 
bu şehirden kaçasım var. Fabrikaya tam 
olarak ne kadar sürede gideceğimi bile-
miyorum ve bu huzursuzluk adamı öl-
dürüyor. Öldürmeyen huzursuzluğun 
kafamı dağıtmasına aldanıp devam edi-
yorum.  Saat dört yirmi beş olmuş. Tik 
tak tik tak tik tak. 

 Dat 

 Da-di-da-di-dat-dat! Da-di-da-di-
dat-dat! Da-di-da-di-dat-dat! Da-di-da
-di-dat-dat! Da-di-da-di-dat-dat!  

 Korna sesinden oldum olası nefret 
ederim. Da-di-da-di-dat-dat! En korku-
lu rüyalarım bile adeta bir seremoniy-
mişçesine bu sesle başlıyor. Da-di-da-di
-dat-dat! Bu sesi duyuyorum ve kaçma-
ya başlıyorum, bu sesi duyuyorum ve 
birden sonsuz boşluğa düşüyorum, bu 
sesi duyuyorum ve sevdiğim birisi elinde 
kafası, kafasında bir buket çiçek, grand 
tuvalet bir şekilde bana doğru geliyor. 
Radyo cingılları gibi bir boşluk oluyor ve 
aynı ses yeniden duyuluyor. Da-di-da-di
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-dat-dat! Rüyalar yahut kâbuslar de-
vam ediyor. Kaçtığım şeyin parmaktan 
küçük bir yaratık olduğunu görüp daha 
büyük dehşete kapılıyorum, sonsuz 
boşlukta düşerken arada bilgisayar 
oyunu gibi engellere takılıyorum ve bu 
engeller çoğunlukla güzel bir anımın 
muazzam bir deformasyonla çirkin bir 
hilkat garibesine dönüşmüş versiyonu 
oluyor. Sevdiğim kişi garip bir şekilde 
gülümsemeye devam ederken kafa 
bölgesindeki çiçek hızla solup takımın 
üzerine dökülüyor ve dikenler çıkıyor 
oradan. Da-di-da-di-dat-dat!  

 Korkuyla açtım yine gözlerimi. Ga-
rip bir şekilde bu sefer kâbusumu ya-
hut rüyamı hatırlamıyorum. Karşımda 
baksırıyla pis pis sırıtıyor Ahmet. Kork-
tun mu lan? Küfür ediyor bir de. Ben 
senin… Ben sana demedim mi (küfürler 
gırla) beni korkutma, intikamım acı olur 
diye. Ne diyon ( yakası açılmadık küfür-
le ) ? Uyku sersemiyim hâlâ. Benim 
kâbusum herifin rüyalarını süslüyor-
muş. Yavaş yavaş hatırlıyorum “Korkma 
lan, yüz ben burdayım” dediğimi, 
“Yüzemem oğlum” dediğinde cesaret-
lendirdiğimi ve yanından geçen altı ya-
şındaki piçin ayağı değdiğinde panik 

olup bir anda suya battığını. Üstelik tam 
beş saniye boyunca hiçbir şey yapma-
dan öküz gibi böğürdüğümü. Kaç ay 
geçti üzerinden diye düşünürken inti-
kam diyor, soğuk yenen bir yemektir. 
Kaç aydır bunun planını yapmış peze-
venk. Telefonun alarmını kurmuş ve 
tam dört buçuk dakika önce sigarasını 
yakıp izlemeye başlamış. Sigarayı tam 
dört buçuk dakikada içer, öyle söylüyor. 
Doğrudur. Ve sigarasını söndürdüğü za-
man Da-di-da-di-dat-dat!  

 Kan kardeş de neymiş? Ne diye 
söylersin korktuğun şeyleri? Hayvan! 
Kim bilir kimlere anlatmıştır. Öksüz ol-
mak öküz olmayı gerektirmez aslında 
ama zaten on iki yaşında öküzlüğüne 
değil öksüzlüğüne bakıp parmağımı ka-
natmıştım. Sen de öksüzmüşsün, de-
mişti. Ben de sen de mi demiştim alela-
cele. Hafızamı kaybettim ben, sadece 
son iki yılı hatırlıyorum bir de o araba-
nın korna sesini diye anlatmıştım. Son-
radan dedemden öğrendiğim terfi ye-
meğini ve beni o akşam bıraktıkları de-
demden almak için süslü püslü, yorgun 
argın gelişlerini; babamın kalmamak 
için diretmesini… Hafta sonu Ayşen evi 
temizleyecek ben de bir şeyler yapaca-
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ğım, dediğini. 

 Dedemin hiçbir şeyde acelesi yok-
tu, yavaş yavaş yapardı her şeyi; babam-
sa tam tersiymiş, her şey acele acele, 
karşısına bir şey çıkarsa vura döke. En 
son vuran o olmadı ama… Önce korna 
sesini duyduk sağa sola savrulan araba-
nın. Da-di-da-di-dat-dat! Sonra, sonrası 
malum veya sonrasını hiç bilmiyorum. 
Önce gittiler dediler. Bir süre sonra uzak 
ama oralar… En son da gelmeyecekler 
dediler. Hepsini anlattım, biriktirdiğimi 
bilmediğim her şeyi. Dökülüverdiler di-
limden öylece. Sonra adın ne dedim, 
“Ahmet” dedi, “Seninki Erhanmış, ço-
cuklardan duydum; hadi yine iyisin kar-
deş geldi sana dediler” dedi. “Ya sen?” 
dedim, ben anlattığıma göre o da borç-
lanmıştı; hiçbir şey demedi önce, sonra 
ben gidiyorum moruk, dedi. 

 Nasıl bu saate kadar duruyor bu 
hayvan? Ben gidiyorum dedi, hâlâ kal-
bim çarpıyor. Güm de güm, güm güm 
güm güm, güm de güm, güm güm güm. 
Ramazan davulu mübarek. Bir sigara 
yaktım. Güm de güm aralarında birer 
nefes çekiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyo-
rum ama kalbim sıkışıyor. Yarın yine 
toplantı var. Önce neler yapmadığımızı 

ve neler yapmayacağımızı anlatacağız. 
Sonra yeni gelen çocuğa bu toplantı 
notlarını sen hazırlarsın değil mi diyece-
ğiz. İyi oldu o çocuğun alındığı, çok güzel 
not tutuyor. Karşısındakinin hatalarını en 
düzenli şekilde hatırlayanlar bir sıfır ön-
de her zaman. Şimdiden horlamaya 
başladı. Dört buçuk dakikada horlamaya 
başlıyor. Da-di-da-di-dat-dat! Hayvan 
herif! Saat dört buçuk olmuş.  

 Tık 

 Tık tık tık tık tık – tak tak tak tak tak 
– TAK! –TAK! – TAK! – tak – tak – tak. 
Durum hakkıda yapıla inceleme sonu-
cuda Şube Müdür Yardımcısı... Rapor 
yazmaktan sıkıldım. N harfinin basma-
ması da ayrı bir baş ağrısı. Çay ve kahve-
de şekeri azaltmam lazım. En azından 
klavyeler sağlam kalır.  

 Gerekli tedbirlerin alınması, gerekli 
aksiyonların alınması, gerekli materyal-
lerin hazırlanması, gerekli işleri yapma-
yan gereksiz kişilerin tespit edilerek 
uyarılması, işten çıkarılması, istifa etme-
ye zorlanması… Yazdığım toplantı rapor-
larının gereksizliğine rağmen en fazla 
kelimenin şart olması kafama dank etti-
ğinden bu yana toplantı raporlarını daha 
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gönülsüz yazıyorum. Tık tık tık tık – tak 
TAK! Tak tak tak – tık tık tık... Toplantı 
raporları patrona gönderildiği için hiç 
kimse gerekli şeylerin ne olduğunu be-
lirtme riskini almıyor. Çalışanları pürüz-
süz kalıplara sokmak için olabildiğince 
dikdörtgen tasarlanan binada konuş-
maların yuvarlaklığı binanın şeklini bile 
değiştiriyor.  

Toplantı raporlarını yazma işini Erhan 
Bey’den, Erhan Abi’den, Erhan’dan dev-
raldım. Garip bir adam, söylediklerine 
göre işe başladığı yıl yapılan konuşma-
ları hatırlıyormuş. Hafızası bu kadar 
güçlü olunca ona söylediğim her şeyde 
daha dikkatli davranıyorum. Kendisi fil 
hafızasına sahip olduğundan insanların 
neleri unutacakları konusunda da ayrı 
bir uzmanlık geliştirmiş ve raporları ona 
göre hazırlıyormuş, herkesi memnun 
edecek kadar detaylı, ilerde karşısına 
çıkacakları ustaca gizleyecek kadar yu-
varlak. Bunu bana beş toplantının so-
nunda söyledi, benden bir yaş büyük 
ağabeyim olarak. Şirkete benden yedi 
yıl önce girdiği için kendisini sekiz yaş 
büyük hissediyor, olsun.  

 Tık. Z. İş çıkışlarını seviyorum. Sev-
meyen var mı? Muhasebedeki Ayşe’yle 

kel ve kıvırcık saçlı Vedat Abi sevmiyor 
olabilirler sanırım. Bir insanın hem kel 
hem kıvırcık saçlı olması acıklı bir du-
rum. Yıllar yılı marul kafa demiş olma-
ları muhtemel bu adama ve şimdi ma-
rul bostanının ortasından asfalt düzle-
me makinesi geçmiş gibi. Yine de olan 
saçlarının kıvırcıklığını gururla sergiliyor.  

 Ayşe’yi anlıyorum sanırım, muha-
sebede olacak aksamalar patronu en 
çok kızdıracak şeyler olduğundan ve en 
gençleri Ayşe olduğu için bir şeyler ye-
tiştiriyor olmalı. Vedat Abi? Neyse, ye-
meğe çağırdığına göre iyi biridir sanki. 
Gerisini zamanla öğrenirim. Ayşe’ye 
sesleniyorum, “İyi akşamlar para maki-
nesi!” Herkes avanslarını Ayşe’den alır. 
Kafasını kaldırıyor, zayıf bir gülümseme 
yerleştiriyor suratına, kafasını indiriyor. 
Yarın gelmeyecekmiş gibi bizim katta 
kalan tek tük insanlara da bir güle güle 
işareti yaptıktan sonra asansör çıkma-
yan katımızdan bir alt kata iniyorum 
günlük sporumu yapmak için. Asansörü 
diğerleri çağırmış olsa da üstüne bir de 
ben çağırıyorum. Elektronik aletlere 
güven olmaz. Tık. Ve zemine gideceğimi 
bir de ben söylüyorum. Tık. Z. 

 Otobüs beklemeyi seviyorum, tür-
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lü türlü insan geliyor durağa. Bak bak 
günün sıkıntısı geçsin. Bu amca neye sı-
kılmış acaba, kesin borcu vardır; şu tey-
ze ne kadar da şirin, böyle bir çocuğum 
olur mu benim acaba, bu çocuğun an-
nesine babasına Allah sabır versin. Piç 
kurusu! Oha kadına nasıl küfretti, bu sa-
atte bile makyajlı ya hangi dilden konu-
şuyor acaba, düşünmeye bile enerjisi 
kalmamış, gözlere bak fıldır fıldır, nasıl 
da heyecanlı anlatıyor, nasıl da hayattan 
bıkmış, inşallah bir an önce iyileşir, yazık, 
bu bizim binada çalışmıyor muydu, sanki 
bu adamı geçen hafta sahilde gördüm, 
bugün de çiçekli elbise giymiş, bu kadar 
jöleye ne kadar harcıyordur kimbilir, her 
gün bir durak için de otobüse binilmez 
ki… Ayşe! Naber? Yarım saattir gelmedi 
otobüs, normalde indikten sonra beş 
dakikada geliyordu ama bugün düzen 
bozulmuştu. Erkencisin yine. Bitmiyor ki 
işler. Neyse boşver ya nerede oturuyor-
dun sen? Şurada. Yapma ya 1 numaralı 
otobüsle gidiyorsun de mi, ben de aynı 
otobüsle gidiyorum ama benim ev bura-
da. Sabahları kaçta biniyorsun? Hmmm 
Erhan Bey’le mi geliyorsun? Geldi bak. 
Tıkış tıkış biniyoruz bir otobüse. Gözüm 
sürekli yedi fili sığdırmayı başaran şofö-

rün umursamaz duruşuna takılıyor. Bir 
yandan Ayşe’yle konuşurken bir yandan 
onu ayakta altmış dokuz kişi alan şehir 
otobüslerinin tehlikelerinden korumayı 
kendime borç biliyorum. Üçüncü durak-
tan sonra şoförden ve tehlikelerden 
uzaklaşıyoruz. Tık. Duracak. Ayşe’ye ba-
kıyorum, öpsem mi acaba, bayram gez-
mesinden ayrılır gibi? Yok be yarın yine 
göreceğim. Neyse ben iniyorum, iyi ak-
şamlar. İyi akşamlar, görüşürüz. Tıktık-
tıktık. Alışkanlık işte. 

 Fış 

 Akça kızına pakça kuzuna bak ba-
ba. Fışşş, foşşş, şıp şıp... Şu şehirde şırıl 
şırıl akan bir su neden yok. Yüksek ba-
sınç, düşük basınç, su kesintisi. Neden 
muhasebeci oldum ki? Paralar, kâğıtlar, 
tahsilat makbuzları, ödeme emirleri, bil-
dirgeler... Kaç kişinin elinden geçiyorlar 
sırayla. Kim bilir ne yaptıkları ellerinden.  

 En azından duştayken bunu dü-
şünmemem lazım ama insan kendisini 
pis hissetmemeli. Herkes pis olabilir, pis-
tir de... Annem hariç. Canım benim ya. 
Ama ya kendim? Erhan Bey’in tırnağı 
neydi bugün. Neredeydi bu sabun. Tüm 
toplantı boyunca karşımda. Hem sabunu 
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gösterip hem nerdeydi bu sabun de-
meme ne demeli? Hıh, aklım gitmiş ye-
rinden. O nerde ki sahi? Hıh.  

 Yok, kesin başka iş bulmam lazım. 
İşin mirası olur muymuş? Babam mu-
hasebeci diye... Hakikaten o zaman na-
sıl düşünemedim ben bunları. Hayalet 
gibi gidip geldim babamın masasına. Ne 
paralar ne evraklar pis gelmiyordu. 
Fışşş... Hiçbir şey gelmiyordu ya nasıl 
gittim o işe? Nasıl oturdum o masaya? 
Babamın markalarıyla nasıl utanmadan 
çay içtim? Aslında o markaların da yarı-
sı annemin mirastan hakkıydı. Hıh. Ca-
nım annem. Hıh. N’olur ağlamayayım 
Allah’ım. Duşta da olsa yağmurda da ol-
sa bilirim gözyaşını, bir ben bilirim bir 
sen Allah’ım, n’olur! Gerçekten geçti 
mi  iki yıl? Nasıl diyeceğim Vedat abiye 
aslında paralar da evraklar da çok pis, 
yapamayacağım diye? İki yıldır nere-
deydin demez mi? Yaşıma bakmadan 
hiç çekinmeden oturtmadı mı babamın 
masasına beni? Patronu nasıl da ikna 
etmişti! Hıh. Offf! Fışşşş...  

 Babam kıvırcık arkadaşının şimdiki 
halini görse güler miydi yüzüne yüzüne 
acaba? Kesin gülerdi. Höyküre höyküre. 
Hıh. Laaağn kıvırcık diyordur şimdi çok 

mu üzüldün gittiğime? Keşke birlikte 
ölselerdi. İnsan Vedat abi gibi biriyle öl-
meli, kesin öbür tarafta da en güzel ye-
mekleri bulur o. Babam da hiç işini bil-
mez. Hıh. Ne düşünüyorum ya? Tövbe 
tövbe. Fışşş. Ama öyle, insan bulgur pi-
lavı yemek için yolu iki saat uzatır mı? 
Neymiş, Keleş emmisi çok övmüş. Sen-
sin keleş. Hıh. Belki ben onla birlikte 
ölürüm. O da bekâr hem. Hıh. Çüş. Ta-
mam, babamdan küçüktü ama çüş. 
Ama yemekler var. Hıh. Ben nasıl diye-
ceğim işten çıkacağım diye ya? Offf. 
Fışşş.  

 Şu yeni gelen çocukla mı ölsem 
acaba? Çalışkan diyorlar. Kibar da... Ger-
çi bir kere sinirlendirmişler o zaman 
çok fena olmuş ya, neyse. İşten çık-
mazsam olur sanki. Öpecek miydi beni 
bugün? Yanağımdan tabii. Offf. Fışşşş. 
Efendim anne? Çıkıyorum şimdi! Biraz 
daha sabredeyim alışırım belki. Vedat 
abiyle sonra konuşayım en iyisi. Fışşşş. 

 Kıt 

 Kıt kıt kıt. Eh, idare eder, hele bu 
mevsim için çok bile. Şunu doğrayayım 
şimdi de.  Kıt-kıtı-kıt-kıt-tık-tık. Kaçta 
gelirler acaba? Bu cumartesi de böyle 
olsun bakalım, inşallah güzel olur. Sala-
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tamı beğenmeyen zaten bir daha gel-
mesin.  Kıt-kıtı-kıt-kıt.  

 Ayşe her türlü beğenir zaten baba-
sının hatırına. Vay Saadettin vay! Erhan 
Bey beğense iyi olur. Gerçi o kötü olmuş 
da demez ya. Kıt-kıtı-kıt-kıt. Ahmet 
Bey’le Erhan Bey aynı zaten, onlarınki de 
ne arkadaşlık arkadaş! Kıt-kıtı-kıt-kıt. 
Adamı bizim personelden daha çok gö-
rüyorum. Yeni gelen çocuk da, boşver 
onu, Küçük Ahmet, hıh. Kıt-kıtı-kıt-kıt. 
Salatamız hazır. “Beeenzemeezz kii-
iğmse saaanaa...” Et nerdeydi? Hah, gel 
yavrum! Biraz sert gibi mi? Tık! Bakarız 
icabına. Tık! Herkes bakıyor birinin icabı-
na.  

 Küçük Ahmet’in de Ayşe’de gözü 
var gibi. Kolay mı lan bizden kız almak! 
Kıtkıtkıtkıtkıt. Çok da küçük değildir ger-
çi o çocuk. Biraz dertli gibi son günlerde 
bir şeye kızmış. Kıtkıtkıtkıt. Biraz yağlı 
olsaydı bari, neyse. Böyle atalım bakalım. 
Coss!  

 Bu yemek işi iyi oldu. Erhan Bey bir 
süre bulaşmaz bana.  Büyük Ahmet de 
yesin bakalım yiyebileceği kadar. Çar-
şamba da derim ben izin istiyorum diye. 
Yazık hepsine, ne biçim yemekler yiyor-

lar. Gerçi benim yediklerim de… Aaah bu 
şarkılarııın gözü kör olsun. Nermin burda 
olsaydı da varsın onlardan kötü yesey-
dim. Onun yemekleri… Hem bu mutfak-
taki seslerle konuşmak yerine… Başlıy-
cam soğanına da ha! 

 Beş dakika mı kalmış yaa? Biraz da 
geç gelirler herhalde. Şu listeyi değişti-
reyim. Hah. Sana kırmızı çook yakışıyor. 
Allah vere de Ayşe kırmızı giyip gelmese 
yanlış anlar şimdi sabi sübyan. Ding 
dong. 

 Ooo beşi bi yerde, yok dördü. Benle 
birlikte beş oluyoruz. Hehe. Kapının 
önünde mi karşılaştınız? Tamam, hadi 
geçin içeri. Oraya çıkarabilirsiniz. 

———————————————— 

 Akşam. 

 Çatal kaşık sesleri, konuşmalar, 
müzik, sokaktan gelen belirsiz sesler. 

———————————————— 

 Gece. 

 Her eve sırayla gelen sessizlik. 
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Seyhan Aslan Hanotte 

 Köşemizin bu sayıdaki konuğu 
Seyhan Aslan Hanotte.  

 İlk öykü kitabı Geçti Bitti Meyha-
nesi’ni düşündüğümüzde onu yazar 
olarak öne çıkaran yönlerden biri, göz-
lem gücünün yazarın diliyle bütünle-
şen yanı. Hayatın içinden verilen de-
taylarda okurun bazen geçmişe gitme-
si bazen de duygu ve düşüncelerde 
kendini bulması mümkün. Bu gözlem 
gücünde yazarın İstanbul Üniversitesi 
Biyoloji Bölümünü bitirmiş olmasının 
etkisi ortada. İstedik ki yazarlığının dı-
şında, kendi atölyesinde heykel çalış-
maları yapan sanatçımızın çok yönlü 
dünyasını yakından tanıyalım.  

 Bu çerçevede yaptığımız söyleşi 
sizlerle… 

 



 YÜK:  “Yük’lü Sorular “ köşemi-
ze hoş geldiniz. Edebiyatın diğer bi-
limlerle ilişkisi malum. Bunlardan 
biri insanı da inceleyen biyoloji. Bi-
yolojinin edebiyata katkısı için ne-
ler söylersiniz? 

 

 SEYHAN ASLAN HANOTTE: Ça-
lışmadığım ve kendime hiç sormadı-
ğım yerden geldiği için cevaplarken 
bu konuda zihnimi didikleyeceğim, 
bakalım bizi nereye çıkaracak. Bir tür 
bilinçaltı irdelemesi olacak. (Tabii size 
sunarken süzgeçten geçireceğim.) 
Edebiyatın sosyoloji, psikoloji, tarih, 
coğrafya vb. gibi disiplinlerle çok yakın 
ilişkisi olduğunu biliyoruz da biyolojiy-
le kesişme noktası neresi olabilir diye 
düşündüğümüzde aklıma ilk gözlem 
unsuru geliyor. Bunu genelde mikro-
biyoloji doktoru, özelde ise virolog 
olarak açacak olursam aklıma gelen 
ilk kelime mikroskop. Virüsler bakte-
riler gibi değildir. Bakteriler çoğalıp 
koloni yaptıklarında göze görünür. Vi-

rüsler için ise başka yöntemler kul-
lanmak zorundasınızdır. Ben bu yön-
temlerden biri olan hücre kültürü ve 
mikroskopla çalıştım uzun seneler. 
Yani gözlemle. Her virüsün hücrede 
yaptığı morfolojik değişiklikler, tahri-
batlar (sitopatik etki) kendine özgül-
dür. Kimisi üzüm salkımı şeklinde 
toplar hücreleri, kimisi enzimleriyle 
hücre zarını eritir (litik etki), kimisi 
anormal çoğalmaya neden olur 
(onkonojik etki) vb... Tabii bunun ters 
korelasyonu yapıldığında her hücrede 
farklı etkilenebiliyor bir virüsten. Bu 
bilgiyi topluma uyguladığınızda soru-
nuzun cevabı çıkıyor gibi. Her insanın 
bir başka insana etkisi farklı oluyor. 
Diğer yandan her insan kendine zarar 
verildiğinde farklı tutum alıyor. Virüs-
ler gibi. Tam da böyle.   Bu insanlar 
arası etkileşimleri gözlemlemekle ilgili 
tutkum belki de artık yapmadığım 
mesleğim olan ama karakterime sin-
miş olan viroloji ile ilgilidir. Yani insan-
ları fark etmeden mikroskop altına 
yatırıyorum ve orada gördüklerimi 



kaleme döküyorum. 

  Bunun dışında bir yazarsanız ve 
yazdığınız kurgu metinde herhangi 
bir bilim/disiplinle az çok ilişkiliyse 
meslekten olun olmayın o konuda ya 
uzmanından yardım alarak ya da 
kendi çabalarınızla haberdar olmanız 
şart. Biyolojinin böyle de bir katkısı 
olabilir. Tabii bu da başka bir konu.  
Bunların dışında bir konudaki hüsra-
nımı açmadan edemeyeceğim (Ne 
yapalım, indik bilinçaltına bir kere).  
Biyoloji bölümünü bitirdiğimde o çok 
sevdiğim yunuslar, balinalar, kedigil-
ler vesaire hakkında taksonomi dı-
şında pek bir şey öğrenmediğimin 
ayırdına varınca o belgesellerde gör-
düğüm havalı biyologlarla aynı mes-
lekten kendimi saymam mümkün 
olmadı. Ta ki virüslerin dünyasını 
keşfedene kadar.  

 

 YÜK: İlk öykü kitabınız olan 
Geçti Bitti Meyhanesi’ne ismini ve-
ren öykünüzün diğerlerinden ayrı-

lan yanları nelerdir? 

 

 SAH:  Öykülerin bir kısmı yal-
nızlık bir kısmı anneliğe dair öyküler. 
(Geçti Bitti Meyhanesi adlı öyküde ol-
duğu gibi bazı öykülerde ise iki tema 
da var.) Dünyada ne kadar çok insan 
varsa o kadar hikâye, incinmişlik, iç-
sel yara var. Geçti Bitti Meyhanesi ço-
cuğunu kabullenemeyen bir anne 
özelinde, ebeveyn-çocuk ilişkilerin-
den kaynaklanan yaraların sorgulan-
dığı bir başka âlem. Coğrafyanın ka-
der olduğu kadar çocukluk denen 
uzak ülke de insanın kaderidir. Orada 
ne yaşarsanız yaşayın nasıl biri olaca-
ğınıza, nasıl yaşayacağınıza birebir 
etkisi olur. Travmaların da güzel duy-
guların da temeli o çağda atılır. Bu 
anlamda Geçti Bitti Meyhanesi’nin ki-
taptaki benzer temadaki bütün öy-
küleri kapsayan bir özelliği var. Yani 
biçem, tarz ya da konu üstünlüğü ve 
farkı yok benim için. Sadece kapsayı-
cılığı açısından yapılan bir tercih.  Bir 



de kitaba isim ararken sundu-
ğum seçenekler arasından 
(gerek heykel gerekse öy-
külere isim bulmada pek 
marifetsiz olduğum için) 
fikrini sorduğum editörüm 
Nermin Sarıkaya ve ustam 
Faruk Duman’ın da ilk 
etapta beğendikleri isim 
olmuştur.  

 

 YÜK:  Yazma konu-
sunda sizi besleyen, bu 
serüvende gelişiminizi 
etkileyen faktörlerden 
biraz bahseder misiniz? 

 

 SAH: En başta çok 
klasik olarak kitap okumak 
tabii ki. Fakat bana özgü 
bir okuma tarzım var. Açı-
ğım olduğunu düşündü-
ğüm ya da gelişmek iste-



diğim bir konu varsa (atmosfer ya-
ratmak, dil de ustalaşmak vb…) belki 
biraz haddinden de fazla olarak çok 
yavaş ve dikkatli okuyorum. Fark et-
tiyseniz kitaptaki her öykünün yazıl-
ma tarzı birbirinden farklı. Böyle ol-
ması değişik şeyler yapmayı ve ken-
dime meydan okumayı sevmenin 
yanı sıra kendimi geliştirmeye çalış-
mamın bir sonucu. Ne olursa olsun 
başka şeyler yapmak insanın beyin-
deki sinaps sayısını artıran bir unsur. 
Ne kadar “farklı” bir şeye maruz ka-
lırsak o kadar zihnimiz keskinleşir.  
Aslında sinema bu anlamda en 
önemli uyarıcılardan biri ama vakit-
sizlikten çok da film izlediğim söyle-
nemez. İzleyebildiğim zamanlarda 
ise not alırım. Bunun için ayrılmış 
defterlerim var.  Bir de seyahat. Biz 
gezmeyi seven bir aileyiz bu da ben-
de tıkanık kanalları ciddi anlamda 
açan bir şey. Müziği de unutmamak 
lazım. Müziğin duyumlarımı ve zihni-
mi açan çok önemli bir etkisi var. On-
suz çalışamam. En son olarak ise 

edebiyat yolumun üzerinde rastladı-
ğım insanların (editörüm, ustam, ya-
zar arkadaşlarım) beni yazma konu-
sunda çok beslediklerini söyleyebili-
rim.  

 

 YÜK: Sizce yazmak öğretilebi-
lir bir kavram mıdır? 

 

 SAH:  Bunu daha çok yazmayı 
öğretmeye çalışanlara sormalı. Ben 
yazmanın da resim, heykel, müzik gi-
bi öğretilebilir bir şey olduğunu dü-
şünüyorum ama farkı yaratan istidat 
olacaktır. Bakın ben yirmili yaşlarda 
gitar çalmaya heveslenmiştim. Çok 
istediğim için çok çalışıyor fena da 
çalmıyordun. Kursa bir gün on beş 
yaşında bir velet geldi ve tek bir nota 
bilmediği halde hepimizin tozunu at-
tırdı. İşte o zaman yeteneğin kudreti-
ni ve ehemmiyetini çok acı olarak 
anlamıştım.  

 Yaratıcı yazarlık kursu veren da-



nışmanlardan birinin yetenek diye bir 
şey yoktur ya da hiç önemi yoktur gibi 
bir laf ettiğine denk geldiğimde o ka-
biliyet abidesi kız gelmişti aklıma. Bu 
kadar ayan olan bir şeyi inkâr etmek. 
İnsan doğasına yapılan ne büyük hak-
sızlıktır bu. Biz mevcut iktidarın liya-
kate önem vermemesini eleştirirken 
bir de yetenek yok sayılacaksa durum 
vahim. Evet yeteneği yeterince işle-
meseniz olduğunuz yerde sayarsınız 
ama çalışırsanız o, on beş yaşındaki 
doğuştan virtüöz olmak için doğmuş 
liseli kız gibi diğerlerinden çok daha 
çabuk ve ustalıkla arşa ulaşırsınız.  

   

 YÜK: Heykel çalışmalarınızın 
öykülerinizi kuvvetlendiren yönleri 
var mı?  

 

 SAH: Tecrübelerimin bana sağ-
ladığı bilgiden yola çıkıp bu konuda 
ahkâm keseceğim. Heykel olsun yaz-

mak olsun her türlü sanatın yaratma 
dürtüsüne gereksinimi var. Neticede 
biri görsel biri sözsel sanat olduğu için 
farklı uyaranlar söz konusu olabilir 
her iki sanat için de. Galeride gördü-
ğünüz bir heykel zihninizde, yazıdan 
ziyade heykel fikri açısından bir am-
pul yakar. Ama bir kere herhangi bir 
sebeple ilhamınız uyarıldığında yarat-
ma melekeleri her anlamda coşabili-
yor ve bu iki sanat bu bağlamda birbi-
rini besliyor. Şimdiye kadar böyle bir 
şey olduğunda daha çok uyarıldığım 
sanata (ya yazıya ya heykele) veriyor-
dum kendimi zira zihinsel ve fiziksel 
(Evet evet, iri yapılı biri olarak boyum-
dan posumdan utanmalıyım.) olarak 
çok çabuk yorulan biriyim ve ikisini bir 
arada götüremiyorum. Fakat iki aydır 
her ikisini eş zamanlı yürütmeye ni-
yetlendim ve ilginç bir şey olduğunun 
farkına vardım. Birinde yarattıkça 
öbüründe de sandığımdan fazla esin-
lerim havalanıyor. Zira ben heykelle-
rimde de anlatmaya çalışıyorum. Bu 



yüzden çok realist stilde heykelleri 
değil de kendi duyum ve algılarım-
dan süzülüp çamura yansıyan hey-
kelleri yapmayı seviyorum. Bu ta-
nımdan anlaşılacağı üzere dışavu-
rumcu sanata yatkın biriyim. Sanırım 
bundan dolayı heykel yaptığımda ya-
zınsal olarak da bir dışavurumsal sü-
reci başlatmış oluyorum 

 

 YÜK: Yazar olmanın dışında 
bir okur gözüyle düşünürseniz öy-
kü kitaplarında ilk dikkat ettiğiniz 
özellikler hangileridir? 

 

 SAH: Özgünlük, yaratıcılık ve 
görsellik. Hem tema olarak hem de o 
temanın işlenme şekli olarak. Dünya-
da yaşayan insan sayısı kadar insan 
hikâyesi varken dönüp dolaşıp aynı 
şeyleri anlatılmasını anlayamıyorum. 
Aynı şekilde binbir tarzda anlatım 
tarzı varken hep aynı şekilde anlatıl-
masına da aklım ermiyor. Herkes bi-
riciktir. O biricikliğini sanatına yansı-

tabilenler nasıl yapıyorsa bunu yazar 
kumaşı olan herkes yapabilir.  

 Bunun dışında hiç bilmediğim, 
rastlamadığım dünyalarda yaşayan 
insanların hikâyelerini ve insanın iç-
sel dünyasına dair gözlemler yapıla-
rak (en zoru da bu zaten) yazılan öy-
küleri okumayı çok seviyorum.  Bir 
de bu aralar şu yaşadığımız reel dün-
yanın gerçeklerini eğip büküp algıla-
rımızdaki kodları yerle bir ederek 
derdini anlatan öyküleri çok sevmeye 
başladım. Bu tür yazarlardan Dino 
Buzzati ve Etgar Keret zaten vazge-
çilmezimdi. Şimdi bunlara Roal Dahl 
ve Samanta Schweblin’de katıldı.  

 

 YÜK: Yakın zamanda öykü dı-
şında yazmayı denemek istediği-
niz bir metin türü var mı? 

 

 SAH: Novella yazmayı gerçek-
ten çok istiyorum. Kafamda üç konu 
var. Hadi bir ipucu bir tanesi virüsle-



rin başrolde olduğu uzun bir hikâye. 
Ama üç konuda ağır basıyor, nasıl 
karar vereceğimi bilemiyorum. Gerçi 
bu proje çok yakında gerçekleştiri-
lebilecek bir şey değil zira birikmiş 
bazı öykülerim var, gerisini tamam-
layıp ikinci öykü kitabımın dosyasını 
bitirmeye çalışıyorum şu ara.  

 Novella dışında yapmak istedi-
ğim ise bir deneme kitabı yazmak. 
Deneme sevdiğimi tezlerimi yazar-
ken fark etmiştim. Hedeflediğiniz 
konu hakkında araştırma yaparak 
bulduğunuz bilgilerin zihinde yarat-
tığı beyin fırtınasıyla yazmak kadar 
insanın kendini ve dünyayı tanıma-
sını sağlayacak bir şey yok bence. 

 

 YÜK: Çok yönlü bir sanatçı 
olmak aynı zamanda günlük ha-
yatta zamanı verimli kullanabil-
mek demek. Özellikle çalışma ha-
yatında bunları düzene sokabil-
mek kolay olmuyor. Yazarken ve 

okurken zamanı verimli kullana-
bilmek için tavsiyeleriniz neler 
olur? 

 

 SAH: Bu soruyu sorulabilecek 
en son insana sormuş bulundunuz 
ama sordunuz geriye dönüş yok.  
Zaman konusunda da çalışma orta-
mı konusunda da fena halde dağınık 
biriyim. Yazarken manzara; kitaplar, 
defterler her yerde, masamda götü-
rülmeyi unutulmuş bir iki bardak. 
Heykel yaparken manzara; bütün 
alet edevat çıkarılmış, yerler ve tez-
gâh toprak içinde, yine götürülmeyi 
unutulmuş birkaç bardak.  

 Zihnimde de durum farklı değil. 
Dönem dönem çok konsantre ol-
sam da bazen bir konu üzerinde ça-
lışırken birden aklıma gelip başka 
bir konuya dönebiliyorum. Tabii bu-
nun çalışmamı ne kadar böldüğünü 
tahmin edip bu anlamda çok iyi du-
rumda olmadığımı anlayabilirsiniz. 



Ama yapacak bir şey yok. Böyleyim.  

 Fakat dediğiniz çok doğru. Za-
man yönetimi çok ama çok önemli. 
Zira her türlü sanat sadece gerçek-
leştirme anından ibaret değil. Hatta 
gerçekleştirme anı bir birikimin dışarı 
vurumu. İşte o birikimi yapmak doğ-
ru seçimleri arayıp bulmakla, doğru 
yöntemi günlük hayata monte et-
mekle ilişkili. Sanat için dış ya da iç 
uyaranlarla etkilenmelisiniz. Zihni-
nizde ne kadar farklı bağlantılar ku-
rarsanız o kadar yaratıcılığınızı dür-
tüyorsunuz. Amma velakin bunların 
hepsi zaman isteyen şeyler: kitap 
okumak, film seyretmek, heykel 
kurslarına gitmek, sergi gezmek… 
Artık sadece sanat merkezli bir hayat 
kurmama rağmen ergen yaşta iki ço-
cuk ve üç kedi annesi, sevdiğim ada-
mın eşi ve de çok işi olan bahçeli bir 
evde oturan biri olarak vakti yetire-
miyorum. Hatta bazen yaratma süre-
ci boyunca sanatın neden olduğu zi-
hinsel savrulma nedeniyle aileme zor 
konsantre olduğumu, gereken ilgiyi 

veremediğimi de itiraf ediyorum. 

 Ama bu dağınıklığın içinde gizli 
bir düzen kurulmuş ki sonuçta işleri-
mi er geç halledebiliyorum. Misal sa-
bahları sadece okumak, yazmak, öğ-
leden sonra heykel ve diğer işler 
şeklinde kemikleşmiş bir rutinim var. 
Asla tersine çeviremiyorum. Zaman 
konusunda diğer bir hususta sosyal 
medya. Sosyal medyada izleyici, okur 
edinmek ve onların beğenisini almak 
oldukça sizi cesaretlendiren bir şey. 
Ama çok zaman alabiliyor. Ayrıca 
dikkatinizi de çok dağıtabiliyor. Bu 
yüzden artık ışık hızıyla girip bakınıp 
çıkıyorum. Beynimizin nörotransmi-
ter denilen kimyasallarını sanat üre-
timi açısından korumaya almak şart. 

 YÜK: Bize zamanınızı ayırıp 
verdiğiniz samimi cevaplar için te-
şekkür ederiz. Hoşça kalın.  



 



Tozlu atölyenin ahşap eseri 
Bitmez hiç talaşın çilen kuklacı 
Topla çivileri kaldır keseri 
Terini koluyla silen kuklacı 
 
Burunlar upuzun bacaklar çarpık 
Kirpiğin uçları hafiften kırpık 
Göster hünerini tek meydana çık 
Var mı senden gayrı bilen kuklacı  
 
Tüm parçalar takma bir garip hilkat  
Kollar yana sarkmış her yanı sakat 
Cam önü raflara dizilir kat kat 
Seyirliktir sabah, öğlen kuklacı 
 
Tezgâhta malzeme gelince tava 
Türlü şekil alır renkli mukavva 
Beni el âleme eyleyip rüsva 
Geriden halime gülen kuklacı 
 
Üstün kirlenmesin önlüğünü al 
İnce merhem gibi sürerken tutkal 
İster türkü söyle ister ıslık çal 
Kimseler görmeden eğlen kuklacı 
 
Hangi şekli verdin muhayyilende  
Oynak iplerimin tüm sihri sende  
Sahnenin önünde oturup sen de  
Seyret ki son bulsun şölen kuklacı 

Kukla/cı 

Ali Havan 

S a y f a  2 2  Şiir 
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Bir kangurunun kesesindeki hayat gibiydik bu yolda 
Gecenin yelinde sarmaş dolaş olmuş ellerimiz 
Sessizliğimizi hiç kimse duymamış 
Cılız bir ışıkla kaldığımızı sandığımız o ormanda 
Güneş, kaburgalarımızdan başladı doğmaya 
Çağ bir anda sendeledi ellerimiz birbirine karışınca 
 
Çağları sevinçle bozan o çocuk benim 
Yıldızlara sarılan 
Çiçekleri yolunmaktan kurtulamayan, olmadık yerde düşen 
Bir ince gayretle yaşayan, âşık olan, dövüşen, 
İç kıpırtılarına kulak veren, 
Seni taşa kazıyan Sümerli benim. 
 
Kafam düşünce bulutuna binip geziniyor. 
Bu karanlık benim.  
Kaybolmak için çıkarıp bütün haritaları ateşe veriyorum. 
Gözlerim kayalıklara dönüşüyor. 
Dalgalar vurup vurup düşürüyor benden parçalar 
Koca deniz üstümde silkeleniyor. 
 
Kuşları havalandıran bir hareketle ayılıyorum. 
İklimden, kökten, çiçekten 
Kesildik sütten 
Ve kırılmış kanatlarımızla konduk ayrı yerlere 
Çok sürmeden. 

Bir Asırlık Telaş 

Mesut Ateş 
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 2017'de kısa bir öğretmen öyküsü yazmıştım. Bir cumartesi 

sabahı, görev yaptığı köyden ilçeye gitmek için kahvehanede dolmuş 

bekleyen Özer öğretmenin birkaç saatini anlatıyordu. Sonra gün 

geldi Özer öğretmen o birkaç saatten dışarıya çıktı, öncesiyle 

sonrasıyla Yük Edebiyat' ta bir yıl boyunca tefrika edilen bir 

novellaya dönüştü. Kilim adını aldı ve kentli-köylü çatışması 

paralelinde aşkıyla, kavgasıyla, umudu ve umutsuzluğuyla pastoral 

bir insan hikâyesi olarak çok sevildi. Epey de olumlu geri dönüşler 

aldı.  

 Şimdi tefrikanın son bölümünü dergide yayımlamaktan 

vazgeçtiğimizi, çünkü tamamının pek yakında Plüton Yayın 

tarafından kitap olarak basılacağını duyurmaktan mutluyum. 

Hazırlanmakta olan diğer öykü kitabımdan önce bir novella 

çıkarmak yeni yılın sürprizi oldu benim için de.  

 Kilim, 2023 başında hem kitaplaşacak hem de Youtube'daki 

Çantada Kitap kanalında sevgili Nisan Kumru tarafından “arkası 

yarın” olarak yayımlanacak.  

 Kilim’in bu yolculuğunda hep yanımda olan dostlarım Yük 

Edebiyat ailesine, onu mucizevî sesiyle bambaşka bir boyuta taşıyan 

Nisan Kumru’ya ve nihayet mürekkeple buluşturan Plüton Yayın 

Genel Yayın Yönetmeni Toprak Şems Tezcan’a, bilhassa okuyacak, 

dinleyecek, sevecek herkese teşekkürlerimle.  

Uğur Demircan 

https://yukedebiyat.wordpress.com/
https://www.plutonyayin.xyz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj3p_ziC5812j_unHdEvdQMt3m_dteAG7


 Martıların uzaklaşmasını bekle-
mek en kötüsüydü. Çirkin ayakları, 
biçimsiz sesleri ve neye benzediğini 
çözemediğimiz gagalarıyla öylece 
üzerimizde durur, eşeler, kurcalar; 
ardından aradığını bulamamanın 
verdiği huzursuzlukla boğulur gibi 
sesler çıkararak pek de biçimli ol-
mayan uçuşlarına başlarlardı. Ayak-
larına yapışan talihsiz dostlarımızın 
ve akrabalarımızın arkasından ağıt-
larımızı onların kanat seslerinin ar-
tık gelmediği zamana kadar yakar, 
ardından sessizce yasımızı tutardık. 
Ay yükseldiğindeyse birçoğumuz bir 
sonraki günün hesabını yapmaya 
koyulurdu. 

 Fakat özellikle o gün martıların 
gidişini bu kadar hevesle bekliyor 
olmamızın sebebi, senede bir defa 
adamıza uğrayan gel-git ayininin 
bizleri, yani kum tanelerini dalgala-
rıyla kucaklayıp bambaşka diyarlara 

taşıyacak olmasıydı. Her sene ayın 
en doğurgan dönemine rast gelen 
yükselişle birlikte sabaha karşı he-
pimiz yola çıkar, ardından güneşi 
sırtımıza alarak bilmediğimiz diyar-
lara sürüklenirdik. Nerelere giderdi 
kum taneleri, hangi maceralar ya-
şanırdı yolculuk sırasında, hiçbirimiz 
tahmin bile yürütemezdik. Zira gi-
den bir daha geri gelmiyordu. Misal, 
şanslı olduğumuz günlerden birin-
de, dünyanın yuvarlak olduğunu, 
çılgın bir ihtiyarın elbisesine yapışan 
uzak bir akrabamızın, karşılaştığı 
tüm kum tanelerine anlatması ve 
bu bilginin sonrasında nasıl olduysa 
bize ulaşmasıyla öğrenmiştik. Ama 
arada sırada gelen bu bilgilerin birer 
efsaneden mi ibaret oldukları, yoksa 
gerçeğin kendisini mi yansıttıklarını 
bir türlü kestiremezdik. Bu yüzden 
kendi bölgemizde oturur, yüzyılların 
geçmesini sabırsızlıkla bekler, sıra-

Kum Kütüphanesi 

Aydın Akduman 
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mızın gelmesi için umudumuzu kay-
betmemeye çabalar hatta kimi za-
man dua bile ederdik. Bazen arsız bir 
fırtına kopar, bizi denize doğru sü-
rüklerdi ve kimimiz çok genç yaşta 
maceraya atılırdı ama çoğu zaman 
hüsranla sonuçlanan fırtınalarımızın 
ardından gelen sessizlik bize zaman-
sızlığın ne kadar acımasız olduğunu 
öğretirdi. 

 Önce engin denize yakın olanlar 
giderdi, ardından bir sonraki nesil, 
ardından bir sonraki, en son da yeşile 
en yakın olanlar. Adanın başlangıcı, 
aslında bizim de yola çıktığımız yer 
sayılırdı. Hepimiz kendi kervanını 
düzmüş tüccarlar misali önümüze 
serilen ipek yolunda ilerler ve kimi 
zaman yüzyılları aşan bir serüvenin 
sonrasında kurtuluşumuza yelken 
açardık. Ben yeşilden kopalı ne kadar 
zaman geçti bilmiyordum fakat bu 
sene denize açılacak taneler arasın-
da olduğumu hissediyordum. Hisle-
rimin beni hüsrana uğrattığı hiç ol-
mamıştı; heyhat, keşke o gün gel-
memiş olsaydı ve ben altın diyarım 

dediğim havzamdan hiç çıkmasay-
dım. 

 Hikâyeler çalınırdı kulağımıza; 
serüvenler, denize kapılıp gidenlerin 
yaşadıkları. Nereden ve nasıl olur da 
gelirdi bu haberler, bir türlü çöze-
mezdik fakat uzak akrabalarımızın 
başarıları bizi henüz ait olmadığımız 
bir dünyada ziyadesiyle gururlandı-
rırdı. Mesela, sekiz kuşak önceki ku-
zenlerimden biri bir prensin kaşında 
tam on beş saat kalmış ve bu sürede 
prensin amcalarının bir cellat tara-
fından birer birer katledildiğini sey-
retmişti. Bir başka akrabamsa bun-
dan uzun zaman önce bir gemide 
haritaya bakmakta olan bir kaptanın 
çizmesine yapıştığından, güvertenin 
altından gelen inlemeleri dinleyerek 
günler geçirmiş ve sonunda kimse-
nin önceden ayak basmadığı bir kıta-
ya ilk defa ayak basarak kendi soya-
ğacında bir ilki gerçekleştirmişti. Bir 
başka akrabamız, ki kendisi amcala-
rımdan biri olur, korkunç gürültüyle 
patlayan topların karşısına çıkan sur-
ları yerle bir ettiği renk cümbüşü bir 
cennet diyarında toprağı döven bir 
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atın kıçına asılarak kıta kıta gezmiş 
ve sonunda kendini bir harem oda-
sında onlarca kadının cümbüşünde 
başka başka tozlarla uçuşur halde 
bulmuştu. 

 Kimimiz ise o kadar şanslı de-
ğildi tabii ki. Varlığını bile unuttuğu-
muz uzak bir tanıdığımız, yalnızlığın 
hüküm sürdüğü kum diyarlarından 
birinde, belleğini her bir zerremize 
kazıdığımız insanoğlunun en büyük 
kütüphanesinin yanıp kül olduğuna, 
soğuğun hüküm sürdüğü topraklar-
dan kendi ülkesine dair parşömen-
ler getiren soluk tenli bir yolcunun 
avuçlarından bir kum saatinin içine 
akarken şahit olmuştu. Sekizinci 
kuşaktan akrabam olan bir kum ta-
nesi, Babil adında bir diyarın göğe 
ulaşan kulesinin yıkılışını, açlıktan 
ölmek üzere olan bir annenin ateş-
ler içinde kıvranan çocuğuna hazır-
ladığı samandan şiltenin kıyısına ya-
pışarak izlemişti. Bir başkasıysa, ki 
en şanssızımız olarak nitelendirirdik 
onu, koyu tenli kölelerin vahşi as-
lanlarla çarpıştığı devasa bir mey-
danda, yoğun bir zulmün haykırış-
larla vücut bulduğu o talihsiz anlar-

dan birinde onurlu bir şekilde bir 
aslanın gözlerine savrulmak yerine, 
bu vahşetten zevk alan o diyarın ti-
ranının dudaklarında gezdirdiği 
üzüm tanesinin üzerine yapışmış, 
bu yüzden ne kölelerin aslanlarla 
çarpışmasını izleyebilmiş, ne de fark 
edilmesi ve kendisini üzümün üze-
rinden almayan kölenin idamına se-
bep olması sonucu atıldığı yerde 
üzerine basılmaktan kurtulabilmişti. 
Ölü bebeklerin, kimliği belirleneme-
yen cesetlerin, babalarının savaştan 
dönmesini beklerken o diyarın kor-
kaklarının merhametine sığınmak 
zorunda kalan küçük kızların, işken-
ceden ölürken gözleri açık gidenle-
rin, tek bir çukurda toplu olarak çü-
rüyen bedenlerin ve onlara ağıt ya-
kanların vücutlarına, saç diplerine, 
elbiselerine, geçmişlerine, umutları-
na ve ciğerlerine yapışan akrabala-
rımızdan gelmesini umduğumuz 
haberlerinse rüzgârla nereye taşın-
dığını ve bizim büyüleyici Hermes’i-
mizin bu haberleri bize iletmekten-
se neden görünmez ufuklara sa-
vurmayı tercih ettiğini hiçbir zaman 
öğrenemedik. Yalnızca kolektif bir 
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hafızanın sezdirdiği birbirinden ko-
puk bu olaylar zincirinin gerçekleş-
miş ya da asla yaşanmamış olmasın-
dan ziyade, tüm bunların yaşanabil-
me ihtimali, literatürde, yazılı ya da 
sözlü her söylencede, akıllarda ve 
yüreklerde varlık kazanabilmesiydi 
hepimizi yoran. Fakat ne olursa ol-
sun, ister bir maceracı ister bir katil, 
bir gün hepimiz bir nesneye ya da bir 
insana, ağaca ya da hayvana ya da 
sadece rüzgârın kendisine yapışarak, 
tutunarak, sımsıkı sarılarak bilmedi-
ğimiz diyarlara savrulmak istiyorduk. 
Çünkü yaşadığımız hiçbir güzellik, 
bizim yüreklerimizde hayalini kurdu-
ğumuz diyarların rengini yakalaya-
mıyordu. Bizim için vahamız, gri bir 
çarşaftan farksızdı ve aldığımız her 
nefes, bizi nihai sonumuza kavuştu-
racak zamanı geçirmek için kullandı-
ğımız bir aracıydı sadece. 

 Vaktim geldiğinde gözümü ka-
patmamı istediler. “Eğer,” dediler, 
“nereye gittiğini bilir ve görürsen, 
yolculuğunun ne anlamı kalır ki?” 
Göremeyeceğim bir yolculuğun göl-
gesi ve hayaliyle, sımsıkı kapattım 

gözlerimi. Ben de artık yola çıkacak 
bir kum tanesiydim. Belki Sinbad de-
nen denizci hâlâ yaşıyorsa onun ço-
rabına saklanırdım ya da Şah Şeh-
riyâr’ı uykusuz gecelerde masallarla 
eğlendiren ablasının eteğinin kıyısına 
kıvrılmış olan Dünyazad’ın yazması-
na ilişirdim; belki de yolunu kaybet-
miş ama bulmaya da niyeti olmayan 
bir dervişin asasının ucuna konar-
dım. Kim bilir, belki de sımsıkı kapa-
dığım gözlerimi açtığımda ilk gördü-
ğüm bana gülümseyen Harun Reşid 
olurdu. 

 Ayın yükselişini tüm bedenimde 
hissettim. Yüzüme doğru esen serin-
lik, dalgaların yükselmeye başladığı-
nın habercisiydi. Her tarafımı sarmış 
olan diğer kum taneleriyle ahenkli 
bir titreşim halindeydik. Bedenleri-
mizi terk etmiş ve tek bir vücut ola-
rak kendimizi iyiden iyiye yaklaştığını 
hissettiğimiz dalgaların merhameti-
ne bırakmıştık. Artık hazırdık. 

 Son bir derin nefes aldım ve be-
ni sarıp sarmalayan dalganın karanlı-
ğına kendimi bıraktım.  
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 Latife Tekin ‘’Sevgili Arsız Ölüm’’ü 

yazdığında henüz 26 yaşındaydı ve sonraki 
romanlarını Sevgili Arsız Ölüm’ün gölgesin-

de geçireceğinden kuşkusuz habersizdi. 
Edebiyat tarihinde tek eserle anılma talih-
sizliği Latife Tekin’i de buldu; sözgelimi 
ikinci romanı Berci Kristin Çöp Masalları, ilk 

romanının gölgesinde kalmaktan kurtula-
madı. Hatta Sevgili Arsız Ölüm öyle bir 

beklenti yarattı ki Latife Tekin ne yazsa 
eleştirildi, dudak büküldü. 

 Latife Tekin’i 1980 sonrası romanda 
önemli yere getiren yanı dili ve üslubu hiç 
kuşkusuz. Deneysel sayılabilecek dil kıv-
raklığı, aynı çember içinde dönüp duran ve 

yenilik arayışını neredeyse vazgeçilmişliğe 
bırakan Türk romanı için Tekin’in eserleri 
postmodernizmin muteber verimlerinden 
olmuştur.  

 Unutma Bahçesi’ne geçmeden önce 

şunu belirtmek gerekir: Latife Tekin, ro-
manlarında konuyu ikinci planda tutmayı 
seven bir yazar. Öyle ki elle tutulur bir ko-
nu olmasa bile beslendiği gelenekten 

(özellikle halk anlatıları, yerli söyleyişler, 

inanışlar, ritüeller vb.) hacimli sayılabilecek 
bir roman yaratabiliyor. Sadece beslendiği 

kaynakla sınırlandıramayız elbette; masalsı 
dili, klasik zaman zincirine karşı çıkışı, kolaj, 
pastiş gibi ustalıkla kullandığı teknikler, La-
tife Tekin’in kurgusal metin oluşturmakta 

yararlandığı olgulardır. Yazarın eserlerini 
incelerken bu olguları göz önünde bulun-

durmanın elzem oluşu unutulmamalıdır.  

 

 Unutma Arzusu ve Arınma 

 ‘’Bomboş unutabilsek, unutmadan 
yanayım ben… Ama unuttukça insanın anı-
ları çoğalıyor.’’ (S.VII) diye başlıyor Unutma 

Bahçesi romanı. İlk bakışta okuru durakla-
tan, ‘’unutma’’ya övgü gibi görünse de 
unutuşun ya da unutma arzusunun belleği 
nasıl ters yüz ettiği gerçeğini tokat gibi vu-
ruyor bu iki cümle. Roman boyunca yazar, 

adeta bu iki cümleyi parantez içinde açık-
lamaya çalışıyor.  

 Unutma Bahçesi, Şeref’in çocukluk 
arkadaşı Avcı Sadık ile birlikte bir Unutma 

Latife Tekin’in Unutma Bahçesi Üzerine Bir İnceleme: 
Unutmaya Övgü  
Emrah Kurul 
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Bahçesi inşa etmesi ve internet üzerinden 
verdiği ilânla insanları buraya unutmaya da-
vet emesi üzerine kuruludur. Aslında Şe-

ref’in unutma arzusu önceleri bir ada satın 
alarak unutmanın hazzı ile arınabilmektir 
ama bunu gerçekleştiremez: 

 ‘’Üç ay dolaştık denizlerde, burayı kur-
ma düşüncesi de zaten o zaman kafamda 
oluştu, suların üstündeyken. Araziyi tanı-
yordum, döndükten hemen sonra gelip sa-
tın aldım burayı. Bir adaya gidemeyecek-
sem, bunun yerine ne koyabilirim diye dü-
şündüm. Son gün, akşamüzeri küçük bir 
adanın yakınlarında demirledik. Güneş yarı 
yarıya batmıştı, suya girmiş eriyor artık… […] 
O anda kararı verdim… İnsanlar için bir 
unutma bahçesi yapmak.’’ (S.117) 

 Adının Tebessüm olduğunu öğrendiği-
miz anlatıcı da diğer insanlar gibi buraya 
unutmaya gelmiştir. Unutmayı unutmanın 

ne kadar mümkün olup olmadığı üzerinde 
defalarca durur anlatıcı. Unutma Bahçe-

si’nin diğer müdavimleri Ferah, Giray, Olgun 
ve özellikle işe yeni kabul edilen bahçıvan 

Cömert üzerinden çıkarımlar ve aforizmalar 
üretmeye çalışır. Anlatıcının Şeref üzerin-
den unutmak hakkındaki çıkarımları ise ge-
nellikle somutlaştırılarak okura verilmek 

istenir. Şeref gibi Tebessüm de sadece geç-
mişi unutmak arzusunda değildir, gelecekte 

yaşayacakları şeylerin de sonradan kolayca 
unutulabilecek şeyler olmasını arzularlar. 
Şeref bu arzusunu şöyle dile getirir: 

 ‘’Ölüme denk bir arzunun peşinde filan 
değildim ama içimdeki arzuyu yanlış yo-
rumlayıp tehlikeli sporlar yaptığım oldu. […] 
Birgün şaşkınlıkla fark ettim; bu arzu unu-
tamayacağım bir şey yaşayacağım korku-
suyla yan yana duruyor içimde… Bütün iste-
diğim yaşayacağım şeylerin sonradan unu-
tacağım hafiflikte olmasıydı.’’ (S. 53-54) 

 Unutmak, arınmanın ilk koşuludur. 
Çünkü unutan insan salt geçmiş yaşantısını 
değil, öz benliğini de unutacaktır ve yeni 
doğmuş bir bebeğin zihni gibi bomboş bir 

zihinle arınma yaşayacaktır. Unutmak, bü-
tün yüklerinden kurtulmak ve hafifliğin 
hazzını duymaktır. Tebessüm de böyle dü-
şünür: 

 ‘’Uçma arzusunu yaratan ağırlaşıp kal-
ma korkusu mudur? Yoksa o korkuyu uçma 
arzusu mu yaratıyor? ‘’  

 Ancak buradaki arınmayı katarsis gibi 
düşünemeyiz. Çünkü katarsis toplumsal bir 

arınmadır ve başkalarının acılarından, yük-
lerinden doğan bir hafiflemeyi ifade eder. 
Unutmanın verdiği arınma ise tamamiyle 
bireysel bir arınmaya eş değerdir.  

 Roman boyunca gördüğümüz bir şey 
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var. Dört bir yandan Unutma Bahçesi’ne 
gelen insanların ortak amacı unutmak an-
cak en zor aşamayı kimse geçemiyor: 

unutmayı unutmak. Çünkü bellek, bir ob-
ruk gibi derin ve korkutucudur. 

 

 Belleğin Gücü ya da Nisyan Avun-

tusu 

 Unutuşun insanoğlu için ödül mü 
yoksa ceza mı olduğu konusu çok tartışıl-
mıştır. Bütün tartışmaları bir yana bırakır-

sak nisyan hem bir ödül hem bir cezadır. 
Bunu belirleyen şey ise zaman ve mekânın 
niteliğidir. Latife Tekin, mekânlar da ölür, 
diyor. Bu ancak mekânın unutulmasıyla 

mümkündür.  Peki, bellek zaman ve 
mekânın neresinde? 

 Unutma Bahçesi’nde Tebessüm’ün 
bellekle ilgili problemleri vardır. Bu proble-
mi ilk başlarda kabul etmez, her şeyi bir-

den unutabileceğini düşünür ve bu bahçe-
de yaşamaya devam etmek için bu inancı 

onu motive eder. Ancak Unutma Bahçe-
si’nin kurucusu Şeref ile ne zaman konuş-

sa bellek tokat gibi yüzüne çarpar. Tebes-
süm’ün Şeref’e olan nefreti de hayranlığı 
da geçmişine götürür onu. Belleğin gücünü 
kabul ettikçe ve koşulsuz teslim oldukça 

daha da rahatladığını fark eder ancak bu 
kez de Unutma Bahçe’sinin diğer sakinle-

riyle olan ilişkilerinde başarısız olur. Tebes-
süm’ün görevi, Unutma Bahçesi’ne gelen-
leri otogarda karşılamak, onlara rehberlik 

yapmaktır. Hemen herkeste farklı şeyler 
hisseder ve daha sonrasında gelişecek 
olayları insanların yüzünden okuyabildiğini 
düşünür. Örneğin bahçıvan Cömert’i oto-

garda ilk gördüğü andan itibaren içinde bir 
ürperme duyar, gözünün önünde hiç de 
istemediği ve kahramanı Cömert olan 
olaylar geçiverir. Bu, Tebessüm’ün bir iddi-

asıdır ve geçmiş yaşantısında bunu çok 
tecrübe ettiği için belleğinden kurtulamaz. 
Çünkü bellek, yok sayılabilecek bir şey de-
ğildir. Kişinin ana rahmine düşmesiyle baş-

layan ve ölümüne değin sınırsız hafıza gü-
cüyle varlığını devam ettiren bir organizma 
gibidir. 

 Unutma Bahçesi’nde beklediğini gö-
remeyen, aradığını bulamayan insanlar da 

vardır. Bu insanlar bir süre sonra belleğin 
gücüne karşı koyamayıp geldikleri yere 
dönerler. Bazıları ise unutamadıkları hâlde 
odak noktalarını değiştirerek kendilerini, 

daha doğrusu belleklerini kandırma yoluna 
giderler. Söz gelimi Unutma Bahçesi’ndeki 
çiçeklerle, ağaçlarla ya da av hayvanlarıyla 
ilgilenirler. Doğanın kurtarıcı rolünü gör-

mek isterler. Böylece bir süre sonra Unut-
ma Bahçesi, ‘’Avunma Bahçesi’’ne dönüşür.  
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 Nisyan, özünde bir avunmanın psiko-
lojik boyutudur. Öyle ki insan unuttukça iyi-
leşecek, gelecek için yeni planlar yapacak, 

doğanın baharda yenilenmesi gibi yenilene-
cek ve yaşama tutunacak. Fakat burada 
geçmişi unutmak salt olumsuz yaşantıları 
unutmak olarak görülebilir. Çünkü insan 

belleği önce kötüyü unutmaya meyillidir. 
Hatta kötü yaşantılar değil de genellikle iyi 
yaşantılar anımsanmak istenir ve yıllar geç-
se de anı olarak uzun süre belleği meşgul 

eder. 

 Romandaki bütün kahramanlar, nis-
yan avuntusu içerisinde yaşamaya devam 
etmektedir, Şeref hariç. Şeref, unutamaya-

cağını biliyor; kabulleniyor ve herkesten de 
aynı gerçekçi bakışı bekleyip karşılık alama-
dığı için hırçınlaşıyor. Özellikle Şeref-
Tebessüm ilişkilerinde Tebessüm’ün ro-
mantik yaklaşımlarına gerçeğin baltasını 

indirdiğini görüyoruz. Şeref’in Unutma Bah-
çesi’ni bir Unutma Enstitüsüne çevirmek 
isteyişi de bu gerçekçi anlayışının sonucu. 
Bu işi bilimsel verilerle yapmak istiyor çün-

kü diğerlerini fazla romantik buluyor. Unut-
mak için hatırlamak gerektiğinin farkında 
ve belleğini ancak gerçeklikle alt edebilece-
ğini düşünüyor. 

 

 

 Toplumsal Belleğe Başkaldırı ve 
Ütopyanın Gerçekliği 

 Şeref’in fazla romantik bulup taham-

mül edemediği kişiler sadece Unutma Bah-
çesi’nin sakinleri değil, genel olarak toplu-
mun tamamıdır. Toplumun kendilerine yük-
lediği misyondan fazlasını asla ve asla talep 

etmeyen, hem içinde bulunduğu şartlardan 
şikâyetçi olup hem de hiçbir girişimde bu-
lunmayan insanlardan kaçmak ve bu toplu-
ma ait olma hissinin verdiği tiksintiden kur-

tulmak istemiştir Şeref. Ağlamanın, hele 
hele başkalarına kendini acındırarak ağla-
manın soysuzluğuna dikkat çeker ve roman 
boyunca sürdürdüğü katı tavrını yineler. Bi-

rey üzerinden toplum eleştirisini de aynı 
katılıkta ve daha çok suçlayıcı tavırla yapar: 

 ‘’Bu toplum böyle soysuzlarla dolu, 
kendine gülen, kendine ağlayan, kıvrım kıv-
rım yaratıkları görmemek için kaçtım bura-
ya. Ağlayacağına dikil ayağa, söyle söyleye-
ceğini. Peki sen niye kovamıyorsun beni dı-
şarı? Tabii… Ayıp olur, kovamazsın… Güçlü-
yüm senden çünkü. O kadar güçsüz olursa-
nız ben de güçlü oluyorum, başka ne olma-
mı bekliyorsunuz…Bana ne yaptığınızın far-
kında değilsiniz ki. Güçsüzlüğünüzle beni 
güçlü adam hâline getirdiniz burada, iste-
meye istemeye sizin güçlü köleniz hâline 
geldim. Nefret ediyorum bu durumdan. Ge-
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çip karşıma keyif içinde gözyaşı dökeceksi-
niz, izin vermeyeceğim… sanki hiç düşün-
medim bunları ben, üzüntüsüz çıkıp gel-
dim buraya… Gözyaşına da kafa yordum, 
sevincine de rüyaya da… Anlıyor musunuz 
beni, sakat tavırlı bir toplumuz, kendi kıçı-
na gülüp güç karşısında eğilen insanlar 
görmekten sıkıldım. Dik tutamıyoruz başı-
mızı, tiksinti uyandırıyor bu bende. Kadını 
ağlıyor, erkeği güce tapıyor. Bir gün düşün-
müştüm, topluca yok olup gitsek dünya ne 
kaybeder, hiç…’’ (s. 162) 

 Romanı okuyanlar, Unutma Bahçe-
si’nin bir ütopya olduğunu düşünebilirler. 
Bu yanlıştır çünkü unutma bahçesi ya da 

buna benzer bir şeyler inşa etmek ve bu 
amaçla çalışmalar yapmak, bir at çiftliği 
kurmak kadar mümkün ve olağandır. Ro-
manın en gerçekçi kahramanı Şeref de bu 
gerçeklik ve olağanlığın fark edilmemesine 

kızıyor. Çünkü insanlar biraz da ütopik gö-
rüyor Unutma Bahçesi’ni, daha baştan red-
dediyorlar böylece unutmanın mümkünlü-
ğünü. Oysa ütopya mesela Peyami Safa’nın 

Yalnızız’ındaki Simeranya’sı gibi olur. Nedir, 
ütopya sistematiktir, kuralları vardır. Unut-
ma Bahçesi’nin kuralları ise sistematikliğe 
hizmet etmeyen ve daima esneyen yasa-

lardır. Yasa koyucu konumundaki Şeref’in 
de bu yasaları çiğnediğini ya da koyduğu/

koymadığı yasalardan pişmanlık duyduğu-
nu görüyoruz. Bu sebeple Unutma Bahçe-
si, ütopyadan çok gerçek dünyadan başka 

bir gerçek dünyaya kaçıştır, diyebiliriz. 

 

 Masalsı Dil ve Gizemli Üslup 

 Latife Tekin’in eserlerinin neredeyse 

hepsinde görülen bir dil anlayışı var: ma-
salsı. Kurgusal metinlere, hele hele psiko-
lojik altyapısı olan metinlere çok da yakıştı-
rılmayan bu dil, Latife Tekin’e gelince hiç 

sırıtmıyor. Burada elbette yazarın seçtiği 
konular ve kullandığı teknikler de bu dil 
anlayışını destekliyor. Mesela Sevgili Arsız 
Ölüm, o masalsı dille yazılmasa bu kadar 

etkili olur muydu; tartışılır. Görüyoruz ki 
edebî metinlerde dil, tek başına ölçüt ol-
madığı gibi o olmadan da edebî eser mey-
dana gelmiyor. Yıllardır öykücü ve roman-
cılara bunu anlatıyor hatta salık veriyorum: 

konu önemli bir şeydir fakat dil her şeydir.  

 Unutma Bahçesi’nde de masalsı bir 

dil var ancak çok yoğun değil. Hatta bazı 
bölümlerde bu dili tamamen terk ediyor 

yazar. Bunu ben eserin yazılış sürecine 
bağlıyorum. Yazar, yaklaşık iki yılda yazmış 
romanı ve ister istemez dil, gitgeller yaşa-
mış. Bu yönüyle Unutma Bahçesi, bana ya-

zarın Sürüklenme romanını anımsattı. Sü-
rüklenme’de olduğu gibi Unutma Bahçe-
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si’nde de masalsı dil yer yer kaybolurken 
gizemli üslupla gizemli olmayan bir konu 
anlatılmış. Latife Tekin’in bu ‘’gizem’’ merakı 

okuru metne bağlamanın bir yolu gibi. Bu 
konuda Latife Tekin başarılı gibi görünse de 
romanların başında yarattığı ve vadettiği 
gizem, romanın sonunda okuru hayal kırık-

lığına uğratabiliyor. Her ne kadar okur Sev-
gili Arsız Ölüm’ün etkisinden çıkamıyor de-
sek de yazar da bence ilk romanının etki-
sinde kalmış görünüyor. Berci Kristin Masal-

ları, Gece Dersleri, Manves City eserlerinde 
de bu durum ekseriyetle böyle. 

 Unutma Bahçesi’nin bence en büyük 
kusuru, belirgin bir olay olmamasına karşın 

yazarın sözü uzatma kaygısıdır. Bunu okurla 
dertleşme ya da okurdan onay beklemek 

olarak da görebiliriz. Kronolojik zaman akışı 
kullanmayışı, geriye dönüşleri zorunlu kılsa 
da geriye dönüşlerde tekrara düşüyor yazar. 

Öyle ki anlatıcının aynı fikirleri defalarca ve 
farklı sahnelerde yinelemesi, akışı yavaşlatı-
yor, okurun dikkatinin dağılmasına neden 
oluyor. Okur, hiç değilse romanın durağanlı-

ğını kıracak, yazarın kattığı gizemli havayı 
anlamlı kılacak bir son bekliyor ancak yaza-
rın seçtiği konuya uygun olay bulamaması 
okuru tam anlamıyla romana bağlayamıyor. 

 Romanın sonunda Latife Tekin’in kıs-
men masalsı dille ve gizemli bir üslupla şu 
soruyu sorduğunu duyar gibi oldum: Unut-
ma Bahçesi kurmak sizce mümkün mü? 
 (Bu yazıda Unutma Bahçesi’nin 1. Baskısı (Everest 
Yay. 2004) esas alınmıştır.)  
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 Aralıktı kapı. İçeri doğru bir 
adım attı adam. Kadın karşısındaydı.  

“Merhaba” dedi adam. 

 

 “İçimde birikmiş sözler var, on-
ları söylemeye geldim sadece.” 

 “Size de merhaba” dedi kadın 
gülümseyerek. “Dinliyorum.” 

 “Bir süredir görüşemedik. Yok-
tunuz ya hani. Özledim, demek iste-
dim aslında. Bu kapıya ne zaman 
gelsem, buradan ne zaman geçsem 
hatta hiç gelmeden dahi burada ol-
duğunuzu bilmek yetiyor günümün 
ışıldamasına. Güzel yüzünüzü ne 
zaman görsem yüreğim sanki kele-
bekler vadisi! Her şey rengârenk, cı-
vıl cıvıl. Güzel kokunuzu duyunca 
bahar geliyor kış ortası ıtırlı çiçekle-
riyle. Gözlerinize bakınca ise yaz 

mevsimi... Bütün aylar temmuz 
sanki! Püfür püfür bir imbat esiyor 
denizden sokağıma, iyot ve hanımeli 
kokularıyla. Yerimde olsanız aklınızı 
yitirebilirsiniz inanın! Sözü çok do-
landırmak istemiyorum. Cüretimi 
mazur görün. Bunu uzun süredir 
düşünüyorum çünkü: Sizinle evlen-
mek istiyorum.” 

 “Ama nasıl?” diye şaşırdı kadın. 
“ Ama siz...” 

 “İşte o ‘siz’i ‘sen’ yapmak, dahası 
‘sen’i ve ‘ben’i ‘biz’ yapmak istiyo-
rum. İnanıyorum ki epeydir benzer 
hisler içindeyiz. Birbirimizi çok bek-
ledik. Lütfen daha fazla zaman kay-
betmeyelim.” 

 Güldü kadın. Güldü adam. 

 “Evet” dedi kadın. “Kabul ediyo-
rum!” Parlak bir güneş ışığı doldu 

Sessiz 

Uğur Demircan 
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içeri pencereden. 

 “Seni seviyorum.” dedi adam. 
“Seni seviyorum.” dedi kadın. 

 “Sana şiir yazdım.” dedi adam. 
 “Duyduğum en güzel şiir.” dedi 
kadın. 

 “Ellerin ne güzel.” dedi adam. 
“Gözlerin ne güleç.” dedi kadın. 

 “Bu evde oturalım.” dedi adam. 
 “Seninle her yerde yaşarım.” de-
di kadın. 

 “Bu perdeler nasıl?” dedi kadın. 
“Tüllerinin deseni?..” 

 “Çok güzel.” dedi adam. 
“Severim, senin her sevdiğini.” 

 “Gelinliğin modeli?” dedi kadın. 
 “Çiçeklerin rengi?..” 

 “Ama eteğinin boyu!” dedi adam. 
“Bluzunun dekoltesi?..” 

 Güldü kadın. Güldü adam. 

 “Evet” diye bağırdı kadın alkışlar 
eşliğinde. “Evet” diye bağırdı adam. 

 “Seni seviyorum.” dedi kadın. 
“Ben de” dedi adam. 

 “Yemek yaptın mı?” dedi adam. 
 “Gömleklerim ütülü mü?” 

 “Bana biraz yardım etsen?” dedi 
kadın. “Çoraplarını yere atmasan?” 

 “Annemlere gidelim.” dedi kadın. 
“Bizimkilere söz verdim.” dedi adam. 

 “Kimdi o konuştuğun?” dedi 
adam. “Üzerindeki kimin kokusu?” 
dedi kadın. 

 “Bu evden bıktım.” dedi kadın. 
“Nesi var evin?” dedi adam. 

 “Çok değiştin.” dedi kadın. “Hiç 
değişmedin.” dedi adam. 

 Konuştu kadın. Sustu adam.  

 Sustu kadın. Karanlık doldu içeri 
pencereden. 

 “Uzatmayalım.” dedi kadın. “Sen 
bilirsin.” dedi adam. 

 

 “Merhaba” dedi kadın. 

 “Çöpünüz var mı diye sormaya 
gelmiştim.” dedi adam.  
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 “Tıpkı barfiksde büyük dönüşü yap-
maya çalışan jimnastikçi gibi her çocuk, er 
ya da geç kendi payına düşecek kaderi be-
lirleyen talih çarkını kendisi için çevirir. Çün-
kü yalnız on beşindeyken bildiğimiz ya da 
yaptığımız şey sonradan bizi cezbedecektir. 
Dolayısıyla hiçbir zaman telafi edemeyece-
ğimiz bir şey vardır: On beşimizdeyken ev-
den kaçmamış olmak. Sonradan anlarız: 
Sokakta geçirilen kırk sekiz saat, tıpkı alka-
lik çözeltide olduğu gibi, mutluluğun krista-
lini yaratır.” (Walter Benjamin, Son Bakışta 
Aşk, çev. Nurdan Gürbilek, 2014, Metis) 

 Şule Gürbüz; henüz on sekiz yaşında 
yayımlamış olduğu ilk romanı Kambur 
(1992), Ne Yaştadır, Ne Başta Akıl Yoktur 
(1993) adlı oyunu, Ağrıyınca Kar Yağıyor 
(1993) adlı şiir kitabı, Zamanın Farkında 
(2011) ,Coşkuyla Ölmek (2012), Öyle Miymiş? 
(2016)  romanlarından sonra Mayıs 2022’de 
karşımıza Kıyamet Emeklisi I (401 s.) , Kıya-
met Emeklisi II ( 523 s.) şeklinde hacimli ve 
dopdolu bir kitapla karşımıza çıktı. 

 Birazdan ayrıntılarıyla bahsedeceğim 
fakat kabaca Aziz adlı kahramanın manevi 
yolculuğunu anlatan bu roman birinci ciltte 

Aziz’in yoğunlukla çocukluğunun ilk on beş 
yaşını ve Erzurum’da 23 yaşına kadar geçen 
dönemi;  ikinci ciltte ise evliliğiyle birlikte 
İstanbul’da geçen ömrünün kalanını anlatır. 
Form ve içerik yönünden diğer eserlerinden 
tamamen bağımsız olmamakla birlikte Şule 
Gürbüz’ün bu son romanının Türk edebiya-
tında kalıcı yer edinebilecek bir nitelikte ol-
duğunu iddia etmenin yersiz olmayacağı 
kanaatindeyim. Kitabın dış yapısından baş-
layarak kapak resimlerinde gördüğümüzü, 
bulma girişimi/niyeti ve terk etme eğilimi 
ya da Aziz’in çocukluğu ve evini terk edişi 
şeklinde yorumlayarak kitabı bölümlemek 
mümkündür. Şule Gürbüz’ün kendi ifadesi 
olan‘’ İyi yazan herkes biraz şair, biraz felse-
feci, biraz mistik, biraz hikâyeci olabilmek, 
bunların kâmil bir karışımı olmak zorunda-
dır. ‘’ cümlesinden yola çıkarak okuyucuyu 
yorucu, derinlikli, sorgulayıcı bir okuma ma-
ratonunun beklediğini söyleyebilirim. Aziz’in 
duraklarında kendinizi bekleyebileceğiniz, 
Aziz’in çıkmazlarında kendi düğümlerinizi 
çözebileceğiniz bir serüven bu… 

 Aziz 1960 Erzurum Yakutiye doğumlu. 
Sessiz, tamahkâr ve gelenekçi bir anne, 

Kıyamete Emekleyen Bir Başarısızlık Romanı 

Esra Özkaya 
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sessizlik oruçlarıyla günlerini geçiren Baba 
Halis Efendi, Aziz’i devamlı aşağılayan abisi 
Adem’le birlikte yaşar. Bir de evin sessizliğini 
tek bozan, fare yakalaması için beslenen si-
yah beyaz tüylü adı bile olmayan bir kedileri 
var. Tezatlardan beslenen bu roman abisi 
Adem’in beğenilen Aziz’inse sevilmeyen yö-
nüyle zuhur eder. İleride tüm yaşanılanların 
sorumlusu bu tutum üzerine evini terk eden 
Aziz’in ifadesiyle abisi Adem’dir.  

 Aziz’in gittiği ilk kapı Bektaşi geleneğine 
bağlı olan Hasan Efendi’nin Sarılık Tekke-
si’dir.  Hasan Efendi bendir çalarak ayısıyla 
gezer, hastaları ayıya çiğnetir, dua eder, şifa-
cıdır. Aziz’in ilk gecesi korkuyla, bu ayıyla ge-
çer. Onu bir gün keşfeden Melami Piri Hilmi 
Baba/ Baba/ Erenler Babası,  Aziz’i yanına 
alır. Aziz artık ömrünce etkisinden çıkama-
yacağı o kapıya giriş yapmıştır. Burada geçir-
diği üç yıl içerisinde Aziz bedensel ve ruhsal 
çilelerle vaktini geçirir. Baba ile Aziz arasında 
karşılıklı, çok kuvvetli bir bağ oluşur. Aziz Ba-
ba’da yanlış gördüğü şeylere rağmen ona 
sevgisi her şeyi tolere eder ve ona gizli bir 
hayranlık duyar. Bu ilişki Aziz’in matematik 
öğretmeni Nazif, okul arkadaşı Hüseyin gibi 
birçok kişinin kıskançlığına maruz kalır ve 
Nazif’in intiharı biraz da Aziz-Baba ilişkisinin 
sonu olur. Baba’nın evinde yaşadığı dene-
yimlerden, Baba’nın nasihatlerinden kendi 
içinde oluşan suretlere isimler verir: Balıkçı 
Kemal, Kepenekli, Emanetçi, Mayaes…

İçindeki nüfus sayımı bir vilayet oluşturabile-
cek kadardır. Bunlardan içindeki en olgun 
olanı Kemal, Aziz’e gizli bir ömürlük yaren 
olacaktır. Baba bazen içki içen, bazen agresif, 
bazen sevecen bazen nüktedan biridir.  Anne 
babası dâhil çokça gelenekçi çevreden tepki 
gören bu dergâhtan Aziz alınır, Halveti Uşşaki 
Efendilerden Horasanlı Kemalettin Efen-
di’nin yanına verilir. Babanın yanında yıllarını 
virdsiz geçiren Aziz burada ise mutfak hiz-
metlerinden sonra aralıksız ibadete çekilir. 
Burada cezbeye girdiğini gören Kemalettin 
Efendi onu ekim-mart arası Ayçukuru köyü-
ne uzlete gönderir. 15 haneli, nüfusu 12, nü-
fusun çoğu yaşlı ve fukara olan bu köye de 
her yerde olduğu gibi tüm sıkıntılarına rağ-
men ses çıkarmayan Aziz uyum sağlar. İma-
ma gelen bir telgrafla şehre dönen Aziz, va-
him bir şekilde ölen anne babasını öğrenir. 
Sırrı Efendi liseyi dışardan bitirmesini önerir. 
Durumuna üzülenler onu sadece adını yaz-
dığı sınav kâğıtlarından mezun eder ve bir 
hafta sonra da askerliğe Tokat’a gider. İtaate 
ve karanlığa alışık olan Aziz için askerlik ko-
lay gelse de ilk defa askerliğin son aylarında 
asileşir; cezalar yiyen, emir erliğinden atılan 
birine dönüşür. Hiçbir şey umurunda olma-
yan Aziz 18 ay sonunda terhis olarak Erzu-
rum’a döner. Baba’nın evine giden Aziz, uzun 
zamandır terk edilen evini görünce üzüntüy-
le Sarılık Tekkesi ’ne geri döner. Hasan Efendi 
her yerin boyasına boyanıp, her yeri deneyip, 
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yıkanıp geri gelemeyeceğini söyleyince artık 
kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını görür; 
bir zamanlar ayıyla, yara bere içinde, uzamış 
saçları ya da kazınmış kafasıyla çarşıda uta-
narak gezen Aziz, şimdi korkusuz, serbest 
yürür. Zahireci Osman’ın yanında kalabile-
ceğini hisseder ama Osman artık buradan 
Nuhu’nun yanına gitmesini söyler… 

 İkinci cilt Aziz’in isteme sahnesiyle 
başlar. Aziz; Vakıflar Müdürlüğünde memur 
olan Tevhide ile evlenen, Adil ve Alev adında 
iki çocuğu olan günlerini damda düşünceyle 
geçiren kötü bir çocuk, yetersiz bir eş, ebe-
veyn, mutsuz çalışan bir karakter olarak 
karşımıza çıkar. Aziz, eli cebinde bir kulluğa 
talip olmayan, on beşinde evden kaçmayı 
becerebilmiş ya da zorunda kalmış biri dahi 
olsa da başarısızlık ve olamama halinden 
kaçamaz. Adına birinci ciltte de çok rastla-
dığımız Nuhu, bu ciltte epey yer alır. Kendisi 
Aziz’in hayatında baba rolünü üstlenmek 
isteyen Hititoloji mezunu, geveze bir tip. 
Tevhide, orijinallik peşinde kendini cefakâr 
gören, dergilerdeki hayata özenen, çocukla-
rını büyütmek ve yetiştirmek ikileminde ka-
lan, memnun olmayan, açıklık ve tanımla-
maya ihtiyaç duyan, istediği netliği asla 
Aziz’den göremeyen bir eş. Oğlu Adil silik 
yaşayan, içine, odasına kapanmış bir çocuk; 
Alev ise istediği ya da beklenilen kimliğine 
kavuşamamış babasının eksikleri olsa da 
ona hayranlık duyan onun yolundan giden 

bir çocuktur. Aziz’in Baba’sını bulma girişimi 
hayal kırıklığıyla sonlanınca kendine mürşit 
edinme fırsatını Nuhu’ya verir, kendi tabiriy-
le onun yanında senelerce oyalanır. Haya-
tında hiçbir şekilde mutlu olmayı becere-
meyen Aziz gerçek uzletine çekilir. İnsanın 
kendini ve Tanrı’yı arayışındaki serüveni 
kendine has ve dünya içinse yeni ve şaşıla-
cak bir durum değildir. Diğer ciltte olduğu 
gibi burada da gerek çarşı pazarda, es-
naflarda, okullarda, akrabalık ilişkilerinde 
ayrıntılı birçok karakter karşımıza çıksa da 
roman Aziz, Baba, Nuhu, Tevhide, Adil ve 
Alev etrafında yoğunluk kazanır. 

 Şule Gürbüz’ün diğer kitaplarını oku-
muş biri olarak kendisinin bir form bulma 
endişesi taşımadığı sadece mana olarak bir 
yolculuk peşinde olduğunu düşünüyorum. 
Bu sebeple romanı kişi, zaman, mekân, an-
latıcı tarzında kritize etmek yerine onun 
tanrısal anlatışında kendi salikliğimi bir oku-
yucu olarak izleme lezzetine varıyorum. El-
bette kitabı okurken Selim Işık- Tugut Öz-
benleri anımsamamak mümkün değil. Hat-
ta bu roman edebiyatın 50’li yıllarını andıran 
muhazakâr bir edebiyatı çağrıştırsa da tam 
olarak çatıştırılacak bir normda değil. Şule 
Gürbüz, bize bunu romanda vermediği gibi, 
romanı eleştirirken de vermiyor. Ona göre 
insanın kaderi ve kederi ile geçirdiği vakit 
başkalarına hikâye edilebilenlerden değildir. 
Zira karakterleri de keskin bir şekilde kate-
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gorize etmek mümkün değil. Kıyamet 
Emeklisi, kalıplara girmeyen, tam tanımla-
malara oturup netliğe erişmeyen bir yapıda. 
Özetle anlatıldığında donuk gelen bu roman-
da satır aralarına yüklenmiş kalp sıkışmaları, 
ontolojik arayışlar, kendi içinde ve dışında 
koordinatlanma sıkıntısı yaşayan onlarca ka-
rakter… Aziz’in dönüp dönüp bir daha ulaşa-
madığı Baba’nın dahi ayak izlerine kimsenin 
nazarında erişilmemektedir. Karakterlerin 
ayrı ayrı vücut bulup topyekûn silikleşmesi-
ne seyirci kalıyoruz. Bu roman için tek bir 
yorum yapmam gerekseydi bu hakkımı yine 
Şule Gürbüz’ün Cansın adlı hikâyesindeki ‘’ 
Herkes kendinin hayal kırıklığıdır.’’ cümlesin-
den yana kullanırdım. Kıyamet Emeklisi ro-
manı, her bir karakterin bu kadar çabayla 

nasıl bir ‘’başarısızlık’’ kelimesine sığdığına 
şahit olduğumuz, bu ulaşının kaçınılmazlığı-
na dönüştüğü bir hayal kırıklığı romanıdır. 
Sahiciği bulmanın peşinde olan, pervanelerin 
pervanesi olmaya razı Aziz’in bir mistisizm 
icat edip ona rapt olmasıdır. Kimsenin kandi-
linde aydınlanamayan Aziz’in kendi çerağın-
da kül olmasıdır. Sermayesi yanılgıları olan 
Aziz’in romanıdır. Bu kadar iç konuşma ve 
sorgu içinde geçen bir ‘’iletişimsizlik’’ romanı. 
İlahi aşk diye bağıran sessizlik romanı. Delilik 
ve normalliğin sınırlarında gezinen fakat 
kendine yer edinemeyen mülksüzlük roma-
nı. Mutluluk için daima emekleyen sadece 
kaçınılmaz bir ölüm nihayetlenmesiyle son 
bulan bir Kıyamet Emeklisi. 
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 Hayatta bazı şeyler birdenbire olur. 
Mesela ben günün birinde böyle, olmadığım 
kadar mutlu oluverdim. O gün şaşılası bi-
çimde bütün ayrıntılarıyla aklımdadır. İnan-
mazsınız belki ama bu hâl bir ürpermeyle 
geldi üstüme İyi saatte olsunlar ürpermesin-
den fena bir şeydi. Çocukluğumdan tanıdı-
ğım bu ilginç durum, o vakitler babaanneme 
yapışık yaşadığımdan, büyüklerin dünyasına 
ait daha pek çok tuhaflıktan nasibimi türlü 
türlü almamla ilgilidir.  Yıllar önce rahmetli 
olmuş bir büyük dayıya benzetilen, ailede 
başka da kimsenin üzerine alınmadığı garip-
liklerim olduğunu bizzat duymuşluğum pek 
çoktur.  

 Konuyu dağıtmayayım. O gün hava 
adımlarımı atmama engel olacak kadar so-
ğuktu. Böylelikle aklım açıldı. Kafam olmadı-
ğı kadar hızlı çalıştı. Dünyanın eski buzul 
çağlarında, memeli omurgalı canlıların deha 
olduklarını düşündüm. Düşüncelerimin ka-
famın içine üşüşmesiyle birlikte bol tüylü bir 
ayı olmayı ilk kez o gün şaşılacak biçimde 
çok istedim. Utangaç ve dikkatsiz oldukları-
nı, insanlarla karşılaşmaktan hoşlanmadık-
larını, yalnız yaşadıklarını okuduğumdan beri 
daha çok ilgimi çeker olmuşlardı. Gövdemin 

kalınca, kafamın iri olmasının ne kadar etkisi 
var bilmiyorum ama şu dünyada bu isteği 
bünyesinde taşıyacak bir tek kişinin bile ol-
mayacağına bahse girebilirim. Size anlatır-
ken tekrar düşünüyorum da fikrim hiç de-
ğişmedi. Rabbim beni bir ayıya dönüştürmüş 
olsa kovuklarında ballarımı yediğim ağaçları 
kökünden sökenleri, yakıp yıkanları ölü tak-
lidi bile kurtaramazdı elimden. Babaannem-
den sonra insanların bana bıkkınlık vermesi, 
o gittikten sonra hayatıma devam edebil-
mem, herkesin gitgide birbirine benzemesi, 
benim o herkes dediklerime benzemem çok 
sinir bozucuydu. İnsanlık hâli denilen şeyden 
hazzetmiyordum. İçimi onun arkasından bir 
kez bile  “di’ li geçmiş “ kullanmayarak ra-
hatlattım sadece. 

 Belediye binasının önünde tören yapı-
lacak diye beklemeye başlayalı beş saat ol-
muştu. Belediye Başkanı’yla Sendika Başka-
nı’nı bekliyorduk. Dondurucu soğuğa rağ-
men orayı terk etmememiz için uyarıların 
ardı arkası kesilmiyor biz de mıhlanmış gibi 
duruyorduk. Sıfırın altında bilmem kaç de-
recede, havadan da soğuk bir derece mese-
lesiydi bizi orada tutan. İnsanların arasına 
sıkışıp kaldığım zamanlarda birçok şey geti-

Birdenbire 

Arzu Armağan Akkanatlı 
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ririm aklıma. Aralarında durmadan konuşan, 
etrafındakilere kendilerini dinletme arzuları-
na yenik düşen insanları hiç dinlemem. Böy-
lelikle kalabalık içinde tek başıma kalmanın 
hazzını yaşarım. Aslına bakarsanız orada geli-
veren ayı olma isteğim tesadüfi olmamakla 
birlikte yadırganacak bir şey de değildi. Ha-
yatta kalmayla ilgili şaşırtıcı her şey dünya 
gezegeninde yaşayan bir ayının vücudunda 
nasıl şekilleniyorsa benim ruhumda olan da 
oydu bence. 

 Ne diyordum; o kadar soğuktu ki kasla-
rım, dişlerim titriyor, tüylerim dikiliyordu. 
Tüylerimin böyle acımasız bir soğuğa karşı ne 
kadar yetersiz olduğunu daha önce hiç dü-
şünmemiştim. Tıpkı hayatım boyunca aslında 
bir ayıyı taklit edip durduğumu düşünemedi-
ğim gibi. Yakıcı bir sıcak getirdim aklıma. Saç 
diplerimden terin fışkırmasını hayal ettim. O 
kuru soğuğun içinde pek kısa bir an da olsa 
hoşuma gitti. Ne olduysa, yüzümü didikleyip 
duran rüzgâr kafamı didikleyen konuşmalar 
arasında oldu. Afacan bir çocuğun yaramazlık 
yapmadan önce duyduğu heyecana benzer 
bir heyecan sardı bedenimi.  

 O gün, çok uzun saatler sonunda bin 
küsur insan, ne kadar zam aldığını bilmeden 
toplu iş sözleşmesini imzaladı.  Belediye ayrı 
sendika ayrı derde düşünce, payımıza düşen 
sadece birer “hayırlı uğurlu olsun” oldu. Bele-
diye Başkanı, binanın önünde dikiliyordu. Onu 
gözüme kestireli bir hayli zaman geçmişti, 

ulaşmam düşündüğüm kadar zor olmadı. 
Hatta şaşılacak derecede kolay olduğunu bile 
söyleyebilirim. Başkan orta boylu bir adamdı. 
Hemen hemen aynı boydaydık. Karşısına 
geçtim, yüzüne baktım. Hızlıca üzerine atla-
dım.  Onu kucaklayıp yere savurdum. Sesim 
göğe yükselirken arkamızdan, sağımızdan, 
solumuzdan çığlıklar yankılanmaya başladı. 
Arkamdan biri saldırdı, bir başkası bacağıma 
yapıştı; arkamdakini dönüp yakaladığım gibi 
başımın üzerinde döndürüp orada donup 
kalmış gibi duran, kaçmayıp izlemeyi seçtik-
lerini gördüğüm insanların üzerine fırlattım. 
Bacağıma yapışıp çekiştirmeye çalışan sıskayı 
silkeledim, havaya uçtu. Bir diğeri bana doğru 
hamle yaparken göz göze geldik ki onun için 
büyük hataydı, düşüp bayıldı. Kollarımı, ba-
caklarımı sağa sola savurdum. Panik halinde-
ki insanlar her yöne koşuşmaya başladılar.  
Yere yapışmış gibi yatan başkanın dudakları-
nın durmadan kıpırdadığını gördüm. Sendika 
Başkanı elinde megafonla seyyar satıcılar gibi 
bağırıyordu.  Ne yapacaklarını bilemeyenler 
birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Bu ara-
da herkesin canı sağ, merak etmeyin.  

  Şaşılacak biçimde birdenbire değişen 
her şeyden çok, siren sesinin değişmeyen ür-
kütücülüğünü hatırlarım. Bu bana birdenbire 
bir doğa destanından kopup gelmiş gibi bir 
mutluluktu. İskandinavların birini överken 
“ayı” dediklerini okumuştum. Şu okumak var 
ya…  
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 Güneşsiz geçen yirmi yedinci günüm-
de sayıklamaya başlamışım. Yusuf’un zo-
ruyla hastaneye geldik. Randevu almayı 
nasıl başardı hiç bilmiyorum. Tercüman is-
temem dedim. O kadar tantanaya lüzum 
yok. İngilizce anlatırım. Uzun boylu, geniş 
omuzlu, kısacık saçlı bir adam adımı söyle-
yince kalktım. Specialistläkare1 Nils Fers-
son. Soluk beyaz koridorlardan yürüyoruz, 
nane yeşili bir şerit geçirilmiş duvarlardan. 
Gösterdiği odaya girdik. Arkamızdan kapıyı 
kapattı. 

 “Şikâyetiniz nedir?” 

 “İngilizce konuşabilir miyiz?” 

 “Tabii. Sizi dinliyorum.” 

 “Göremiyorum.” 

 “Anlamadım.” 

 “Göremiyorum.” 

 “Fakat psikiyatri için randevu almışsı-
nız. Ben göz konusunda uzman değilim 
maalesef.” 

 Lafın tamamı arif olana söylenmez 
Hekim Bey. Size geldikse bir diyeceğimiz 
olduğundan geldik. 

 “Öyle bir görememek değil bu, nasıl 
anlatsam… Artık hiçbir şeyi olduğu gibi gö-
rememekten, renklerin parlaklığını yitir-
mesinden, mavinin göğe, yeşilin çime, göl-
genin serine küsmesinden korkuyorum.” 

 Hah, işte şimdi oldu der gibi gözlerinin 
içi parıldadı. 

 “Biraz daha aydınlatabilir misiniz?” 

 “Ah! Keşke… Elimde olsa hiç karart-
mam vallahi. Ama aydınlatamıyorum da.” 

 “Tamam, peki, en baştan başlayalım. 
Göremediğiniz nedir?” 

 “Güneş.” 

 Durdu öyle. Bir şey söylemedi. Şaşır-
madı da. Onu da kendi karanlığına mı dal-
dırdım acaba? Sustuk bir süre. Bekledikçe 
içimde mayalanan hüzün ekşidi. 

 “Güneş yok. Yirmiden sonra saymayı 
bıraktım. Bugün kendini göstermediği ka-
çıncı gün? İnanın bilmiyorum, gün geçtikçe 
daha da boğuluyorum. Beni buluttan bir 
mezarlıkta unutmuşlar sanki, diri diri gö-
mülmüşüm. Ciğerime doluyor gri. Her yer 
toza bulanmış da bütün görüş alanım bula-

Hemlängtan 

Nil Akay 
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nıklaşmış gibi. Suni aydınlatmalar kör ediyor 
gözümü. Bir karanlık güne daha uyanmak-
tansa uyanmamayı yeğlerim! Öleyim daha 
iyi.” 

 “Güneş… Güneş deyince ilk ne geliyor 
aklınıza?” 

  “Yuva.” 

 Bir çırpıda çıkıvermişti ağzımdan. Hiç 
düşünmemiştim daha önce. Güneş yuva de-
mek mi benim için? Acımaklı bakışlarına bir 
kararsızlık oturdu.  

 “Nereden geldiniz?” 

 “Beyrut.” 

 “Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa 
bu görüşmeye bir meslektaşımı çağırabilir 
miyim?” 

 Şaşırdım. Muayeneyi orta yerinde ke-
sip diğer doktoru çağırmak da nesi? 

 “Benim için fark etmez.” 

 Az sonra diğer doktor geldi. Kahveren-
gi kıvırcık saçları omuzlarını geçiyor. İnce 
kemikli bir burun yuvarlak yüzünü tam or-
tadan ikiye ayırmış. Gelincik tarlasını andıran 
bir tebessüm yayılmış yanaklarına. Tel tel 
dağınık kaşları, sarıya çalan ela gözlerini or-
taya çıkarıyor. Adını okumak için yaka kartı-
na biraz uzunca baktım. Specialistläkare Ay-
tül Bora. Kendini tanıttı. 

 “Merhaba Sabah. Aytül ben. Doktor 

Nils sizinle görüşmeye benim devam etme-
mi rica etti. Kabul ederseniz?” 

 “Ederim etmesine de niçin?” 

  “Sizi benim daha iyi anlayabileceğimi 
düşünüyor. Yanlış bir tanı koymak isteme-
miş. Yeniden bana randevu oluştursa da en 
az iki hafta beklemeniz gerekeceğinden bu 
kadar beklemeyi uygun görmemiş.” 

 Kendime bir şey yapacağımdan kork-
muş olmalı. Ah bu İsveçliler… Asla risk al-
mazlar. 

 “Peki, sizinle devam edelim. Buyurun 
sorun.”  

  “Doktor Nils, biraz bahsetti ama ben 
sizden dinlemek istiyorum. Sizi buraya dü-
şüren nedir?”  

 Güzel soru. Her şeyi başlatan, aklımın 
yarısını alan, ömrümü kısaltan beni buraya 
düşürenle aynıydı tabii.  

 “Annesi Hristiyan’mış, babası Dürzi. 
Ben agnostiğim diyor ama deist bence. Kaç 
kez dua ederken gördüm.” 

 “Kimden söz ediyorsunuz?” 

 “Ha, pardon. Yusuf. Kocam. Üniversite-
deydi. Zaten Lübnan’da esaslı tek bir üniver-
site var. Lübnan Üniversitesi. Savaşın ikinci 
kuşağı nasıl etkilediğini çalışıyordu. İkinci 
kuşağın dini inançlarındaki dönüşümde iç 
savaşın rolünü yani. Orta Doğu işte bilirsi-
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niz… Sahi siz nereliydiniz?” 

 “İstanbul.” 

 “Hah! O zaman bilirsiniz gerçekten. 
Rahatsız oldular, iftira attılar, işinden ettiler. 
Yetmedi dava açtılar. Annesinin Hristiyanlı-
ğını, çoğu akrabasının savaş zamanı başka 
ülkelere sığınmasını bahane ettiler. Tehdit 
ettiler. Tutunamadık daha fazla, kaçtık gel-
dik.” 

 “Sonra?” 

 “Sonrası aşağı yukarı aynı işte Aytül 
Hanım: İsveç. Paran, diploman iyi yerlerde 
birkaç tanıdığın varsa işlerin rast gidiyor. 
Yoksa dibin dibinden de başlasan bir şekil-
de düze çıkmayı başarıyorsun. Yusuf çok 
çalışkandır. Başlarda epey zorlandık ama 
ne yaptı etti, düzgün bir iş buldu. Evimiz, 
ocağımız da var şükür. Ama…” 

 Yutkundum. İçinin sızısı yüzüne yan-
sıdı, ben anlattıkça doktorun gözleri buğu-
landı. 

 “Ama insanımız yok işte. Dilimiz, aşı-
mız, töremiz başka. Nankörlük etmek iste-
mem, bize kapısını açtı, başımızı sokacak 
ev verdi, iş verdi. Neye inanırız, neye inan-
mayız oralı değil. Kaşımızın gözümüzün 
rengi birilerine yine de hoş görünmüyor 
orası ayrı. Ona kendi memleketimizden de 
alışığız zaten. Farklı olan her yerde gariban. 
Bildik de geldik. Buralar iyi hoş da uzak, so-
ğuk, yabanıl. Anasından ayrı kuvöze atılmış 

bebeler gibiyiz. Aşı tuzsuz, işi tatsız, evi du-
var sadece. Ev var yuva değil. Uzun, upuzun 
geceler örtüyor üzerimize. Kışı kör kuyu, 
yazı yaz değil. Güneşi mahpus etmişler 
sanki. Ah canım güneş! O kat kat yüklü bu-
lutların ardında bırakılmış öksüz çocuk gibi 
mahzun. Her an kalkıp gitmeye hazır, şöyle 
sere serpe yayılamıyor göğe, anca misafir. 
Oysa böyle değildir Lübnan’da. Güneş’in bir 
memleketi var mı deseniz, Beyrut’tur de-
rim. Bir görseniz kocaman altın bir kolye 
gibi nasıl da ışıldar göğ(s)ünde. Rengârenk 
sokakları, zengin bahçeleri, ışıltılı plajları, 
cıvıldayan çocukları hepsi güneşten nasip-
lenir. İşte tüm bunları yitirdiğimden beridir 
göremiyorum. Buzlu bir camın ardına ka-
patıldım, yaşamın tüm renkleri camın beri 
tarafında kaldı.” 

 Sehpanın üzerindeki peçeteden uzat-
tı. Ben gözümün yaşını silerken, omzumu 
şefkatle okşadı. 

 “Kimseniz var mı burada?” 

 “Yok. Herkes orada. Annem, babam, 
kardeşlerim, yeğenlerim. Evim, okulum, 
çocukluğum, dostlarım, gülüşlerim, hüzün-
lerim, şarkılarım, şiirlerim… Özlemekten 
ölünür sanıyordum. Ölünmüyormuş. Dışım 
ölmedi ama korkarım içim ölüyor. Ne öz-
gürlük ne hayal ne umut... Bir tek aşk, bir 
tek Yusuf beni hayatta tutuyor. Zaten o ol-
masa buraya geleceğim de yoktu ya…” 
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 “Bir daha ne zaman gidebilirsiniz Bey-
rut’a?” 

 “Allah bilir. Yusuf’un davası ne zaman 
biter ne zaman aklanır, anca o zaman. Yoksa 
beni alıkoyarlar onu getirebilmek için. Hem 
kendimin hem onun başını yakarım gitmeye 
kalkarsam.” 

 Öfkeli derin bir iç çekişten sonra dik-
leşti. 

 “Bütün bu yaşadıkların için çok üzgü-
nüm Sabah. Üzülmekte, kızmakta, özle-
mekte o kadar haklısın ki. Ben de çok özle-
dim İstanbul’u. Bunlar doğal duygular. Sana 
iyi geleceğini düşündüğüm düşük dozlu bir 
ilaç yazacağım. Üç hafta sonra tekrar görü-
şelim.”  

 * * * 

 İç karartıcı üçüncü sayfa haberleriyle 
kaplanmış gibi bir sabah. Mahalle bakkalın-
dan aldığım pedleri sardıkları o çirkin gazete 
yapraklarıyla gelişigüzel sarılmışa benziyor. 
Bir regl olmak ayıptı memlekette bir de dı-
şarıda sarhoş olmak. İyi bu kadarla sınırlıy-
mış bari. Şimdi ayıpların, günahların, yasak-
ların ardı arkası kesilmiyor. Kendi içlerinde 
bastırdıkları her ne varsa başkası tarafından 
hatırlatılmasına kimsenin tahammülü kal-
madı. Üsttekiler bastırdıkça alttakiler delirip 
taşıyor. Onlar kapattıkça, halk açıp saçıyor. 
Ne acayip, bir gün tüm bunlara böyle ekra-

nın ardından bakıp şaşacağımı söyleseler 
güler geçerdim. 

 Kapının tıklamasıyla ekranı kapadım. 

 “Selam! Tatilden dönmüşsün. Vay ca-
nına Beyrut sana yaramış, ışıl ışıl görünüyor-
sun.” 

 “Evet döndüm. Gelsene, Lübnan kura-
biyesi ikram edeyim sana.” 

 “Ooo! Kurabiyeye hayır demem ama 
daha kahvaltı yapmadım, birazdan görüş-
mem var zaten. İlk fika2’da yanındayım.” 

 “Tamam, görüşürüz.” 

 Benim ilk randevum iptal olmuştu. Bo-
şa çıktım diye sevinirken kendi keyfimi ha-
berlerle kaçırdım. Bok vardı sabah sabah 
cehalet havuzuna düşecek. Sonraki randevu 
saati yaklaşınca odadan çıkıp bekleme salo-
nuna geçtim. Dalgalı kumral saçlarını açık 
bırakmıştı bu kez. Geçen seferki gibi sıkı sı-
kıya toplamamıştı. Saçlarıyla aynı tona yakın 
yumuşak kahve gözlerinin aksine simsiyah 
özenle şekil verilmiş kaşları bakışlarını kes-
kinleştiriyordu. Uçuk pembe mahcup bir te-
bessüm kondurdu dudaklarına beni görün-
ce. Odaya kadar konuşmadan yürüdük. 

 “Hoş geldin. Şimdi nasılsın?” 

 “Teşekkürler. Daha iyiyim. Başlarda ilaç 
beni çok uyuttu ama on gün sonra falan 
alıştım herhâlde. Eskisi gibi sürekli ağlamı-
yorum. Yataktan çıkmak da daha kolay. 
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Günlük işleri yapıyorum, birkaç kez yürü-
yüşe bile çıktım.” 

 “Vay! Bu harika! Yürüyüşe çıkacak ka-
dar iyi hissetmene çok sevindim.” 

 “Açıkçası iyi hissettiğim için mi çıktım 
yoksa iyi hissetmek için mi bilmiyorum. 
Geçtiğimiz birkaç gün hava iyiydi. Kaçıra-
mazdım o güneşi.” 

 “Haklısın. Tıpkı İsveçliler gibi yapmak 
lazım. Güneşi görünce koşup kucağına at-
lamak!” 

 Güldü. İlk defa dudaklarının arasından 
dişlerinin beyazı görüldü. 

 “Seni daha iyi gördüm Sabah. İsminle 
uyumlu bir gülüşün var.” 

 “İsmimin ne demek olduğunu biliyor 
musunuz?” 

 “Evet, Türkçede de aynı anlamda kul-
lanırız.” 

 “Bilmiyordum.” 

 “Bir süre daha bu ilaca devam edelim. 
Sonra duruma göre dozunu yeniden dü-
zenleriz istersen.” 

 “Depresyonda mıyım doktor?” 

 Gel de cevapla. Evet mi hayır mı, ben 
biliyor muyum ki? 

 “Yaşanan onca kayıptan sonra bu şe-
kilde hissetmek normaldir. Her duyguya, 
her duygunun doğurduğu eyleme ya da 

eylemsizliğe bir isim verilmesinden yana 
değilim. Şimdilik takip edelim, ilerleyen 
günlerde daha iyi anlarız.” 

 Cevabımdan tatmin olmasa da başını 
salladı. 

 “O zaman sonraki randevunu ne za-
mana oluşturalım? Üç hafta sonra?” 

 “Dört hafta sonra olsun, bir tatile çı-
kacağız Yusuf’la.” 

 “Tatil demek. Harika! Eminim sana 
çok iyi gelecektir. Nereye gidiyorsunuz?” 

 Duraksadı. Söyleyip söylememekte 
tereddüt ediyor gibiydi.  

 “Tabii söylemek zorunda değilsin.” 

 “Yok ondan değil de. Şey… Ben sizin 
isminizi arattım. Burada kiminle nerede ya-
şadığınız herkese açık biliyorsunuz. Hitta-
punktse3’de eşinizin adı da çıktı. Sonra ona 
da baktım. Bir sürü haber var onla ilgili. Tıp-
kı Yusuf gibi gelmiş buraya. Yayınevi var-
mış, yazarmış.” 

 Çocukken bodrumdaki kilerin kapağı 
başıma düştüğünde beynim kafatasıma 
çarpıp sarsılmış, gözlerim tıpkı çizgi filmler-
deki gibi yuvalarında zıplamıştı. Aynı dar-
beyi almışım gibi başım bir an zonkladı. Ne 
şimdi bu? Sorgulanıyor muyum? Yutkun-
dum. 

 “Özür dilerim kabalık ettiysem. Sizi 
anlıyorum demek istedim. Sizi anladığım 
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için tatile nereye gideceğimi söylemekten 
çekindim. Önceki görüşmemizden çıktıktan 
sonra konuştuklarımızı Yusuf’a anlattım. 
Ben de İstanbul’u özledim dediniz ya. Yusuf 
da birden heyecanlandı. ‘Madem Beyrut’a 
gidemiyoruz, İstanbul’a gidelim!’ dedi. Çok 
benziyormuş.” 

 Arkama yaslandım. Derin, göğüs açan 
bir solukla ciğerimi içine düştüğü cendere-
den kurtardım. Koktuğum başıma gelme-
mişti. Tehdit edileceğimi, ailemden birilerini 
tanıdığını söyleyeceğini sanmıştım. Fazla 
film izlemekten değil, filmdekilerden fazla-
sını yaşadığımdan. 

 “İstanbul… Evet, benziyor Beyrut’a.” 

 “Gittiniz mi hiç?” 

 “Geçen hafta Beyrut’taydım.” 

 Çekmeceden aldığım paketi uzattım.  

 “Ma’mul.” 

 Dışındaki ambalajı açıp kutuya baktı. 
Oturduğu sandalyeden hızla kalktı. Gözyaş-
larını manşetine silip boynuma atladı. Göz-
lerime yürüyen kaynağı tuttum. Olmaz. 
Şimdi olmaz. Zaten olmaması gereken bir 
dolu şey oldu. Bir de üstüne ağlayamam. 
Ağlayamadıklarım sızım sızım genzime sap-
landı.  

 “Çok teşekkür ederim. Sizi Allah karşı-
ma çıkardı. Kimse bilmez, kimse anlamaz 
sanıyordum ya beni, meğer herkesin bir an-

layanı çıkarmış.” 

 “Rica ederim Sabah. Çok fazla benzer 
duyguyu paylaşıyoruz. Kader böyle bir şey 
belki de.” 

 Bin bir teşekkürü peşi sıra dizip çıktı. 
Arkasından kapıyı kapatır kapatmaz hıçkır-
maya başladım. Yıllardır sustuğum, yok say-
dığım, nostaljik zırvalar diye rafa kaldırdığım 
ne varsa hepsini önüme yığıp gitmişti. Her 
şeyi halının altına süpürmeyi başarmıştım 
hani? Ne kilim ne halı… Bu enkazı nerede 
nasıl saklamalı? Kendimi susturamıyorum. 
Baraj taştı. Hepsi yalan! Hepsi. Hem kendimi 
hem diğerlerini nasıl da inandırmışım o va-
kur duruşuma. Hayır, sadece çocukluğumu, 
gençliğimin İstanbul’unu değil; annemi, ba-
bamı, ablamı değil bugün burada olduğum 
için kaçırdığım her ne varsa, her şeyi özlü-
yordum! Kalabalığını da pahalılığını da kao-
sunu da! Orada olamadığım için elimden alı-
nan sövüp sayma, kızıp bağırma hakkımı da. 
Ağacım orada, gölgesi içimde kalmıştı. Ne 
oradaki gerçekti ne içimdeki. Elinde kahve 
fincanlarıyla Nils içeri girdi. Kapının çaldığını 
duymamıştım. Alelacele toparlanmaya ça-
lıştım. Kahveleri masaya bırakıp hemen pe-
çeteye uzandı. 

 “Her şey yolunda mı?” 

 “Emin değilim.” 

 “Anlatmak istersen dinlerim ya da da-
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ha sonra gelebilirim.” 

 “Hani benim görmemi istediğin bir 
hasta vardı ya, Lübnanlı, Sabah.” 

 “Evet.” 

 “Az önce onunla görüştüm. İstanbul’a 
gidecekmiş. Onu kıskandım galiba…” 

 Omzumdan tutup kendine çekti. Bir-
kaç derin nefesten sonra güven dolu sım-
sıkı kavrayışını gevşetip sordu. 

 “İstanbul’a gideceği için mi kıskan-
dın?” 

 “Hayır hayır. Yani bilmiyorum belki 
onu da. Ama asıl kıskandığım o değildi. Asıl 
kıskandığım bütün o kayıpla yüzleşebilme 
cesaretiydi. Vatanını, ailesini, arkadaşlarını 
nasıl özlediğini, bu hasretle dağılmanın eşi-
ğine geldiğini açık yüreklilikle hiçbir düz-
mece inancın arkasına gizlemeden gün yü-
züne çıkarabilmesini. İnsan güneşi özler 
mi? Özlüyormuş! Yokluğunu yaşamadan 
bilemezdim asla. Sağlık gibi, gençlik gibi, 
barış gibiymiş meğer güneş de. Sadece 
kaybedince neyi kaybettiğini anlıyorsun. 
Meğer ne çok özlemişim! Ama kimselere 
söyleyemedim. Kendime bile. Utandım. 
Güçlü duracağım diye o kadar çok maske 
geçirmişim ki yüzüme artık hangisi benim 
hangisi sahte unutmuşum. Her şeyi çok öz-
ledim. Güneşi, evimi, hatta bütün o lanet 
olası keşmekeşi. Ne bunun adı? Depresyon 
mu?” 

 Bilgece gülümsedi. Elini yeniden om-
zuma koyup cevapladı. 

 “Hemlängtan.”4 

 Nils tanıdığım diğer İsveçlilerden 
farklıydı. Bizim gibiydi biraz. Nasıl desem, 
daha az mesafeli daha çok samimi. Eşi 
İranlıydı, ondan belki de. 

 “Gurbet çekmek öyle sancılıdır ki tür-
lü hastalığa kapı aralar. Tıpkı yaşlanmak gi-
bidir vatan özlemi, yaşadığımız müddetçe 
ondan kaçamayız. Kaçmamalıyız da. Sus-
turmak yerine duymalı, duyurmalısın belki 
de.” 

 En başından beri Sabah’ı bunun için 
bana gönderdiğini anladım. Bir taşla iki kuş, 
uyanık Nils. 

 Söylediklerini kabullendiğimi göster-
mek için başımı salladım. Depresyonumun 
adını “Hemlängtan” koydum ve bu öyküyü 
yazdım.  

 

 

 1 Uzman doktor 

 2 Hem isim hem eylem olarak kullanılır. En yalın 
haliyle günlük koşturmacaya bir fincan kahve ve tatlı 
atıştırmalıklarla ara vererek sakinleşme, rahatlama anı-
dır. İsveç’e özgü bir kültür olarak kabul edilir. 

 3 İsveç’te yaşayan herkesin ad-soyad-yaş-adres
-telefon bilgileri (koruma talep etmedikleri müddetçe) 
yalnızca İsveç’ten yapılan internet aramalarında görüle-
bilir. 

 4 Sıla hasreti. 
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Ruhumu hastalıklı kentlere perçinleyen keder, 
Karınca ağzında biriken birkaç yazın tadıyla 
Dökülecek derimden ölü deriler gibi. 
Kaburgana kokusunu bıraktığım hüzün 
Dilimdeki hışırtıların arasında sıcacık bir sevişmeyle 
Çoğalacak ağzımızdaki ıslak mevsimler 
Sözcüklerin çiftleşip varlığına evrildiği 
Büsbütün bir tablo, dudaklarında yeşile dönüşen kış 
Gecenin içinde buruşan yollardan silik evlere doğru uzayan sonsuzlukla 
Kanıma karışır nefesin 
Ses tellerimde ötüşen ağızların biçimsiz ifadesi, 
Bozacak bulutlardaki sessizliği, kuru benizli bir gök 
İçimde oynatırken uzuvlarını gecenin 
Bir kâğıt kadar kolayca kıvrılacak gövden, 
Sığacak avuçlarıma sinsice geçerken kollarımdan. 
Ateşin topraktaki devinimiyle özleşen birliğimiz 
Bütün dillerin ortak nesnesi gibi var olacak aynı anda ve her yerde. 
Gözlerimde buğulanan tekilliğinin büktüğü fanilik, 
Boşalsın usulca, kocayan etçillerin kanından. 
 
Bir sızıntıdır aramızda beliren boşluk 
Zehrini akıtan parmaklarımla karalanan portreler, yokmuşçasına ürkünç 
Mürekkebi emen ruhumun kalktığı geceden,  
Uyanacak varlığın dost bir esintiyle 
Aşk, kınımdaki beyaz ölüm 
Sesimdeki gölgenin kırılgan ruhu 
Deliliği üfleyen dudaklarından sıyırdığım aklımın köşelerinde 
Şehvetle düşlüyorum ellerindeki celladı.  

Kınımdaki Beyaz Ölüm 

Neslihan Ağrı 



 Naim Tirali, 25 Aralık 1925 yılında  Gi-
resun’da  doğar. Tam adı Şafak Tirali’dir. 
Yazılarında  Naim H. Tirali ve  Nureddin 
Şafgil imzalarını kullanır. Naim Tirali’nin 
büyük dedesi, Karadeniz Bölgesi’ne uzun 
yıllar önce yerleşmiş bir aileden gelir. Aile-
nin büyük reisi Tiralizâde Emin Ağa’ya Pa-
dişah II. Mahmut tarafından ayanlık payesi 
verilir. Padişahın gönderdiği 2 Ramazan 
1250 tarihli ayanlık belgesine göre, Emin 
Ağa padişahlık yetkilerine sahiptir. Kendisi, 
elindeki bu paye ile affetme, muhakeme 
etme, cezalandırma ve istediği kişiye yer 
verme hakkını elinde bulundurur. Emin 
Ağa’nın dedeleri, Karadeniz Bölgesi’ni ko-
rumak ve Rusların Karadeniz’e inmelerine 
engel olmak için mücadele ederler. Kendi 
kurdukları birliklerle Ruslara karşı uzun 
süre savaşırlar. Ayrıcı bu bölgede çıkan iç 
isyanları bastırmada da önemli görevler 
yaparlar.  Emin Ağa’dan sonra Yavuz Ali, 
ondan sonra da Ali Ağa sırayla bu görevi 
üstlenir. Ali Ağa, Tirali’nin dedesi Hasan 
Bey’in de kayınpederidir. Tiralizâde Hasan 
Bey, Türk Hava Kurumu İdare Meclisi Aza-
lığı ile Cumhuriyet Halk Fırkası Giresun Re-
isliği de yapar. Hasan Bey’in annesi, Meclisi 
Mebusan’a Fatsa temsilcisi olarak katılan 

Hazinedar ailesinden Maim Bey’in kız kar-
deşidir. Hasan Tirali’nin Nafiye Hanım’la 
evlililiğinden dört çocuğu olur. Bunlar, Ab-
dullah (Naim Bey’in babası), Hatice ( Or-
du’da Furtun ailesine gelin gider.), Naime 
( Naim Tirali’nin halası, Ahmet Tirali ile ev-
lenir)…  
 Naim Tirali’nin babası Abdullah Bey, 
Kurtuluş Savaşı yıllarında azınlıkların ayrıl-
masıyla boşalan metruk binaları satın alır. 
Bu yıllarda büyük toprak sahibi Hacı Emin 
Efendi ile komşu ve dost olur. Abdullah 
Bey, Hacı Emin’in kızı Asiye Hanım’la evle-
nir. Böylece bu dostluk daha da pekişir. 
Abdullah Bey’in bu evlilikten üç çocuğu 
olur. Naim Tirali, ailenin ilk çocuğu olarak 
25 Aralık 1925’te Giresun’da doğar. Kardeşi 
Kenan 1927’de Ahmet Kaya da 1932’de 
dünyaya gelir. 
 Naim Tirali’nin ilk çocukluk yılları, Pi-
raziz’de Hasan Bey Konağı’nda geçer. İlko-
kulun ilk iki yılını Piraziz’de okuyan Tirali, 
son üç yılında da Giresun Necatibey ve Ga-
zi Paşa ilkokullarında tamamlar. Tahsin 
dayısının Galatasaray’da okuması, onun 
hayatında yeni bir dönem noktası olur. 
Kendisinin İstanbul’a gelmesinde ve Gala-
tasaray’a girmesinde dayısının büyük 

Yaşama Çağıran Öykücü: Naim Tirali’nin Hayatına Dair 
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S a y f a  5 2  Makale 



Y ı l  2  S a y ı  9  Makale 

emeği vardır. Bu hususta Tirali, “Tahsin da-
yım Galatasaraylı idi. Daha sonra üç dö-
nem, dokuz, on ve on birinci dönem De-
mokrat Parti Giresun milletvekilliği yaptı. 
Galatasaray’a girmemde etkili oldu. Zaten 
kaydımı da o yaptırdı.”  (Kalyon 2001: 4) 
der. Galatasaray Lisesi onun hayatında 
önemli değişimler yapar. Tirali, bu dönem-
le ilgili şunlar söyler: “Edebiyat öğretmeni 
olarak Galatasaray Lisesinde, yeni lise kıs-
mında İsmail Habib Sevük, Nihad Sami Ba-
narlı, Muvaffak Benderli gibi ünlü öğret-
menlerim oldu. Orta kısımda da Türkçe öğ-
retmeni olarak hatırlayabildiğim birkaç 
isim var. Ama daha önceden başlamak ge-
rekirse, yani etkilenmek yönünden, Gire-
sun Gazipaşa İlkokulu beşinci sınıfında, Al-
lah selamet versin Ahmet Oksal adlı bir 
öğretmenimiz vardı, sınıf öğretmenimiz. 
Bize çarşamba günleri öğleden sonraları, 
bu bir program icabı mıydı yoksa kendi is-
teğiyle mi yapıyordu bilmiyorum, Türk 
edebiyatında metinler okurdu. Hâlâ hatı-
rımdadır. Ömer Seyfettin’in bomba adlı öy-
küsünü, ilk kez onunu ağzından dinlemiş-
tik ve beni çok etkilemişti. Bilmiyorum, ya-
zar olmak hevesinin ilk tohumlarını, belki 
de Ahmet Oksal’ın okuduğu o öyküler, 
özellikle Ömer Seyfettin’in Bomba öyküsü
(nün) etkisi olmuştur…  “ Tirali, lisenin 
onuncu sınıfından itibaren gazete çıkar-
maya başlar. Gazetenin haberlerini kendisi 
yazar, arkadaşlarına desen çizdirir ve ga-
zete için fotoğraflar bulur. Ayrıca bir de 
edebiyat dergisi çıkarır. Adını “Genç Ka-
lemler” koyar. Tirali, bu dergiye dört sayfa-

lık bir de Fransızca gazete ekler. Bundan 
başka Tirali, 1944’te Ziyad Ebüzziya’nın 
“Tasvir-i Efkâr” gazetesinde on altı hikâye 
kitabının tanıtır ve bu kitapların eleştirisini 
yapar. Galatasaray Lisesinde yeni arkadaş-
larla tanışır. Bunlar arasında, Çoşkun Kırca, 
İlter Türkmen, Adnan Bulak gibi dış işleri 
mensupları ile Hüsamettin Gökay gibi aka-
demisyen arkadaşları da vardır.  Tirali, Ga-
latasaray Lisesinde 1945 yılında mezun 
olur. Kendisi, Galatasaray’da okuduğu yıl-
larla ilgili şu değerlendirmeyi yapar: Ben 
herkese lakap takardım. Mesela Nahit Ka-
raevli’ye siyasi lakabını ben taktım. Kamu-
ran diye bir arkadaşımız vardı. Ona şapşal 
lakabını ben taktım, hâlâ öyle anılır. Bana 
Lazoğlu derlerdi ama alakam yok-
tu.” (Kalyon 2001: 24) Tirali, aynı yıl mezun 
olduğu lisede, iki ay muallim muavinliği 
yapar. Liseden sonra hukuk eğitimi almaya 
karar verir. Bu kararı verirken basının ve 
dayısının telkinleri etkili olur. Tirali, hukuk 
eğitimini alırken ne hâkim olmayı düşünür 
ne de arkadaşları gibi hariciyeci veya aka-
demisyen olmayı planlar. Onun yalnız yazı 
yazma merakı vardır: “Dedemin yazıhane-
sinde daktilo ile gazete çıkarırdım. Onun 
için aklımdan mühendis veya doktor ol-
mak hiç geçmedi. Yazar ve gazeteci ola-
caktım. Galatasaray’da Fransızca ve Türkçe 
dergiler çıkarırdım.” (Kalyon 2001:24) Tira-
li’nin, lise yıllarında ilk hikâyesi 1943 yılında 
Yeşilgiresun gazetesinde çıkar. Gazetenin 
sahibi Nuri Ahmet Çimşit ile Tirali’nin Ba-
bası Abdullah Bey iki dost insandır: 
“Yeşilgiresun’un sahibi Nuri Ahmet Çimşit 



ile babam Piraziz temsilcisi olarak Giresun 
İl Meclisindeydiler. Nuri Çimşit bana öyle 
geldi ki bu hikâyeyi babamın dostluğu yü-
zünden basar. Fakat daha sonra içine kurt 
düştüğünü söyler. Bir zamanlar Tercü-
man’ı çıkaran çok yakın arkadaşım Nihat 
Karaevli ile birlikte Orhan Seyfi Orhon’a 
gittiklerini söyler. Orhan Seyfi Orhon’un 
Çınaraltı diye bir dergi çıkardığından bah-
seder. Hikâyesini Orhon da basınca, 
hikâyeciliğinin tasdik edilmiş olduğunu 
söyler.” (Kalyon 2001: 24) 
 Naim Tirali, üniversiteye başladığı yıl 
gazeteciliğe de adım atar. Onun Galatasa-
ray’dan ağabeyleri Cihat Baban ile Ziyad 
Ebüzziya vasıtasıyla Tasvir’de stajyer mu-
habir olarak çalışmaya başlar. Beş altı ay 
sonra liseden arkadaşı Ali Avni Öneş’in 
teklifiyle bu iki arkadaş, Giresun’da Kara-
deniz Postası gazetesini çıkarır. Tirali’nin 
babası, gazetenin çıkması için kendisine üç 
yüz lira para verir. Bu gazete iki yıl çıkmaya 
devam eder. Tirali, iki yılın sonunda kendi-
ni yine Beyoğlu mahfilinde bulur. Onun 
1950’lerin başında Büyükdoğu, Varlık, Ye-
ditepe ve Yeni Adam gibi dergilerde 
hikâyeleri çıkar. Tirali, Galatasaray Lisesin-
den sonra İstanbul Hukuk Fakültesini biti-
rir.  
 Tirali, 1950’de lisansüstü eğitim için 
Paris’e gider. Orada Atillâ İlhan, Metin To-
ker ve Lütfi Özkök gibi Türk arkadaşlarıyla 
bir araya gelir. Babasının ölüm haberi üze-
rine öğrenimini yarıda bırakarak Türkiye’ye 

geri döner. Tirali, İstanbul’da Yenilik Yayı-
nevi’ni kurar. Devrin önemli şair ve yazar-
ları Tarık Buğra, Suut Kemal Yetkin, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Oktay Akbal, Salâh Birsel, 
Bedii Faik ve Nurullah Ataç’ın kitapları bu 
yayınevinde basılır. Bu arada Tirali, Tuzla’da 
altı aylık yedek subay eğitiminin ardından 
İzmir Ordu Basın Bürosu’nda gazeteci İl-
han Engin’le birlikte askerliğini yapar. Ken-
disi, o yıllarda İzmir’de olan Necati Cumalı, 
Besim Akımsar, Nahit Ulvi Akgün ve Saba-
hattin Batur gibi isimlerle de dostluğunu 
pekiştirir. Tirali, yayınevinden çıkan kitap-
lara destek olmak için Yenilik adlı bir der-
giyi de çıkarmaya başlar. (Kalyon 2001: 24-
25) 
 Naim Tirali, Tuzla’da altı ay uçaksavar 
eğitimi görmesinin ardından İzmir Ordu 
Basın Bürosu’nda askerliğini tamamlar. Bir 
başka yazısında da yedek subaylık görevi 
için İzmir Temsil Bürosu’na tayin olur. İzmir  
Ordu Basın Bürosu‟nda gazeteci İlhan En-
ginle beraber askerliğini yapar. Yine bu 
dönemde İzmir’de olan Necati Cumalı, Be-
sim Akımsar, Nahit Ulvi Akgün ve Saba-
hattin Batur gibi isimlerle dostluğunu pe-
kiştirir. Askerliğinin bitmesinin ardından 
halası Naime Tirali’nin kızı Günay Tirali ile 
dünya evine girer. Üç çocukları dünyaya 
gelir. Bunlar, Hasan Tirali, Emine Tirali ve 
Yavuz Tirali’dir. 
 Naim Tirali, kalp rahatsızlığı nedeniy-
le üç defa ameliyat geçirir. Bu ameliyatlar 
onun bedenini oldukça fazla sarsar. Kalp 
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rahatsızlığının yanı sıra, son zamanlara 
doğru, yazar bir de Parkinson hastalığına 
yakalanır. Bu hastalık Naim Tirali’nin, yu-
muşak tavırlarını oldukça sertleştirir ve 
hareketlerinin yavaşlamasına sebep olur. 
Her daim gülümseyen yüzü, donuk, an-
lamsız bir çehreye dönüşür. 
Naim Tirali, 25 Mayıs Pazartesi günü 2009 
yılında, İstanbul’da tedavi gördüğü hasta-
nede hayata gözlerini yumar. Tirali için 27 
Mayıs günü, Caddebostan Kültür Merke-
zinde bir cenaze töreni düzenlenir. 28 Ma-
yıs 2009’da naaşı defnedilmek üzere 
memleketi Giresun’un, Piraziz ilçesine gö-
türülür. Burada Ayıkaşa Mahallesi’ndeki 
aile mezarlığında toprağa verilir. 
 
 Naim Tirali’nin Mizacı 
 Naim Tirali, hem yazar olarak hem de 
yayıncı olarak eserlerinde daima sadelik-
ten ve açıklıktan yana olur. Ona göre 
hikâye, okurla yazar arasında bir iletişim 
aracıdır. Ağdalı bir dille, karanlık bir üslup-
la, şizofrenik bir anlatışla okuyucuya hiçbir 
şey iletilemez. Gerçeklik sınırlarını zorlaya-
rak eserlerini oluşturan yazarlar, Tirali’ye 
göre okuyucu ile iletişim halinde olamaz. 
Hayal, fantezi ve masal ögelerini    eserler-
de çok kullanılmaması gerektiğini düşü-
nür. Bu yüzden Naim Tirali, eserlerinde 
açık olmayı tercih eder. 
 Giresun’da olduğu dönemde erken 
kalkıp deniz kenarında yürüyüş yapmak 
Tirali’nin önemli bir alışkanlığıdır. İlaçların 
da yanına alarak eve uzun süre dönmez. 
Denizi izlerken, dalgaları dinlerken bir yan-

dan da öykülerini kurgular. Rutin bir şekil-
de ilaç kullanmasına, sıkı perhizler yapma-
sına, şeker ve kalp rahatsızlıklarına rağ-
men pimpirikli, hayattan kopmuş biri de-
ğildir. Yaşamdan alınacak zevkleri henüz 
terk etmemiştir. Mesela akşam sofraların-
da rakısını ihmal etmez. Rahatsızlığından 
ötürü sigarayı bırakır ancak yanında içil-
mesine ses çıkarmaz. Sadık, güvenilir bir 
dosttur. Yalan söylemekten, ikiyüzlülükten 
hiç hoşlanmaz. Bu özelliklere sahip olma-
dığı için de politik yaşamı uzun soluklu ol-
mamıştır. Milletvekillerinin seçmenlerine 
gebe kalmasını kendisine yediremez. İyim-
ser, kendisiyle ve çevresiyle barışık biridir. 
Başarısız olduğu dönemlerde de hayata 
kötümser bakan biri olmamıştır. Öyküleri-
ne de bu iyimser hava siner. En olumsuz 
öykü şahıslarında bile olumlu bir taraf üre-
tir, onun düzelecek yanları olduğunu sin-
yallerini verir. Yapısı bakımından 
“insanoğlundan ümit kesen” biri değil, her 
koşulda umut taşıyan biridir. Tirali, yalnızlı-
ğı çok sevdiğini ama yalnız kalamadığını 
dile getirir. Onun için yalnız kalmak, kendi-
ne eğilmek, geçmişi düşünmek için bir 
araçtır.   
 Giresun’lu bir edebiyatsever olan Or-
han Çulfaz’ın Tirali hakkındaki düşüncesi-
ne katılmamak mümkün değil. “Naim Ti-
rali, fındık ülkesi Giresun’un Batı’ya açılan 
bir penceresidir. Naim Tirali, ülkesini, halkı-
nı seven, ilkeleri uğrunda yaşayan, kişisel 
çıkar peşinde koşmayan Atatürk devrimle-
rine tüm kalbiyle bağlı bir aydındır.   Yu-
muşak, hoşgörülü, hırsları ve iddiaları ol-



mayan, yalın ve abartısız biridir. Yazarın, bu 
sessiz ve sakin kişiliği onun suya sabuna 
dokunmayan biri olduğunu düşündürme-
melidir. Çünkü Tirali, yeri geldiğinde hapse 
düşmeyi dahi göze alarak Bayar-
Menderes iktidarıyla dişe diş kavga etme-
sini bilen, hapisten çıkmasını sağlayan 
devrim hükümetini ise tutuculuğunu, yan-
lışlarını sonuna kadar eleştirmekten vaz-
geçmeyen bir demokrasi şövalyesidir. Ti-
rali, yaşama tutkulu bir sanatçıdır. 
“Herkese karşı sevecen, ama silik değil ki-
şilikli” dir.  
 
 Naim Tirali’nin Sanat Anlayışı, 
Eserleri 
 Naim Tirali’nin, yazmaya merakı okul 
kitaplarıyla tanışmasıyla başlar. Şiir, yaz-
mayı hiç düşünmez ve denemez. 1943 yıl-
larında daha lisedeyken hikâyeleri yayım-
lanmaya başlar. Bu da onun hayatının dö-
nüm noktası olur. Yazmak artık Tirali’nin 
en önemli görevidir. 
 Naim Tirali, hikâye ya da günlük biçi-
minde yazdığı yazılarında genellikle, ken-
dinden ya da yakın çevresinden söz eder. 
Eserlerinde kimi zaman dinlemesini bilir 
ve okuyucuya ayrıntıyı detaylı olarak verir. 
Naim Tirali, günlük yazarken kendisini da-
ha özgür hisseder çünkü hikâye yazmanın 
kuralları ona göre daha fazladır. Tirali, hiç-
bir yazara ve eserine tutkuyla bağlanmaz. 
Özellikle dünya klasiklerinden ve Türk kla-
siklerinden okuduğu çok az kitap vardır. 

Çoğu yazarı genellikle okul kitaplarından 
tanır. Bu konu ile ilgili şöyle söyler: “Hiçbir 
yazara tutkuyla bağlandığım, eserlerini 
elimden bırakamadığım olmamıştır. Örne-
ğin, Rus yazarlarından Çehov ve Gorki’den 
başkasını okumadım. Onlarında tüm yapıt-
larını değil elbet. İngiliz, Fransız, Alman ve 
Amerikan klasiklerinden okuduğum kitap 
sayısı onu bulmaz. Daha çok çağdaş yazar-
ları okudum. Onlarında en ünlülerinden bir 
ya da bilemediniz iki kitap. Galiba tüm ya-
pıtlarını okuduğum iki çağdaş yazarımız 
var. Sait Faik ve Oktay Akbal” (Süreya 2001: 
70) Naim  Tirali, “Öykü, bir olayın ya da ruh 
halinin, düzyazıyla, belli boyutlar içinde, 
kısaca yazılmasıyla ortaya çıkan yapıttır. 
Benim öykü anlayışım, daha çok klasik an-
lamda bir olaya dayanmayan öykü türüne 
yakındır. Öykülerimde kurgunun yeri yok, 
yok denecek kadar azdır. Tirali öykülerim-
de hep yaşamın gerçeklerinden esinlen-
mişimdir.” (Tirali,1975:150-151) der. Naim 
Tirali, öykülerinin çoğunda çevresindeki ya 
da yaşadığı olayları anlatır. Bu nedenle, 
notlar alır, gerekli görürse teyp bile kulla-
nır. “Öyküyü,” diyor, “paylaşma olarak gö-
rüyorum. Güzel bir olayı, bir sevinci pay-
laşma… Hatta bazan acı bir anıyı… Ama ge-
nellikle iyimser bir noktada düğümlemek 
isterim öykümü. Zaten, yeteri kadar acı ve 
kötü şeyler var yaşamda. Bir olayın ağırlı-
ğını çok duymadıkça, okurda kötümser 
hava yaratacak bir öykü yazmak iste-
mem.” (Tirali,1975:150-151) Ayrıca, öyküde 
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fanteziye, gerçeküstücülüğü de karşıdır: 
“Olaylara dayanan konuları işlemem, açık 
olmamı sağlar. Okuyucu, öykülerimden 
hiçbiri için ‘ Bundan bir şey anlamadım’ di-
yemez. Bir öykü, polisiye filan değilse, so-
runları, bulmacaları ortaya koyma duru-
munda olmamalı. Öykünün yeterince açık 
olmasını, bir ustalık diye değerlendiriyo-
rum.” (Kabacalı 1995: 341-342)  Öyküleri ve 
günlükleri ile gazete yazıları arasındaki 
fark vardır. Bu fark üslup ile ilgili değildir. 
Yazar öykülerini ve günlüklerini el yazısıyla 
yazar, üstünde düzeltmeler yaptıktan son-
ra daktiloya çeker. Gazete yazılarını ise 
doğrudan daktiloya yazar. Öyküleri ve 
günlükleri son hâline getirmek daha bü-
yük bir çaba istediği için bu yolu takip et-
miş olabilir. Tirali, daktiloya yazmayı 
‘mekanik’, elle yazmayı ise ‘özdeş’ bulur.           
 
 Naim Tirali’nin Eserleri 
 Naim Tirali’nin ilk hikâye kitabı, 
Park’tır. Eser, 1947 yılında İstanbul Üniver-
site Matbaası Komandit’te yayınlanır. Yaza-
rın ikinci hikâye kitabı, Yirmibeş Kuruşa 
Amerika 1949 yılında Yeşilgiresun matbaa-
sında;  1954 yılında  Aşka Kitakse, 1965 yı-
lında gazete yazılarından oluşan Devrim-
den Önce Devrimden Sonra adlı kitabı Ye-
nilik Yayınevi’nden; Piraziz Nere Berlin Ne-
re adlı hikâye kitabı, 1984 yılında Kent Bası-
mevi’nde yayımlanır.  
 1992 yılında İki Şalom Arasında adlı 
gezi yazısı kitabı,  1994’te Aşk Dediğin ve  
Çılgınca Şeyler adlı hikâye kitabı,  Sakıncalı 
Yazarlardan Sakıncasız Öyküler adlı çeviri 

kitabı 1994 yılında Cem Yayınevi;  2000 yı-
lında gazete yazılarından oluşan Şapkasını 
Yiyen Bakan ve  Karanlığa Işık Tutmak Yön 
Yayınevi aracılığıyla okuyucuyla buluşur. 
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Hayatın onu yorduğunu anlayan dostları olmalı insanın… 

Yangında İlk Kurtarılacak Masa, Emrullah ALP 

 

 Bu apartmanda oturduğuma dair 
hiçbir bulgu yok. Posta kutum yok. Posta 
kutularının yanında asılı olan mantar pa-
noya kırmızı bir raptiye ile tutturulan borç 
listesinde veya otoparktaki arabaların 
plakalarının sıralandığı listede adım yok. 
Giriş kapısının hemen sağ tarafında du-
ran, her dairenin numarasının karşısında 
evde oturanın adının yazdığı bir zil yok. 
Apartmana girince sağ elimi havaya kal-
dırıp tek kanatlı bir kuş gibi çırpınmasam, 
beni görüp hemen yanan bir lamba yok. 
Adıma gelen posta, kargo yok. Beni ara-
yan, soran da yok.  Yirmi dairelik apart-
manın yirmi bir numaralı dairesinin kira-
cısıyım, herkes bunu biliyor lakin hiçbir 
yerde kaydım da yok.  

 Çaresiz kalmasa kimse böyle bir ev-
de oturmaz. Şehirde işsiz geçen altıncı 
ayımda paramın hızla tükendiğini fark 
edince ucuz olsun, nerede olursa olsun 
dediğim bu evi sokağımdaki berber bul-

du. “İki hamal tutar, eşyalarını taşıtıverir-
sin, yakın bir ev” dedi. Üç bina ötemde dışı 
iç bunaltıcı bir krem rengine boyanmış 
olan bu apartmanın bodrum katındaki 
depodan bozma daireye taşındım. Apart-
man giderlerine para ödemek istemeyen 
sakinler, eşya koymak için yapılan bu 
odayı derme çatma bir eve çevirmişler. 
Ben üçüncü kiracıymışım. Benden önce 
bir pavyonun vestiyerinde duran yaşlıca 
bir beyefendi oturuyormuş. Gelip gitmek 
zor olduğu için iş yerinde yatıp kalkacak-
mış, dedi ev sahiplerim. Apartmandan gi-
rince tam on altı basamakla inilen evimin 
en kötü tarafı ise penceresinin yarısının 
yeryüzünde, yarısının yeraltında olması. 
İnsanlar benim için bacak ve ayakkabılar-
dan ibaret. Yeraltında kalan benim bacak-
larımda ise ince bir sızı mevcut. Rahmetli 
babaannemin tarif ettiği gibi, kemikleri-
me kadar ulaşan ve sızım sızım sızlayan 
bir ağrı. Kimseyle göz göze gelmediğim 
bir pencerem var. Güneşi sabah saatlerin-
de boynumu iyice uzatıp kafamı kırk beş 
derece sağa doğru eğersem görebiliyo-

Yangında Hiç Kurtarılmayacaklar 

Armağan Can 
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rum. Kar yağdığında ise beyaz bir mezarda 
uyanıyor, nefes almakta zorlanıyorum. 
Apartmanın küreğini alıp penceremin 
önündeki karları temizlemeden güne baş-
layamıyorum. Ama en sevmediğim, yağ-
mur yağdığı zamanlar. Sanki toprak suya 
doyacak, fazla suyu evime boşaltacak gibi 
hissediyorum. Rahatsız bir yatak, eski bir 
dolap ile döşediğim odamın penceresine 
çiçekli bir perde astım. Adettendir diye 
yazmaya gönül vermiş kişiler gibi ben de 
masamı pencere önüne koydum. Sanki 
pencereden bakınca manzara, beni betim-
le, sokağı, evleri, ağaçları, miskin kedileri 
anlat, en sonra da o evin penceresini yaz, 
diyecek.   Ya da camın önünden geçen kır-
mızı paltolu kadın birden duracak, şemsi-
yesi ile pencereye tıklatıp, ilk defa onun 
başına gelen o en ilginç olayı anlatacak. 
Heyecanla konuşarak geçen iki genç pen-
ceremin önüne gelince en anlamlı cümle-
lerle, altı çizilesi aforizmalarla diyaloglarını 
camın arkasındaki bana duyuracaklar. Oy-
saki benim masayı buraya koyma sebebim 
evin bu yerinin daha çok ışık alması. 

 Sandalyeme yaslanıp, kafamı iyice 
geriye atınca gördüğüm sınırlı alana bakıp 
çok şey yazdım. Çöp arabası gelince önce 
kuyruğunu sallayan sonra havlayan kulak-
ları kesilmiş köpeğin öyküsünü yazdım. 
Burada bir daire olduğunu fark etmeyip 

gece için pazarlık yapan bizim vestiyerde 
duran beyefendinin mekânında çalışan 
şarkıcı kadını yazdım. Karşı apartmanda 
oturan evli, iki çocuklu kadına kör kütük 
âşık olan liseli genci yazdım. Kaldırımın kı-
rılan parke taşının dramını, sokakta bir 
aşağı bir yukarı yürüyüp halen kendini 
hastanede sanan adama “Gel beraber vol-
ta atalım” diyen bıçkın manavın öyküsünü 
yazdım. Sonra duvara bakarak uzun uzun 
mektuplar yazdım. Göndermedim. Gönde-
remedim. Bir adresim yoktu. Kapıcı değil-
dim, yönetici değildim. Yirmi dairelik 
apartmanda kapısının üstüne kırmızı boya 
ile yazılan yirmi bir numaralı odanın sahi-
biydim. Aslında kırmızıyla işaretlendiğime 
göre yok sayılanlar sürüsünün en arkasın-
da yürüyendim. Mektupları, sevdiğimi san-
dığım ama aslında beni sevmesini sevdi-
ğim için vazgeçemediğim, kahverengi saç-
larını toplayınca çirkin kulakları ortaya çı-
kan komşu kızı Leyla’ya yazdım. “Sevgilim, 
Canım, Aşkım…” Hiç bir hitap kelimesi bu-
lamayınca direkt “Leyla,” diye başlayan 
mektuplar kaleme aldım. Anneme yazdım. 
Okuma yazma bilmediği için yazdıklarımı 
havaya üfledim. Üç sayfalık mektubun en 
sonuna “Beni affet” yazıp, mektubu parça-
lara ayırıp camdan büyük bir kül tablasının 
içinde yaktım, kelimeleri açık olan pence-
reden gökyüzüne gönderdim. İsli duman 
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gözlerimi yaşarttı. Onu ikinci evliliğinin 
girdabında bırakıp, kendimi bir hamleyle 
dışarı atıp el vermememi affeder mi, bile-
medim. Sayfalarca yazdım sonra yazdık-
larımı yaktım. Kaloriferli apartmanda so-
bayla ısınan evimin yuvarlak sobasını tu-
tuşturmak için yazdıklarımı yaktım. Yaz-
dıklarım, sevdiklerimi çok yaralayacağı 
için yaktım. Yalnızlıktan boğulduğum ge-
celerde pazarlık yapmadan evime davet 
ettiğim şarkıcı kadın beni görmesin diye 
dumanla odayı boğmak için yaktım. Yaz-
dıklarım bitince, bir daha ihtiyacım olma-
yacağına inandığım için yazlıklarımı yak-
tım. İkinci yastığı, üzerinde bir çukur iste-
mediğim için yaktım. Duvara asılı üç sıra 
raf ve bir lavabodan oluşan mutfak deni-
len bölümde serili olan, annemin artan 
iplerle ördüğü rengârenk paspası yaktım. 
Köşesi arkaya doğru kıvrılmış olan siyah 
beyaz fotoğraftaki aile saadetini de yak-
tım. Geçmişi, anıları kül ettim. Kitap okur-
ken ayağımı uzattığım bir ayağı kısa oldu-
ğu için sallanıp duran tabureyi, sehpa ni-
yetine kullandığım küçük sandığı da yak-
tım. Bir tek bu kare masaya kıyamadım. 
Bir köşesinde şehir kütüphanesinden 
ödünç aldığım okunmaktan sayfaları ko-
pan sekiz kadar kitap durur. Kitapların üs-
tünde her zaman iki paket sigara bulunur. 

Babamın ceketinin iç cebinden çaldığım, 
sorduğunda sessiz kalarak yalan söyle-
mediğimi sandığım gümüş çakmak, pa-
ketlerin yanından hiç ayrılmaz. Diğer kö-
şesinde bardağın içine koyduğum hepsi 
siyah olan kalemler, tam ortada hazır 
bekleyen kâğıtlar, defterler vardır.  Otu-
runca elimi masanın sağ köşesine doğru 
kaydırdığımda parmaklarıma batan kıy-
mıklar canımı yakar. Canımın her yanışın-
da masaya daha çok bağlanırım. Sallan-
masın diye sağ ön ayağının altına sıkıştır-
dığım kartonu ayağımla yoklarım. Tüm 
dengeyi kâğıtlarla sağlarım. Yangında hiç 
kurtarılmasa dediğim tüm geçmişime, 
canıma inat, bu masa ilk kurtarılacaktır. 
Tüm taşınmalarımda yanımdan ayırmadı-
ğım, bu hayatın beni yorduğunu tek anla-
yan, tüm iç dökmelerimde beni sorgula-
madan dinleyen, gözyaşlarımı sükûnetle 
karşılayan, başımı üstüne koyduğumda 
kesik uykulara taşıyan, dört ayaklı dos-
tum, yangında ilk kurtarılacak olandır. Bu 
da benim son yazdığım, odayı tutuştura-
cak olan öykümdür.  
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Şehir 

Öznur Ay 

 Bizans İmparatoru Herakleios sava-
şı çoktan kaybetmişti.  

 Payas’ta o gece ne karanlık her za-
mankinden daha kasvetli ne de umut-
suzluk daha derindi. Zaten Herakleios’un 
yenilgisiyle beraber şehrin 2. Hüsrev’in 
komutanı Spahbed Şehrbârâz’in eline 
geçmesi Payas halkının bütün umudunu 
yok etmeye yetmişti.  

 Şehrbârâz, yabani domuz anlamına 
geliyordu ve Ateşperest İranlılar nezdin-
de yaban domuzunun ruhani bir anlamı 
vardı. Sadece düşmanları değil, dostları 
da komutanın doğru toprakları bulma ve 
ele geçirme hırsının yaban domuzuna 
benzetmekten çekinmiyorlardı. 

 Payaslıların bu durumdan kurtul-
mak için Sasanilerin Bizanslılara başka 
savaşlarda kaybetmesini beklemekten 
başka çareleri yoktu, zira büyük kuvvet-
lerin gözden çıkaramayacağı derecede 
hassas bir bölgede yer alıyordu Payas. 
Bu da onların işini daha da zorlaştırıyor-

du... 

 Böyle karanlık ve umutsuz bir ge-
cede yolunu kaybetmişe benzeyen bir 
atlı, şehrin epey dışında ormanlık bölge-
ye yakın bir evde tek başına yaşayan şai-
rin kapısına gelince durdu. Yanan kandi-
lin ışığı birilerinin içeride olduğunu gös-
teriyordu. 

 Atlı atından indi, atının ipini bir ağa-
ca bağladı ve yavaşça kapıyı tıklattı. Biraz 
bekledi, bir ses duyamayınca tekrar ka-
pıya vurdu. Bu kez kapı aralandı ve ince 
yüzlü kır saçlı bir adam kapıda belirdi. 
Atlı bu bölgelerde bilinen Hellence diliyle 
konuşuyordu. “Uzak bir yoldan geliyo-
rum… Yolumu kaybettim… Artık karan-
lık… Kalacak bir yere, bir tas da çorbaya 
muhtacım,” dedi. Şair yabancı atlının atı-
nı ahıra aldı ve suyunu, otunu verdi, son-
ra da onu içeri aldı: “Geçin oturun, ben 
yer soframızı sereyim,” dedi. İçerisi sı-
caktı ama ateşte yemek yoktu. “Çorbam 
yok, kuru ekmeğim ve peynirim var, is-
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tersen paylaşabiliriz,” dedi. Atlı, 
“Cömertliğinizden sayarım,” dedi. Ya-
bancı etrafa şöyle bir göz gezdirdi. Basit 
ve iptidai eşyalar hariç içeride pek bir 
şey görünmüyordu. Ama burası sıradan 
çiftçilerin evi gibi de değildi. El yazmalı 
kitaplar ve bir de ender evlerde bulu-
nan yazı masası vardı.  “Kitaplar ile il-
gilendiğinize göre katiplik mi yapıyor-
sunuz?” diye sordu yabancı.  

 Şair gülümseyerek “Sayılır efen-
dim, siz de bunu fark ettiğinize göre bu 
dünyaya yabancı sayılmazsınız,” diye 
yanıtladı.  

 Yabancı yere serilen sofraya otu-
rurken “Okumasını bilirim ama sadece 
karnım tokken,” dedi ve gülüştüler. Şair 
sofraya kuru ekmek ve bir kâse taze 
sürk peyniri koydu.  

 Yabancı onu bekledi, şair aç olma-
dığını söyledi ama kabalık olmasın diye 
bir parça ekmek aldı ve yabancının ka-
dehine testiden şarap koyarak ona 
uzattı. Yabancı şarabın tadını beğenince 
şair, “Buralarda yapılıyor, başka yerde 
bulamazsınız,” dedi. Yabancı teşekkür 
edip kalktı, şair sofrayı topladı sonra şö-
minenin yanında yere serilmiş hayvan 

postu ve duvara dayanmış minderlerin 
bulunduğu köşeye oturdular. Besbelliy-
di ki yabancı umduğundan fazlasını 
bulmaktan memnundu. Biraz da bun-
dan aldığı güçle savaştan sonraki halkın 
halini sordu. Şair zorluklar yaşandığını 
söyledi ve sonra ekledi: “Bu dünya gül-
lerle kaplı bir eğlence yeri değildir. Bir 
yerde bir savaş meydanıdır ve bu savaş 
bir hayat boyu sürüyor. Belki çok an-
lamlı bir şey değil ama bu savaş insanı 
peşinden sürüklüyor.” dedi.  

 Yabancı, “Doğru söylüyorsun ama 
belki de barış arzusudur insanı peşin-
den sürükleyen. Yenilgi arkasından bile 
olsa barışta yaşamak güzeldir,” dedi.  

 Şair, “Efendim, gerçek hayatta ba-
rış diye bir şey yoktur. Barış sadece bir 
kelimedir ve an itibariyle bir durumu 
gösterir. Bir bakın etrafınıza, bütün 
canlılar ayakta kalmak için kesintisiz bir 
çaba içindeler. Karınlarını doyurmak 
için savaşırlar, karınlarını doyurduktan 
sonra dinlenirler ve tekrar ava çıkarlar. 
Hep bir ayakta kalma savaşı içinde ya-
şarız sonra da ölür gideriz,” dedi.  

 Yabancı onu sessizce dinliyordu. 
“Doğrudur, hayvanlar için bu kısır dön-
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gü var,” dedi. Şair gülümsedi. “Hayvan 
deyip geçmeyin, yok pek farkımız, sade-
ce onlar ölüp gideceklerini bilmezler ve 
hep yaşayacaklar sanırlar, o yüzden dur-
maksızın hayat topunun peşinde koşar-
lar. İnsan ise öleceğini bildiğinden arada 
bir de olsa duraksar ve kendi kendine bu 
koşunun anlamını sorar ama inanın bu-
nu soran kişilerin sayısı soymayanlar 
karşısında devede kulak bile sayılmaz,” 

 Yabancı sessizce şairi dinliyordu. 
Şair susunca, “Belli ki bilgili birisin ama 
neden böyle herkesten uzak ormana 
yakın oturuyorsun? Seni halkından ür-
küten şey nedir?” diye sorunca şair kah-
kaha atarak güldü.  

 “Ürkmek mi? Çok abartmayalım. 
Ürktüğüm falan yok… Ama illaki bir şey 
diyeceksek hayatın olağan akışına ken-
dimi kaptırıp banallıktan çekiniyorum 
diyebiliriz,” dedi. 

 Yabancı onu doğrulayarak kafa sal-
ladı. Sonra ansızın konuyu değiştirerek 
“Senin gibi kafası çalışan biri şehrin yeni 
efendilerini nasıl buluyor?” diye sordu. 

 Şair besbelli bu konuyu düşün-
mekten bile rahatsız oluyordu, o yüzden 

sessizce şöminede yanan odunlara bak-
tı. “Şimdi bu soruya ne yanıt verirsem 
vereyim akıllıca bir yanıt olmayacak… 
Desem ki bu adamları sevmiyorum der-
sin ki sevmek uzun bir uğraş; bu işgalin 
üzerinden bir sene bile geçmiyor desem 
ki seviyorum yine aynı. Desem onlara 
aldırmıyorum dersin ki mülküne teca-
vüz eden birine nasıl aldırmazsın, desem 
ki öfkeliyim dersin ki öfkeyle kalkan za-
rarla… Görüyorsun bazı soruların akıllıca 
yanıtı yoktur!”  

 Yabancı, “Hımm belki de sorunun 
akıllıca olmadığını ima ediyorsun… Yine 
de haklısın… Peki, şöyle sorayım sence 
halk isyanı düşünmüyor mu?” 

 Şair yine şömineye bakıyordu; ateş 
küçük çıtırtılar çıkararak yanıyordu. 
“Bak, yabancı halklar koyun gibiler ama 
sakın ben bunu bir kin güderek ve ters 
anlamıyla söylüyorum sanma! Yok hayır, 
en olumlu ve sevecen haliyle söylüyo-
rum; nasıl ki koyun kurdun dişini ense-
sinde hissetmediği sürece yaşamın ola-
ğan akışını sürdürür halklar da aynı şe-
kilde bir ucu kendilerine dokunmadığı 
sürece iktidarları devirmeye kalkışmaz-
lar ve onlarla uzlaşmaya çalışırlar ama 
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iktidarlar koyunun sessizliğini fırsat bi-
lip onları daha da sömürünce kendi 
sonlarını kendi elleriyle getirirler ve her 
iktidar aslında kendi sonunu kendisi 
hazırlar ve kendi kendini devirir! Bakınız 
tarih unutulmuş sayısızca kral ve yıkıl-
mış virane saraylarıyla doludur. Bu 
krallar ister bin odalı saraylarda yaşasın 
ister bir odaya kendilerini kilitlesin, 
eninde sonunda yeri bir mezarın ka-
ranlık soğuğu olacaktır!” Sonra yaban-
cıya döndü ve onun gözlerinin içine ba-
karak “Söyle bana yabancı, söyle acaba 
bugüne kadar bütün öteki krallar helak 
olmadılar mı? Yıkılmadı mı inşa edilen 
en görkemli saraylar? Hangi kralın han-
gi mirası sağ kaldı tarihin gazabından? 
Hangi tanrıya güvenerek kendini ölüm-
süz sanır krallar? Bak tanrılar nasıl He-
rakleios’ü kendi kaderine bıraktılarsa 
zamanı gelecek Hüsrev’i de bırakacak-
lar zira ki tanrılar vefasızdır ve yükselt-
tiği kahramanları ilk kendileri kurban 
eder. Tanrıların istemediği bir kralı hiç-
bir kale savunamaz ve hiçbir at tanrıla-
rın gazabına uğramış bir komutana kiş-
nemez!” 

 Yabancı pürdikkat onu dinliyordu. 

Besbelli merakını gidermek için sordu-
ğu sorulara basit bir karşılık beklerken 
duyduğu bu sözler onu derinden etki-
lemişti. “Peki, bu dediğin şey, yani insa-
nın zaman karşısında yenik düşmesi 
sadece krallar ve sarayları değil, halkları 
ve içinde yaşadıkları şehirleri de kapsa-
maz mı?” 

 Şair kalkıp odanın bir köşesinden 
odun alıp şömineye koydu. “Bak yaban-
cı, bu topraklarda kış ayları bol yağmur-
lu geçer, o vakit topak suyla beslenir ve 
mart ayında bahar gelir ve yaza girme-
den mısırlar olgunlaşır. Yaz aylarında 
yağmur yağmaz, toprak kurur fakat 
ekimde yeniden yağmurlarla canlanır 
topraklar. Buğday, üzüm, zeytin yetişir; 
milletin karnı doyar. Bu toprakların be-
reketidir, kimseyi aç bırakmaz; o yüz-
den insanların başı diktir, mağrur ve er-
demlidir benim hemşehrilerim. Yoksul-
luğun çaresizliğini, cehaletin karanlığını 
göremezsiniz buralarda. 

 “Otlarla beslenen koyunların, keçi-
lerin sütü lezzetlidir; gürbüz çocuklar 
yetişir bu bölgede, sağlıklı ve akıllı olur; 
çocuklarımız kolay kolay hastalanmaz-
lar ve akıllarını kullanmasını hep bilirler, 
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en zorlu koşullarda bile. Yani demek is-
tediğim şu ki ölüm bu toprakların kapı-
sından adımını içeri atamaz. Bu toprak-
lar yaşamaya yeminlidir ve ölümü er ve-
ya geç geri püskürtür!” 

 Sonra camın oraya gitti. Gece ka-
ranlık yüzünü cama yapıştırmış merakla 
odanın içine bakıyordu, şair ansızın sırtı 
yabancıya dönükken şu dizeleri sıraladı. 
Acaba önceden yazdığı bir şiiri mi oku-
yordu? Yoksa bir şiir mi yazıyordu? Kim 
bilir belki de kendisi bile bu şiirin için-
deydi, şiirdi belki bütün bu olan bitenler. 
“Şehir koca bir ağaç gibidir/ yaprakları 
dökülmüşse savaşta ve üryan kalmışsa 
da/ ağaç gömmüş tarihin derinliklerine 
yaşayan köklerini/ geçmiş aydınlık gün-
lerin ışığıdır ağaca güç veren/ karanlık 
umutsuz gecelerde ayakta tutar onu/ 
kuşlar gelir de geçer de, lakin ölmezler 
ağaçlar ve bulur elbet hayat bir yolunu/ 
ana topraklar ilham verir her zaman 
kahramanlara/ yılmadan meydan oku-
maları için yabancı düşmanlara/ Herak-
leios ve Hüsrev, Şehrbârâz bile ölür ama 
ölmez asla Payas ve hep ayakta kalır/ 
binlerce yıl sonra bile bu şehir tanıklık 
edecek bu topraklara!” 

*** 

Şehrbârâz yıllar sonra iki aylık krallığını 
noktalayan soylu Sasanileri, sarayında 
beklerken Antakya’yı ele geçirdiği gün-
leri ve o uykusuz geceleri anımsadı. Ço-
ğu geceler kimliğini gizleyerek gece ge-
zintilerine çıktığını ve insanların nabzını 
yokladığını da. Bu hatıraların en kuytu ve 
karanlık köşesinde o geceyi ve Payaslı 
şairle olan konuşmalarını hatırladı. Ger-
çek ve düş arasında bir gece gibiydi ama 
dün gibi yakın geldi ona. Birazdan Sasa-
nilerin içeri gireceğini ve onu yakalaya-
caklarını düşündü. Belki de onu öldüre-
ceklerdi. Sonra bir mısra yankılandı ku-
lağında: “Herakleios ve Hüsrev, Şehr-
bârâz bile ölür ama ölmez asla Payas ve 
hep ayakta kalır/ binlerce yıl sonra bile 
bu şehir tanıklık edecek bu topraklara!” 
Sonra koridorda bağırma sesleri duyul-
du ve tam da kapıdaki muhafızları düşü-
nürken kapı açıldı ve içeri giren Sasani 
prensi ona seslendi: “Üzgünüm komu-
tan, senin hikâyen burada biter!”  
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 Güneş yön değiştirmiş, kalan son 
gücüyle başka evleri ısıtıyordu. Evin tüm 
pencereleri açık, arada bir kendini göste-
ren hafif bir rüzgâr cehennemi andıran 
bu taş yığınını, terli elleri yüzünden nem-
lenmiş kitabının sayfa uçlarını serinlet-
meye çalışıyordu. Göz ucuyla yanındaki 
sehpada duran boş bardağına baktı. Ki-
tabı kapatıp bardağın yanına bıraktı. Sa-
kalları yüzünü küçük bir zift parçası gibi 
yakıyordu. Ellerini belli belirsiz sallayarak 
yüzünü serinletmeye çalışırken sokaktan 
gelen çocukların oyun oynarken attıkları 
sebepsiz çığlıkları, kedilerin kavgaya gi-
rişmeden önce çıkardıkları korkunç ses-
leri, araba kornasıyla edilen şifreli küfür-
leri dinledi. Yedi yıldır yaşadığı bu evde, 
en çok sevdiği birkaç eşyadan biri olan 
kolları çizik, yeşili kararmaya yüz tutmuş 
koltuğuna iyice yasladı. Hayat olağan akı-
şında devam ederken, içine düştüğü 
korkunun telaşı şakaklarından damla 
damla süzülmeye başladı. Ayağa kalktığı 
zaman votkaya daha fazla buz koymaya 
karar verdi.  

 Üç ay önce sıradan bir gece, sıradan 
bir şey olmuş ve aklını, gözlerini, kalbini 
örten hayal perdesi kalkmıştı. Ne oldu-
ğunu hatırlamıyordu, ama üzerine çö-
ken, güneş kadar yakıcı, gece kadar dip-
siz o duyguyu hissetmişti. Pazar günleri-
nin kaçan tadı; kahvaltı masasında yapı-
lan espriler, sürekli tazelenen çay, yatağı 
toplamadan yapılan sevişmeler, güneşin 
gücünü yitirmeye başladığı saatlerde çı-
kılan yürüyüşler, gece Avrupa sinema-
sından az bilinen bir başyapıt bulma he-
yecanı uzun zamandır yoktu. Elinden ka-
yıp giden bir şeylerin olduğunu çok geç 
anlamıştı ama yitip giden sadece onla 
sınırlı değildi. İçindeki hüznü besleyen 
başka şeyler de vardı.   

 Ağzına kadar doldurduğu bardak-
tan yayılan votka kokusunu içine çekip 
büyük bir yudum aldı. Oturduğu yerden 
önünde bir tablo gibi duran masmavi de-
nizi, tertemiz gökyüzüne atılmış çentik 
gibi duran kuşları izlerken içinde fısılda-
yan umutsuzluğun ne söylediğini dinli-

Huzur Emlak 
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yordu. Koltuğunun kadife yüzünü okşadı. 
Yüzünü odasının tüm duvarlarını kapla-
yan, elleri yara bere içinde kalana kadar 
günlerce uğraştığı, her rafının ayrı bir şekil 
ve renkte olan kitaplığına, sol tarafındaki 
ahşap çalışma masasına, özel günlerde 
notlar yazmak için daktilosuna çevirdi. 
Sevdiği kadınla beraber tüm bunlar, tüm 
bu konforu, mutluluğunu perçinleyen 
tüm bu eşyalar da gidecekti hayatından. O 
an için gerçek hüznü hissetti kalbinde. 
Artık eskimiş, işlevini yitirmiş bir eşyanın 
sonunu yaşayacaktı. Ne olursa olsun git-
mek istemiyordu ama kuşlar kadar küçük 
gözüken bir uçaktan bırakılan atom bom-
basının zehri veya ufuk çizgisine yakın bir 
yerde başlayan tsunami dalgası gibi hare-
kete geçmişti felaketler. Başına saplanan 
ağrıyla beraber telefonu titredi. İstemeye-
rek de olsa açtı. “Yarım saate biri gelecek. 
Çok dağınık değildir umarım ortalık. Ben 
de 10 dakikaya evdeyim.” 

 Alt kata inip etrafta öylesine dolaştı. 
Hiçbir dağınıklığı düzeltmek gelmiyordu 
içinden. Dolu lavabodan yayılan kokuya 
aldırmadan rafın kapağını açıp bardakla-
rın arkasına saklanmış paketten bir sigara 
alıp yaktı. Sinek ilaçlama araçları gibi evin 
içinde dört dönüp dumanı her yere ya-
yarken masa örtüsünün ucunu kıvırdı, 

parkenin çizgisinin tam üzerinde olan ha-
lıyı ayağıyla yamulttu. Bazı şeyleri bozarak 
düzeltebileceğini düşünüyordu. En azın-
dan bugünlük. Sigarasını söndürüp mut-
fak tezgâhının üstündeki küçük çöp kutu-
suna attığı an anahtarın kilide değdiğini 
duydu. Ondan önce davranıp kapıyı açtı. 

 Uzun zamandır birbirlerini gördükle-
rinde gülmüyorlardı. Sadece yapmacık bir 
gülümseme oluşuyordu yüzlerinde. O da 
yine o gülümsemeyi kondurdu. Kadın, 
evin ortasında gri bir bulut gibi gezinen 
sigara dumanına, yamulmuş eşyalara 
baktı. Bir kedi gibiydi; en ufak değişikliği 
hemen gözüne çarpıyordu. Yüz kasları 
gerildi, elindeki çantayı yere bıraktı. Ada-
mın yüzünde hâlâ o yapmacık gülümse-
me vardı. 

 “Nasıl geçti günün?” 

 Cevap vermedi kadın, sinirli adımlar-
la yatak odasına gitti, yatağın ucuna otu-
rup aynadaki yüzüne bakmamaya çalışa-
rak önce küpelerini sonra da gümüş yü-
zük ve bilekliğini çıkarttı.  

 “Aynı. Her günkü gibi.” 

 Sesindeki gerginlik o kadar sıcaktı ki 
tüm odayı bir anda ateşe verebilirdi.  

 “Sen ne yaptın? Aynı mı?” 
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 “Yapamadım bir şey. Takıldım bir 
yerde. Akmıyor. Biraz daha kafa yorar-
sam eğer…” 

 “Aynı yani. Anladım. Keşke evi top-
lasaydın biraz.” 

 Rengi solmuş, her yanı yanlış çakıl-
mış çivilerin izleriyle dolu olan iki duvar-
dan farksızlardı. Kadın çorapları çıkartıp 
ayağa kalktı, ellerini gömleğinin düğme-
lerine götürdüğü an durdu. Yerdeki halı-
ya bakıyordu. Dudaklarını büzüştürdü. 
Kaşlarını kaldırdı.  

 “Müsaade edersen soyunacağım.” 

 Üç aydır sevişmiyorlardı. İki kez kı-
yısından dönmüşler; birinde tam olarak 
sarhoş olmadıkları için ne yaptıklarının 
farkına varıp vazgeçmişler, diğerinde ise 
kadın ayağını sandalyeye çarpıp acı için-
de çığlık atmıştı. Yıllar süren bir beraber-
liğin sonunda ondan böyle bir tavır gör-
mek için içini acıtıyordu ama bu ilk değil-
di ve bir mucize olmazsa bir süre daha 
böyle devam edecek, sonra da birbirleri-
ni bir daha hiç görmeyeceklerdi. Başını 
öne eğip odadan çıktı. 

 Elinde kumanda kanallar arasında 
gezerken çok bilindik bir aşk şarkısına 
denk geldi. Hiçbir ayrılık şarkısı ayrılığın 
kendisi kadar dokunaklı değildi. Ve ikisi 

de bu pop şarkılarından nefret ediyor, 
ayrılığın o hüzünlü ve biraz da kulakları 
tırmalayan tınısından kurtulmak istiyor-
du. Tutamadı yine dilini, yüzlerce kez 
sorduğu, yanıtını bildiği soruyu yine sor-
du. 

 “Kurtaramaz mıyız? Öldük mü biz? 
Yeniden başlamanın nesi bu kadar zor? 
Seni ne kadar sevdiğimi, önemsediğimi 
bilmiyor musun?” 

 “Başlama yine lütfen. Hiç zamanı 
değil. Birazdan gelecek kadın. Umarım 
evi beğenir de sonunda biter bu iş. Çok 
yoruldum artık.” 

 “Ben seni sevdiğimden bahsediyo-
rum, sen evi satıp kurtulmaktan!” 

 “Kaç kez konuştuk bunu. Bitti artık. 
Ya sen bir ev bulup gideceksin ya da ben 
burayı satıp gideceğim. Bana başka çare 
bırakmadığın için bunu yapmak zorun-
dayım. Allah aşkına kabullen artık duru-
mumuzu.” 

 “Ben seni de evimizi de kurulu dü-
zenimizi de çok seviyorum.” 

 “En az beni sevdiğin kadar bu evi, 
kurulu düzenini, rahatlığını sevdiğini bili-
yorum ama artık başka bir hayat kurma-
lısın! Ben artık yokum. Bu ev, bu düzen 
de yok artık. Lütfen!” 
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 Her zamanki gibi bir yere varmayan 
konuşmayı kapının tiz zil sesi sonlandırdı. 
Sinirle yerinden kalkıp üst kata çıkarken, 
kadın kapıyı açıp evi görmek isteyen 
müşteriyi eve aldı.  

 Duyuyordu konuşmalarını. Kadının 
sesinden onun en fazla kırklı yaşların ba-
şına olduğunu düşündü. Saçları düz, göz-
leri kahverengi, tırnakları sivri, burnu es-
tetikli. İnce bir sesi vardı ama bazı kelime-
leri öylesine keskin bir tonda kullanıyordu 
ki bu çok hoşuna gitti. Bir türlü ikinci say-
fasına geçemediği romanı için düşlediği 
kadına benzetmişti onu.  

 Koltuğuna oturup batmaya başlayan 
güneşin denize döktüğü kızıllığa dikti göz-
lerini. Zaten o fiyata bu evi satamaz diye 
düşündü. Acıyı uzatıyordu. Uzattığını bili-
yor ama elinden gelen başka bir şey ol-
madığı için bununla yetiniyordu.  

 Ahşap merdivenin gıcırtısına iki ka-
dının sesi ekledi. Ayağa kalkıp yapmacık 
bir gülümsemeyle iki kadını karşıladı. 
Tahmininde çok da yanılmadığını anlama-
sı kısa sürdü, sadece saçları düz değil dal-
galı ve boyu da biraz uzundu. Hareketle-
rinde ve mimiklerinde otoriter bir hava 
vardı. Kesin bir yerlerde yönetici falandır 
diye düşündü. Kadın ağır adımlarla küçük 

odayı ve mutfağı gezdikten sonra sanki ilk 
defa böyle bir şey görüyormuşçasına 
pencerenin önünde duran iki koltuğa, de-
nize dönük çalışma masasına ve onun kö-
şesinde duran daktiloya, duvarı boydan 
boya kaplayan kitaplığa baktı. Bu minik 
salondan ve eşyalardan gözlerini alamı-
yordu.  

 “Harika bir manzarası varmış ger-
çekten. Üstelik bu katın tasarımı da hari-
ka. Bayıldım!” 

 İnce uzun parmaklarıyla kitaplara bir 
sahaf edasıyla hafifçe dokunup raflar 
arasında dolandı. Büyülenmiş gibi bakı-
yordu. O kadar uzun süre sessiz kalmıştı 
ki bunu bozmak, biraz da o hayranlıkla 
bakan gözlerin kendisine çevrilmesini is-
tedi. 

 “Kitaplığı ben yaptım. Ellerimle! Her 
raf farklıdır. Mesela bu kestane ağacın-
dan. Sarıya boyanmış olanlar da kavak 
ağacı. El emeği göz nuru derler ya, tam 
olarak bu işte.” 

 Kısa bir an için kadın gözlerini çevirip 
ona baktı. O an rastgele bir çatıya konan 
martıların bağrışması, çocuğuna seslenen 
sinirli bir annenin öfkeli sesiyle karıştı. 
Birbirlerini ilk defa gören iki insanın bir-
birlerine bakmaması gereken bir uzun-
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lukta baktılar birbirlerine. Sonunda bü-
yülenmiş gözlerini kurtaran kadın, birkaç 
adım atıp pencerenin önündeki, sahibi-
nin aylardır oturmadığı koltuğa oturdu. 
Manzaranın eşsiz güzelliğinin ve tende 
huzur bırakan kadifenin tadını çıkartır-
ken bir yandan da cümlelerini toparlıyor-
du. Derin bir nefes aldı ve yerinden kal-
kıp yüzünü onun bu rahat haline şaşır-
mış ev sahibine döndü.  

 “Evi çok beğendim gerçekten. Tam 
istediğim yer. Ama sizden bir ricam ola-
cak. Nasıl denir bilmiyorum ama…” 

 “Anlıyorum. Pazarlık payı mutlaka 
var. Bu kadar beğendiyseniz mutlaka an-
laşırız.” 

 “Hayır hayır. Sorun para değil. Evde 
kalmasını istediğim birkaç şey var.” 

 O an, iki kadının arasında, göğsüne 
çarpan bir futbol topunun bıraktığı ne-
fessizlik benzeri bir bulantı yaşadı. Bu 
kadar hayranlıkla bakmasının altında on-
lara sahip olma istediği yattığına emindi. 
Her ne olursa olsun eşyalarından vaz-
geçmeyecekti. Derin bir nefes alıp siniri-
nin yüzüne yansımaması için dudaklarını 
büzdü. İki kadının arasına girmek istemi-
yordu. 

 “Nedir onlar?” 

 “Kitaplık, çalışma masası, şu iki kol-
tuk…Ve kabul ederse beyefendi.” 

 Artık ilişkiler bitmiş, yollarını sonsu-
za dek ayırmak üzere olan iki eski sevgili 
de aynı anda şaşkın bir kahkaha patlattı. 
Bunun bir şaka olduğunu zannettiler 
ama kadının yüzündeki ciddiyeti görünce 
kahkahalarını kısa kesmek zorunda kal-
dılar. 

 “Bu bir şaka mı? Ciddi değilsiniz 
herhâlde?” 

 “Bugün telefonda konuşurken be-
yefendi hakkında arkadaşım diye bah-
setmiştiniz. Beraber olduğunuz biri için 
bunu söyleyecek kadar şakacı değilim. 
Üstelik aranızdaki elektrik de bunu gös-
teriyor. Biraz meraklıyımdır böyle şeyle-
re. Neyse, ne diyorsunuz?” 

 Kadının gözleriyle tekrar buluştu 
ama bu sefer farklı bakıyordu. O da ona 
aynı farklı gözlerle baktı. Birbirlerini yok-
layan iki kedinin merakı var üzerlerinde. 
Bir mucizenin eşiğinde olduğunu hissetti. 
Çocuksu bir heyecanla iyice açılan gözle-
ri, karar onun dercesine, artık bir an önce 
evi satıp kurtulmak isteyen sevgilisine 
döndü. Yüzünde az önceki kahkahanın 
küçük izleri vardı. İki kadın birbirlerine 
tek kelime etmeden ağır adımlarla mer-
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divene doğru yöneldi. 

 Ahşap basamakların gıcırtısı uzakla-
şırken votkasını doldurdu, kaybolan gü-
neşin bıraktığı kızıl kırıntıların rengi koyu-
laşmaya başlayan denize dökülüşünü 
seyretmek için koltuğuna oturdu. Gözleri 
doğaüstü bir şey arıyordu. 

 On dakika sonra kapının kapandığını 
duydu. Gitmişti. Bekledi. Aşağıya inmek 
istiyordu ama bir yanı da onun yukarıya 
çıkıp konuşmasını bekliyordu. Yukarı tır-
manan sesleri dinledi bir süre; bulaşık 
makinesini doldurdu, pencerelerden birini 
kapattı, kısık sesle iki telefon görüşmesi 
yaptı, buzdolabının kapısı açılıp kapandı, 
birkaç kanal arasında dolaşıp birinde dur-
du, birasını açtı. Hızlı içerdi. Bekledi. Beş 
dakika sonra ayak seslerini ve peşinden 
gelen ikinci biranın kapağının sesini duy-
du. Yavaş adımlarla aşağıya inip karşısına 
oturdu. 

 “Ne ilginç insanlar var değil mi? Bu 
ne cesaret! İnsanın…” 

 “Sattım evi.” 

 Böyle olacağını biliyordu ama ne his-
sedeceğini bilmiyordu. Bunu düşüneme-
mişti. Olacak olanla olan arasındaki uçu-
rumu hayal gücü bile kapatamıyordu. 

 “Yarın sabah için küçük bir nakliye 

şirketiyle konuştum. Şimdilik sadece kişi-
sel eşyalarımı alacağım. Yeni ev sahibi de 
taşınmaya yakın diğerlerini alırım. Emlak-
çıyla konuştum, beğendiğim evde sorun 
çıkmazsa birkaç gün içinde de taşınırım. 
Evet, bu kadar. Ben toparlanayım artık.” 

 Kendisi hakkında verilmiş kararı me-
rak ediyordu. Cevabını bildiği halde, biraz 
da onun canını yakmak veya pişmanlık 
duymasını sağlamak için sordu. 

 “Ben?” 

 “Cevabını bildiğin soruları sormaktan 
ne zaman vazgeçeceksin?” 

 Ayağa kalkışını, yatak odasına gidişi-
ni, kapıyı kapatışını izledi. Son bir öpücük 
veya sarılma, hiç olmadı bir tokalaşma 
bekliyordu bunca yılın sonunda. Birkaç 
saniye düşününce bunu hak edip etmedi-
ğine karar veremedi. 

 Buzdolabından iki bira alıp ağır ağır 
merdivenleri çıktı. Önündeki birkaç günün 
çok gürültülü geçeceğini biliyordu. Koltu-
ğuna oturup değişmeyen dünyanın şere-
fine birasını boşluğa kaldırıp bir anda yok-
tan var olan huzuru içine çekti. Belki artık 
yazmaya devam edebilirdi.  
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 Hava durgun. Sıcak, kaskatı çök-
müş şehrin üstüne. Ağustosun bu son 
günlerini hiç sevmiyor. Mümkün olsa 
bir patatesin çürüklerini bıçakla oyar 
gibi alıp atacak yılın içinden. İkindi gü-
neşi karşıdaki fırının camından gülüm-
süyor haline. Cadde bomboş. Arada bir 
oflaya puflaya geçen belediye otobüs-
lerini saymazsak hareket bile yok. İçini 
bunca sıkan, hiçbir işe el atacak der-
man bırakmayan yalnızca sıcak mı? İşte 
masanın üstü bir karış toz. Ustası du-
vardaki çerçeveden kaşlarını kaldırmış 
“bu ne hâl” der gibi… Fotoğrafın kırık 
camını değiştirmek bile gelmiyor için-
den. Hanidir öyle çatlak. 

 Çetin Bakkaliyesi. Adımız bakkal. 
Öyle şeyler satarız ki bu semtte kim ol-
sa bilir burada bulunduğunu. Buğday 
da olur rafımızda, nohut da gaz yağı da 
tuz da... Badem yağını, lamba fitilini, nö-
bet şekerini bizden başka satan yok. 
Arayan ya çarşıya gidecek ya da gelip 
bizden alacak. Kapıya “tuhafiye” yaz-

mak daha münasip düşer aslında. Ama 
iğne, iplik, nakış sorarlar boyuna o za-
man. Kulağasma, iyidir Çetin Bakkaliye-
si. 

 Sulama kamyonu ardından sıra 
sıra çizgiler bırakarak geçiyor. Kenarda, 
kamyonun püskürttüğü sudan atlayan 
çocukların şamatasını duyuyor. Derin 
bir ‘of’ çekiyor. Ölümüne susadığını his-
sediyor. Kalkıp tezgâhın arkasındaki do-
laptan su içmeye üşeniyor. Daha da sı-
kılıyor içi.  

 Bir kadın başını uzatıyor kapıdan. 
“Kapağı kendiliğinden kapanan çöp ku-
tularından var mı?” Yok, diyor. Kadın, 
“Olsa şaşardım.” diyerek yüzüyle dönüp 
gidiyor.  

 Ne çok yeni şey çıkıyor, hepsine 
nasıl yetişmeli, diyerek bir daha dertle-
niyor. Eskiden bu işleri kendi yapardı. 
Pek çoğuna karşı çıkardı ustası. O git-
mez, bu kimin nesine gerek, deyip sa-
vuştururdu. Şimdi ona, yeni çıkan şey-

Gün Doğmadan Neler Doğar 
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leri haber verecek kimse yok yanında. 
En çok da ona sıkılıyor.  

 Arada bir şuradan kalkıp gidebil-
mek, gözü arkada kalmadan kimi ikindi-
lerde eve erken dönebilmek istiyor. Nü-
fusta çalışan bir adam vardı. Üç beş 
günde bir uğrar, eve öteberi alırdı. Hep 
aynı saatte: Beşi kırk geçe. Ustasına 
adamdan yana imrenerek bir iki laf ede-
cek oldu: 

     Heves etme el işine. Patronun olur, 
amirin olur, müdürün olur başında. Bir 
müşkülün olsa, kırk minnetle gönderir-
ler. Telaşla gider de halledemeden dön-
düğün olur. Aklın ardında çünkü. Aman 
vaktinde döneyim, aman laf işitmeyeyim 
derken kuş uçar gider. Esnaflık gibisi var 
mı? Ceketini alır çıkarsın. Ben burada-
yım işte. Daha mı olmadı, iki saat örter-
sin kapını, tamam. Heves etme… 

 Bir televizyon mu alsam şuraya, di-
yor kimi zaman. Oyalanmak için… Şöyle 
yenilerden, renkli. Cayıyor hemen. 
“Dünyanın parası. Eve siyah beyazı zor 
uydurduk, elden düşme.” 

 Ustası olsa aklından bile geçire-
mezdi. Vaktiyle radyoya güç razı olmuş-
tu. Birkaç gün surat astıktan sonra, biraz 

da kendi keyif aldığından olacak, koltu-
ğunda bununla dönmüştü. Uzanıp kula-
ğını büküyor. Bir bozlak yayılıyor bütün 
dükkâna, caddeye, çarşıya… “Aydost”u 
uzatıp tutuşturuyor okuyan. Sapsarı bir 
buğday tarlasının ortasında kalıyor, ya-
payalnız. Uzak, çok uzak insanlar, varlık-
larla dolu bir âlemin kapıları açılıyor.  

 Bir ben miyim dertli, diyor. Başını 
kaldırıp insanlara bakıyor. Dükkân kom-
şularına… Hepsinin bir keyfi var: Kimi 
tavla oynar boyuna. Kimine varsa yoksa 
futbol. Kasap Hüsnü motorlara meraklı. 
Sesinden tanır her birini. Terzi bulmaca 
çözer. Fırıncının kanaryaları, nalburun 
kedileri var. Dönüp kendine bakınca bu-
lamadıklarından hep fotoğraftakini so-
rumlu tutuyor. İçten içe, buyurgan bir 
usta rolüyle hayatının orta yerine kurul-
muş olan “babasına” kızıyor. 

 İtiraf etmek zor gelse de öldüğünde 
içini kaplayan ferahlığı hatırlıyor yeni-
den. Kırk yıla yakındır şu tezgâhın arka-
sından caddenin tam şurasına bakıp du-
ruşuna şaşıyor. Kimi şöyle bir bakan, ki-
mi selamlayan binlerce, milyonlarca in-
san yüzü geçiyor gözlerinin önünden. İyi 
bir evlat olabildiğinden emin değil. Ama 
iyi bir çırak, kalburüstü bir kalfa olduğu-
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nu adı gibi biliyor. Ustasının sözünden 
bir santim şaşmadan bu yaşa gelişine 
bağlıyor böyle kupkuru biri oluşunu. 
Ustasının ardından, dükkânı onsuz açtı-
ğı ilk sabah anladı bunu. Onun gidişiyle 
ortada kalan varlığına anlam katmak 
için çıraklar aldı işe. Hiçbirini gözü tut-
madı. Ustalığın acemisi olsa da çıraklı-
ğın ustasıydı. Kimine kendi yol verdi, ki-
mi bir daha uğramadı…          

  İkindi akşama dönerken cadde ha-
reketlenmeye başlıyor. Sanayi mahalle-
sinin paydos eden fabrikaları, yorgun 
işçilerini salıveriyor. Torna tezgâhların-
da, iplik makinelerinde çalışan çoğu 
genç, çoğu tüy bıyıklı, çoğu her şeyden 
bir eğlence çıkaran kalabalık, evlerine 
dönüyor. Bir an unutur gibi oluyor için-
deki sıkıntıyı. Sandalyesini alıp 
dükkânın önüne atıyor. Aynı fotoğrafta-
ki ustası gibi, yan çevirip oturuyor: Es-
naf pozu. Yeşil mercimek var mı, diyor 
bir ses. Adamın ne zaman gelip karşısı-
na dikildiğini görmeyişine şaşıyor. Ol-
maz mı, deyip hızla kalkıyor. İki kilo tar-
tıp veriyor. Üstü başı yağ içinde, evine 
eli dolu dönme kaygısındaki adama ba-
kıyor.  

      İşimiz hem kolay hem zor. Malı aldı-

ğın fiyat belli. Ama kaçtan satacağını 
sen bileceksin. İnsaf şart! Ne zarar et-
meli, ne de müşterinin canına okumalı-
sın.  

 Birden mahallenin garibi Hasan 
geliyor. Üstündeki bolarmış paltonun 
belini kalın bir urganla bağlamışlar. 
Ayaklar çıplak. Yaz kış böyle gezer. Kışın 
soğuğu ayak tabanlarında, yazın sıcağı 
terli sırtında birikir. İki parmağını ağzına 
götürüp sigara istiyor. Anlaşılmaz sesler 
çıkararak kendince konuşuyor. Masanın 
gözünden paketi alıp, bir dal uzatıyor 
Hasan’a. Eli başında teşekkür ederek 
dönüp gidiyor Hasan çatlak topuklarıy-
la. Ustası öldükten sonra kendi içmediği 
halde, Hasan için bulundurduğu paketi 
yerine koyuyor. Bu da bir vasiyet, bir 
miras onun için. Radyodan bu kez ne-
şeli bir kaşık havası duyuluyor. 

 Talip’in dükkâna çırak oluşunu dü-
şünüyor. Gönlüne göre birini bulama-
yınca, oğlunu yetiştirmeye karar verişi-
ni. Yaşı daha küçük ama olsun, deyişini. 
Ha iki yıl önce, ha sonra...  

 Boyu tezgâha yetişmeyince ayağı-
nın altına bir sandık sürdüler. Hevesle 
başladılar işe.  

 “Bir türlü muvaffak olmadı. Çıraktı, 
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küçüktü. Elbet kıracak, dökecekti. Ama 
öylesi değil. Bir tuhaftı. Sık sık unutuyor-
du. Malların isimlerini, fiyatlarını, ustası-
nı…”  

 Hepsi gözünün önünde: Her sabah 
yeni bir başlangıç, her müşteride yeni bir 
imtihan. Tamam olamayan, hep eksik 
kalan, kimseden bir “maşallah” işiteme-
yen Talip. Onca tatlı dile, sabra hatta ba-
ğırıp çağırmaya gereken ilgiyi gösterme-
yen; boş boş bakan, birden gülümseyen 
Talip. O anlarda ne yapacağını bilemezdi. 
Ciğeri sızlayan bir baba mı, çırağını kalı-
ba sokmaya didinen bir usta mı olması 
gerektiğini şaşırırdı.   

 Sulama kamyonu bir daha geçiyor. 
Bunu ancak üzerine sıçrayan kirli sudan 
anlayabiliyor. Kamyonun ne sesini ne de 
çocukların eğlencesini duydu. Islanan 
paçalarına şaşkın bakışı çakır gözlü bir 
oğlanı güldürüyor. Kendi de gülüyor ha-
line. Çocuk geçip gidiyor. 

 Fırının yan tarafında, çardakta, kar-
puz yeniyor. Fırıncının çağrısına uyup 
karşıya geçiyor. Nalburla kasap da gel-
miş. Dükkânı görebileceği bir köşeye 
oturuyor. Bir yandan sohbete katılıp bir 
yandan karşıyı gözlüyor. Dükkân boş. 

Karpuz serin. Öğlenden kesip dolaba 
koymuşlar. Ferahlıyor. Dönüp bir daha 
bakıyor. Sohbet koyu. Herkes bir olup 
nalbura takılıyor. Kedilerinden dem vu-
ruyorlar. Senin tekir, ciğerleri kaçırıp so-
kak kedilerine yediriyor, diyorlar. Gülü-
şülüyor. Hep tedirgin, gülemiyor. Nalbur, 
olgun adam. Geniş, rahat. O da gülüm-
süyor. İyi biliyor esnaflığın bu yanını. Şa-
kalar, takılmalar olmalı bir yerde. Yıl bir, 
gün üç yüz altmış beş. İznin yok, tatilin 
yok. İki gün bırakıp gitsen müşteri keser 
ayağını. Bu laflar da olmasa… Dönüp yine 
bakıyor dükkâna.   

 Dükkân boş durmaz. Ekmek tekne-
si denmiş bir kere. Ekmek, mübarektir. 
Yerde görsen öper başına korsun. Bir 
kovuğa sokuşturursun. Bu ki senin ek-
meğin. Akşama kendi sofrana götüre-
ceksin. Basıp geçemezsin. Boş dükkâna 
müşteri girmez. Çekinir. Bir sağına ba-
kar, bir soluna. Yetiştin yetiştin. Değilse 
gider başka yerden sorar aradığını. 

 Saatine bakıyor. Neredeyse yedi. 
“Eh, bir saat kaldı.” Teşekkür edip kalkı-
yor. Karpuzlar yarın da benden, diyor. 
Karşıya geçip masasına oturuyor bu kez. 
Çekmecedeki parayı sayıyor. Sabahtan 
bu yana sattıklarını düşünüyor. Ne kada-
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rı sermaye, ne kadarı kâr bu paranın? 
Hesaplıyor. Canı sıkılıyor. Sabah toptan-
cıya gidilecek. Ona para ayırıp öbür ce-
bine koyuyor. Alınacakları bir kâğıda 
yazıyor.  

 Unuttuğum bir şey var mı, diye 
raflara bakınırken mahalleden tanıdığı 
küçük bir kız çıkageliyor. Soluk soluğa, 
tıkanmış bir sesle: Yetiş amca, yetiş! Se-
ni evden çağırıyorlar. Gelinin… 

 Koşuyor. Kız mı ardını getiremedi, 
kendi mi duymadı? Bilmiyor. Ne zaman 
koşmaya başladı, ne zaman karşıya 
geçti, ne zaman sokağa saptı? Anlamı-
yor. Zaman derinliğini yitiriyor bir an. 
Sabahki haliyle gelini gözlerinin önüne 
geliyor. Koştukça sabaha, o ana varaca-
ğını sanıyor. Vücudu hantal bacaklarının 
üstünde sallanıyor boyuna. Dükkân? 
Öylece bıraktı mı her şeyi? Birilerini 
tembihleyebildi mi? Radyoyu kapatmış 
mıydı?  Kim bilir ne çalıyordur şimdi? 
Yurttan Sesler saat kaçtaydı? Aklında 
zamana uymayan sorularla koşuyor. 

… 

 Gece, yarıyı geçeli çok oldu. Uzun 
koridoru kaç kez adımladı kim bilir. Aklı 
bin parça. Karısı, bir sıraya oturmuş, eli 
çenesinde uyukluyor. Türkan’ın bu hali-

ni kıskanır. Gözünü kapar kapamaz 
uyur. Kendi kaç haftadır ancak sabaha 
doğru sızıyor. Bir kez daha dönüp yürü-
meye başlıyor. Koridorun karanlık 
ucunda ayak sesleri yankılanıyor. Bir 
saatin “tik tak”ları gibi zamanı parçalara 
bölüyor. Durumu açıklamaya çalışan 
ilgisiz düşünceler geçiyor aklından. 
“Daha vakti var demişlerdi. Niye bu ka-
dar uzun sürdü? Bir aksilik mi var?” Ya-
naşıp kapıya kulak veriyor. Hiç ses yok. 
Koca binada tek başına kalmışlar gibi. 
Bacakları sızlıyor hafiften. Tahta sıraya, 
Türkan’ın yanına bırakıyor kendini. Gü-
nün bütün yorgunluğunu o an hatırlıyor 
vücudu. Yaslandığı duvardan hoşuna 
giden bir serinlik yayılıyor sırtına. Gözle-
rini kapasa uyuyuverecek. Haksızlık et-
tik hanıma, diyor. Ama uyumamalı.  

 Talip’in doğumu düşüyor aklına. O 
vakit Türkan içerideydi. Yanında ustası 
vardı. Anası da… Her şeye rağmen hayat 
daha kolaydı.  

 Uzak, telaşlı sesler geliyor kulağı-
na. Çabuk, çabuk ol, diyor bir kadın. Bir 
hemşire yahut bir hasta yakını. Ayak 
sesleri, sürülen sedye yaklaşıyor, yakla-
şıyor. Türkan da açıyor gözlerini. Tam 
hangi taraftan sökün edecekler diye 

S a y f a  7 6  Öykü 



sağa sola bakınırken ses bir köşeden dö-
nüp uzaklaşmaya başlıyor. “Bu saatte 
belki bir kaza ya da kalp krizi.” 

 Çıkmadı mı kimse, diyor Türkan. 
Başıyla yarım bir “hayır” diyor. Hastane-
nin korkutan sesleri açıyor uykusunu. 
Fakat yorgun bedenine sözü geçmiyor. 
Kalkamıyor yerinden. Huzuru kaçıyor. 
Haftalardır ertelediği, düşünmek iste-
mediği kaygılar hücum ediyor zihnine. 
Türkan’a bakıyor. Yeniden uyumuş gibi. 
Bu sefer kızıyor, haksızlığa filan boş ve-
rip. “Nasıl büyüyecek bu çocuk? Talip bu 
durumdayken… Ne yedireceğiz? Ne giy-
direceğiz? Anasına ne anlatacağız? 
“Kusura bakma kızım” mı diyeceğiz? 
Bakmayacak mı? Bebek her ağladığında, 
her güldüğünde boğazımız düğümlen-
meyecek mi? Dönüp uyuyacak mıyız 
Türkan Hanım?” Son kelimeleri sesli 
söylediğinin farkında olmuyor. Karısı uy-
kuyla karışık soruyor: Hıı? 

 Aniden doğumhanenin kapısı açılı-
yor. İkisi birden oturdukları sıradan fırlı-
yorlar. Kucağında beyaz bir kundakla 
ebe çıkıyor. İstemsizce kapıya yürüyor-
lar. Ebe, bebeği getirip karşılarına dikili-
yor. Gözünüz aydın, topaç gibi bir oğlan, 
diyor. İkisi de şaşkın. Ne yapmaları ne 

söylemeleri gerektiğini bilemiyorlar bir 
an. Gülümsüyorlar sadece. Gözlerinde 
yaş da mı var? Türkan, kocasını dürtüyor. 
Hemen elini cebine atıp ebenin bahşişini 
veriyor. Teşekkür ediyor ebe. Bebeğin 
yumruk olmuş ellerine, açılıp kapanan 
ağzına bakıyor.  

 Öylece kalakalıyor. Günlerdir süre-
gelen kaygılar zihninden yine geçiyor. 
Utanıyor bir yandan. Dede olmanın se-
vincinin bile sıkıntısını örtemeyişine uta-
nıyor. Fazla hesaplı buluyor kendini.  

 Talip’in hastalığını, aylardır süren 
tedavisini, her hafta sonu hastaneye gi-
dip gelişlerini düşünüyor. Son gittiklerin-
de daha iyi gördüklerini, belki daha da iyi 
olabileceğini… Doktorların söylediklerini 
anımsıyor. Bebeğe bakıyor yeniden. Us-
tası, dükkân, Talip, kendi, bir de bebek… 
Belli mi olur, diyor aklında yanan ışık. 

 Kapı bir daha açılıyor. Sedyede gü-
len, yorgun bir yeni anne var. Türkan, 
gelininin elinden tutuyor. Hep birlikte 
odaya doğru yürüyorlar.   

 Pencereden duvara yeni bir gün 
sızmaya başlıyor.  
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 Giriş 

 Bazı sayfaların dokusu gerçekliği kırar. 
Parçalarından keskin ve parlak hayaller doğar. 
Olan bükülür, olana yenilen yeşerir. Her şey 
değişir. Gerçekte sağa döndüysen gözlerinle 
geriyi takip edersin. Durduysan merakınla son-
suzluğu adımlarsın. İlerlemeye âşıksan bekle-
meye tutulursun. Anlıyor musun? Bazı sayfala-
rın dokusu seninledir, dileğinle şekillenir. 

 O noktadayız.  

 Bazı hikâyelerin frekansı, belirsizlikten 
gelir. Gerçeğin kabullenilmek için yalvardığı bir 
uğultunun eseridir. Karşılık verilmez. İçte-
dir,tercihen içinde. Görmek için karanlıkta ol-
mak, duymak için suya girmek gerekir. Hisse-
debilirsin. Hissetmek serbest. Gerçekte bunu 
anlamazlar, boş boş bakarlar. Şahit oldum. 
Gerçeğin meraka olan ısrarı görülür ama sınır-
ları aşmak kendinden uzaklaşmaktır. 

 O noktanın ortasındayız. Yukarı ve aşağı 
doğru sonsuz şansımız var ama çevremiz sarılı. 

 Bazı gözler, kaçamağını bilinmeze hapse-
der. Oradan gelen sesler, gözleri boşluğa mü-
hürler. Boşluktan gelen ısrar mucizedir. Çekim, 
kendiliğinden belirir. Sebep geridedir, dönmeye 
izin vardır ama zorunlu değildir. Kaçamağın en 
güzel tarafı budur. Mahvetmekten korkmazsın 

çünkü düzeltmek elinin altındadır. Kolaydır, 
inkâr edilemez bir gerçektir bu ama verdiğin 
her kararda, seçtiğin her yolda, istediğin her 
dilekte yaşayacağın hayal kırıklığına katlanmak 
zorundasındır. 

 O noktadayız. Uzun zamandır.  

 Yükümü bindirdiğim sayfalarda kelime-
lerin anlaşması, hayallerin çakışması üzerine-
dir. Bunu kimse bilmez. Hikâyenin temeli bu 
sırra dayanır. Yanınızdakinin ya da yanınızda 
olmasını istediğiniz birinin gözlerinde görebilir-
siniz bunu. Ya da istersiniz. İkisi bazen aynı ka-
pıdan geçer.  

 Hür, ilk kez hayal ettiğinde on dokuz ya-
şındaydı. Bir çıkmazdaydı. Çıkış yolu arıyordu 
ve nereye giderse gitsin kayboluyordu. Ona gi-
debileceği yerleri gösterebilecek tek bir insan 
dahi yoktu ve o da kendine yönelmeyi tercih 
etti; zihninin içine. Hayal ettiği ilk şey, gerçekli-
ğe ördüğü bir olasılık parçasıydı ve başının için-
de o kadar hızlı büyüdü ki Hür’ü kendine esir 
etmesi zor olmadı.  

 Kimse kısıtlanmayı sevmez ama Hür, ha-
yatında ilk kez yaşadığı bir esaretten hoşlandı. 
Öylece boşluğa oturup anılarına, planlarına, dü-
şüncelerine, “keşke”lerine ya da hedeflerine 
odaklanırken hayatını şekillendirmek güzeldi. 

Har ile Hür 

Rabia Bakırdaş 
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Sadece parmağını kımıldatmak bile onu devasa 
bir seçenekler girdabına sürüklüyordu ve bu ilk 
başlarda o kadar kolaydı ki Hür’ün yapması ge-
reken sadece odaklanmaktı. Hayal ettikleri, her 
zaman güzel ve rahatlatıcı olmuyordu. Bazen 
kendini olası ihtimallere kaptırırken abarttığı 
oluyordu. Bu, bir çeşit alışkanlığa dönüştüğünde 
-belki beklenenin aksine- tepkileri kendinden 
taşıyordu ve etrafındaki insanların ilgisini çeke-
bilecek abartıda irkiliyordu mesela. “olursa”lar 
ve “olmasaydı”lar birbirini kovaladığında odağı 
artıyor ve başka başka ihtimallere kendini kaptı-
rıyordu. Tıpkı gerçekte olduğu gibi Hür hayalle-
riyle de hırpalanıyordu ki sonra hayallerini sile-
bildiğini fark etti. Hiç yaşanmamış gibi düşüne-
bilirdi. Hafızasından pişmanlıklarını söküp alabi-
lir ve yapması olası başka ihtimallerle şekillendi-
rebilirdi. Öyle de yaptı. Uzun zaman Hür, kendini 
çeşitli yollara saptırdı. Zihninin içinde anıların-
dan, amaçlarından ve ihtimallerinden doğan bir-
çok hikâye vardı. Onlarla oynamaya bayıldı. Ba-
zılarını sevdi, bazılarına katlanabiliyordu ama 
bazılarından nefret ettiği de oluyordu.  

 Zihninin içine bir labirent kurmuştu ve is-
tediği yere dönebiliyordu. Öyle çok vakit geçir-
mişti ki orada, her bir köşeyi bildiğini düşünü-
yordu. Bir gün, hiç uğramadığı bir sapağa me-
rakla girdi ve bambaşka bir dünyaya adım attı. 
Durmadı. Gözleriyle etrafını tarıyor, burayı hatır-
lamaya çalışıyor, tanımak için uğraşıyordu. 

 Ne kadar zaman sonra kaybolduğuna ka-
naat getirdiğinde buraya daha önce gelmediğine 
emindi. Kurak, sarılarla dolu, endişe verici dere-
cede sessiz bir yer değildi. Boğuk, kırmızının 

hapsettiği, görmek için bitmeyen bir ısrara bo-
yanan biçimsiz, kimsesiz bir ev değildi. Yumu-
şak, bulutları andıran, zararsız, pembe bir boşluk 
da değildi. Karışık -bu tanıdıktı, çığlıklarla beze-
nen, çizimlerin açıklık getirmek için uğraşlarıyla 
renklenmiş bir park da değildi. Cıvık, sık sık ça-
murlar yaratan yağmurla toprağını yeşillendir-
meye hevesli parlaklığın birbirine girdiği bir or-
manı andırmıyordu bile. Haşlak, buharlarıyla ve-
receği hisse odaklanmış, kaynayan mor bir ok-
yanus hiç değildi. Silik, yıllar önce elini uzatarak 
dahi ulaşabildiği gökyüzüne de benzemiyordu.  

 Öyle bir yerdi. Yeni ve şekillenmeye mü-
sait.  

 Sonra Hür, onu gördü. Tıpkı Hür gibiydi, 
etrafına bakıyordu. Yavaş ve sakin adımlarla se-
çeceği yöne şanslar veriyordu. Onu durduran 
Hür’ün kendi seçimini yapmasıydı.  

 Birbirlerinin önünde durduklarında Hür, 
kaşlarını çattı. Dikkati, Har’ın tanıdık gözlerin-
deydi, en sevdiği renge sahipti. Aslında bu rengi 
daha önce hiç bu kadar güzel bir tonda görme-
mişti. Har, baştan aşağı beklenmedik bir yaban-
cıydı ve Hür’ün zihninde, anlamaya çalışır gibi 
ona bakıyordu.  

 Hür, bazı zamanlar kafasının içinden ken-
disi çıkar. Mantığı nerede duracağını ona gösterir 
ve beraber karar vererek gerçekliğe dönerler. 
Bazen de bulunduğu durumdaki tepkiler onu 
hayallerinden çeker alır. Gerçek ve hayal arasın-
daki farkı anlayacak kadar dikkatli davranmak 
zorundadır çünkü bazı zamanlar öyle hızlı ger-
çekliğe çekilir ki kendine gelmesi için birkaç sa-
niyeye ihtiyaç duyar.  
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 Har, kaşlarını çatarak ona bir şey söyle-
mek üzere dudaklarını araladığında Hür de on-
dan farklı değildi. İkisinin kelimeleri kaybolduk-
larını ifade etmek için mühürlenmişti. Ancak 
Hür, Har’ı daha önce gördüğüne dair kendi için-
de bir gerçekliğe çarptı ve Har, gözlerinin 
önünden kayboldu.  

 

 Arayış 

 O anki gerçekliğin Hür’ü getirdiği yer, 
herhâlde hayatının en hareketli zamanıydı. Bu 
yüzden uzun bir süre kendi zihnine giremedi. 
Hür için tam anlamıyla kâbusu andıran bu za-
man dilimi gerçekliğe ne kadar uzun süre kat-
lanabildiyse o kadar sürmüştü. Birkaç kez uy-
kuya daldığında Har’a benzer hayaletlerle rü-
yalarında buluşsa da onu yeniden görmek mu-
cize gibiydi.  

 Neyse ki bir süre sonra zihninin huzuruna 
kavuştuğunda Har’ı, onu arayan bir şekilde bul-
du. En azından öyle olduğunu umuyordu çün-
kü Har ilk seferde gördüğü gibi umut ve umut-
suzluk arası bir bocalamayla etrafına bakıyor-
du. Onu görene kadar gözlerinde hiçbir ifade 
yoktu.  

 Birbirlerine yaklaştıklarında Hür, gözleri-
nin rengini de gördü. İlk önce yanıldığını san-
mıştı ama Har’ın göz rengi değişmişti. Hem de 
Hür’ün her zaman ilgisini çeken, soluk bir ren-
ge dönüşmüştü. Yine de tanıdıktı, öyle ki sade-
ce gözlerini görse bile Har olduğunu hemen 
anlardı.  

 “Haftalardır seni arıyorum.” dedi Har. Se-

si, Hür’ü asla ürkütmeyecek incelikte ve nazik-
likteydi. Kaşlarını çatmış olsa da sesindeki me-
rak, kulak tırmalayacak kadar sert değildi. Hat-
ta Hür’ü süzen bakışları bile rahatsız etmiyor-
du. Hür, Har’ın kendisini tanımaya çalıştığını 
düşünüyordu. Ya da hatırlamaya.  

 “Ben de sana baktım hep.” dedi Hür, söy-
ledikleri kulağa çok çocukça geldiğinde de 
utandığını hissetti. Hayallerinde nadiren utan-
ma gibi rahatsız edici duyguları hissederdi ama 
Har’ın yanında o kadar da kötü gelmemişti bu 
his. Hatta Har’ın kendisine olan ilgisinin arttığını 
fark ettiğinde sevinç vericiydi. 

 İkinci karşılaşmaları bu kadar kısa sürdü 
ve bulundukları yer, bomboşluktan çok da 
farklı değildi.  

 Hür, zamanın neresinde olduklarını kesti-
remediği bir anda -çünkü her gün birbirinin 
aynıydı, her gün- Har’ı yeniden gördü. Bu sefer 
birbirlerinden uzakta değillerdi hatta birbirleri-
ne yaklaşacak kadar bir vakit kaybı bile gerek-
memişti. Har, gözünün önündeydi ve her za-
manki gibi değişen -ama güzel olan, hep güzel 
olan- gözleriyle Hür’ü izliyordu.  

 Birkaç kayda değmez karşılaşma daha 
böylece olup bitti. Bu aralarda herhangi bir ta-
nışma ya da çıkarma anı yaşanmadı. Aksine 
Har ile Hür, yıllarca sürdürmüş oldukları bir ar-
kadaşlığa sahipmiş gibi samimi oldular. İkisinin 
de yadırgamadığı bu olağanüstülük, onları gel-
mek isteyecekleri ilk yere getirdi: Çığlığa.  

 Har gözlerini çığlığın derin sessizliğinde 
gezdirdi bir süre. Aylarca uğramak istemediği 
karaya dönen yorgun bir denizcinin sakinliği 
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vardı üstünde. Hür, ona zaman tanımaya karar 
vereli çok oluyordu ve Har’ın gözlerindeki sarılı-
ğın kaynağında ilerlerken yaşanana saygı duydu. 
Sonunda Har, “Burada böyle bir yer olduğunu 
unutmuşum,” dedi, sesi gerginliğini gizlemeye-
cek kadar titrekti ama bunun sebebi belirsizdi. 
Gerçek hayatında da dikkat dağıtmakta üstüne 
olmayan Hür hemen olayı eline aldı ve hayalle-
rinden konuştular. Son birkaç ani kesintilerden 
sonra ikisi de burada kalmak için burada kalma-
ları gerektiğini öğrenmişlerdi ve kimsenin özel 
hayatından dolaşmadan kendilerini keşfetmeyi 
bulmuşlardı. Bu yüzden geçmiş, kaçınılmaz bu-
lanıklığı ve oynanabilir özelliğiyle ikisine de kur-
tuluş yolu açtı.  

 “Aldığım ilk hediye babaannemdenmiş.” 
dedi Har, Hür’le vakit geçirmek düşünüldüğün-
den daha zordu. Kaşlarını çatmıştı, hâlindeki 
zorlamada öfke ya da bıkkınlık yoktu sadece 
dikkatini dağıtmamaya çalışıyordu. “Bana terlik 
almış, iyice yürümeye başladığım zamanlarday-
mış ama ben hatırlamıyorum tabii. Kendisi son-
radan söyledi bana.”  

 Hür, üstü kapalı verilen gerçeği hemen 
aldı; yüzünde engelleyemediği bir gülümseme 
vardı. Har, ondan karşılık beklediğini ister gibi 
baktığında durdu ve elini yüzünün hizasına kal-
dırarak parmaklarıyla boşluğu deldi. Elinde kalın 
ve ağır bir kitap belirdiğinde dikkati Har’ın yü-
zünde beliren şaşkınlıkla dağılmaktan kurtuldu.  

 “Nasıl yaptın bunu?” dedi Har, sesini incel-
ten hayret Hür’ün hoşuna gitti.  

 “Anım.” dedi kapağını açarken. “Her şeyimi 
içine sakladım. Onu çığlığa serptim, istediğim 

zaman alabiliyorum buradayken.”  

 Daha sonra konu, Hür’ün Har’a bu yeni 
olayı öğretmeye çalışmasıyla geçti. Odaklanmak, 
sessizleşmek, hissizleşmek, bırakmak ve kay-
betmekten geçen eğitimin başlangıcı bile Har’ı 
korkutmaya yetti. İkili arasında çıkan sürtüşme 
büyüdü ve Hür’ün ilk hediyesinin söz konusu 
olunmasını bırak, çok çok daha başka bir tartış-
manın sonu oldu.  

 “Başlamakta ne var?” dedi Hür. “Herkes 
başlayabilir. Önemli olan bitirmek.”  

 “Hmm.” 

 “Gene ne var?” dedi Hür, sesinin serzeni-
şinde gerçeklikten izler vardı.  

 “Bilmiyorum…” Har’ın ayrılmadan önce 
söylediği son sözlerdi bunlar: “Ben başlayamıyo-
rum işte.” 

 Bir sonraki buluşmaları daha sakin geçti. 
Öyle ki Hür, gerçekliğe döndüğünde bile Har’ı 
düşünmeyi bırakamadı. Zihninde bir sürü soru 
vardı. Bir kere Har kimdi? Neden zihnindeydi, 
uzun zamandır onu hatırlamaya olan çabası 
sönmüştü çünkü somut bir gerçekti ki Har’ı ha-
yatı boyunca hiç görmemişti. Bunun kadar emin 
olduğu bir başka şeyse onu daha önce hiç hayal 
etmediğiydi. İnanamadığı ama gerçeğe tutuna-
cak kadar ihtimal barındıran sorunuysa Har’ın 
gerçek olma olasılığıydı. Yani bir şekilde ikisi de 
birbirlerini hayal mi ediyorlardı? Hür’ün cevabı-
na olan ümidini çoktan yitirdiği bir sonraki soru-
su bütün bunların nasıl gerçekleştiğiydi. Haya-
tında ve hayalinde hiçbir şekilde yer edinmemiş 
biri, bir gün, öylesine bir nedenle karşısına çıkı-
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yordu ve beraber zihinlerini keşfediyorlardı. 
Uzun birkaç saat boyunca Hür, yaşadığının (ya 
da hayal ettiğinin) bir çeşit telepati iletişimi 
olup olmadığını merak etti ve konuyla ilgili ge-
niş çaplı bir araştırma yaptı. Kelimeler ne derse 
desin Hür’ün aklına Har adında biri geliyordu ve 
bazen de -kim bilir- Hür, Har’ın aklına misafir 
oluyordu.  

 Har’la beraber geçirdikleri vakitlerden 
birinde Hür problemini Har’a yansıtmak istedi 
ama tam ağzını açıyordu ki Har’ın hareketlerin-
deki olağanlığı fark etti. Har, yalnızca onu ilk 
kez gördüğünde bir şaşkınlık yaşamıştı ama 
sonra yaşanan hiçbir şeyle bir sorunu yokmuş 
gibi devam etmişti. Tabii bu davranışın nedeni-
nin birçok olasılığı vardı ve Hür, kendisine yakın 
iki tane olasılığı aldı. Ya Har, gerçekten de ger-
çekti ve aslında Hür’den çok daha fazla şey bil-
diği için durum kontrolü altındaydı ya da Har 
tamamen Hür’ün hayal gücüydü ve her şeyle-
rinden bihaberdi. Birkaç buluşma sonrasınday-
sa bütün bu meseleleri burada konuşamadık-
larını hatırladı ve kimseyi kırmadan gerçeğe 
ulaşmak gibi garip bir karar aldı.  

 Hür, gözlerini belirsiz bir boşluğa dikip 
zihnine daldığında sırtını, Har’ın sırtına yaslan-
mış bir vaziyette buldu. İkisinin arasında ezilen 
duvarlardan sonra böyle davranışlar sergile-
mek onda sadece gülümseme ve tatlı bir utan-
gaçlık etkisi yaratıyordu. Har’ın yaptığı gibi başı-
nı onun omzuna yasladı ve bacaklarını kollarıy-
la sararak dengede durmaya çalıştı, tüm sırtı 
Har’a dayalıyken pek gerek kalmasa da.  

 Uzun bir zaman anlaşmak için kelimele-

rin yardımına ihtiyaç duymadılar. Sanki düşün-
celeri de sırtları gibi birbirine yaslanmıştı ve 
sakin bir şekilde anlaşıyorlardı. Bir ara Har, çev-
resini saran boşluğu gördü. Gözlerini yerinden 
bile kımıldamadan etrafında gezdirdi. Gördüğü 
renk pembeydi ve Hür, yanı başındaki yüze kısa 
bir an bakarak göz rengini ölçtü. Pembeye ya-
kın en güzel rengi gördüğünde tespitine olan 
inancı güçlenmişti.  

 “Burası kaos mu?” dedi Har, sesindeki 
düşünce zihninden sakince yansımıştı Hür’e. 
Hür de sessizce onayladı. “Pembe, zararsız bir 
boşluğa kaos mu diyoruz?” 

 “Öyle durduğuna bakma sen.” dedi Hür. 
“Ne yapacağı belli olmuyor onun.” 

 Har’ın verdiği tek tepki başını belli belirsiz 
sallayıp hafifçe gülmek oldu. Daha sonra ses-
sizliğin yerini konudan konuya atlayan bir soh-
bet aldı. Hür, konuşma sırasında söylediği üstü 
kapalı imalarla hayatından bahsediyordu. 
Har’ın söyledikleri daha derindi. Hür, onu dinle-
dikçe omuzlarının çöktüğünü hissediyordu. Her 
anlatılanlar diğerlerinden çok da farklı değildir 
ama her hayata bambaşka bir anlam katar; her 
zihinde soru işaretinin konduğu çözüm arayış-
ları farklı olur. Har, o kadar uzun süre düşünü-
yordu ki söylediğine göre, pes etmek üzereydi. 
“Sonuçların geldiği nedenlere çok fazla takıldı-
ğımı düşünüyorum artık. Yani … bazen neden-
lerle getirdikleri sonuçlar birbirinden bağımsız 
olmuyor mu?.. Gerçekte sebep sonuç ilişkisi 
biraz kıt demek istiyorum… Anladın mı?” 

 Hür de onun canının sıkılmasını önlemek 
için “Uğraşıyorum, bir saniye.” diye mırıldandı.  
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 Anlamsızca gülüşseler de Har’ın şikâyetleri 
bitecek gibi değildi. Hür, odaklandığı sessizliğiyle 
onu dinlemeye devam etti çünkü bilirdi ki anla-
manın en kestirme yolu dinlemektir. Sorunun 
çözümüne en çok yaklaştıkları kelimelerde, bir 
anlık dikkat kaybıyla gerçekliklerine döndüler ve 
sohbetleri yarım kaldı.  

 Bir sonraki buluşmaları çok geç gerçek-
leşti. Hür, zihninin içinde Har’a bakındı, Har’a 
seslendi, Har’ı aradı ama tanık olduğu tek şey 
yalnızlığıydı. Har, sonunda korkunç yokluğunu 
sonlandırarak yanında belirdiğinde yaşadığı ra-
hatlamayı anlatamazdı.  

 “Çok işim var.” dedi Har, gözlerinden -
rengini, bulundukları yerin canlı yeşilliğinden 
alan gözlerinden- yorgunluk akıyordu. “Ben ar-
tık çok yoruldum bir şeylerin savaşını tek başı-
ma vermekten.”  

 Har’ın sesindeki anlık serzeniş Hür’ün kal-
binde kısa süreli bir titremeye neden oldu. Ser-
sem şakalarını bir kenara bıraktı, kaşlarını çata-
rak “Tek başına değilsin ki.” diye mırıldandı, se-
sindeki sızlanma, bir gerçeği sunmak ister gibi 
ciddi duruşuna hiç yakışmamıştı. “Ben de varım 
ya.” 

 Har’ın cevabı anlamsız bir gülümsemenin 
ardına gizlense de gözlerini etrafında gezdirdi-
ğinde dikkati dağılmıştı. “Neredeyiz?” 

 “Kurakta.” dedi Hür, Har’ın tepkilerini ölç-
meye çalışıyordu çünkü biraz önce aralarındaki 
ilişkiyi belirlemek için önemli bir adım attığını 
düşünüyordu. Har’ın tepkisizliği -ya da daha kö-
tüsü, umursamazlığı- onu bilinmeze sürüklü-

yordu.  

 “Buranın neresi kurak?” Har’ın sorusunda 
keyif vardı. Biraz önce hayatından şikâyet eden 
birine göre fazla neşeli görünüyordu. Üzerindeki 
bitkilere göz gezdirerek birkaç kez zıpladı ve 
Hür’den adım adım uzaklaşmasını umursama-
dan kenarlarına dizilmiş ağaçlara bakmaya baş-
ladı.  

 “Anlamı kurak.” dedi Hür, tereddütle ona 
yaklaşırken. Ayaklarının altında cıvık cıvık sesler 
çıkaran çamurları umursamamaya çalışıyordu. 
“Her yer yeşillik, toprak ama hiçbir değerleri 
yok.”  

 Har, kısa bir an ona baktı. Bir şeyleri tartı-
yor gibiydi, belki de ilk kez aralarında bir anlaş-
mazlık doğuyordu. Yine de üstüne gitmek iste-
medi. Her zaman yaptığı gibi keşfinin keyfini çı-
karmaya baktı. Hür’e doğru birkaç adım attı ve o 
da ayaklarından gelen ıslaklığı fark etti. Her yer 
yeşil otlarla kaplıydı, gökyüzünün rengini engel-
leyecek kadar büyük ve sık ağaçlar vardı. Top-
rak, yeni yağmur yağmış gibi sırılsıklamdı ama 
otların hali vakti yerindeydi. Har, bunu zihninde 
belli bir noktaya oturtmaya çalıştı ve Hür’ün 
kendisine bakan tedirgin bakışlarına karşılık ve-
rerek eğildi.  

 Uzandığı yer, onu bekleyen dört yapraklı 
yoncalarla doluydu. İlk bakışta anlaşılmıyordu 
ama buradaki bütün yeşiller -nasıl oluyorsa 
ağacın üstündekiler bile- dört yapraklı yoncalar-
la doluydu. Har’ın verdiği anlık tepki dudakların-
dan kahkaha olarak koptu. “Burası şansla mı 
dolu?” dedi Hür’e bakarak. “Güzel yermiş. Hem 
ihtiyacım da vardı.”  
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 “Sadece bitki.” dedi Hür, yine de dudakla-
rında büyümeye meyilli bir gülümseme vardı. 
Har’ın gülüşü bulaşıcıydı. “Ama şans istiyorsan 
önce üç yapraklısını bulman lazım.”  

 Har kaşlarını çattı ve yoncalar arasında 
biraz yürüdü. Gözleri ve elleri ıslak otlarda gezi-
niyordu. Hür, oluşan sessizliğe -yani gerçek 
sessizliğe- dayanamayarak konuşmaya devam 
etti. “Dört yapraklı yonca şans ise üç yapraklısı 
umuttur. Aldığın nefes bile şanslı olsa umudun 
yoksa hiçbir değeri yoktur… Anlıyor musun?” 

 “Arıyorum, bir saniye.” Har’ın sesindeki 
huysuzluk, Hür’ün yüzündeki gülümsemeyi 
yavaşça söndürdü. Bir süre Har, yoncaların ara-
sında anlamsız bir yaprak sayışına girdi. Hür, 
arkasını bir ağaca yaslayarak onu izlerken 
Har’ın hiçbir yoncayı koparmadığını gördü. Ya 
nazikçe dokunuyor ya da gözleriyle tarıyordu. 
Uzun birkaç dakikanın ardından ağaçların ara-
sına girmeden durdu ve yüzünü Hür’e çevire-
rek eline aldığı yoncayı gösterdi. Adımları ge-
reksiz bir telaşı sürüklüyordu ardında.  

 “Bak, buldum.” dedi, elindeki yoncaya ba-
karak. Hızla elindekini yere silkelerken de ağ-
zından iğrenme sesleri çıkardı sonra. “Çürüdü 
bu!” açıklamasında inkâr vardı.  

 Parmaklarının arasından bir türlü kurtul-
mayan ölü bitkiyi üzerindeki kumaşa sürdü. 
Hür, onu izlerken gözlerindeki, yüzünü oluştu-
ran bütün çizgilerindeki ve sesindeki iğrenme-
ye odaklandı. Har’ın en başta gördüğü yeşillik, 
Hür için en başından beri karaydı.  

 Daha sonra bu olayı unutmak için bera-
ber dolaşmaya başladılar. Har’ın Hür için bir 

anlam ifade etmeyen azmi ve inadıyla normal-
de yapılması çok da tavsiye edilmeyen bir şeyi 
yaparak ağaçların arasına girdiler. Ağaçların 
yapraklarına baktılar, gözlerini yerlerde gezdir-
diler. Önlerine çıkan böceklerde bile bir umut 
aradılar. Kuşlar, çiçekler, taşlar, ilerledikçe ku-
ruyan toprağın her bir tanesi bile onlar için bir 
arayış oldu. Sonunda Har’ın gözleri uykudan 
kapanmaya başladığında gece olduğunu fark 
ettiler. Hür, yine buraya gelmek için söz almak 
istedi ama Har’ın gidişi aniydi.  

 Günler üst üste bindi ve geceler anlamını 
yitirdi. Hür’ün tek istediği Har’ın gerçekleriydi. 
İçinde, bir türlü susturamadığı tarafında Har’ın 
kendi oluşturduğu bir hayalden uzaklaşmama-
sını isteyen bir yan da vardı ve Hür, kendini bu 
düşüncede oyalamaya zorlamıştı ama umutsuz 
bir gerçek onu rahatsız ettiğinde olasılıklardan 
birini zihninden tamamen sildi. Har, tepeden 
tırnağa, değişen renkli gözleriyle bile, tamamen 
gerçekti ve Hür’ün dünyasına ait değildi. Onu 
bulmak, hayatına almak, onu hissetmek için 
her şeyini verirdi. Yapması gereken tek şey 
Har’la bu meseleyi konuşmaktı ama dediğim 
gibi, insan gerçek dünyanın en uç noktalarında 
bile ulaşamadığı şeyler hayal eder. Bunlarla 
gerçeğe dokunması ise her zaman kaçınılmaz-
dır.  

 Üstelik Har’ın keyfi de yerindeydi. Hatta 
bazen sinirli, üzgün, donuk ve rahatsız hissede-
ceğiniz kadar belirgin bir sevinçle dolsa bile bu-
lunduğu durumu Hür kadar problem ediyor 
gibi değildi. Hatta onun için her şey olması ge-
rektiği gibi işliyordu sanki. İkisi de hayatlarına 
devam ediyordu ama bir yerde, canları sıkıldı-
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ğında ya da sadece istedikleri için burada bulu-
şabiliyorlardı. Hür bunun nedeninin peşine dü-
şerek yanlış mı yapıyordu acaba? Çünkü Har’ın 
söylediğine göre o da birçok sonucun nedenine 
bakmış ama bir şey bulamamıştı.  

 Böylece hayatını bu düşünceye bulama 
fikri, bir süreliğine de olsa rafa kalktı yeniden. 
Çok zaman geçmeden yeniden buluştuklarında 
Hür, Har’ın kolları arasındaydı. Kafa karışıklığı 
yaşaması gerekirdi belki ama insan, kendini, ha-
yal ettiği hikâyenin neresinde bulacağını bilemi-
yor. Bu yüzden beraber oturdukları bahçe ma-
sasında sırtını Har’ın sıcak olduğunu düşündüğü 
göğsüne yaslı bulduğunda onun söylediklerine 
odaklandı. “Bazen şey düşünüyorum.” dedi Har, 
sesi kuru ama yoğundu. “Diyorum ki acaba şim-
diye kadar hiç kendim için yaşamış mıyımdır?” 

 Cümledeki gerçeklik Hür’ü tedirgin etse 
de bulundukları yerden ayrılmadılar. Har, yana-
ğını Hür’ün başına yasladı. Aralarındaki dokunu-
şun altında gizlenen bir his yığını vardı ve Hür -
belki de yalnızca Hür- onun altında kaldı. Har 
dertlerini anlatmaya devam etti; sorularını, çö-
züm önerilerini, hayatında karşısına çıkacak ola-
sılıkları. Bunları şekillendirmek için gerçekle, 
kendi gerçeğiyle, yapacağı anlaşmaları Hür’ün 
önüne serdi. Hür de çeşitli sorular ve önerilerle 
onun yığınına katıldı. Arkalarında duran evin 
içinde onları uyaracak kadar gürültülü bir ses 
geldiğinde başını çevirip bakma gafletinde bu-
lundu. Har, onunla birlikte evin kapısına bakar-
ken Hür kadar rahatsız olmuş gibi görünmüyor-
du. Evin tek odalı bir kulübe kadar küçük, onlara 
ait olamayacak kadar eski olmasına takılmıyor 

gibiydi ama gözlerinin rengi evin rengine yakla-
şabilecek en kızıl tondaydı. Hür’e baktı, birbirle-
rine çok yakınlardı. Belki normalden daha çok 
ama belki de değil. Hür’ün zihninde tek bir dü-
şünce parlarken Har’ın gözlerinde karmaşa var-
dı. Kalabalık, gürültü… Hür, bulunduğu yerin gel-
meyi tercih ettiği son yer olduğunu biliyordu. 
Burayı güzelleştirmeyi umuyordu. Bunu yapabi-
lirdi belki. Har’ın ona teslim yüzü ve dudaklarıyla 
bunu gerçekleştirebilirdi. Kayba, kaybına anlam 
verebilirdi.  

 Her istek bir umuttur. Bu sefer Hür’ün 
gözlerine tutunsa da Har’da canlanamadı. Ken-
dini hızla geri çeken Har, kaşlarını çatarak, ken-
dinin bile anlamadığı bir panikle Hür’e baktı. 
“N’apıyorsun ya?” 

 Hür’ün kelimeleri ağzının içinde küskün 
kaldı. Har, kendini Hür’den uzaklaştırdı. Rahatı 
yerindeymiş, hep istediği yerdeymiş gibi duran 
tavırlarından sıyrılmıştı şimdi. Hür, onun bıraktığı 
boşlukla kendi sandalyesinde dikleşti. Har da 
boğulduğunu gösteren gözleriyle onun karşısın-
daydı.  

 “Özür dilerim.” dedi sessizce Hür. Har’la 
tanıştığından beri ilk kez bu kadar ağır bir utanç 
hissediyordu. “Birdenbire oldu, çok özür dile-
rim.” 

 Har, bir süre sessiz kaldı. Yaşadığı gürültü, 
kendi sınırlarındaydı. Hür, onun her an kaybola-
cağını düşünerek korkuyla bekledi. Ama bir şey 
olmadı. Har, sadece kendine gelmek ister gibi 
yüzünün her yanını avuçlarıyla ovaladı ve yeni-
den Har’a baktığında dudaklarında çoktan sön-
müş, sessiz bir gülüşün artığı vardı. “Sona karşı 
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bu kadar hevesli olma.” dedi sonra, sesi her za-
manki gibi kuruydu. “Sonda her zaman yeni bir 
başlangıç bulunmaz.” 

 Hür, kendi gerçeğine döndüğünde uzun 
bir süre zihninin içine giremedi. Har’ın söylediği 
son cümlelerin bir çeşit tehdit içerip içermedi-
ğini merak etmişti. Yeni ve umutsuz bir kor-
kuyla gezdi durdu bir süre. Çevresindeki kala-
balığın onun bu hâlini umursadığı yoktu. Belki 
de gerçekten de görmüyorlardı. Hür, bu yalnız-
lığa alışıktı ama Har’ın sıkıntısı neydi? Birbirleri-
ne her zaman dokunuyorlardı, sarılıyorlardı, bir 
keresinde şakalaşmak için itişmişlerdi bile. 
Hem kendisi değil miydi hayal girişinde ona sa-
rılan? Onu kendine yaslayan? Onunla kayıpta 
buluşan ve evini ona açan? Sondan bahsetmiş-
ti. Ne demek istemişti? Niye öyle bir şey demiş-
ti? Aralarında öyle bir şey olursa eğer artık bir-
birlerini göremezler miydi?  

 Hür sıkıntıyla düşüncelerine ara verdi ve 
her şeyi kafasının içinde yaşadığını hatırlattı 
kendine. Çığlık diye bir yer yoktu, kaos diye bir 
yer yoktu, kurak diye bir yer yoktu, kayıp diye 
bir yer yoktu, su diye bir yer yoktu, sis diye bir 
yer yoktu. Har, gerçek hayatta yoktu ve hayal-
lerin bile bir sınırı vardı. En azından olmalıydı ve 
Har’ı durduran da bu sınırdı. Belki de Har’ın, 
kendisinde olması gerektiği gibi bir çılgınlık sı-
nırı vardı.  

 Hür, kendine yeni bir şans verene kadar 
uzun bir zaman geçti. Sonra bir gün, gerçekten 
başka bir çaresinin kalmadığı bir anda zihninin 
içine girdi ve girer girmez gördüğü ilk şey 
Har’ın hiçbir şey yaşanmamış gibi sırıtan yü-

züydü.  

 “Burayı biliyorum.” diyordu Har, kulakla-
rına somut bir baskıyla hücum eden gürültü-
den kaçmak için bağırarak. “Burası su!”  

 Sonra Hür’ün elini tuttu ve sıkıca sararak 
kalabalığın arasından geçirdi. Hür, kargaşada 
sadece Har’la ilgilenmek istedi. Onun sırtı bir 
adım kadar ötesindeydi ama yüzünü çoktan 
görmüştü. Çocuk çığlıkları, yetişkin kahkahaları, 
anlamsız şaşkınlık ve azarlamalar, eğlence ba-
ğırışları ve binbir çeşit makineden gelen meka-
nik seslerin gürültüsü; rengârenk ve Hür’ü te-
dirgin edecek kadar fazlaydı. Buna rağmen 
Har’ın gözleri en sevdiği renkti: Kahverengiydi. 
Ben de renklenir diye düşünmüştüm, yeryü-
zündeki tüm renkler gözlerine her an, durma-
dan ve değişken bir hevesle misafir olur diye 
hayal etmiştim.  

 Öyle olmadı.  

 Sonunda, kalabalıktan soyutlanabilecek-
leri bir yığın yeşilliğin ardına çömeldiler. Hür, 
Har’ı taklit ederek dizlerini kuru toprağa bastı 
ve Har’ın gözlerini kalabalıkta gezdirmesine bir 
süre müsaade etti. Onun için burası bir yığın 
yabancının zihnini işgal etmesinden başka bir 
yer değildi. Çok uzun süre baktığında midesini 
bulandırıyor ve başını ağrıtıyordu. Ama Har için 
daha başka bir anlamı var gibiydi. Gözlerini ka-
labalıkta gezdiriyor ve bir şeyler bekliyor ya da 
o şeyleri arıyordu. Dudaklarından tek bir keli-
me bile çıkmasa da düşünceleri cıvıl cıvıldı. 
Sanki onun yanında dikilmiş, zihninin bir yerin-
de değildi de kalabalığı içinde, o yabancı insan-
ların arasındaydı.  
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 “Sana bir şey göstereceğim.” dedi, Hür’e 
bir an bakarak. Bir süre daha bekledi ve gözle-
riyle uygun bir yer bulduktan sonra Hür’ün om-
zundan tutarak kendisine doğru çekti. Hür, om-
zuna sarılan ele bakmamaya çalıştı ve Har’ın 
gözlerini diktiği yere bakarak bekledi. “Bütün 
numaralar sende değil.” dedi Har. “Bende de var 
bir şeyler… Bekle biraz.” 

 Beklediler. Hür’e göre hava hoştu. Tamam, 
pek sevdiği bir yerde değildi ama yanında Har 
olduktan sonra her yere katlanabilirdi. Har, göz-
lerini sabırsızca kalabalıkta gezdirirken Hür, 
onun yüzünü izledi. Sonra Har’ın yüzündeki sı-
kıntıyı gidermek için dikkat dağıtmak adına aklı-
na gelen ilk şeyi söyleyiverdi. “Bir kitapta oku-
muştum,” sözü hatırlamak için duraksadı. 
“Herkesin, herkesin hayatında anlık bir yeri var. 
Ben o anı unutamıyorum. Gibisinden bir şey di-
yordu.” Hür, gözlerini kısıp etrafına baktığında 
belki daha da konuşacaktı ama gözleri Har’a 
çarptı ve onu istediği şekilde, dikkatini dağılmış 
buldu. Gözleri ondaydı ve öyle tatmin olmuş bir 
bakışı vardı ki cümleyi hangi kitapta okuduğunu 
hatırlamayı bile düşünemedi. 

 Neyse ki sonra aradığı şeyi bıraktı ve bu-
lunduğu yere oturarak kendini kalabalığın dışına 
çıkardı. “Belki de buradasın diye gelmemiştir,” 
dedi ağzının içinde ama bakışları Hür’deydi. 
“Teknik olarak bu daha mantıklı zaten. Bulun-
duğun yere yeniden gelemezsin.”  

 “Ne?” Hür gerçekten anlamak isteyerek 
ona doğru eğildi ama Har, aklına bir şey gelmiş 
gibi duraksadı. “Bekle.” dedi hızla. “Hemen geli-
yorum.” 

 Hür gözden kaybolmasını izledi ama geri 
gelen kimse olmadı.  

 Uzun bir süre, beraber geçirdikleri son bir-
kaç dakika, Hür’ün aklında döndü durdu. Har’ın 
hızla gidişi ve bir türlü gelmeyişi, kalbini kırmıştı. 
Bazen, insanın, elinde olmadığı sebeplerden zih-
ninin içine giremediği durumlar olur. Hür, bunu 
çoğu zaman yaşar ama bu kadar uzun bir za-
man boyunca Har’ı rüyasında bile görmemesi 
onu tedirgin ediyordu ki sonunda beklenen ger-
çekleşti. Hür’ün gözleri, alelade bir gün, öylesine 
bir sokaktan geçerken Har’ın kendisini bir türlü 
görmeyen gözlerine kaydı ve istek -içinde do-
ğup büyüyen, hiçbir engelin yıkamayacağı kadar 
büyük bir istek- öyle güçlüydü ki Har’ın yanına 
gidemeden zihninin içine girdi.  

 

 Çıkış 

 Isı, sisin her yerindeydi. Hür’ün yüzünü 
nazikçe okşuyor, onu sakinleştirmek ister gibi 
etrafında süzülüyordu. Hür’ün gözleri, dalgın bir 
şekilde karanın kenarında durmuş, önüne seri-
len huzurun -çünkü morun başka nasıl bir anla-
mı olabilir ki- keyfini çıkaran Har’ın sessiz bede-
nindeydi. Daha sonra içinden dışına -daha içine 
aslında, derinine- taşan isteğe karşı koyamadı 
ve adımlarını hızlandırarak Har’ın yanına doğru 
koşmaya başladı.  

 Har, onu gördüğünde çarpışmayı yumuşa-
tacak herhangi bir harekette bulunamadı. Sade-
ce iki beden birbirine çarptığında Hür’ün kolları-
nı sardığını vücudundan gelen acıyı garipseye-
bildi.  
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 “Seni gördüm!” dedi Hür, sisin sakinliğin-
de bir çığlık gibi çınlamıştı sesi. Okyanusun öte 
yanına kadar yankılanmıştı. “SENİ GÖRDÜM!” 

 “Ben de seni gördüm.” dedi Har, kaşları 
çatıktı ama kızıyor gibi değildi. Onu kendinden 
yavaşça uzaklaştırdı ve olmaz ya, bir hasar var 
mı diye kontrol etmeye başladı. “Çarpıştık hat-
ta.”  

 Hür, Har’ın gözlerinde, boğuk, açık; sığ, 
derin tonlarıyla, siyahının etrafını kaplayan sa-
kin renkte bir muziplik ararken kendini tuta-
madan güldü. “Onu demiyorum ya.” dedi, gülü-
şünü bastırmaya çalışarak. “Duramadım ama. 
Özür dilerim.”  

 Har, Hür’ün keyfine yüzeysel bir ortaklık-
la katıldı bir anlığına. Onun hevesli ve hızlı anla-
tımından bir şeyler kapmaya çalışırken allak 
bullak olmayı hesaba katmamıştı.  

 “Seni gördüm,” dedi Hür. “Gerçekten…” 
Panikle duraksadı. “Nasıl anlatsam…” Zihnini 
gerçeklikten temizlemeye çalıştı ve Har’ın her 
zamanki kelimelerini kullanarak söyleyecekle-
rini sıraya dizdi. “Sen… Dükkândaydın. Kasanın 
önünde. Camdan gördüm. Ben dışarıdaydım. 
Önünden geçiyordum. Seni gördüm, Har. Sana 
seslenmek istedim ama buraya geliverdim…” 

 “Ne diyorsun ya?” dedi Har, kendini 
Hür’den uzaklaştırmak istiyor gibiydi ama gide-
cek bir yeri yoktu. “Nerede gördün? Nasıl gör-
dün?” 

 “Biliyorum biliyorum.” Hür, uzun zaman-
dır bunun olma olasılığını düşünüp kendini 
Har’ın yerine koyuyordu. Bakışlarını yorumla-

ması zor olmadı. “Hayal olduğumu sanıyordun. 
Ben de senin hayal olduğunu sanıyordum. Yani 
birbirimizi zihnimizin içinde hayal ettiğimizi dü-
şünüyorduk ama…” 

 “Ben bir şey sanmıyordum.” dedi Har, el-
lerini Hür’ün hapsettiği kollarından ayırdı ve bir 
adım geriledi. Yüzünde kimsenin -hiç kimsenin
- görmek istemeyeceği bir dehşet vardı. “Ben 
biliyordum. Sen gerçek değilsin. Seni ben uy-
durdum.”  

 “Tamam tamam.” dedi Hür, Har’ın şaş-
kınlığını anlıyordu. Kimse böyle bir şeyin ger-
çekliğine kolay kolay inanamazdı. “Anlıyorum. 
Şaşırdın. Ama beni dinlersen…” 

 Har, ağzının içinde bir şeyler mırıldandı 
ama sesi boğuktu, gözleri bir an onları izliyor-
muş gibi duran dalgasız denize çevrildi.  

 “Gördüm, diyorum.” diye devam etti Hür, 
“Şu an dükkânındasın değil mi?” Panikle ekledi. 
“Yani ailenin dükkânında.”  

 “Molaya çıktım.” diye düzeltti Har. “Ama 
bu bir şey kanıtlamaz ki. Sen kafamın içindesin. 
Bunu bilmenden daha doğal ne var?” Duraksa-
dığında sesindeki korku ve çaresizlik gözlerinin 
rengini titretti. “Bunun olabileceğinden bahset-
mişlerdi.” 

 “Anlatamıyorum ki.” Hür, uzun zamandır 
saklamaya çalıştığı kırgınlığın gözlerindeki yan-
sımasına engel olamadı. Büzülen dudağını en-
gellemek isteyerek ısırdı. “Eğer gerçekten an-
latırsam kayboluruz. Öyle oluyor ya. İnsan zih-
ninde gerçeklikten arınıyor ya. Birbirimizi o 
yüzden bulamıyorduk ya.” 
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 “Ne?” Har’ın anlamsız nidasında sinir de 
vardı.  

 “Gerçeğimden bahsedersem gidiveririm.” 
dedi Hür, tutamadığı bir hıçkırık kelimelerini 
böldü. “Biliyorsun ya. Sen de ben de gerçekleri-
mizi burada anlatamıyoruz. Bunu konuştuk ya 
kaç kere.” 

 “Ben sana her zaman hayatımı anlatıyo-
rum!” dedi Har, sanki daha iyi anlaşılacakmış gibi 
bağırarak. “Söylediğim her şey gerçek!”  

 “Hayır, değil.”  

 “Seni ben uydurdum.” dedi Har, sesinde 
kendini haklı çıkarmak istemenin getirdiği yersiz 
bir hırs vardı. “Zor bir dönemden geçiyordum. 
Yapmamalıydım ama yaptım. Kafamın içinde 
yaşarsan kendimi iyi hissederim sandım ama 
sonra araya bir şeyler girdi… Unutmuştum. 
Unuttum sandım. Sonra seni yeniden gördüm. 
Zihnimde bıraktığım bu yerde. Yine boktan şey-
ler yaşadığım için! Soluk ve renksiz hissettiğim 
zamanlarda kendi içime büründüğüm bir yer 
burası! Neyi anlamıyorsun? Seni ben uydur-
dum!”  

 “Gerçeğim ben de!” Hür, kendini tutama-
dan bağırdı. Elleriyle hızla dudaklarını kapattı-
ğında kaybolmayı bekledi ama öyle olmadı. De-
mek ki bu, hayalini sarsacak kadar gerçek bir 
ifade değildi. Belki de herkes bir parça gerçekti, 
hayalde olsalar bile. Bu yüzden yanlışlıkla da ol-
sa girdiği bu yoldan yürümeye devam etti. Har’ın 
gözlerine bakarken kendinden emin durmaya 
çalışıyordu. “Yürüyorum. Duruyorum. Görüyo-
rum. Konuşuyorum. Duyuyorum. İnsanlar var 

etrafımda. Nefes alıyorum ben!”  

 Har’ın gözleri öyle hızlı dolup kurudu ki 
Hür onun da ağlayacağından emin olamadı. 
“Anlamıyorsun.” dedi Har, sesindeki çaresizlikle 
kısa bir an dursa da hızla kayboldu.  

 Hür, kendini bıraktı. Hayallerine ağlamak, 
gerçeğe hüznünü dökmekten daha kolaydır. 
Yüzünü, buraya anlam vermesi için ekilen his-
lerden yana çevirdi. İçine okyanusun buharın-
dan gelen her ısıyı kabul etti. Rahatlamaya çalış-
mak için daha fazla ağlamak istiyordu ki Har ya-
nında beliriverdi.  

 Oysaki onu son görüşü olduğunu sanıyor-
du. Ne kendisi ne de o -aslında kimse- bu kadar 
keskin zıtların iki yakasında durup da birbirine 
katlanma zahmetine girmez.  

 “Al.” dedi Har, elinde tuttuğu defteri Hür’e 
uzattı. “Günlüğüm. İçinde benim gerçeğimle ilgili 
bir şeyler yazıyor. Eğer açıp içinden bir kelime 
okursan gerçekliğe döneceğiz. Bu senin iddian. 
Eğer dönmezsek ben haklıyım. Bunun riskini 
alabilir misin?” 

 Hür, defteri eline aldı. Dokusu yumuşaktı, 
kapağı siyah. Har’a inanması gerektiğini biliyor-
du. Burada yalana yer yoktur, burayı hayalden 
başka hiçbir şey kirletemez. Kapağı açtı. Kelime-
ler gözünün önündeydi. Başını kaldırdığında 
Har’ı görüyordu, indirdiğinde hayatını. 

Eylül-Kasım 2022  
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 Öztekin Düzgün’ün şiirlerini 
bir araya topladığı ilk eseri 
“Çiçekler Mümkünse”. Arkadaş Z. 
Özger Şiir Ödülü 2022 Sina Akyol 
Özel Ödülü’nü aldı. Kitabı okuduk-
tan sonra oluşan hislerimi ve dü-
şüncelerimi paylaşmak istedim. 

 “Sekiz kare yeter bize yeryü-
zünde/arsalar, buyurun, sizin ol-
sun” dizelerini destekleyen çiçek-
ler arasında bir ev, kapak resmini 
oluşturmuş. Birçok şiirde çeşitli 
açılardan yer alan ev; ümidin, öz-
lemin, kaçışın; belki de gizli bir 
arayışın, bir göçün, kendini bulu-
şun temsili olarak seçilmiş. Bu 
noktada yazarın başlık seçimi, ki-
tabın kapağındaki renkler kadar 
sıcak: Huzur sizi karşılıyor. 

Umut Hissi: “Çiçekler Mümkünse” 

Rabia Uğurlu Doğan 
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 Kitaptaki şiirler doğaya 
meyilli: bal sarmaşığı, erik 
ağaçları, çiçekler, otlar, kediler, 
kelebekler… Canlılığın ve canlı-
nın elinden tutuş sayfalarda 
gezinen yalnızlığı dağıtmak is-
tercesine. Öztekin Düzgün’ün 
şiirleri aynı zamanda tabiatın 
arkasında… Gökdelenlere karşı 
direnen küçük evler. İşte en 
çok da onlar için “Çiçekler 
Mümkünse”. ”Kavga mı istiyor-
sun, tırpanlarla girişiriz gökde-
lenlere.” 

 Kitapta dizelere dağılan 
yalnızlığı paylaşan türküler, 
sesler… Vermekten imtina 
eden düzene karşı bir evin, do-
ğanın vefasına değiniyor. İnsan 
içselleştirebilir ki gerçekten 
yaşamak böylesi. Çiçekler böy-
le yetişir. Birbirini tamamlayan 

şiirlerle oluşan anlamlı atmos-
ferde kendinizi şiirlerin akıcılı-
ğına kaptırırken yola çıkıyorsu-
nuz. Sanki yol üstünde gör-
düklerinize, “Çiçekler Müm-
künse” diyecek gibi.  

 Göçe karar veriş ve bir göç 
telaşı da bekliyor sayfalarda si-
zi. Bu bir tercih mi ya da bir zo-
runluluk mu okuyup hisset-
meli!  Duruşunun ve kaleminin 
sağlam olduğunu düşündü-
ğüm Öztekin Düzgün’e yazma 
konusunda nice güzel yolcu-
luklar diliyorum.  

 “Kalemin ağzına gamzeli 
kelimeler misafir olur.”  

 Daim olsun.  
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 Bakkalın kırık tentesi iniltiyle ka-
ranlığı çoğalttı, yola düşen kar tane-
leri çamurlaştı, sabah namazı için 
kalkan adam boğazını temizledi. Kar 
aralıksız yağıyordu. Minarenin ışıkları 
yandı. Hoparlörlerden gelen cızırtı 
sesleri, eski evlerin arasında gezinen 
rüzgâr, çukurdaki mahalleyi dolaşıp 
yıkılmayı bekleyen iki katlı evden içe-
ri süzüldü. Sokak köpekleri uluyordu. 
Civardaki tüm evler yıkılmış, iki katlı, 
hiçbir özelliği olmayan bu ev sanki 
bilerek bırakılmıştı! Daralan yolda, 
yavaş yavaş ilerleyen Renault'un far-
ları geceyi taradı. Yetmiş dört model 
eski külüstür, birinci viteste homur-
danarak indi bayırdan. Karları eze eze 
ilerledi, stop lambası buzda parlıyor-
du. Araba durdu, Tahsin kapıyı açtı. 
Bu şehirde doğup büyümüş, sonra 
ne yapıp edip tayinini aldırmıştı. Me-
sai arkadaşlarını, yağmurlarında ıs-

landığı nemli şehrini çok seviyordu, 
dahası onu buraya, mahalleye alıp 
alıp getiren bir gizem vardı. Tahsin, 
ağır adımlarla paltosunu dizine çekip 
indi. Boş kutular, kasalar kardan ka-
panmak üzereydi. Akşam yemekte 
fazla kaçırdığı tereyağlı pilavın tadı 
ağzında. Karısını, çocuklarını öpme-
den çıkmıştı, içine dert oldu. Kaputa 
yaslanıp pervazlardaki koyu lekelere 
baktı, karanlık büyüyordu, cebine 
uzanıp selefon kaplı tek sigarayı aldı. 
Parmaklarının arasına koydu, dişiyle 
kesti, direksiyona kapaklanmış karal-
tıya kibrit sordu, ses çıkmayınca vite-
sin arkasındaki boşluğa uzanıp aldı, 
kapıyı kapadı. Derin derin nefeslendi, 
şimdi içi parıltılı ay ışığı... Kuytuda ke-
diler acı acı miyavladı. Sigarayı yak-
laştırıp körükledi, yanaklarını şişirip 
dumanı üfledi. Sobalar tek tük yan-
maya başlamıştı, ince is kokusu bur-

Büyük Kütüklerin Altında  

Uğraş Abanoz 
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nunda, çatıda karlar tozudu, elleri ce-
binde yürüdü, görüş açısı kayboluyor-
du. Uğultuyla döne döne yere düşen 
karlara bakıp sigaraya asıldı. “Dönüp 
dolaşıp neden aynı yere geliyorum 
ben! Neden hep aynı şeyleri düşünü-
yorum, herkes kentsel dönüşüme razı 
gelmişmiş de bir ben karşı çıkmışım!” 
Aklında sorular vardı. “Aklım bana 
oyunlar oynuyor, alıp alıp buralara ge-
tiriyor, bana cezalar veriyor!” dumanı 
saldı. “Geçen hafta defineciler, bu ak-
şam bakalım kim? Ev yıkılmadıkça 
söylentiler artıyor! Kimi hazine arıyor, 
kimi değerli eşya. Herkes bir neden 
buluyor eve girmek için!” Karanlık 
dükkânların yanından geçti, fırına dal-
dı. ”Hayret,” dedi. “Ali abi burada! Ekşi 
mayalı ekmek kokusu, oh, mis, eski 
günlerdeki gibi!” Kürek elinde ateşe 
bakan Ali'nin gözleri çukur, uçurum, 
eli kolu yara bere içinde, ağzında sar-
ma cigara, gözünü kıstı. Yüzünde po-
listen hoşlanmayan insanların ifadesi! 
Tahsin, bakındı, çocukluğuna dair im-
geler aradı, bir renk, bir ses. Ali'nin 
onu tanımamasına kırıldı, belli etmedi. 

Fırının dışında bir rüyayı canlandırıyor 
olabilirdi, belki kapı hiç açılmamıştı! 
Ali, alnı ışıkta, bakışları boşlukta, küre-
ği kenara bırakıp cigarayı yere attı, 
ayağının ucuyla ezdi, izmarit sönmedi. 
Yakasındaki unları fiskeledi. 

 Tahsin, yaklaştı, “Manolya Sokak, 
numara doksan!” dedi; sesi kararlı, 
sorguda, bet... 

 Fırıncı Ali, ocağa eğildi, uzun uzun 
baktı karanlığa. 

 “Kendi evini neden bana soru-
yorsun evlat!” dedi, ses yankılanıp 
durdu Tahsin'in kulaklarında. 

 “Kendi evini neden bana soru-
yorsun evlat! Kendi evini neden ba-
na…!” 

 “Ben,” dedi, Tahsin, “ben onu arı-
yorum! Babamı!” 

 “Unut artık onu,” dedi Ali, “baban 
sele karıştı, sen elinden geleni yaptın!” 
sesi alaycıydı. 

 “Beni de onu da rahat bırak artık! 
Hâlâ bulamadın mı? 

 “Hayır, ama bulacağım!” 
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 Fırıncının dedikleri pek anlaşıl-
mıyordu; kar iyice artmış, yıkık dökük 
mahalle tamamen beyaza kesmişti, 
kapıda biriken karlara döndü Ali. 

 “Defalarca anlattım sana, annen 
ölünce baban yeniden evlendi; sen 
küçüktün, gel zaman git zaman, ba-
ban kayboldu!” 

 “Sen babamın en yakın arkadaş-
larından biriydin, en son seninley-
miş!” 

 “Evet!” 

 “Babam kayboldu!” diye tekrar-
ladı Tahsin... 

 “Evet!” dedi fırıncı,“sel oldu!” 

 “Sel?” 

 Tahsin, fırıncının ela, çipil gözle-
rine baktı; yavaş yavaş kapıya yürü-
dü, çocukluğunu ansıdı, dışarı çıktı! 
Paltosunu sıkıladı. Belindeki silaha 
uzanıp yokladı, limanda duran vinç-
lerin zincirleri karda belirip kaybolu-
yordu. Tipi iyice artmış, soğuk hük-
münü artırmıştı. Yürüdü, yürüdükçe 
düşündü, düşünmüyordu da sanki 
hayatına dair anlar gelip gelip önüne 

dikiliyordu. Kızakla kaydığı yol, odun 
aldıkları burma bıyıklı pehlivan, ör-
dekli kazağı...“Babam orada!” dedi. 
“Kaybolmadı! Evlendiği kadın onu 
odunluğa gömdü!” Adımlarını hızlan-
dırdı, yürüyüp avluya geldi. Etraf ıs-
sızdı, bütün binalar yıkılmış, sokak 
moloz yığınlarıyla dolmuştu. Paslı 
demirlerin içinde köpek leşleri, çıkma 
kapılar, koltuklar, halılar, eşya kalıntı-
ları... Geri dönüp arabadaki karaltıya 
haber vermeyi düşündü, vazgeçti. 
“Tek başıma çözmeliyim.” dedi. Ağ-
zında tüten buharlar kristalleşip dö-
külüyordu. Sigaranın ucunu kara 
bastırıp cebine koydu. Ahşap çitleri 
geçip kapıya vardı, midesi ağzındaydı; 
iki katlı eve süzüldü. Duvardaki re-
simlere baktı; ip atlayanlar, kırmızı 
çiçekli bahçe, bulutlar, gülümseyen 
güneş, dağ, tepe, çimen, bisiklet, 
ağaç, polis arabası... Merdivene yö-
neldi, ilk adımda esnedi bastığı yer, 
silahın kabzasına dokundu, telsizi 
sessize aldı, ev karanlıktı, alışınca di-
ğer adımını attı, usul usul tırmandı 
üst kata. Açık pencereden kar üfürü-
yordu, merdivenin başındaki kapı küt 
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küt çarptı. Tahsin ürperdi, boynundan 
terler süzüldü, odaları dolaştı.“Bu ak-
şam kimse uğramamış!” dedi. Eski ki-
racıdan kalma, Brueghel'in, Karda Av-
cılar tablosuna takılıp kaldı. “Ne ala-
ka!” dedi. Pencereye yönelirken, “ne 
alaka!” diye mırıldanmaya devam edi-
yordu. Şom baykuşlar etrafta hu-hu, 
hu-hu, aklı bulandı. Cinayetler, karısı, 
çocuğu, annesi, babası, kardeşleri, in-
tihar eden sarı saçlı, inci tokalı Rus kız, 
Fırıncı Ali, resimler film şeridi gibi aktı 
zihninde... Yanaklarında yaşla, alt kata 
döndü; odunluğa inen merdivenin 
önünde yaktı feneri, kardeşlerinin 
isimleri duvarda: Esra, Yakup, Ömer. 
Yerde eski gazeteler, “KAYIP ARANI-
YOR!” ilanları... Kulağında fare sesle-
riyle indi odunluğa, feneri kütüklere 
tuttu. ”Bu kütükleri de,” dedi, “ben 
kaldırıyorum, başkası geri koyuyor! 
Soba yakmak için fazla büyükler!” bi-
rini zorladı, var gücüyle iteledi. Feneri 
yaklaştırıp dokundu. Gülümsedi. Taşı 
sertçe vurdu asma kilide.“Asma kilit!” 
dedi, “tam düşündüğüm gibi!” kapak 
gıcırtıyla açıldı. Nefes nefese böğürdü. 

Fötr şapkası, paltosu, botları kusmuk 
içindeydi...”Baba, buldum seni, baba...” 

* 

 Kar ince ince yağıyordu, Liman 
Sokak bembeyaz. Binaların tepelerin-
de antenler kayıp, çınar ağacı çatırdı-
yor, karla kaplı sokakta biri belirdi, ca-
miye giden bir adam, gölgesi rüzgârda 
eğilip büküldü. Kar bütün güzelliğiyle 
örttü çatıları. Adam sokağın başında 
durdu, adam lekeydi, beyazlığın içinde 
parıldayan nokta, arkasında yorgun 
köpekler, a-u-u-u-u-u-u! Yürüdü, 
ateş avucunda alazlandı, lacivert tüttü 
ağzından, dağıldı. Bıyıkları, sakalları 
her nefeste pul pul açıldı. Ağacın al-
tında homurdanan Renault'a yaklaşıp 
baktı. Farlara düşen kar taneleri, deli 
rüzgârlar, ona, ”Geri dön, geri dön!” di-
ye fısıldıyordu. Aracın yanına vardı, 
işaret parmağını büküp buğulu camı 
tıklattı, çıt yok. Yalnız bayıldı bayılacak 
motor sesi. Başparmağıyla kapının 
yuvarlak metalini bastırıp kendine 
çekti. Tahsin,“Baba! Baba!” diye inli-
yordu...  
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yetmiyor yazdıklarım 
yine de sözcüklere yaslı sesim 
 
özledim 
ve bir şehri değiştirsem 
özlediğini bildiğimde 
 
seni iyileştirecek  
sesimi koyacak yerim de yok  
 
günlerin yamalarının  
söküğünü dikiyorum 
ip kesiği doluyor 
acıyor parmaklarım 
uzaklıklar giriyor aramıza  
ellerinin ürkekliği  
uzak aralar büyüyor  
 
yorgundu 
biraz da 
mahzundu ellerin  
ellerin iki yabancı 
 
sesinin gölgesi vardı 
ten sıcağıydı dokunuşlar 
  
yerini değiştiriyorum parmaklarımın 
 
yeniden  

— izini okşuyorum ellerinin 

Osman Özenbaş 
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yine ne çabuk başa dönüyor 
aynı yerde duruyorum 
 
bakıyorum bir başkasından 
yeni izlere takılıyor 
düşüyorum  
 
hep aynı ize değiyorum 
kalıyor 
ve kayboluyorum 
 
çocukların gözlerinden  
gitmelerin adı olmuş  
bakışlar biriktiriyorum 
oyuncak tuttuğu zamanları unutmuş  
ellerinden öpüyorum 
yeni izler ekliyorum 
 
yetmiyor yazdıklarım  
biliyorum  
yetmeyecek de 
yine de sözcüklere yaslı sesim 
 
özledim 
ve bir şehri değiştirsem diyorum 
durduk yerde aklıma düşüyor 
izini okşuyorum ellerinin 
susuyorum  
 
kalıyor gitmelerim 
kalarak gidilmiyormuş  
 
ve izini okşuyorum ellerinin  



”Kör Bıçak” Öyküsüne 

 

 “Öykü” türü için kesin çiz-

gilerden söz edemeyeceğimi-

zi düşünebiliriz. Öyle olsa bile 

metninize “öykü” diyebilmek 

pek kolay değil. Daha çok bir 

mektuba yaraşır ölçüde sa-

mimi bir iç döküş. Naçizane 

tavsiyem bir “kurgu” oluştur-

manız yönünde. 

 

“Aşkın Aklı” Öyküsüne 

 

 Öykünüzü detaya boğduğu-

nuzu gözlemliyorum. Sadece 

gerekli detayları vermeye 

odaklanırsanız iyi öyküler or-

taya çıkacaktır. Bu öykünün 

de konusu itibarıyla iyi bir öy-

kü olabileceğini düşünüyorum. 

  

“Masaj Koltuğundan Nağme-

ler” Öyküsüne 

 

 Öykünüzün ilginç bir içeri-

ği var. Fakat üslubun bu içe-

riği taşıyabildiğini söyleye-

mem. Ayrıca koltuğun kendini 

hemen tanıtmasını ve tama-

men didaktik bir yaklaşım 

sergilemesini pek uygun bula-

madım. Çok güzel bir f ikrin 

aceleye gelmiş hali gibi. Belki 

üzerinde yeniden çalışmak is-

tersiniz.  

 

“Açık Yara” Şiirine 

 

 Şiirinizin içeriğinin biçim-

sel çabanıza oranla sönük 

kaldığını görüyorum. Yayımla-

nabilir özelliği olsa da örneği 

çok fazla diyebilirim. 

Ömer Kaya 



“Usanmanın Online Hâli” Öy-

küsüne 

 

 Çoğu öğretmenin yaşadığı 

ancak belki yazmayı düşün-

mediği güzel bir içerik yaka-

lamışsınız. Fakat bu kadar 

derin bir karakterin hemen 

hemen bütün düşünceleriyle 

okurun karşısına çıkması, or-

tada üzerine düşünülecek bir 

şey bırakmamakla birlikte 

öykünün yapısını da zarar 

vermiş. Usanmayı işleyelim, 

biraz törpüleyerek işleyelim. 

  

“Edebi Resifte Köpek Balığı” 

Şiirine 

 

 Şiirinizin çok güzel bir 

başlığı ve içeriği var. Eleş-

tirdiğiniz sıradanlıkların sı-

radan cümleleri dizelerinizde 

yer bulmasa daha iyi olurdu. 

Her dize çok iyi olmayabilir 

ancak dizeler arasında ciddi 

kalite farkının olmaması ge-

rektiğine inanıyorum. 

 

“Görünüş” Öyküsüne 

 

 Öykünüzün konusunu ve iş-

leniş biçimini sevdim. Olumlu 

da baktım fakat yeterli oyu 

alamadı. Elbette her metnin 

olduğu gibi bu metnin de iyi-

leştirilebilir tarafları var. 

Geçişlerdeki keskinliğin yu-

muşatılabileceğini düşünüyor 

ve başka öykülerinizi de oku-

mayı umuyorum.  

 

 

 

Ömer Kaya 
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