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  Öz Türkçe, eski yazı, yeni yazı, yeni Türkçe derken dil tarihimizde 
yeni bir tartışma dönemi daha açıldı; sosyal medya. Sosyal med-
ya özellikle son on yılda dünyada olduğu gibi ülkemizde de dilin 
sinirlerinden girip zihinlerimizi işgal etti. Bu işgal neticesinde bir-
birimizle iletişim kurma konusunda bayağı zorlanır olduk. Öyle ki 
kuşaklar arasında konuşulan dilin aynı dil olduğu ispata muhtaç 
hale geldi. Bir gecede cahil bırakıldığını savunan bir kısım vatan-
daşımızın –bu son yıllarda– silip süpürülen kelime haznemize ve 
kibrit suyuyla yıkanan dilimizin sanal ve bayağı jargonuna ses çı-
karmamaları da bir nebze samimiyet eksikliğinden kaynaklanıyor 
gibi duruyor. Bizler ne yapabiliriz? Günün koşullarının sunduğu ya-
pay dili ağzımıza sakız edebiliriz ya da eski kafalılığımızı koruyarak 
en azından ileride yerimizi alacak birkaç nesli daha sosyal medya 
hegemonyası öncesi dilden haberdar edebiliriz; tercih şimdi sizin.

  Sunuş yazımızı beğendiyseniz layklamayı, arkadaşlarınızı postun 
altına etiketlemeyi ve dergimize abone olmayı unutmayın; ya da 
boş verin, bu amansız hastalığa yakalanmadan uzaklaşın buradan 
yani bloklayın gitsin.

SİN EDEBİYAT

“Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya 
baktığımız zaman, orada kendimizin en 

gerçek yankısını buluruz.” 
Friedrich Schiller

• favlamak, layklamak: Beğenmek, desteklemek.
• unf yapmak: Bir sosyal medya kullanıcısının hesabını takip etmeyi bırakmak.
• bloklamak: Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarını görmemek ve pay-
laşımlarınızı ona göstermemek için o kullanıcıyı engellemek.
• Gt etmek: Bir sosyal medya kullanıcısının kendisini takip eden başka bir 
sosyal medya kullanıcısını takip etmesi, takipleşmek.
• sıkrinşat almak: Elektronik iletişim araçlarında ekranda yer alan görselin 
fotografiğini kaydetmek, dahili fotoğraf çekmek.
• trollemek: Ciddi ya da ciddi olunması gereken bir konuyu alaycı bir tavırla 
sulandırmak.
• stalklamak: Bir sosyal medya kullanıcısının başka bir kullanıcıyı gizlice takip 
etmesi, gizlenerek izlemek.
• menşın atmak: Twitter’da bir kullanıcının başka bir kullanıcıya kullanıcı adını 
kullanarak ileti yazması, halka açık bireysel mesaj göndermek.
• DM’den yürümek: Bir sosyal medya kullanıcısının başka bir kullanıcıya özel 
olarak ileti yazması, halka kapalı bireysel mesaj göndermek. 
• emoji: Sanal alemde duyguların belirtilmesine yarayan imgeler, görsel di-
jital karakterler.
• takipçi kasmak: Bir sosyal medya kullanıcısının takipçi sayısını arttırmak için 
yaptığı eylemler bütünü, sanal arkadaş edinmek.
• trend topik: Twitter’da bir konunun çok konuşulup paylaşılması durumu ile 
ortaya çıkan odak durum, popüler konu.
• PP: Bir sosyal medya kullanıcısın hesabında yer alan fotoğrafı.
• tıklanmak: Sosyal medyadaki videoların izlenme durumu, seyredilmek.

SOSYAL MEDYA SÖZLÜĞÜ

internetten sipariş adresi 
www.shopier.com/sinedebiyat 
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  Bir toplumun akla gelen ilk ortak 
paydası o toplumda konuşulan dildir. 
Sahip olunan kültürel değerlerin, gele-
neksel yapının, sosyal yaşantıdaki pay-
laşımların merkezinde de dil vardır. Dil, 
bir toplumun –etnik köken fark etmek-
sizin- kimliğidir. Dil ve toplum birbirin-
den ayrı düşünülemeyeceği gibi her iki-
sinde de yaşanan herhangi bir değişim 
yine dolaysız olarak birbirlerini etkiler. 
Birçok görüşün de dile getirdiği gibi; 
dil yaşayan bir varlıktır ve dolayısıyla 
değişime, gelişime, gerilemeye açıktır. 
Bu yüzden toplumlarda infial yara-
tan tüm olaylar ilk olarak dili etkiler.

  İçerisinde yaşadığımız ve doğal bir 
parçası olduğumuz toplumumuz, yüz 
yıllar boyunca yaşantısal ve kalıtsal 
olarak değişimlere uğradı, uğramaya 
da devam ediyor. Geçmişin şimdiye, 
şimdinin geleceğe aktarımı yapılırken 
dilimizin yükü hafızalarımızın biriktirdi-
ği imgeler, sesler, olaylar kadardır. Bu 
yük zamanın dönüşümünden nasibini 
alır. Biz doksanlar kuşağı olarak hem 
geleneksel kültürü hem de iletişim ça-
ğının bozup yeniden inşa ettiği yeni 
nesil kültür olarak adlandırabileceği-
miz sosyal medya kültürünü yaşadık.

  İletişim çağının belki de geçmişle bağ-
larımızı koparacak en net olumsuzluğu 
dilin gerçekliğini yitirmesi, diyalog ka-
pılarının sanal duvarlarla kapatılması-
dır. Özellikle son yıllarda –iletişim çağı-
nın getirdiği rüzgarla beraber- evrensel 
bir toplama dil meydana geldi. Bu dil 
tüm dünyanın yaşantısal farklılıklarına, 
ihtiyaç ve zorunluluklarına aldırış et-
meden kendi fonetiğini ortak paydaya 
kabul ettirdi. Hemen hemen her gün, 
mekansal fark gözetmeksizin herkesin 
dilinde anlaşılması güç fiiller ve tercü-
meye muhtaç anlatılara şahit oluyo-
ruz. Dildeki bu erozyon irdelendiğinde 
kendimizi kültürümüze yabancı hisset-
memiz kaçınılmaz oluyor. Zamanın 
tüm dünyayı evirdiği, insanların öz 
benliklerinden soyutlanmaya başladığı 
günümüzde, dilin bozulmasında en bü-
yük etken hiç şüphesiz sosyal medya 
sahalarıdır.

    Teknolojideki gelişmeler bir yandan 
gündelik hayatı kolaylaştırırken diğer 
yandan da bireyi toplumdan uzaklaş-
tırıyor. Kültürel değerler hızla önemini 
yitiriyor ve retro bir çözülmeye doğru 
itiliyor. Yalnızlaşan ve kimliğine yaban-
cılaşan birey, sosyal medyanın ulaşıla-

Yaşar ERCAN

İLETİŞİM ÇAĞINDA DİLİN BOZULMASI VE 
EVRENSEL TOPLAMA DİL

  Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesini şöyle özetler: “Her birimiz bü-
tün varlığımızı ve bütün gücümüzü bir arada genel istemin buyruğuna verir ve 
her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası kabul ederiz.”

“Bir dilin kuvveti, yabancı olanı itmesi değil 
onu yutmasıdır.” Wolfgang Van Goethe



bilirliği, eğlence ve paylaşım sahasının 
genişliği sebebiyle sanal bir dünyanın 
parçası oluyor. Birkaç dilin karıştı-
rılmasıyla türetilen kelimeler, kasıtlı 
olarak hatalı kullanılan ve sonra doğ-
rusunun unutulduğu kelimeler, anlatım 
bozuklukları dilin işlevselliğini zarara 
uğratıyor. Dolayısıyla dilin bileşenleri 
de (biçim, içerik, kullanım) bu zarar-
dan payını alıyor. Aristoteles’e göre 
dil ruhun işlevidir, bir nevi kendini ses 
ile inşa etme ve toplumsallaşmanın 
önemli formlarındandır. Benzer man-
tıkla hareket eden sosyal medya dili; 
gerçek hayattan kopuş ve yeni dünya 
düzenine adapte olma sürecinde gayet 
başarılı olmuş görünüyor. Oluşturulan 
evrensel toplama dil; kişisel farklılıkları 
ve aidiyet hissini zedelerken bireyi ne-
redeyse dijital mankurtluğa vardırıyor 
ki bu hal; kuşaklar arasındaki paylaşı-
mın azalmasına, monologların artma-
sına ve kolektif yalnızlıkların güçlü bir 
zırhla izole edilmesine neden oluyor.

  Foucalt; yeni dünyayı anlamlandır-
ma, sınıflandırma ve ifade etmek için 
yeni sözcüklerin yeterli olmadığını, bir 
şeylerin yerinden edildiğini, dolayısıyla 
da hakim olan yeni epistemik yapının 
yeniden üretime geçmesi gerektiğini 
söylerken sanırım günümüzü anlam-
landırmada yeni bir dil yaratımının 
kaçınılmaz olduğunu da vurgulamak 
istemiştir. Zira dilin ruhu anlamdır.

    Yeni dünya düzeni, yıkım-inşa sü-
reçlerinin ardından alt kültürü besleyen 
damarları tek bir arterde toplarken an-
lamsızlığın yüceltilmesine alabildiğince 
fırsat verdi. Maddenin yanı sıra soyut 
kavramların da içinin boşaltılması bi-
reyin kontrolünü kolaylaştırdı ve eşik 
bekçilerinin herhangi bir güç kullan-
masına gerek kalmadan egemen güç

olan sosyal medya ağlarının müdaha-
le alanını arttırdı. Nihayetinde evren-
sel bir teslimiyet söz konusu. İçinde 
bulunduğumuz sosyal medya kültürü-
nün bozduğu bazı kelimelere bakalım; 
layklamak (beğenmek), falovlamak 
(takip etmek), bloklamak (engelle-
mek), RT’lemek (paylaşmak) ve ni-
celeri. Tv’lerden radyolara gerek dizi 
filmlerde gerekse reklam kliplerinde 
artık kullanılan bu kelimelerin Türkçe 
karşılığı varken yine de böyle kulla-
nılıyor olmaları etkilenen ve yeniden 
anlamlandırılan dili güçsüzleştiriyor. 
Ekonomik, politik, mühendislik ve etik 
değerler alaşağı olabilir, yeniden üre-
tilir fakat linguistik bir çöküntüde bin-
lerce yıllık birikimler, kültürel değerler, 
öz benlikler asla yerine konulamaz. 
Çünkü dilin ölümü matematiksel ve 
estetik değerlerle durdurulamaz. Dilin 
ölmemesi için beslenmesi, beslenmesi 
için o dilin kelimelerinin yaşatılması, 
söz diziminin korunması ve kullanımın 
devam ettirilmesi gerekir. Zira dilin bi-
leşenlerindeki değişmeler o dili geliştir-
mez, başka bir dille yer değiştirmesine 
sebep olur. Kuşaklar arasındaki -bana 
göre- en önemli köprü olan dilin sos-
yal medyaya rağmen hayatta kalması-
nı sağlamalıyız. Bu kendi özgür gele-
ceğimiz için zaruri bir çaba. Etrafımızı 
kuşatan bu gölge düşman tüm özgür-
lüğümüzü elimizden almadan dilimizi 
saran bulaşıcı kelimelerden arınmayı 
ve korunmayı öneriyorum.

KAYNAKÇA

Hülür, Himmet. “Epistem ve Dil: Michel Foucault’da 
Tarih ve Eklemlenme”, Ekev Akademi Dergisi, sayı 
39.
Foucault, Michel. Sonsuza Giden Dil , çev. Işık Er-
güden,
İstanbul, Ayrıntı Yayınları ,2006.
Rousseau, Jean-Jacques. Toplum Sözleşmesi, İstan-
bul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.
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“İnsan dilde ikamet eder.” Jacques Lacan  



  Bir insanın doğumundan sonra or-
talama on sekizinci ayından itibaren 
anlamlı ilk sözcüklerini çıkarması bek-
lenir. Bebek bu dönemde tek ya da iki 
sözcüklü basit ifadeler, iki-üç yaşına 
geldiğinde de basit sıralı cümleler ku-
rabilir. İngilizler ve Almanlar okul ön-
cesi dönemi çocuklarına iki bin kelime, 
yedi-on iki yaş grubundaki çocuklarına 
ise en az beş bin kelime kazandırmayı 
hedeflemektedirler. Ülkemizde yapılan 
bir saha araştırmasına göre altı-yedi 
yaş arası çocukların pasif üç bin civarı 
kelime hazinesi olduğu tespit edilmiş-
tir. Ancak Girne-Amerikan Üniver-
sitesi’nde yapılan bir araştırmada ise 
yetişkinlerin günlük konuşmalarında 
ortalama dört yüz kelime kullandığı 
tespit edilmiştir. Öyle ki bu araştır-
mada kırsal bölgelerde günlük kırk-elli 
kelime ile yaşamlarını sürdüren insan-
ların varlığına bile rastlanmıştır. 

  Dip Soru: Nasıl oluyor da altı-yedi 
yaşındaki pasif üç bin kelime; sosyal-
leşmenin artması, birbirinden farklı 
çevrelerle etkileşimin çoğalmasıyla 
beraber sözcük dağarcığının da paralel 
olarak gelişmesi beklenirken, yetişkin-
lik döneminde dört yüz aktif kelime 
olabiliyor?

  Cevap: Okuma! Dinleme! Ama çok-
ça izle! 

  Dil, insanın dünyadaki yerini ve de-
ğerini belirleme gücüne sahip bir olgu-
dur. Hayatımızdaki anlaşmazlıkların ve 
kaosun altında kendini doğru şekilde 
ifade edemeyen insanların, gelişmemiş 
algılarının yattığını anlamak, ancak 
gelişmiş bir kelime dağarcığıyla müm-
kündür. Bebekleri gözlemlediğimizde 
ilk kelimelerini çıkarana kadar basit 
hayati ihtiyaçlarını yüksek, rahatsız 
edici seslerle yetişkinlere ifade etmeye 
çalıştıklarını, yetişkinin onu anlayama-
dığı durumlarda da bebeğin isteklerini 
daha çok bağırarak ve hatta çığlıkla 
ağlamalar şeklinde ifade etmeye baş-
ladığını görürüz. Hayatımızdaki anlaş-
mazlıklarımızın temeline baktığımızda 
da ya kendimizi anlatamadığımızı ya 
da anlaşılmadığımızı görürüz. Kısaca 
iletişimsel sorunlarımız var diyebiliriz.
Yetmiş sekiz bin ana kelimesi olma-
sına rağmen yalnızca dört yüz kelime 
kullanarak büyük tasarruf yapan bir ül-
keye; eğitim sistemiyle ve refah yaşam 
seviyesi ile birçok dünya ülkesine mo-
del olmuş, kıskanılan ülkeler arasın-
da olan Finlandiya’nın dil mücadelesi 
biraz ütopik bir hikaye gibi gelebilir. 
Halbuki her haliyle bataklıklar ülkesiy-
di Suomi. İklimi, coğrafyası, eğitim sis-
temi, ekonomisi ve işlenemeyen top-
rağıyla tarımı… Çok uzun yıllar İsveç 
sömürüsüne maruz kalan Suomi’nin 
Finlandiya olma serüveni, dillerine sa-
hip çıkmalarıyla başlar.

Cemre ÖZCAN

DİL-KÜLTÜREL GÜÇ İLİŞKİSİ,
 ÖZ MUHASEBE
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  Marx’a göre kültür, “doğanın yarat-
tıklarına karşılık insanın yarattığı her 
şeydir.” Kültürü kuşaktan kuşağa akta-
ran en önemli araç ise dildir. Bir halk 
acısını ve mutluluğunu, savaşlarını ve 
zaferlerini, doğumlarını ve ölümlerini, 
sılasını ve vuslatını, danslarını ve yasla-
rını, ektiği tohumu biçtiği ekini, sevdiği 
kadını, öldürdüğü adamı, aşklarını ve 
dramlarını, kaçışlarını yakalanışlarını, 
ağıtlarını ve inançlarını ancak ve an-
cak dilin gücü ile aktarabilir kendinden 
sonraki kuşağa. Elias Lönnrot tarafın-
dan derlenen ‘Kalevala Destanı’ Fin 
halkının eski tarihini anlatan masalları 
içeren bir eserdir. Başından beri ede-
biyatına, diline sahip çıkan Fin halkı 
için Kalevala Destanı da uyanma ve 
ayaklanma sürecinde halkı bir arada 
tutmayı başaran güçlü bir halka olmuş-
tur. Halk, destanın da etkisiyle genel 
tarihine ulaşıp, kültürel köklerine sıkı 
sıkı sarılmaya başlamıştır. Aydınlanma 
ve kalkınma sürecinde Fin halkı, Fin-
ce gazete ve dergiler çıkarmış, okul-
lar açmış, köy köy, kapı kapı gezerek 
kültürel aktarımda bulunmuşlardır. Ve 
bugün Finlandiya özellikle eğitim ala-
nında dünyanın lider ülkeleri arasında 
sağlam bir yer edinmiştir.

  Bize dönecek olursak ülkemiz, köklü 
ve çok uluslu bir geçmişe sahip. Ayrıca 

coğrafi konumu itibariyle birbirinden
farklı kültürler arasında köprü duru-
munda olması da birçok ülkeye göre 
etkileşime daha açık olmasını sağlıyor. 
Bu konum ve köprü durumu, Ortado-
ğu, Balkanlar ve Akdeniz kültürleriy-
le çokça kültür alışverişi yaşanmasını 
sağlıyor. Coğrafi konum olarak aynı 
topraklar üzerinde Hititler, İyonyalılar, 
Frikyalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve 
Osmanlılar olmak üzere birbirinden 
farklı medeniyetler yaşamıştır. Bu du-
rum farklı dillerin, farklı inanışların, 
birbirinden ayrı ekonomik durumların 
bir zenginlik olarak bir arada yaşamı-
nı kolaylaştırmıştır. Ortak coğrafyanın 
kültürleri arasında uyum sağlanması 
problem teşkil etmezken farklı kültür-
lerin diğer kültürü baskılamak suretiy-
le, ülkelerin kültürünü zayıflatmaya ya 
da değiştirmeye başlaması o kültürün 
gelecek nesillerinin kültür bilinci açı-
sından riskli bir durum yaratır.

  Bir dilin zengin ya da yoksulluk duru-
munu belirlemek için sözcük sayısına; 
evreni, bilim, sanat ve soyut kavramla-
rı karşılayabilme gücüne; aynı kavram 
alanında çeşitli sözcüklere sahip olma 
durumu ve söz varlığının hangi ölçüde 
kendi sözcüklerinden oluşuyor olması-
na bakmak yeterlidir.
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“… Arvidsson şöyle yazıyordu: ‘Öncelikle di-
limizi saymalı ve korumalıyız; o var olduğu 
sürece biz kendimizi halk olarak hissedebi-
liriz. Atalarımızın dili kaybolursa, halk da 
kaybolur ve mahvolur.’ Fakat dili korumak 
yetmiyordu. Onu geliştirmek hatta statüsü-
nü yükseltmek, ‘büyük’ vilayetin resmi dili 
yapmak gerekirdi.” 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov
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  Yabancı kültürlerle alışveriş halinde 
bulunmanın avantajı kadar, dilimiz açı-
sından dezavantajı da çoktur. Alışveriş 
halinde olduğumuz kültürler teknoloji-
si, yaşam biçimi ve felsefesiyle beraber 
giriyorsa hayatımıza, sözcüklerin gir-
mesi de kaçınılmaz bir sonuçtur. “…
Her sözcük, bilim ve felsefe tarihiyle 
birlikte, bir kültürel geçmişi yansıtır.” 
(Orta Zekalılar Cenneti, Zülfü Liva-
neli) Dilimize başka dillerden geçen 
sözcükleri kendimize uyduracağız, öz 
Türkçeye çevireceğiz diye şekilden şe-
kile girmek, seslerle ve hecelerle vals 
yapayım derken kaptaş oynamak gibi 
komik bir durum ortaya çıkarıyor.

  Aslolan farklı kültürlerden gelen söz-
cükleri Türkçeleştirme çabası değil, 
kültürü bir bütün olarak ele alıp; sanat, 
edebiyat, felsefe, bilim, teknoloji ve 
spor alanlarında hali hazırdaki kültü-
rel geçmişimize sahip çıkıp, dönemin 
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek, 
zenginleştirmeye çalışmaktır. 

    Sosyal medyanın, değişen dünya 
düzeni ile birlikte mutlak güç sahibi ol-
maya başladığı çağımızda dilimizin dış-

sal saldırılara karşı ne kadar korunak-
lı olduğunu tartışmalıyız. Sanal dilin 
Türkçe’de yer alan kelimeler üzerin-
deki bozucu etkisini irdeleyip duruma 
göre pozisyon almalıyız ki kültürel 
aktarım gelecek nesiller için sekteye 
uğramasın. Maalesef gözlemlediğim 
kadarıyla dört bir yanımız çevrelenmiş, 
herhangi bir dile ait olmayan ilginç ke-
limelerle kuşatılmış durumdayız. Hali-
hazırda yeteri kadar kullanmadığımız 
kelime haznemiz daha da zarar uğru-
yorken yapmamız gereken en önemli 
şey kendi dilimizle bu bozgunculuğa 
karşı koymak ve özgün ifade tarzımız-
la kendi kelimelerimizi türetmektir, 
sosyal medyanın bize direttiğini kul-
lanmak değil. 

KAYNAKÇA
    
Petrov, Grigory. (2017), Beyaz Zambaklar Ül-
kesinde, İstanbul: Şule.

Tosun, Cengiz. Dil Zenginliği, Yozlaşma ve 
Türkçe, Journal of Language and Linguistic 
Studies Vol.1, No.2, October 2005

Livaneli, Zülfü. (2015), Orta Zekalılar Cenneti, 

İstanbul: Doğan Kitap.

“Bugün kültür dili, bilim dili olarak nitelenen 
Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İs-
panyolca gibi diller, bütün alanlarda, yüzyıl-
lardan beri gerçekleşen gelişmeleri bünyele-
rine yansıtabilmiş, genel ve özel kavramlarla 
bir eğitim-öğretim dili oluşturabilmiş, soyut 
kavramlar ve eşanlamlı öğeler açısından da 
zenginleşmişlerdir.” Dil Zenginliği, Yozlaşma ve Türkçe, 
Prof. Dr. Cengiz TOSUN
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Asırlık uğultudur bir çöl alıp
götüren çoğu şeyi; pistten çıkıyor uçak 
basit umutsuz bir kalkışla.
 Müzik, ayrılması 
 gereken, 
 ta içinde 
 zihnimizin
sanki yıllar parçasıymış gibi 
aynı sesin, uzayıp gidiyor
  kalbin gizli edimine.
  Dahası: orada
 sevgi onu kurşunlayacak
 çılgın bir pilot gibi. Çöl
sosyal ve adanmamış bir boşluk, çünkü 
orada başka her şey salt propaganda sayılır.
 Aşınmış kireçtaşı 
 bir mağara kalbimiz 
 baskıyı toplumsal
bir zeka kılan: olmazsa olmaz bir haber
ya da güncel bir gerçek
tüm ardımızda bıraktığımız mesafenin de üzerinde 
ve daha da ötesine, dek.
 Ya da en nihayetinde, su gibi 
 herhangi bir çölün
 ilk sosyal akıcılığı olmak: sarnıç
ardından gelir ve sahte gücün kapılarını aralar.
Bu şey uçuşun incelen hüznünü yapan 
son kopuşu, kalbin: o
 haberler insanın kendisi ve aşk 
 içinde yanan dürtünün şekli
  bir müzik cümlesinde
  yakınlaşsa da 
 en uzak
 geçmişe
 ulaşmayan.
Ki geçmişle kalbin her çölü ve göğü
aşıp geçebilecek ve geçecektir,
bir hamle yapıp hayal etmemekten vazgeçerek:
 aşk, her zaman 
 olduğumuz yere 
 geri
 uçuştur.

Havaalanı Şiiri: Hayatta Kalmanın Etiği
Jeremy Halvard PRYNNE

İngilizce’den Çeviren: Muharrem YENİ



  Yaşayan bir dil gelişmeye muhtaçtır. 
Kültürel, ekonomik ve teknolojik geliş-
melerin etkisiyle değişim göstermekte-
dir. Dili konuşan toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda dil yenilenir ve değişir. 
Değişime engel olmak adına yapılan 
girişimler değişimi engelleyemez. Ha-
yat bulan bir dil tartışmaya ve değişime 
açıktır ve sadece ölü diller değişmez. 
Bazı görüşler, sosyal faktörlerin dil de-
ğişimlerinde önemli bir yeri olduğunu 
ve toplumsal alandaki değişikliklerin 
dile yansıdığını söyler. Bazı görüşler 
ise toplumdaki değişimlerle dilbilimini 
özdeşleştirmeyi dilbilimin sınırlarını aş-
mak olduğunu söyler. Dilsel davranış, 
bir sosyal davranıştır ve belirli kural-
lara göre düzenlenmiştir. Toplumun 
karışıklıklar yaşadığı dönemlerde yeni 
sözcükler kabul etmesi daha kolaydır. 
Örnek olarak Fransız dilini verebiliriz. 
Fransız İhtilali sırasında Fransız dilinde 
çok fazla değişiklikler olmuştur.

  Peki ya kültürel değişim dili ya da dil, 
kültürü ve edebiyatı nasıl etkiler? Kül-
tür, dil aracılığıyla nesiller boyu aktarı-
labilen bir özellik taşır. Bu özelliği bize 
kültür ve dili ayrı tutamayacağımızı ha-
tırlatmaktadır. Kültür kavramı, üzerin-
de birçok fikir yürütülen ve çeşitli ta-

nımlar geliştirilen bir kavramdır. Kül-
tür, ilk önce düşüncenin genel durumu 
olarak incelenmiştir, daha sonraları 
toplum içinde entelektüel yapının ge-
lişimi olarak ifade edilmiş, ilerleyen za-
manlarda sanatın genel yapısı olarak 
görülmüş ve yüzyılın sonlarında ruhsal 
ve düşünsel yaşam şekli olarak tanım-
lanmıştır. Matthew Arnold, kültürü 
mükemmele ulaşma uğraşı olarak ni-
telendirmiş ve insanoğlunun birbiriyle 
uyumlu bir şekilde ulaşacağı mükem-
meliyetin insanlığı her yönüyle gelişti-
receğini ve genel anlamda yaşanacak 
bir mükemmeliyetin de toplumu bütün 
yönleriyle iyileştireceğini savunmuştur.

  Kültür ve dil bir araya gelince aklımı-
za genel anlamda yazınsal eserler gel-
mektedir. Kültürün uğradığı değişimle-
rin dile ve dilin aracılığıyla edebiyata 
yansımalarını günümüzde çok fazla 
hissetmekteyiz. Edebiyattaki dil onu 
diğer birçok sanattan ayırmaktadır. 
Rönesans döneminin sanatçısı Mic-
helangelo’nun, Hz. Musa heykelini bi-
tirdikten sonra çekicini onun suratına 
fırlatıp “konuşsana!” diye haykırması, 
figür olarak eserin merkezinde buluna-
bilme etkinliğinde olan ‘kişi’ye sadece 
edebiyatın kazandırdığı temel bir insa-

Dilan ŞATIR

SÖZCÜKLERİN ZİHİNDEKİ VARLIĞI
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ni öge olarak öne çıkartırken, dilin 
varlığı oldukça güçlü şekilde vurgulan-
maktadır. Dilin edebiyatla bağlantısı-
nın yanı sıra insanla olan bağlantısını 
Heidegger, “dilin kendisi aslında ede-
biyattır.” sözüyle estetik bir zemine 
yerleştirir. Okuduğumuz her satır di-
limize, dilimizdeki her anlam haya-
tımıza, hayatımızdaki her adım ise 
kültürümüze yansımaktadır. Ve tüm 
yansımalar bize yeni bir dünyanın ka-
pısını açmaktadır... Dil bir yaşam, ya-
şam ise var olmak demektir. Varoluş 
felsefesi ise Jean-Paul Sartre ile anıl-
maktaydı. Jean-Paul Sartre ünlü Fran-
sız yazar ve düşünürdür.   

  Sartre’ın edebiyat ve dil üzerine söy-
ledikleri günümüz edebiyatını çok iyi 
yansıtmaktadır. Yazarın iyileştireme-
diği ve daha fazla zehir saçmaya de-
vam ettiği bir hastalık için çoğu zaman 
tedavi mümkün olmamaktadır. Sartre 
sözcüklerin gücünü “Sözcükler” adlı 
eserinde birçok kere dile getirmekte-
dir.

  Eserinde dil aracılığıyla dünyayı keş-
fetmek için dili bir dünya olarak gö-
rüp, ona bir varlık kazandırmak iste-
mektedir. Sözcükleri zihninden yazıya 
dökerken onlara kazandırdığı varlık 
bilincinden bahsederken, onları dille 
var edeceğinin üzerinde durmaktadır. 
“Sözcükler”, Jean-Paul Sartre’ın ken-
di hayatı üzerinde durmakla beraber 
Sartre’ın dile ve sözcüklere olan bakış 
açısı bizlere yazdığımız her cümleyi bir 
kere daha okumamız gerektiğini hatır-
latıyor.

KAYNAKÇA

Akay, R. (2007). “Dil Değişiminin Dilsel ve Toplum-
sal Nedenleri”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4 
(1), ss.1-9.

Oğuz, E.S. (2011). “Toplum Bilimlerinde Kültür Kav-
ramı”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2), ss.123-139.

Sartre, J.P. (2010). Sözcükler, 5. Baskı, İstanbul: Can 
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“...Yazarın ödevi, küreğe kürek demektir. Kelimeler 
hastaysa, bu hastalığı iyileştirmek ödevi bize düşer...”
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Benimle ölüler arasında denizler
ve telgraflar var.
Yıllardır ne bir gemi gelir
ne de kalkar. Ama her zaman 
soğuk, çetin, aman vermeyen telgraflar var.

Sahilde ve çıkamadan oracıkta.
Volta atarım, gelir peşimden telgraflar.
Susmazlar, bir adam ve bunca havadise
evim dar.

Görüyorum seni karanlıkta, esrarengiz şehir.
Apansız alevlerle dona kaldım.
Senden bana, ricalar,
benden sana, suskunluk.
Ama karanlıkta buluşuyoruz.

Hepinizi duyuyorum, gölge kardeşler.
Ekmekte, deride, öfkesiz uysal 
şeylerin üzerinde,
dost sesler duyuyorum, gizli 
notlar, kodla yazılmış mesajlar.
 
Telgraflar rüzgârla geldi.
Kaç bozkır, kaç feragatname geçti!
Her yalnız adam bir sandal yapmalı kendine
ve telgraflar nereye çağırıyorsa 
yelken açmalı denize.

Havadisler
Carlos Drummond de ANDRADE

Portekizce’den Çeviren: İbrahim ERCAN



Dolunayda ders gibi öpmek seni.
Bir dağ çiçeği nasıl tutunursa dorukta,
öyle işte, açılıverdi yeşilinde tutsak çiçektacım,
böyle bakmasaydı yüzüme ondördün
hiç. Yapraklığım mı kalır
ne dağ, ne doruk, ne de çiçek
yalan mı konağımda bunca karın, buzun serinliği.
ne çıkar aramıza giren yalnızca geceyse
gövdemi titreten aydan ak ışığın
yüzüme vurmuş bir kere.
Şimdi ovaların genişliğinden çalan
bulutun al gelinciğini mi kıskanacağım.
Ayın yaşı düşmüş ırmakların
cana kana her akışı, her sürüyüşü
bir öncekinden ıpıslak
gümüş kuşağını
ağaçlara, dağlara, taşlara,
eteklerimden doruğuma
yaprak yaprak
ıssız bir dağ çiçeğiymişim meğer,
ışığında gördüm kendimi, çıplak
yatağımda tok uyanışım ondan mıdır
gündüzün geceye çöken açlığı 
gökyüzünde ak kazıntı. 
Senin yüzünden ve işte bu senin yüzün
böyle değmeseydi köklerime ondördün
hiç. Yapraklığım mı kalır,
ne dağ, ne doruk, ne de çiçek
daha gündüzleri doğurmamış hayat 
koynuna yaslanıp
yusyuvarlak gecenden bir öpüşle 
öpmek seni dolunayda ders gibi.

Dolunayda Ders
Çiyil KURTULUŞ
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Özay ERDEM

PARMAK UÇLARINDAKİ YAZGI

  Yaşarken fon müziğine ihtiyaç du-
yardı yazarım. Sessizlikten ruhunu sa-
kınırdı. İşe giderken kulaklığını takar, 
mutfakta yemek yaparken radyosunu 
açar ve uykuya sevdiği şarkılarla dalar-
dı. Bilinçli olarak mı yapmıştı bilmiyo-
rum ama perdeler açılıp oyun başladı-
ğında ortada müzik falan yoktu. Kuru 
kuruya çıkmıştım sahneye. Koltuklar 
ise boştu. Bana güzel bir macera yaşa-
tabilirse yazarım, o zaman diğer insan-
lara da haber verecekti. 

  Sahnenin ortasında öylece bekliyor-
dum. Aniden bir kitaplık belirdi. İstem-
sizce başımı çevirdim ve içinden bir 
sözlük yere düştü. Aldım. Sayfalarını 
karıştırdım. Kukla kelimesini bulunca 
da durdum: Ruhu olmayan şey. Bu du-
yup duyabileceğim en ağır küfür olma-
lıydı. Sonra yazarım böyle bir girişten 
vazgeçmiş olacak ki elimdeki sözlükle 
beraber kitaplık da yok oldu. 

  Kalın parmakları klavye üstünde hız-
lıca gezindi. Yine bekledim. Önce her 
yer karardı ardından üstüme bol yıldızlı 
ve mehtaplı bir gökyüzü koydu. Dal-
ga sesleri geldi kulağıma. Yürüdüm. 
Kumsalda ateşin etrafında şarkılar söy-
leyen gençleri buldum. Ben bir kuk-
laydım. Bu gençlerin arasına aniden 
dalıp pervane gibi atabilirdim ateşe 
kendimi. Ama yazarım bunu sıradan 
bulurdu. Çünkü kamp ateşi etrafında 
toplanan gençlerden artık bahsetme-
yen kalmamıştı.

  Zihninde bana verilecek rolü bekler-
ken bütün öykü kahramanlarının da 
aslında yazarın kuklası olduğunu dü-
şündüm. Hayır diyerek itiraz etti bu 
sözüme yazarım. Kahramanların da 
baş kaldırıp kalem sahibini dinlemedi-
ği bir evre vardır, dedi. Bunun saçma 
olduğunu aslında o da biliyordu. Ama 
yazarlar böyle şeylere inanmayı sever-
di, üstelemedim. Hem “da” bağlacı ve 
aynı kelimeye bir paragraf içinde bu 
kadar çok yer vermek doğru değildi.
Belki bir süper kahraman olmamı is-
terdi yazarım. Sıkılan kurşunlar kar-
şısında ölmeyen bir kahraman. Eğer 
bir kuklayı silahla vursaydınız ölmezdi 
çünkü. Belki kurşun tahta gövdesinin 
içinde hayatı boyunca bir yerde sıkışıp 
kalırdı o kadar. Zihnine baktım. Bir 
çağrışım yaklaşıyordu. Çocukken sey-
rettiği bir film: Terminatör. İyi makine 
ve kötü makinenin savaşı. İyi makine 
kurşunlansa da ölmüyor ama vücudun-
da iz kalıyordu. Kötü makine ise bir 
üst modeldi ve kurşunlanınca kendini 
hemen yeniliyordu: cennete öykün-
me. Bir an bu çağrışımdan etkilendim. 
Ama yazarım masadan kalktı ve mut-
fağa geçti. Az sonra elinde kahvesi ile 
döndü.

  Bir yudum aldı kahvesinden. Par-
makları kafasındaki yeni dünyayı yaz-
maya koyuldu. Bekledim. Çamurlu bir 
su birikintisi içinde kolum kopmuş ya-
tarken buldum kendimi. Gece yarısına 
doğru yaşlı bir adam hasarlı gövdemi

s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
18

//

14



yerden aldı ve evine getirdi. Sonra da 
çamurumu temizleyip kopan kolumu 
onardı. Sabah olduğunda bir çocuğun 
elleri arasındaydım. Bu eğlenceli olabi-
lirdi. Çünkü çocuklar kuklaları severdi. 
Odasına geldiğimizde sayısız oyuncak-
la karşılaştım. Benden katbekat güzel-
leri vardı aralarında. Kolayca gözden 
çıkarıldım ve başımı duvara çarptı. 
Gövdemden ayrılmış yerde yuvarlanır-
ken yazarıma baktım. Şımarık çocuğa 
kızdı ve böyle bir girişten de yavaşça 
vazgeçti. 

  Kalın parmaklar tekrar klavye üs-
tünde ritmik sesler çıkardı. Bekledim. 
Güney ülkelerinden gelen o esintilere 
benzemeyen bir sıcaklık yaladı yüzü-
mü. Gözlerimi açtım. Yanan bir evin 
önünde duruyordum. Hemen ardın-
dan içeride çocuğum kaldı diye feryat 
eden bir anne çıktı ortaya. Zihnine 
baktım yazarımın. İçeriye girip ço-
cuğu kurtarmamı ve insanların gözü 
önünde yanarken kahraman olmamı 
istiyordu. İnsan en korktuğu şeyi ya-
pınca mı kahraman sayılıyordu? Hem 
kuklalar neden en çok ateşten korkar-
dı? Ateş herkesi yakardı oysa. Ama bir 
kurşun kuklayı öldüremezdi değil mi? 
Bunu konuşmuştuk. Su da boğmazdı. 
Bir kuklaya doğrudan zarar veren tek 
güç ateşti ve bildim ki bu korkuyu da 
yazarım vermişti bana. Kamp ateşi-
ne bakarken bir şey hissetmemiştim. 
Yanmanın ve kül olmanın bilgisi olsa 
da manası yoktu o zaman içimde. 

  Kadın feryat etti, ben bekledim. 
Kadın feryat etti, içimde merhamet 
duyguları uyanmadı. 
Sonra da kalın parmakların bir tane-
si tek tuşla bütün manzarayı ve kadını 
sildi. 

  Yeniden sahneye dönmüştüm. Kol-
tuklar hala boştu. Kahraman olmak 
istemediğimi anlamıştı yazarım ve sa-

nırım bu sefer de bana kızmıştı. Çünkü
az sonra kendimi sırtımdan bir pen-
cereye asılmış olarak buldum. Masa-
larında öğrencilerin ders çalıştığı şirin 
bir kafedeydim. Gün batmak üzereydi. 
Karşımdaki duvarda birtakım gölge-
ler görünüp kayboluyordu. Gölgeler 
gerçeğin kötü taklididir, dedi yazarım. 
Gözleri ışıldadı ve harika bir şey bul-
duğuna inandı. Sonra bunun da kamp 
ateşi etrafında gitar çalan gençlerden 
farksız olduğunu anladı ve modern 
mağaramı yerle bir etti.

 Kalktı. Vazgeçmişti bir kuklayı yaz-
maktan.

  Al, direksiyon sende, demişti aslında 
böyle yaparak.

  O zaman bir itirafla başlayayım.

  Biliyor musunuz aslında yazarım mü-
zik dinlemeyi pek sevmezdi. Etkileyici 
bir giriş olsun diye öyle konuştum ben. 
Size yalan söyledim... Burnum uzasın 
diye bekliyorsunuz değil mi? Ama öyle 
bir şey olmayacak. Çünkü yazarımın 
en sevdiği romancının sözüyle konu-
şursam, “Pinokyo yalanın sembolü 
değildir, insan olma çabasını temsil 
eder.” 

  Yazmaktan vazgeçen yazarım bun-
ları duyunca geri döndü. “Pinokyo 
fıtratına baş kaldırmış ve çocuk olmak 
istemiştir,” dedi. “Fıtratını değiştirme-
ye çalışmak lanetlenmektir.” Hayır, 
dedim, sen geçen hafta okuduğun 
Borges’in hikayesinden etkilenmişsin, 
ondan böyle konuşuyorsun. Yine ma-
sadan kalktı. Kapı çalınmıştı. 

  Arkadaşıydı gelen, içeri buyur etti. 
Bunu sana getirdim, dedi kızıl saçlı 
adam elindeki kutuyu uzatıp. Sonra 
beraber mutfağa geçip yemek yaptılar. 
Sofra başında eski günlerden konuşup 
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gülüşerek karınlarını doyurdular. Bilgi-
sayar ekranı açık kalmıştı. 

  Arkadaşı gidince kutuyu açtı. Gör-
düğü karşısında irkildi. Bir kukla vardı 
çünkü içinde. Bugün yazmaya çalıştığı 
her şeyi onunla ilişkilendirdi. Ne de-
mek bu, dedi. Kafasının içinden cevap 
verdim. 

  “Zihinden zihne sıçrayabilirim. Ser-
kan’ı da hediye ararken bunu alması  

için ben ikna ettim.” 

  Hani kahramanlar baş kaldırmazdı 
diyen okuru duyar gibiyim. Size az 
önce yalanını itiraf etmiş bir kuklaya 
çok da güvenmeyin bence. 

  Açık kalmış bilgisayar başına geri 
döndü yazarım. Beni yarım bırakmak-
la hata ettiğini anlamıştı. Çünkü yarım 
bırakılıp gidilen her şey kaotik bir va-
roluşa doğru sürükleniyordu. 

Kendi darağaçlarına bile mâlik değil bu şehir
Eşkali soğuk, nemli pasajlarından 
Soyut karanfiller bıraksan da pencerelerine 
Hançer oluyor geceleyin yansımalar
Bir antik abluka ki bu 
Ne sen anlarsın enflasyondan 
Ne bu opera diner bende

Binler kilometreden şavkı vuran lambalar 
Rahmini aydınlatamamış bir ananın 
Bir soykırım ki bu 
Ne senin yalız gövden dayanır 
Ne bendeki tümör sığar kadrajlara

Kavruk çeneli çocukların 
Mum yanığı parmaklarında 
(Göz)yaşları kalmış babalarının 
Ne sen inanırsın artık kutsal kitaplara 
Ne bende yazacak mısra kalır.

Savaş Arifesi
Nurdan BAYRAKDAR
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Yoksulluğum uyanıyor uykudan kış gelince
Bir elinde üzüm salkımı bir elinde başak
Hitit kralı, gümüş dağları, kavak ağaçları

Şehrin gecesine konmuş evlerde
Bozuk musluktan damlayan sessizlik
Yelkensiz, dümensiz, küreksiz
Kuşkumu ayaklandıran bu sessizlik
İkindi kuşlarını hatırlatıyor ülkemin

Hakikatin terk edilmiş ülkesinde
Attığım taş ürkütmüyor kurbağayı
Şeytanı tedirgin etmiyor sözlerim

Dünya, seni yıkayıp astım balkona
Kelimelerden bir ev kurdum kendime
Kapının gıcırtısı, kedinin hırıltısı
İki hece bir dize yaşayıp gidiyoruz işte

İki hecenin kirası bin üç yüz kırk lira
Paspasın altına gizlenmiş evin anahtarı
Çirkin bir elin yazdığı dilekçede
Beklenmedik işler, ıslık çalan rüzgâr
Defneyaprakları, hüma kuşu, kavak ağaçları.

Rüya değil, sanrı değil yaşadıkların
Bir sıkıntı var bu kavak ağaçlarında
Galiba evin kirası yükselecek yine

Evin Anahtarı
İbrahim GÖKBURUN
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Çiyil KURTULUŞ

ESKİ HİKÂYE

                                                              Bu yürek, bizim yüreğimiz,  
                                                              bir tahtası eksiklerin yüreğidir.
                                                                              Sait Faik Abasıyanık                    
                                                                                “İki Kişiye Bir Hikâye”

  Bir pencerenin ardında ertesi sabahı bekle dur. Tut ki bir gün söktüler pence-
remi ya da geceyi bırakıp sabahı çekiverdiler mevsimden. Daha neyi bekleye-
ceksin.
  Sabahın altısında, uyan artık, dedim yatağın altına kaçmış terliklerime, yol bu-
dur. Yak bütün ışıkları. Koy demliği ocağa, koy kendini banyoya. Tıraştı duştu, 
havam aydınlandı birden. Hayırdır oğul. Islığımdan bile mana çıkaran rahmetli 
anamı anmadan olmaz. Kaç yıl oldu, dudaklarımda ıslık, dilediğimce uğursuzları 
topluyorum eve. Allahın cezası parfümü nereye koydum. Bela okuma Neca-
ti, küser, kokusunu vermez sana. Dişlerimi üst üste iki kere fırçaladım, yıldız-
lar çaktı aynada. Tekmil dişliyi karşıma dizerken, sakın ürkütmeyesin, dedim. 
Hey, güzel kız, affedersiniz, böyle ansızın yolunuza çıkıverdim. Aslında siz. Şu 
önünden geçtiğiniz eski bina var ya, işte onun üçüncü katında oturuyorum ben. 
Haftalar önce gördüm sizi, derken bütün sabahlarımdan geçer oldunuz. Tam 
şuramdan, penceremden vuruldum, vurulunca düştüm yolunuza. Merhaba. Ben 
Necati. Memnun oldum, ya siz? 
  Yalan yok, aynen böyle. Ne bileyim ağbi, bu da fazla gerçek.  
  O yaşlı teyzenin Allah ömrünü uzatsın. Asıl onun peşine takılmalıydım. Teyze-
ler bu işleri bilir. Burada, düştüğüm yerde dakikalarca nasıl da alıkoydu kızı. Ku-
cağında kitapları, bir ara yukarılara bakmıştı, öyle havaya diye. Bal gözlerinden 
iki arı uçtu. Göz göze geldiğimizi hatırlar mı. 
  Yedi yıl önce kuzenimin düğünü için aldığım en yeni takım elbisemi sırtıma 
geçirdim. Tokalaşmaya değer, ağırbaşlı bir işadamı gibi görünmeli. Bunun üs-
tüne mont da giyilmez ki. Rahmetliden kalma paltoyu kılıfından çıkardım, dön 
bakayım, vallahi benden sağlam. Modası geçmiş midir. Düzgünce koluma asıve-
ririm, kim ne bilecek. Aceleyle bir koşu çıkmışım evden, yalan mı. Beş dakikaya 
kalmaz koyu kestane saçlarını zıplatarak gelir uzaktan. Havalar soğuduğundan 
beri rengârenk berelerin, atkıların içinde saklıyor saçlarını, bir evin sıcağından 
sıcak yüzünü. Şimdi elleri lazım bana, hiç görmediğim minik elleri. O kadar da 
genç sayılmaz. Yok, evli olamaz. Hem, evli kadın böyle mi yürür. Ya nasıl. Anan 
demez miydi; Oğlum, büyük konuşmayasın, gencecik yaşta bir güzele vurulur, 
bırakıverirsin beni, diye. Ben otuz yedi yıldır büyük konuşmadım ağbi.



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
18

//

19

Kız konuşmuş olabilir mi. Pencereden dışarı eğildim. Mavi beresinin peşinden 
üçer beşer indim merdivenleri. 
Uygun adım, soluna geçtim hemen. 
“Hanımefendi. Bir saniye bakar mısınız?” 
 İçimdeki heyecana şaşkınlık taklidi yaptırdım.
“Bu ne güzel tesadüf böyle, nasılsınız?” 
Elimi uzattım. Kız daha çok sarıldı kitaplarına.  
“Affedersiniz ama çıkaramadım sizi.”
  Çıkaramazsınız tabii. “Necati ben. Siz de… Kusura bakmayın, epey zaman 
oldu. Aslında, dilimin ucunda.” Adını söylemiyor, söylemeyecek. “Kuzenim 
Mustafa’nın düğününde karşılaşmış olabilir miyiz? Berenizin renginde mavi bir 
elbise giymiştiniz.”  
“Hayır, ben o değilim, benzettiniz sanırım.”
Yürüdü gitti. Bense düştüğüm yerde. 
Peki ya, kimsiniz? Kimsiniz de siz, o değilsiniz. 
“Delikanlı,” dedi yanımdan geçen yaşlı amca, “paltonuz yere sürünüyor.” 
  Ama gülümsemedi mi bir ara, durdu, yüzüme baktı, hatırını sorunca da gü-
lümsedi. Tanımıyorum der, çeker giderdi. Konuştu. Sizi çıkaramadım, dedi. Ah 
o düğün, var ya o düğün, eski bir pencereydi diyemedim. Nerden uydurdum 
Mustafa’yı. Maviyi seviyor oysa. Böyle çabuk gitmeyecekti. Paylaştığımız kısacık 
ânın gerçekliğine inandırabilseydim. Neredeyse dokunacaktım. Ellerinde kitap-
lar vardı. Umutsuz olmak için yetmez. Evet evet. Her gün ona aramızdaki mesa-
fenin yarısının yarısı kadar yaklaşsam, bu hikâye bitmez ağbi.
  Ertesi sabah birkaç adım geriden takip ediyorum. Parkın yanından yukarı, 
caddeye yürüyoruz. Gittiği yere kadar, kararlıyım. Dolmuş kuyruğuna giriyoruz. 
Hâlâ fark etmedi, oysa aramızdaki uzaklık yalnızca iki kişilik. Bir çevirse başını, 
pekâlâ günaydın diyebilirim, ne de olsa bir çıkaramamışlığımız var. Kız orta 
sıraya ben arkaya, dolmuşa yerleşiyoruz. Cebimde bozukluklarım hazır ama faz-
ladan bir şansım olsun istiyorum. Beşlik banknotu öne uzatıyorum. “Rica etsem, 
bir Kadıköy de benden.” Şoförden geriye dönüyor elleri. Parmaklarının ucuna, 
o madeni sıcaklığa. “Teşekkürler.” Burnumda tarçın kokusu, başımı cama çevi-
riyorum. Epeyce yaklaştık.
  Sahile doğru yürüyoruz. Koşuyor. Koşuyorum. Bir başka şeyi anımsatıyor 
bana. İşe yetişme telaşını. Vapur kalabalığını. Paltodaki naftalin kokusu hâlâ 
geçmemiş. Yukarı çıkıyoruz, bütün vapuru dolaşıyoruz. Şurada yer var, hadi, tut 
kolundan getir. Kız basıp gidiyor ağbi. Arkalarda, kadının biri çantasını çekince 
bütün sıra kıpırdanıyor, aralarına sığdırıveriyorlar onu. Beni sığdıramazlar hiçbir 
yere. Gözden ırak, kıyıya yanaşmayı bekliyorum.
  İskelenin önünde duruyoruz. Çantasından telefonunu çıkarıyor. Bekliyorum 
mu, diyor. Gittikçe inceliyor sesi. Konuşurken kendi çevresinde dönüyor. Bir 
şeylerle oyalanmam lazım. Avucumda sıktığım telefonumu kulağıma tutuyorum. 
Yüksek sesle. “Evet ağbi. Tamam, hiç sorun değil, bekletmem seni, hallederiz.” 
Ne söylediğim önemli mi, kendinden emin bir adam gibi görün yeter. Kız bitiri-
yor konuşmasını, kenarda bekliyor. Kesin gördü beni. Şimdi tam sırası, yanına 
gitmeliyim, ama ne diyeceksin. 
   Dosdoğru söyleyiversem artık.
  Birdenbire yola atıyor kendini. Omzunda çalgısı asılı, uzun saçlı bir sırığın 
önünde duruyor. Bir balerin gibi yükselmiş, öpüyor herifi. Çalgısız kolunun al-
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tına giriveriyor sonra. Sırtları dönük. Yolun bittiği yere kadar.
  
  Anasını satayım, üşüdüm, paltoyu sırtıma geçiriyorum. Bir martı ciyaklıyor te-
pemde. “Biraz kestane versene,” diyorum elleri kara satıcıya. Sahilde bir banka 
oturup vapur saatini bekliyorum. Parmaklarının ucunda havalanışını, onu nasıl 
ve ne çabuk öptüğünü düşünüyorum. Oysa daha demin dolmuşta, bol tarçınlı 
birer fincan salep içiyorduk biz. Hep mi bir fazlasını yapan bulunur ağbi. Dalıyo-
rum kesekâğıdına, kestanenin sıcağı elimi yakıyor.

I. 

Ki babam gamzesinde mor bir ebabil saklar
ne zaman  yaraya düşse gönlüm
taşlar bütün kırılmışlıkları. 

doldurdum göklerimi
kumaşlar yırttım, ördüm ördüm
nefes alarak hayattan
bana öl dediler şehir anonslarında
köylerden doğdum
bu kumaşla bu ölmekle napılır bilmeden
bir serseri kurşun oluyorum beyaz gömleklerinize
yakalarınıza sızıyorum sıcak sıcak
metaneti korumak kanın hızına inat
adalet, eğer bulmaksa beni ateşleyen gücü
eşitlik, bu kurşundan paylamaksa herkesi
şiir, bir bulantıyla geliyorsa içinden
arz ediyorum

fakat tüm bunlar ilerleyen zamanın
mekana olan kıskançlığıdır
istedim ki bilin. 

Kasların Tükenmesiyle Yazılan Şiir
M. Furkan GÜLNAR



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
18

//

21

II.

üstelik geceleri
patiskalarıyla eyleşen
yollar tanıdım gülüşen yırtık paçalarıyla
o yollarda ikiye bölünmüş bir balık
balığın cebinde jeton
jetonun orta yerinde delik
küçük çocuklar bakınca  delikten
korkuyorum
boyumu aşan bir akvaryum oluyorum 
derinleştikçe yolunu buluyor çocuklar 
bu vakit beklediğimiz muştu mudur
yoksa penceresiz taş binalarda
izlemek mi denizleri

kaybolup cennetinde acının
baba dedim
babam, yüzünden ışıklarla
kalbimi düzeltiyor. 

III. 

onlarca derdin
umulmaz pirayesiyle
çamurlu yağmurlar doluyor barkımıza
gelen içiyor giden içiyor
boğazında kerpiç sus/lar
çığlığın bile adı olmalı
ne kadar gömük de olsa yalnızlık
kağıttan ağaçlara konan kuşlar gibi
hissizleşiyorum

ki annem gülüşünde bir el saklar
ne zaman kuyuya düşse yüzüm
siler bütün ıslanmışlıkları. 
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Dizlerimi,
üzerinde bıraktığım kaldırımı
bir daha bulamadım.
Dizsiz kaldım.
Ağaca çarptığım zaman ağaç anlar ancak
çam ağacı koktuğumu.
Üstüm yapış yapış,
kulaklarım kesildi
mermerlerin soğuk iniltilerine karşı.

Dar bir yol benimki,
ikinci bir kişi yok.
Ancak aklımda olabilir,
aklımda olması yeterli.
Cürüm gibi birkaç kelime duydum.
Evet, ilk kez.
Retorik.
Evet, ilk kez.
Nasıl istersen
ama bana soracak olursan,
son olmasın.

Civarda hissettiğim kamışmalar.
Evet, hatırlamadığım kadarıncı kez.
Rüzgar ardımda değil artık, genzime kaçıyor.
Evet, ilk kez.
Ne de olsa son kez değil.
Özlemim gibi,
zemin gibi,
çeliği çatırdatan sesim gibi.
Evet, ilk kez.
Lam, elif, nun.
İlk kez değil,
keza son kez de değil.
Biliyorsun senden bahsettiğimi,
okuma.
Zaten sen oku diye yazılmadı.
Sen duy diye de.
Evet, ilk kez,
Durkheim kitabı aldım.

Evet, İlk Kez
Emre TEKNECİ
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kişi kör
kendine kafes
tasmasında gırtlağını delen çiviler
hür sanıp dizgini ellerinde
beteri farkında olmadan
boğazına kadar doyumsuz hevesle
nereye çekse oraya gider
kendi emrinde

güzel bir kudret diliyorum
son damlasıyla harekete geçen
tuzakların üstünde
kozmosu evirip çeviren
karıncanın ayak sesinden haberdar
noktadan sonsuza havale

ağırlaştıkça hafiflermiş insan
iki büklüm alnında çizgiler
küçüldükçe büyürmüş yerin izleri
büyüdükçe küçülürmüş göğün
hiç oldukça büyürmüş
ufalanırmış çürükleri

Havale
Fuat EREN
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  Öncelikle yeni kitabınız uğur getirsin. Dört şiir kitabı ve dördünde de 
“ve” bağlacıyla köprülenmiş iki isim. Belli ki sizin için kitap isimlerin-
de bu kalıbın özel bir anlamı var. Bu tercihinizin sebebini öğrenebilir 
miyiz?

  Son kitabımın adını Moğol Leke-
si olarak düşünmüştüm, zira kitap-
ta bu adla da bir şiir vardı. Fakat 
talihsizlik olsa gerek, 2018 yılında 
Moğol Lekesi isimli bir kitap ya-
yımlanmıştı, haliyle benim başka 
bir isim vermem gerekti. İlk üç 
kitap paralelinde bakarsak “Gül, 
At, Taş, Avlu, Kış, Sapa” sevdiğim 
kelimeler, bunlar aynı zamanda 
ilk üç kitabın tematik unsurları, 
şiirlerimi yakından takip edenler 
bilirler. İlk üç kitap otobiyografik 
ögeler de taşıyordu ama son ki-
tap için durum biraz farklıydı, o 
nedenle “ve” bağlacını kullanmak,

Yaşar ERCAN

ŞAİR FATİH AKÇA’YLA GÜNÜMÜZ ŞİİRİ 
İLE ‘OTAĞ VE YAZGI’ ÜZERİNE

“ah gül koyarlar gecenin yarasına
uzun paltolu yazılar ayaklanıyor içimde
cinayettir gülün kırılışı
bu sular ecel, bu sular kara, bu sular ziyan
bahara” 

dizeleriyle Çağdaş Türk Edebiyatı’na ilk şiir kitabı olan Güller ve Atlar’ı (2014) 
sunan Fatih Akça daha sonra Taşlar ve Avlular (2015), Kış ve Sapa (2017) 
ve son olarak da Ötüken Neşriyat aracılığıyla Otağ ve Yazgı’yı okurlarının be-
ğenisine sundu. Özgün bir şiir dili kuran, Türk dilinin tarihsel yolculuğundan 
payına düşeni okurlarıyla paylaşan şair Fatih Akça ile hem son kitabını hem de 
Türk şiirinin günümüz edebiyatındaki yerini konuştuk.

Ş
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bu kitabı da onların devamı, bir parçası olarak görülmesine yol açar mı bilmiyo-
rum. Bazen “Bunda da vardır bir hayır” demek gerekiyor galiba. “Ve” kalıbının 
çok da özel bir anlamı yok, kendiliğinden gelişen bir şeye dönüştü hâlâ da de-
vam ediyor. 

  Otağ ve Yazgı’nın yolculuk hikayesi nedir?

  Başlangıç noktası çocukken annemin anlattığı bir masaldı. Çok sevmiştim ya 
da çok ilginç gelmiş ki aklımda yer etmiş. Bu masalın başka bir varyantını Ba-
haeddin Ögel’in Türk Mitolojisi’nde görünce şaşırmış ve heyacanlanmıştım. An-
nem anlattığı masalın binlerce yıl önce sözlü edebiyatımızın bir parçası olduğunu 
elbette bilmiyordu. Biraz daha derin araştırdıkça toplumda hâlâ var olan birçok 
şeyin kökünün geçmişte sağlam kökler üzerine kurulduğunu gördüm. Bunu ye-
niden kendi estetik ve şiir anlayışımla bir kere daha vurgulamak istedim, son 
dönemde de buna paralel çok iyi çalışmalar yapılmaya başlandı Türk şiirinde. 
Otağ ve Yazgı o nedenle benim ilk üç kitabımdan farklı temeller üzerinde yük-
seldi. Yaşamın içinde fark etmediğimiz birçok davranışın, düşüncenin kökeninin 
çok derinlerimizde var olduğunu bilmek, bunun tekrar günümüz koşullarında su 
yüzüne çıkmasını sağlamaktı amacım.

  Kitap iki bölümden oluşuyor; birinci bölüm Otağ, ikinci bölüm Yazıt. 
Yani mekan ve kelamın birbirini sarması kendini gösteriyor. Şiirleri bö-
lümlere ayırırken neye dikkat ettiniz, sizin için ölçü neydi?

  Yazıt bölümü dikkat edilirse Orhun Kitabelerine yapılan göndermeler içeriyor, 
elbette tam olarak o değil. Otağ bölümü ise daha geniş bir anlatıma sahip kitabı 
bölümlere ayırırken kafamda bu vardı. 

  Kitapta otağ, göç, kan, kam, gök, at, ateş, orman kavramları tekrar 
tekrar kendilerine yer bulmuşlar. Bu kavramlardan bahsedelim mi bi-
raz, nedir derinlikleri?

  Aslında yukarıda da bahsettim bu kelimeler bizim için psikolojik ögeler de ba-
rındıran belki de Türk toplumunun kısa özetini veren kelimeler. Göç, at, orman, 
kan daha önce de kullandığım kelimelerdi. Şiir eleştirisinde artık kelimelerin ar-
ketipleri önemli yer tutuyor, haliyle yazarken de bu böyle.  Bu kelimeler kitabın 
izleklerini de oluşturuyor, yeni anlamlar kazanarak, başka noktalardan bakarak 
bunları vermeye çalıştım. Bu kelimelerin birçoğu günümüz şiirinde de bolca kul-
lanılan izlekler bu elbette bir risk de taşıyordu, çünkü ortak ve yoğun kullanılan 
kelimeler belli bir zaman sonra eprimeye ve değerini yitirmeye başlar fakat Türk 
mitolojisini konu edinen bir şiir kitabı için onların anlamını yerinden oynatmak 
ya da sağlamlaştırmak gerekiyor. Tamamını açıklayamasak da göç,  Türkler için 
hayati bir öneme sahip; hem geçmişlerinde sürekli bir yurt arayışını hem de gü-
nümüz de bireysel anlamda bir yerden başka yere yeniden başlamak, bir düzen 
tutmak için yapılmaya devam eden bir eylem. Eğer bu kavramın psikolojisini 
bilemezsek neden “Almanya Acı vatan”  diye türküler yakılıp, filmler çekildiğini 
de tüm bağlamları ile kavrayamayız. Otağ kelimesi de öyle, her ne kadar bugün 
evlerde oturuyor olsak da mekanın poetikasına bakarak rahatlıkla eski köy mi-
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marisinin çadırları anımsattığını görebiliriz. Köy evlerinin ana ögelerinden birisi 
olan ocak ve ateşin yerinin bir çadırı anımsattığını anlamak zor olmasa gerek.

  “kandan başka neyle döndürdük dünyayı
   andan başka ne kaldı çadırımızda”

çiçek biçimli otağ isimli şiirinizde bu dizeler geçiyor. Savaşların dö-
nüştürdüğü dünya ve geriye kalan toplumsal acılar, sorunlar ve birçok 
kaybın itirafı belki de pişmanlığı var bu dizelerde. Toplumsal döngüde 
sizi şiir yazmaya teşvik eden anlardan konuşalım istiyorum, şiirinizin 
çehresini ve çevresini belirleyen, düşüncelerinize etki eden unsurlar 
nelerdir?

  Tematik bir anlatı dediğim gibi benim şiirlerimin öznesini oluşturuyor, yani 
şairin anlatacak bir derdi olması gerek sadece dert de değil başka bir dünya bu 
bazen var olanın çelişkisini bazen gelecekte ümit ve hayal edilen ile ilgili. Şiirle-
rim de toplumcu bir yön her zaman yer tuttu, bunun olması kadar da doğal bir 
şey yok diyorum. Bir şairin toplumu anlamaya, onunla uzlaşmaya, çelişkilerini 
derinleştirmeye her zaman ihtiyacı var.  Yaşayan bir şiirin ancak böyle mümkün 
olacağını düşünüyorum. Bugün toplumsal acıların tamamını hissetmeden bir şiir 
yazılabilir mi, bilmiyorum. Yanı başınızda senelerdir insanlar öldürülürken bunu 
görmezden gelmek mümkün olur mu, fakat şu ayrıntıyı unutmamalı elbette sa-
vaşın nedenlerini, sonuçlarını da tahlil etmesi gerekir bir şairin; yani körü körüne 
hümanist yaklaşımlardan sıyrılması, kendine ait bir bakış açısına sahip olması 
gerekir. Demem o ki bir şairin “özel bir dünyası” olmak zorundadır.  Bunun için 
de bazı kavramları, olayları tahlil edecek yeniden yorumlayacak bilgi ve görgüye 
sahip olmalı.

  Kitapta Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş –en azından Anadolu 
için– birçok motifine yer veriyorsunuz. Şiirleriniz birçok mitolojik öğe 
barındırıyor. Orta Asya’dan Anadolu’ya miras kalan gelenekleri düşü-
necek olursak Otağ ve Yazgı’nın önemli bir hafıza tazeleyici olduğunu 
düşünüyorum. Şiirlerin hikayelerine ev sahipliği yapan Orta Asya’nın 
sizin hayatınızdaki yeri nedir ve mekanın zamansal döngüsünü nasıl 
yorumlarsınız?

Öncelikle bir şeyi düzelteyim “miras kalan gelenekler” sözü doğru değil, zira he-
nüz ortada ölen bir kültür yok, o nedenle miras değil yaşayan, kendini yeniden 
biçimlendiren kültürel ögelerimiz var. Hafızayı tazelemek istediğim doğru, her 
ne kadar bu gelenek, kültür toplumda varlığını korusa da birçok yerde nereden 
geldiğine, nasıl değiştiğine dair bağlantılar kurulamıyor. Buna yönelik gerçekten 
güzel, bilimsel çalışmaların da sayısı her geçen gün artıyor, haliyle benim de bir 
şair olarak bunu görmezden gelmem doğru olmazdı. İlber Oltaylı, Azerbaycan 
Türkçesi için şöyle bir şey söylemişti “Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesinin 
gençliğidir, insan gençliğini sevmez mi?” haliyle Orta Asya da bizim hayatla, 
kendimizle, doğayla ve tarihle ilk bağlantıyı kuruduğumuz yer. Adonis cahiliye 
dönemi şiiri için buna benzer bir görüşü dile getiriyordu. Hangi insan ilk evi-
ni özlemez, çocukluğumuzun geçtiği evi düşünelim insan belli bir yaştan sonra 
orayı anımsamaya, özlemeye başlamaz mı? Mekanın bende tam olarak karşılığı
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bu; zaman olarak işleyen her şey gibi birçok şeyi farklılaştırıp yeniden kullanıma 
sunar fakat bunun köklerini aramak bizim işimizdir. Şiirin dil işi olduğu hep 
söylenegelir, bu dilin ilk oluştuğu yeri, koşullarını bilmemek, merak etmemek 
olacak şey midir?

  Şiirlerinizde sıklıkla öz Türkçe diyebileceğimiz kelimelere rastlıyoruz. 
Bunun poetik evren oluşturma açısından sizce önemi nedir?

  “Türkçe - Öz Türkçe” konusu bence artık gündemimizde bile olmaması gere-
ken bir konu, sanki ikisi farklı şeyler gibi konuşuyoruz. Ahmet B. Ercilasun Dilde 
Birlik kitabında “yabancı kökenli kelimelerin artık kullanılan dile ait olduğunu” 
söylerken doğru bir şey söylüyordu, dil yaşayan bir şey. Dönemlere ayırmak dil 
bilgisi için geçerli ama kültürel olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkçe 
sözlükte bulunan bütün kelimeler, kökenine bakmaksızın bana ait, bize ait diye 
düşünüyorum haliyle onu kullanmaktan neden çekinelim ya da poetik bir kavram 
oluşturacağız diye neden onu zorlayalım. Dil zorlamaya gelen bir şey de değildir 
fakat şairin zaman zaman eski kelimelere merakı, kullanımı elbette olur, bunu 
belirleyen şey biraz da metnin kendisidir. Örneğin kitapta dünya yerine acun, 
kalp yerine yürek gibi kelimeleri seçmiş olmam metnin kendini daha doğru ifade 
etmesini sağlamaktı. Dilde sadeleşme önemli bir konu, biliyorsun Türkiye’de de 
bu denendi ve başarılı oldu, başarısız olduğu yerler de vardı, bazı şeyleri dönemi 
içinde değerlendirmek gerekiyor. İşte dil devriminin en önemli süvarileri şairler 
olmuştu, Dağlarca’nın dil devrimi döneminde Türkçeye kazandırdığı kelimeleri 
biliyoruz. Ne diyordu şair “Türkçem benim ses bayrağım” mesele biraz da bura-
da, oldukça kullanılışlı bir dilimiz var bu noktada, şiirselliğini Orhun Yazıtlarında 
bile görebiliyoruz. 

  Sizin için şiir nasıl başlar? Şekille mi, bir fikirle mi, imgeyle mi? 

  His diyelim, birinci ve temel unsurun bu olduğunu düşünüyorum, diğerleri 
bunlardan sonra gelen ögeler. İmge ise en son halkası olsa gerek, bir sıralama 
yapmak da mümkün değil elbette.  

  “burada dağların çocukları vardır
  onlar betiklerde kara çadırlı bir halktır
  bir ekmeği yer gibi okurlar hikayelerini
  ufka hep korkusuz cüretle bakarlar”
 
diyorsunuz khun yazıtı’nda. Bilinir ki şiir toplumsal hayatın hafızasıdır. 
Geçmiş ile gelecek arasında kültürel bağ görevi gibi de doğal bir so-
rumluluğu vardır şiirin. Bu dizelerdeki varoluş hikayesinden biraz söz 
eder misiniz? 

  Khun Yazıtı, isminden de anlaşılacağı gibi Proto-Türk olan Hunlara bir gön-
derme barındırıyor, bu şiir de biraz geçmişe dışardan bakmaya çalışmıştım. Ar-
keolojik kazılar ve yapılan çalışmalar ile Hunlar ile Türklerin akrabalığı kanıtlan-
masına karşın bizim ülkemizde nedense bazı çevrelerce bu konu hâlâ tartışılıyor, 
aksini iddia edenler bile var. Bu da üzücü bir şey demek ki biz önyargılarımızın, 
dünyaya baktığımız yerin bilimin karşısında bile nasıl bağnaz ve kör olabileceğini 
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gösteriyor. Buna gerçekten üzülüyorum. Dağ, mağara mitolojimizde belli bir 
dönem başat rol oynamış bir kavram Oğuz Kağan destanından önce Ulu Han 
Ata destanımızda da mağara önemli bir yer tutar, hatta dağı baba olarak gören 
Türk toplulukları olduğunu biliyoruz. İlk başladığımız yer dağ diye düşünüyorum, 
demirden dağ, mağarasında atalarının hayat bulduğu dağ. Betikler, Ön Türk 
tarihi ile ilgili en geniş belgeler Çin kayıtlarında, orada kara kavramı belki de 
hâlâ aynı anlamda çeşitli çevrelerce bize olan bakışı yansıtıyor. Ekmek nasıl bir 
ihtiyaçsa edebiyat da bir ihtiyaç, yazının olmadığı zamanlarda sözlü edebiyat bir 
harç işlevinde; bugün hâlâ Kırgızistan’da Manas destanı düğünlerde okunuyor, 
destan okuyucusu diye bir meslek bile var. Ufka bakmak göç etmeyi düşünmek-
ten başka neyi ifade eder bilmiyorum. Elbette okuyucu şiirleri kendisine göre 
yeniden anlamlandırır yeniden üretir. 

  Günümüzde belki de insanın ortaya çıkan yeni ihtiyaçları ile beraber 
şiirde yüzeysellik fazlasıyla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Hat-
ta sosyal medyada alıntılanma yapılan, belli zamanlarda o mecrada par-
layıveren yeni nesil şairlerle karşılaşıyoruz. Şiirde derinliğin, kalıcılığın 
ve özgünlüğün ötelenmesinin temelinde sizce ne yatmaktadır? 

  Şairler, yayınevleri, ödüller, dergiler. Hepimizin bilerek ya da bilmeyerek suç 
ortağı olduğu bir konu bu. En can acıtıcı kısmı bilerek buna yönelenler. Şiir bunu 
aşacak kadar güçlü diye düşünüyorum çünkü onun, zaman adında bir kılıcı var 
ve bu konuda oldukça acımasız. Herkesin bu konuları eleştirdiği, rahatsız olduğu 
da bilinen bir gerçek, bu kadar rahatsız olunan bir konu hâlâ gündemde kalıyor, 
çözülmüyorsa bu rahatsızlık da gerçek bir rahatsızlık değildir. O nedenle şiire 
güvenmekten başka çaremiz şu aşamada yok. 

hep aynı görüntülerden geçtim/dağ, gök, toprak ve otağ/üveylik bir 
ayak benimkisi/biraz yola biraz kendine epriyen

ilk yürüyenlerin haritası adlı şiirinizde geçen şu dizelerden yola çıkar-
sak, yolda olmak sizce ne demek? Şiirin insanın iç dünyasına yaptığı 
derin bir yolculuk olduğunu birçok şair belirtmiştir. Sizin yolculuğunu-
zun hikayesi nedir?

  Her şair insan ve her insanın bir hikayesi var, ait olduğu kültürün yolculuğu-
nun bir parçası kendisini anlamayan, bilmeyen, anlamlandırmayan bir insanın 
çevresini anlaması mümkün değil. Benim yolculuğum da bundan başka bir şey 
değil, fakat önemli gördüğüm husus buraya takılıp kalmamak halihazırda var 
olan yolculuğu estetik ve biçimsel olarak evrensele ulaştırmak gerekiyor.  Bir şair 
için kendi yolunun anlamı bu olmalı. 

  Son zamanlarda bazı yayınevlerinin ortaya attığı bir tartışma var; 
Türkçe edebiyat. Ben bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum. 
İfadenin sizce doğrusu nedir; Türk Edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı? 

  İddia değil, iki yüzlülük! İlginç değil mi aynı yayınevinin çevirdiği kitaplara 
Alman, Rus, Fransız edebiyatı demekte bir sakınca görmeyip Türk edebiyatı de-
mekten çekiniyor olması? O nedenle sorunun cevabını da bu yayınevleri kendi
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içlerinde zaten vermiş oluyor. Türkçe edebiyatı söylemi zaten sorunlu bir söy-
lem, hangi Türkçe, Türkçe geniş bir havzada konuşulan bir dil, yani bu tanımla 
işin içinden çıkılamaz, bir yere varılamaz. Bu konuda Özdemir İnce’nin oldukça 
güzel yazıları var, okunması gerek. Haliyle Türk şiiri denilmesi daha uygun. Za-
ten Türkçe şiir kavramı son yıllarda icat edildi, altı da temeli de çürük.

  Çağdaş Türk Şiiri’ne baktığımızda ideolojik düşünce fark etmeksizin 
İkinci Yeni etkisi görülüyor. Kimi şairler bu etkiden kurtulmak ya da 
yeni bir şiir türüne yönelmek adına “deneysel şiir” yazıyorlar. Deney-
sel şiir hakkında görüşlerinizi sorsak Türk kültürünün geçmişinden bu 
yana şiirdeki devinimini de göz önüne alarak neler söylersiniz?

  Türk şiirinde İkinci Yeni mitleştirilmiş bir kavram, haliyle miti aşmak her dönem 
zor olmuştur, hatta imkansızdır. Bugün hemen her dergiyi şöyle tarasan mutlaka 
İkinci Yeni bir yerlere sokuşturulmuştur. Sürekli tekrar ede ede o kavramı mitleş-
tirdiğimizi düşünüyorum. Şair, iyi bir şiir okuru da olmak zorunda, yazılan akıp 
giden edebiyatı tahlil etmek ancak böylece mümkün. O nedenle temel ölçütüm 
bir şeyin şiir olup olmadığı. Türk şiirinin lirik bir damar üzerine kuruluşu çok 
önceden beri var olan bir şey, bilinen ilk Türk şairi Aprın Çor Tiğin’in şiirinde 
bile bunu görmek mümkün yani bizim şiirimizin çıkış yeri bile lirik. Fakat gelişen 
koşullarda şiir, elbette şiir kabına sığmayan bir şey, bir yere takılıp kalamaz o 
nedenle iyi bir deneysel şiir, kötü bir lirik şiirden daha iyidir, fakat deneysel şiirin 
kapalılığı, içe dönüklüğü Türkiye’de bir gelenek olarak kendini var edememiş 
olması gibi sorunları da var. Zaman ne getirir elbette bilinmez fakat deneysel 
şiirin bizim edebiyatımızda işi hayli zor görünüyor. Bir diğer sorun da poetik 
metin üretiminde kısır oluşumuz... Bir şiiri, edebiyatı genişleten şey eleştiridir o 
da bizde şu aşamada doğru kullanılan bir şey değil. 

‘‘bir atın olsa onunla gömülmek ister 
miydin? / eşyan olsa idi gök götürür 
müydün?

gidip incir koparıyorum elma dururken 
dalında / içimde kara havadisler giymiş 
söylentiler / ilmek atıyor dokunuyor za-
manın geçimi / ucunu buldum sökerek 
çıkardım / dokunanlardan seni gücen-
dirmeden / papatyaları ve nehirleri

bir atın vardı senin onunla hiç gömül-
medin / dizginleri sessizlikle dövülmüş 
hâlâ sıcak / gâm taşırdın onunla gitti-
ğimiz her yere / çekerek çocukluğunu 
çağların arasından / bir kitaba koyardın 
bir şiir çatırdardı ağırlıktan / kopan bir 
harf oynatabilir ucunu yeniden’’ 
....

‘bir atlının doğumu’ şiirinden 



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
18

//

30

bardak içi bahar ayık ama
gökte balık, denizde kuş 
ve kitap 463’te uyuyakalır

bugün, bu sabah, bu akşam, bu gece
bu artık benim değil zamanın

bu artık simit almak ve hayata çıkmak

merhabası bile yok bu sabahın
güvercinler at gibi semirmiş dünyadan
aralarında konuşur helalleşir
oğlunu da kızını da işe aldırır

ufak ufak utançlar, pişmanlıklar
rüyamda arkadaşlarım terk ediyordu beni
kayıkta bir kavunla, silinmiş bir ay
gün boyu azap

sevgilim bile unutuyor beni burada
ama ağlıyor da bir yandan
babam üzerime örtmüş kendi ceketini ama unutmuş
bu onun ceketi değil

bu onun mavisi değil
en dibe çökmüş gözlerim yosunlara, mercanlara sürtünür
kalbim gümbür gümbür yukarıda
ayna kıçta bayrak

Gün Boyu Azap
Veysel Karani TUR
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öğlen dikenleriyle tarayınca yüzeyi
köpür köpür dışarıya çıkıyor tanrılar
su sızıyor bir yerinden derinine denizin
fark ettirmeden, ürkütmeden, fazla yormadan 
zehirliyor onu

belki beni sırtımdan çeken bir resim anlatır
bu günün yorgunluğunu, yıkımını ama
yıllar evvel müzede gördüğüm bir tanesi
bütün acıları bindirdi bu kayığa
fazla söze gerek yok

doğrult direği, suyu kapat
yağmur için ne ikindi gerekir ne de asfalt
bu su da böyle sallanır
karanlık bazı şairler için
kandır

usul usul dağılmışım denize ve akşama artık
dünyaya serpmiş beni hatıralarım
dinmemiş ama
olgunlaşmış ağrılarım

ah yolum! değiştiriyor bütün ayrıntılarını zamanın
ne olacaksa olsun deyip eriyor ufukta
ama bir yandan da bırakmıyor ipini kayığın
kopmuş kolum

fazla söze gerek yok
şimdi sadece deniz
ve gece
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batı cephesinde yeni bir şey yok
doğu cephesinde ufak kıvılcımlar
sanki bir uykudan uyanmış gibi 
kendi küçük kahvemi içiyorum tok

nefi de burada uçan ahmet de
dünyayı biz kurduk ama birkaç yüzyıl önce
bu makine de böyle topraktan
ve ağaçtan
bu da böyle
bu böyle
bu ağaçtan
açtan
ağ
a

tanrı bile böyle toparlanırken topraktan
plütonun ölüsü bile iş görür demiştim yanılmadım
ardahan’da bile akar oğası teranenin ve aklın
Türük Er Tigin büyük şairdir, ama benim için
bu da benim mitolojim sabah, ikindi ve eğri
oki toki

TOKİ savaş çıkarabiliyor artık çerçeve ölü
tencere ölü, nasreddin üzgün kenarda 
türkmen öcün kılıçla ya da yazıyla alır
elhamdülillah göç ve kin
sabah
akşam ikindi erlik

tükürdüğüm dağdır
sanatımdır
az ya da çok
geldim

Beklenmeyen II
Deus Ex MACHINA
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şeytan akmar’da ya da aladağ’da değil sultada (içinde dilin)
selamün aleyküm baharda ve kışta ve word’de bile orada yanında
aber ama chao! peynirden sonra etindeki tırtıldan önce
YIRTILAN KESTANE KOKOROKO

suyun soğukluğunu ölçmüş bir tehdit bu
kuğuların kafasını ütmüş ve fikirlerine kafa yormuş
dayak yiyecek köpeklere karşı tehditkar bir kalkışla
bir geviş getirmenin öpüşmeye getirdiği fiyat
birazcık da uçuk
evimden kovuldum
evim bulundu

yok artık düne dair anılarımın bana dair anlattıkları
uzun cümleler yeterli değil anlattıklarımı anlatmaya
biraz fazla tekrara düşmüş metodolojiye dair olmayan kelimelerim
siyahi bir kadın bana tokat attı ve sokağa kavga aramaya çıktım
bunu anlatmalıyım

karacabeyde dokuzuncu katın sekiz gözlü sünepesine
var biraz borcumuz 
yolumuz yokuş taşra
harcı nedendir bu yolun
her yan kızıl tüf ve tulum
bir nefes ardında sakladığımız göğün

anısız bir kaygı bu
dünü, bugünü, yarını yok
zamanın zamansız bir düzleme oturtulup bana attığı ansız tokatların
anımsattığı:
Chimbita biraz söyle bana anlattıklarını
yarın nerede anlatayım
bir kızla öpüşürken bir anda ona çileklerden bahsetmek mi
yoksa limonu ağzıma sıkıp sokağı ekşitmek mi
anarşist bir eylem yok benim şiirimde
bir el gibi sarkarım göğün ininden
veya bir peygamber olur insan avlarım derinden
bir tanrıyı bile dinlemez
bu yüzden aktardıklarım
birkaç yüz cümle değil aslında,
anlayın.
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Evlerimiz var, kapısı çalınmayan evlerimiz
Tüm dertleri ayaklarımızla buraya sürüklediğimiz.
Dışarıda su, dışarıda kin ve gözyaşı
Bitmek bilmez kavgalar anlaşmazlıklar
Gülmekler gitmekler yetişmekler
Bir filiz olup bahçede boy vermekler…
Oysaki bizim evlerimiz var,
Odanın içine gizlenen tozlar gibi
Kimseye göstermeden çektiğimiz acılar…

Ne kadar uzağında kalıyorum günden güne
Daha dün gibi aklımda
Her yeri yeşile boyayan gözlerin
Güneşlere ödünç verdiğin buğday sarısı ellerin...
İstesem bile umutsuz olamıyorum
Sözgelimi bir çocuk gelince yanıma
Yüzündeki gülümsemeyi hatırlıyorum
Parantez gibi ağzının içinde açılıp kapanan yeryüzü kelebeğini.

Dedim ki, üçüncü kişinin yalnızlığı
Bir kişinin yalnızlığından büyüktür
Ve hayatın boşluğuna denk gelen
O güzelim duygular yok mu
Zamanın içinde erimeye mahkûmdur.

Evlerimiz, kapısı çalınmayan evlerimiz
Yarı hüzünlü, yarı uykulu
Geceyi atlatamayan herkes gibi
Evlerimiz, kapı zillerimiz, hoşgeldinlerimiz
Asılı kalmış mutfaktaki bayatlamış ekmeklerin arasında
Evlerimiz, bazı zaman çocuk gülüşlerinin
Bazı zaman sinek ısırıklarının misafir olduğu
Parkın köşesindeki
Balkonundan kedilere yemek verdiğimiz
Evlerimiz,
Kimsenin yan yana yatmadığı
Vakit geçsin diye
Bulaşıkların yıkandığı, şiirlerin yazıldığı
Herkesin yaralarını kendi sardığı evlerimiz
Gecenin bir yarısında özlemle sarsılmakta.

Evlerimiz
Fatih ERCAN
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Oradaydı bülbülün sesi
Yüz yıl geçmesine karşılık
Bir renkten gelen coşkuyla, sesi
Oradaydı, caddenin tam ortasında
Ve ben desem ki dönüyordum hatalarımdan
Unutmuş olacaktım bin yıllık kelimeyi
Birden karşımda o ses, o unutmuş olduğum mazmun
Belki de bu kelime kadar yakışmıyordum herhangi bir yaşama
Bir tek kelimeyi aklayabilirdim o bülbül sussa da
Dirilttiğim kelimeler karşımda ruh bulup
Yavaş yavaş çekilen kürekler altında ezilebilirdi
Tekrar ve tekrar ben bi’ huzur gibi
Şaşırtabiliyordu düşümün içindeki yeşil
Renklerin coşkusu bana da geçiyordu
Yalnız değildi caddenin ortasındaki bülbül
Sesi de bana yakın bir çaresizlikti
Anlatabileceğimi döndürüp döndürüp anlatmıyordum
Bir zemin park üzerinde elimde kalmış çiçeklerin
Ve aklımda kalmış sessizliğin
Ortasında bitti bak o bülbülün sesi
Evet caddenin tam ortasında ölü bir ruh canlandı
Renkten gelen bir coşkuyla tekrar tekrar sese karıştı
Ben oturmuş, izlemiş ve duymuşum
Bir kuş bir ağaç dalında benden rahatsız olmuş.

Caddenin Ortasında Bülbül
Yasin UYSAL
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Ali ÇİFTÇİ

GÖRDÜM İKİ KİŞİ MEZAR EŞİYOR

 -Dede! Ne olur git ya. Bak köylü “Mezarını bile tek kazdı.” diyecek. 
 -Desin. Kırk iki yıl dinledim mi ki şimdi dinleyeceğim onları. Canları 
cehenneme! Ben nenenle evlenmeden önce herkes “Alma bunu.” dediydi de 
ben rahmetli annemi ikna edip yola düşürdüydüm. “Gavur!” dediler etmediğini 
bırakmadılar kadına. Bak imam bile gelmedi cenaze namazına.  
 -Hasan emmi de “Yakacak mısınız?” dedi sabah dede.
 -Bak sen deyyusa… Nenen hepsinden daha Müslüman bir gün olsun 
yalanını duydun mu? Sus oğlum sus. Tüm köyü yaktıracaksın bana şimdi. Hadi 
kaz kaz.

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Amirim biz neden bu kadar büyük eşiyoruz? 
 -Niye ki?
 -Rahmetliden geriye kalanı küçük bir torbaya koymuşlar. 
 -Eee?
 -Belediyenin seyyar morguna emmisinin oğlu tek başına taşımış. Ben 
görmedim de öyle dediler.
 -Şimdi düşün. Anası büyüsün diye ne kadar yemek yaptı ona? Kaç 
tas çorba içirdi? Geceden fasulye nohut ısladı,  hamur kızarttı, köy yumurtası 
kaynattı… Dağ gibi yaptı oğlunu da askere yolladı. Evet, ben de biliyorum ki iki 
karış yere sığar amma sen şimdi o anayı düşün. Oğlunun mezarına bir elinde 
bayrak diğerinde karanfille geldiğini düşün. 
 -Anladım amirim.
 -Kaz sen kaz. Herkesinkinden daha büyük kaz.

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Ulan Ahmet! Öldürmeyecektin. Başımıza bela ettin. Hadi öldürdün, kı-
şın öldürmeyecektin. Şu karda kışta… Her yer don! Bak parmaklarım tutmuyor 
kazmayı. Hem bu da –ceset- don. Ta baharı bekleyecek kurtlar. Ahmet!
 -Hı.
 -Fareler kış uykusuna yatar mı?
 -Ne bileyim oğlum. Çenen yerine elin çalışsaydı. Gömdüydük şimdiye.
 -Öldürmeyecektin oğlum. Sen benim burada olduğuma dua et. Suç or-
tağı ettin beni de.
 -Ne suçu oğlum? Ne suçu? Kim suçlu ha? Kim suçlu? Kaz kaz…
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Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Ulan baba! Bu bana yapılır mı? Ben ameleyken ölünür mü? Mezuniye-
time yirmi üç gün kalmıştı. Mühendis görseydin ya beni. Öyle değil mi ana? Bu 
vakitte ölünür mü?
 -Ölümün vakti mi var oğul? Kimin elinde ecel atı? Yirmi dört gün sonra 
ölseydi: “İşe başladığımı da göreydi.” diyecektin. İşe başlasan: “İlk maaşımı ye-
seydi.” diyecektin. Yeseydi: “İlk maaşımı yedi bu bana yapılır mı?” diyecektin. 
He oğul hangi ölüm vakitlidir?
 -Ölmeseydi de tüm maaşlarımı yeseydi ana. Ölmeseydi de...
 -Hadi oğul kaz kaz…

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Ulan Memmet, deden de iyi yaşadı ha. İki kere yaşadı.
 -He ya, yüz on yedi yıl. Bizim köylerde atmışta öldü mü biri, “Zatı yaş-
lıydı garip.” derler.
 -Memmet ne yiyordu da böyle yaşadı la deden? Bilmem öyle pek bir 
şey de yemezdi. Gençliği kıtlık dönemine denk gelmiş. Saman içinde buğday 
aramışlar. Yaşlanınca da dişleri gitti yiyemedi. Damakları zayıfmış diş de yaptı-
ramadı zavallı. Tatlı damağı bir iki denedi ağız yarasından çekince onu da attı. 
Amma pekmez içerdi ha! Sabah akşam pekmez içerdi. Babam bir kere bağı 
satacak oldu da benim dershane param için. Dedem “Sen bağı satmıyon, benim 
ömrümü satıyon!” deyince babam vazgeçti tabii. 
 -E?
 -Öyle. Yoğurdu da severdi mübarek. Her hafta köy garajından gelen 
sütü almaya yollardı beni. “Dede verdiğin yol parasına yazık. Evin altındaki mar-
ketten alayım.” deyince “Yürü yürü! Markettekiler sizin olsun.” derdi. 
 -Dur ben de yiyeyim artık. Kaz kaz…

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Hakkı biraz daha derinleştirelim Başkan bayağı şişman. Sığmaz bura-
ya. Baksana göbek dışarıda kalır.
 -Amma da yemiş. 
 -Günahı boynuna yedi diyorlar.
 -Bal tutan parmağını yalar oğlum. Adam üç dönemdir koltuktaydı. Be-
lediye temizlik işleri için ihaleye çıkacaktı. İhaleye giren firmaya demişler ki “Kim 
kazanırsa kazansın, bizim istediğimiz eleman çalışacak. Siz işçi seçmeyeceksiniz.  
Onlar üzerinden para kazanacaksınız.” Emmoğlu şirkete gitmiş iş istemiş. Onlar 
da bunu anlatmış. Sen merkeze git. İşini ora halleder demişler.
 -E?
 -Babamın partiyle arası iyiydi. Benim işi de onun işi de babam yaptı. 
Sağ olsun. Yoksa fabrikalarda çürüyorduk. Bu mezarlık işleri rahat, gözden ırak, 
bahşişi de çok.
 -Ne diyorsun kazalım mı daha?
 -Kazalım da bi sakatlık çıkmasın.  Kaz kaz…



Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Salim hangi akla hizmet bu adam buraya mezar kazdırıyor?
 -Ne bileyim oğlum bir padişah varmış zamanın behrinde yaşamış. Sara-
yın kapısına mezar kazdırmış ölümü her an hatırlamak için.
 -Eee?
 -Bu da muhtar oldu ya başımıza. Muhtarlığın girişine mezar kazın dedi 
bana. Muhtar olunca yaptırdığı ilk icraat anlayacağın. 
 -Haydaa! Kaz kaz…

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Baba kazıyoruz amma çok ucuza aldın bu işi. 
 -Ne yapayım oğlum sen de ben de evde boş boş oturuyorduk. İyi oldu 
bu iş. Paslandık yata yata.
 -Baba!
 -Hı.
 -Biz çatı aktarma işini dün öğleden önce bitirmedik mi? Öğleden sonra 
da bu işi konuşmak için geldik. Biz ne ara yattık? Ne zaman paslandık Allahını 
seversen?
 -Bu iş iyi oldu oğlum. Adamın aile hep yaşlı. Gençler hep şehirde. Ne 
zaman bir cenaze olsa bizi ararlar. Bir kış yatarsın. Kaz kaz…

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Bacımı vurdum lan ben. Sizin törenize de âdetinize de… Ben ne olaca-
ğım şimdi? Hayatım kaydı benim. 
 -Sen vurmasaydın abin vuracaktı. İki çocuğu var onun. Sigortalı bir işi 
var. Gelin yüklü.
 -Ben küçüğüm diye bana kaldı değil mi? “Yat çık.” demesi kolay. Bana 
kim kız verecek ha? Kim bana sigorta yapacak? Siz beni öldürdünüz beni!
 -Deden “O bir kahraman.” diyor. Verir bir tarla sana da, ömür boyu 
yeter. 
 -Ben asıl onu öldürmeliydim. Yılanın başı o. 
 -Ne konuşurmuşsun be. Sabah olacak neredeyse. Kaz kaz…

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Anne? 
 -Efendim kızım?
 -Kediler de cennete gider mi? 
 -Tabii kızım. Hem senin kedin çok iyi bir kediydi. 
 -Anne?
 -Efendim kızım?
 -Beni cennette bulabilir mi?
 -Tabii kızım. Senin kedin çok da akıllıydı. Koklaya koklaya bulur seni. 
 -Anne?
 -Efendim kızım?
 -Mezar taşı yaptıracak mıyız?
 -Kömürlükte kırılan eşiğin parçası vardı. Beyaz mermer.
 -Hatırladım.
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 -Siyah ojenle üzerini yazarsın. Mezarın başına dikeriz. Yalnız biraz daha 
kazalım köpekler filan eşelemesin.
 -Anne… (Ağlama)
 -Kaz kızım kaz…

Gördüm iki kişi mezar eşiyor
 -Hocam bu adam var ya milletin kanını emdi kanını.
 -Allah affetsin evladım.
 -Hocam, ablamın düğününde babam biraz para aldıydı bu tefeciden. 
Ne senetler yapmış babam ne bilsin atmış imzaları. O sene de ekinimiz yandı 
mı? Biz parayı ödeyemeyince haciz getirdi bu. Tüm tarlalar satıldı yetmedi iki de 
inek gitti ahırdan. 
 -Allah affetsin.
 -Allah affeder mi bilmem hocam ama ben deyim niye kazmaya gönüllü 
oldum. Tüküreceğim! Babam kahrından ölünce ahdettim. “Tefeci ölünce meza-
rına tüküreceğim.” dedim.
 -Allah Allah…
 -Hııh… (Tükürür)

Simsiyah kara gece
Taş bir duvar yükseliyor
Sessizliğin ördüğü
Bir yıldız düşüyor odamın ortasına
Ay gibi parlıyor duvar
Bir fırça beliriyor
Tek bir darbeyle resmediyor karanlığı
Karanlık ki rengarenk
Karanlık ki aydınlık

Duvar
Hatice SOLAK
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Mavi Tuğba ATEŞ

İÇİMDEN KOPTU

“Onu baba yapamadım.”
  
  Çektim sandalyeyi sahile. Denize denize konuştum. Dalgalar ayaklarıma çarptı. 
Sesimi alıp uzak kıyılara götürdü meltem. Vakit gece. Fedor’un kalbinde kele-
bekler uçuşuyor. Ömrünün güzel zamanında. Hayatının aşkını bulduğunu düşü-
nüyor. Baba olmak fikri vücudunda tohum oluyor. Kırdığı kalplerden haberli. 
Pek çoğunun kalbi yarım atıyor onsuzluktan. İnce ince dokudu kadınlarının ya-
ralarını, güzel tümceler kurdu, şiirler yazdı sayısız, kanattı. Gitmek onun için bir 
eşikten geçmekti. Ardında kendini bıraktığından habersizdi. Ufalandı her gidi-
şinde. Başka eşikler aradı hissetmeyi unutmuş nasırlı ayakları için. Koştu. Yorul-
du susmaktan. Düştü veya öyle sandı. Yurtsamadı kurduğu yuvaları. Vakit gece. 
O, benim yaşamadığım saatlerde açan sevda çiçeği. Yine de sesim, Fedor’un 
kıyısında bir anlığına bile olsa yankısını bulmuş mudur? Geçmiş miyimdir ürkek 
bir kedi gördüğünde aklından? Bir anlığına bile olsa gözüne yaş olup düşmüş 
müyümdür yanaklarına? Rüyasına konuk olmuş muyumdur hiç?

  Şiddetli bir deprem, yıkılan ayna, çatlayan anlamdı. Balıkçılar maviliği göğe 
denk bir denizde ağlarını çekiyordu. Fedor’un baba olmaya gittiğini düşünüyor-
dum. Evinin kapısı kilitli değildi gittiğinde. Bir gün ansızın gelebilirim demekti 
bu. Cumartesileri evinde biriken tozları silmeye gittim. Öyle ya, nasıl olsa ge-
lecekti. Mutfak masasındaki vazoya rengârenk çiçekler koydum, suyunu değiş-
tirdim, ölen çiçekleri gömdüm, yeni doğan çiçeklerden ekledim. Salonundaki 
pencereyi açtığımda denizden yosun kokusu geliyordu. Uçsuz bucaksız mavilik 
odanın her zerresine yerleşip Fedor’un kokusunu getiriyordu. Deniz kokusunu. 
Epeyce eksilmişti, bir damlacık kalmıştı. 

   “Yine nerelerde kendini bırakıp geldin?”
“Y i n e  n e r e l e r d e  k e n d i n i  b ı r a k ı p  g e l d i n ?”
Fedor gittikten sonra evinde oluşan boşluğa haykırdım. Sesim tüm odalarını 
gezdi; dönüp dolaşıp kendi sesime çarptı. Evine yaşam belirtisi gerekti; pence-
relerindeki perdelerin hepsini kapadım. Eşyalarına dokundum, vedalaştım. İç 
kapısının kilidini çevirdim şak şak şak. Dış kapı zar zor açıldı. Dış kapıyla iç kapı 
arasındaki bahçede karıncalar yuva kurmuştu. Yuvaları şenlensin diye çantam-
daki kurabiyeleri ufaladım karıncaların gezindiği yerlere. Taşımaya başladılar mi-
nicik cüsseleriyle. Ağaçtan bir yaprak düştü. Rüzgâr umutlu esintisiyle yaprakları 
hışırdattı. Karınca yuvalarındaki kumlar birbirine karıştı. 
“Fedor bugün de gelmedi.”
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“F e d o r  b u g ü n  d e  g e l m e d i .”
Saçlarım tel tel döküldü yastığıma, biriktirdim; cumartesileri Fedor’un bahçesin-
deki ağacın kenarına gömdüm. Dış kapısı kolayca açılıveriyordu artık. İç kapısı-
na uğramaya cesaretim yoktu. Karıncalar yuvalarını çoktan terk etmişti. Sabah-
ları beyaz beyaz kırçıllar toprağın üzerinde birikiyordu. 

  Kendime baktığım aynalar çoğaldı. Şakaklarımdaki beyaz pamuklar tel tel sey-
reldi. Fedor’un bahçesindeki kırağılar içime içime düşüyordu böyle zamanlarda. 
Sarındığım hiçbir şey bende sıcaklık duygusu uyandırmıyordu. O gitmeden önce 
simsiyah saçlarım vardı; gürbüz ormanlardan hâllice. Şimdi bakıyorum, çorak 
topraklar sarmış her yanımı. Dağılmış. Parçalanmış zaman. Vakit cumartesi 
sabahlarından biriydi. O gün Fedor’un evine gitmemeye karar verdim. Ayak-
larımın beni sürüklediği yerlerde soluklanıp yeni yerlere götürüleceğim belli ki. 
Horizondan geçip yaşamaya yeniden gönderileceğim.

  O gün sahilde yürüyenlere görünmüşümdür. Uzaklarda bir yerlerde annesinin 
elini sımsıkı tutan bir kız çocuğu, bir adamın sakalının uzunluğuna işaret ederek 
annesine seslenmiştir. Adam, kemerine sıkışan sakalını çenesine doğru çekiş-
tirip omzunun ardına atmıştır rüzgârdan başı dönünce. Gelip geçenler “Öm-
rümde böyle uzun sakal görmedim,” demiştir. İnternete fotoğrafları düşmüştür, 
alaysı, acımtırak, hüzünlü bir imge olup neşeli gözlere görünmüştür, bir anlığına. 
Dünyanın bin çift gözünden geçmiştir de bir çift göze hasret kalbini yerinden 
sökmek istemiştir kendine duyurmadan. Sabahçı kahvelerinden birinin kapısın-
dan tıngır mıngır bir kedi geçmiştir. Bir eşikten düşmüştür bir karınca. O gün 
denizin gökyüzüyle birleştiği yere bakıyordum. Memelerinin altına kadar çiçekli 
pazen eteğini çekmiş bir kadın yanıma geldi. Başındaki yazmasını kulağının ar-
kasından bağlamıştı. Koluna astığı sepetinde envaiçeşit çiçek. Sepeti yere koyup 
kırmızı gülün birini kulağına geçirdi. Konuştukça göbeği kımıldıyordu.

  “Abe çiçek falı bakarım güzellik. Sana da bakayım mı bir iki dal?”
Deniz bir geliyor bir gidiyordu. Kafamı iki yana salladım. Konuşmaya meca-
lim yoktu. Geldi yanıma oturdu, kulağından kırmızı gülü çıkarıp ellerime uzattı. 
Tutamadım, denize düştü. Rüzgârın saçlarımda dolanmasına büyük anlamlar 
yükledi kadın. 
“Kırmızı gülünü düşürdün. Bak, rüzgâr saçlarında salınıyor. Fal dilinde şans de-
mektir bu. Gül be yâv gül! Sana şans yolu açılacak kızım. Üç vakte kalmaz 
sevinçli bir haber alacaksın. Benden söylemesi!”

  Sepeti yerden kaldırdı. Koluna geçirip şarkı söyleye söyleye kalabalıklaştı. Ara 
sıra döndü bana baktı. Göremeyeceğim kadar ilerlemeye başladığında el salladı. 
İstemsiz, el salladım ben de. Vapur sesleri kulağımda çınladı. Denize bakar-
ken dalgaların sesinden başkası yakınıma uğramazdı oysa. Vapur sesleri, martı 
çığlıkları, kalabalığın uğultusu, balon satıcılarının değneğe bağladığı rengârenk 
balonlar, akıp giden zaman rüzgârda kımıldıyordu artık. Dikkatle baktığımda her 
şey duruyordu. Dalgınlığıma denk gelen anlarda sallanıyordu adımladığım yol. 
Sendeliyordum. Deniz kendi halinde çalkalanırken birbirine karışan “Bebelere 
balon bebelere balon,” sesleri kulak zarımı delip Fedor’un bıraktığı boşluğu dol-
duruyordu. Kasığımı tuttum. Fedor gitmeden dört yıl sekiz gün öncesiydi. 
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Rahmim alındı.

  Kıpkırmızı gül rengindeydi. Varlığı beni öldürecekti, rahmim alındı. Kıpkırmızı 
gül rengindeydi, hiç doğmayacak çocuklarımla birlikte toprağa karıştı. 
Gökyüzü kızıllaşıyordu. Uzak iklimlerden gelip şehrimde dolaşan serinlik tenimi 
ürpertiyordu. Mırmır bir kedi yanıma sokuldu. Başını kucağıma uzattı. Okşan-
dıkça gözleri gülümseyen iki çizgi halini aldı. Kucaklayıp evimin yolunu tuttum. 
Başını göğsüme gömdü. Sımsıkı sarıldım köpek sesleri gelince. Ufaldı. Büzüldü. 
Ne yaptıysam falcı kadının söylediklerini unutamadım. Ayaklarım beni ve mır-
mır kedimi Fedor’un evine doğru götürdü. Gökyüzündeki Ay, hilâl biçimini aldı. 
Yıldızlar ellerimi uzatsam parmaklarıma dökülecekti. Yanakları elma bir oğlan, 
Fedor’un iç kapısından çıktı. Mırmır kedim yere düşürülüverince cıyakladı.
“Aaa! Ne güzel kedi. Baba! Çabuk gel, burada bir kedicik var. Keşke benim 
olsa!..”

  Onun tombul ellerinde kedimin gözleri iki çizgi halini aldı. Nicedir görmediğim 
ağacın dalları kurumuştu. Perdeler değişmiş, kapının kenarına posta kutusu ça-
kılmıştı. 

  “Şey, biliyor musun biz buraya yeni geldik. Babamın sakalı göbeğinden bile 
aşağıda, eskiden bu evde yaşıyormuş, o zamandan beri sakalını uzatmış. Şimdi 
onları kesiyor; şu ağacın kenarına gömeceğiz.”
Gözlerimden dökülenler keskin esen rüzgârda savruldu. İç kapı açıldı. 

  “Baba! Bak, ne güzel kedi!”

  Mırmır kedimi orada bıraktım. Ayaklarım beni bilmediğim yerlere götürdü. Sa-
hilin yolunu bulamadım. Evler birbirine geçmişti, elektrik direkleri sallanıyordu, 
adımladığım zemin ayaklarımın altından kayıyordu. Boğazımdaki düğüm çözül-
dü. Gözümden dökülenler denizin tuzuna karıştı sahile kavuştuğumda. Gece, 
yıldızlar, karınca yuvaları gerimde kaldı. 
Uzak kıyılara kıpkırmızı bir gül sürükleniyordu.
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Ceneviz kerhanesinde bakışları kargir ipek fahişe
Doğursa kız çocuğu İsa çok yalnız
Bir kız kardeşi temizleyebilir öyle kötücül kasıklarımızı

Benim hiç kız kardeşim olmadı bakırı eprimiş diyarda
Hiç çiçekçi dükkanım Gonca
Uzatamadık ayaklarımızı birimiz Galata’dan birimiz Kız’dan
Uzayamadık birlikte ağaçları güleç ormanlarda

Şimdi yüreğimde kız kulesinden kopan grev çivileri var
İlk ölümüm Galata’nın içine girinceydi çok kan döküldü
Uzatırken şimdi ayaklarımı kız kardeşsiz
İzliyorum kız kulesini kincelikle
Düşüyorum dudaklarımda dağlarla
Galata’dan

Bir Hırsızın Hüzünlü Kantosu
Baran FİLİZAY
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“Burada niye dört tane a var?”
A.T.

sigara

bu su da böyle sallanır. bu duman da göğe doğru böyle yuvarlanır. insanın 
eylemleri içinde en anlamlısı ve en anlamsızı. oral dönem kalıntıları ya da ateş 
fetişi değil, orduyu toparlamak ya da dağıtmak için gerekli enstrüman. en uzun 
intihar biçimi değil, ölümle en ilgisiz nesne yeryüzünde. kanserle değil, daha 
çok ertelenmiş bir coşkuyla ilgili. idamdan önceki müreccah aktivite ölümle 
ilgili olamaz. evrenin bir yerlerinde katıdan gaza geçme isteği. hem cehenne-
me hem cennete hazırlık, ama dünyada. arafla ilgisiz. ergenlikle, aşkla, barışla 
ilgisiz. doğayla, tanrıyla, şeytanla ilgisiz. bir yerde bir kuytuda belki kendin 
olma isteği. zamana namaz kadar direkleriyle çatılı. otobüsü erken getirmez 
belki ama bir treni kaçırtır. tren kaçınca içilen sigara en güzel sigaradır. devletle 
ilişkili. babayla ve tanla ilişkili. en güzel sigara içilmemesi gereken yerde ve 
zamanda içilendir. her yerde ve her zamanda anarşizm tohumu. herkesin 
çebinde küçük küçük bir sürü dinamit. herkesin cebinde bir sürü nobel. bir sürü 
umut. arabada içilmesinin yasaklanması belki uzak bir zamanda ve uzak bir 
ülkede onu daha dinamitleştirir. en güzel duman bir işçinin ağzından patronun 
sırtına üflenendir. düzeni alt üst eder. teraziyi şaşırtır. sabah ezanında köpekler 
bile sigara içer. türkiye tersine okunmuş bir masaldır. türkiye hacca gidecek 
parayı biriktirememiş hasan amca’nın kabenin içindeki putlara savurduğu du-
mandır. türkiye bir polisi ağlatır. türkiye bir kaltağa taç takar. türkiye çocuklara 
inanç takar. türkiye çaresiz bir kızın ellerini ısıtır. türkiye çaresiz bir kedinin 
torbasını düğümler. türkiye parlar. türkiye çürür. türkiye gecede ve gündüzde 
görünür. türkiye sigaradır.



s
in

 e
d

e
b

iy
a

t
18

//

45

düş

en uzun konu. en uzun nehir. bir katilin parmaklarında erik çiçekleri açar. bir 
devlet büyüğü sol kulağından kırbaç yer. derinde bir yer usul usul kanar. çok yük-
sekte bir yer ince ince yeşerir. bir kahraman ılık ılık altına işer. çirkin ahmet’in 
yanağından öper prenses. güzel sevgi’nin içi nefretle dolar. güzel sevginin içi 
nefretle dolar. ben güzel değilim, ama benim bile içim nefretle dolar. ben fazla 
düş görmem. bir gün bir kabuk gördüm. bir salyangoz kabuğu. alışılmadık bir 
döngü. gergin bir yutak. bir düğüm. o düğümü çözmek istedim. tam da orta-
sından çözmek. o düğümü açmak, açıklamak. elime paslı bir tornavida verdiler. 
soktum kabuğun göbeğine. en ince kıvrık çıt diye kırıldı. bir oyuk, bir menfez 
açıldı. bir ses açıldı. dedim bu benim sesim. annem seslendi bir yerden: bu oğ-
lumun sesi. onun pencereleri. “merdivenlerden çıktığımda orada olmayan bir 
adamla karşılaştım.” annemin alnını öptüm ama. bu kendi alnım. 

devlet

devlet mercedestir. eski mercedes, yeni mersedes. iyi mercedes, kötü mercedes. 
ucuz mercedes, pahalı mercedes, mercedestir devlet. bu mercedes minibüsün 
içindekilerdir. kimisi çocuğunu henüz bırakmış kreşe. kimi müdür yardımcısı 
olmak için onurunu satmış. kimi akşamdan sabaha, sabahtan akşama içer de ne 
devlet ne de tanrının ruhu duyar. kimi her şeyden tiksinir belki gizli bir bahçeye 
bir tohum ekmiştir. hepsi de içindedir ama bu minibüsün. minibüsün dışında 
olanlar buna devlet der. bizse minibüs deriz. basbayağı minibüstür aslında.

bok

belki shakespeare’im ama sabah fasulye, belki goethe’yim ama akşam patates 
yedim. belki her pazartesi karavanamda bakliyat, protein. bir askerim. bir ka-
dın, bir çocuk, bir deli, bir erkeğim. bok herkesi eşitler. aşağılardan gülümser. 
yukarıda da bir o kadar sevimlidir. boka bakmak hiçe bakmaktır. hiçin o matrak 
yüzüne. tırnak kanatarak, sırt ağrıtarak çatılmış hakikatler, cakalar hiçbir şeyin 
değilse de bokun altında ezilir. bokun altında dünya ezilir. bok yeniden var eder 
her şeyi. bok hayatın ve gerçeğin özüdür. bok üzerine şiir yazılmamış şiirdir. 
bok şiirdir. bok herkesin yazabildiği şiirdir. yani ki; bok sayesinde herkes şair 
olur. bok herkesin şair olabildiği bir ülkeyi düşletir. herkesin şair olabildiği ülke-
de kimse şair değildir. şiirin değeri de bir yerde bokla ölçülür orada. siyasetin, 
doğruların, bürokrasinin. seni kapıdan kovan adam karın ağrısı çekiyor bunu bil. 
sana yüz vermeyen kız üç gündür misafirlikte. hiçbir şeye değilse de ona küfret-
mek istersin. amına koyayım dersin, boka boğdunuz dünyayı. seni bir ses işitir. 
bu küçük bir serçedir. sıçar anlına. bok ontolojik bir paradoks yaratır. hayatı 
değilse de belki anlamı sorgulatır. bütün kapıları kendi üzerlerine kapatır. boka 
bok atar toplum, boka bok atar medeniyet. bokunsa bunlar umrunda değil. o 
gülümsemeye devam eder. sen de gülümsemek istersin artık. gülücüğe bulanır 
suratın. boka bulanır. hiçbir şeyin değilse de bokun içinde ölmek istersin. o 
zaman doğru yere geldin. yapacağın tek şey doğru yerde ve doğru yerde tetiğe 
basmak. kokulu bir cennet seni bekliyor. hoşgeldin.
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dergi

amerika helikopterden fırlatır. ruslar tanktan. japonya’da manga. gazzede umut. 
meksika’da küfür. belki… bilmiyorum. almanyada 45’ten sonra az ve ikirciklidir. 
türkiye’de çok ve kılçıklıdır. ne kitap ne ferman ne broşür. ama o size bir şeyler 
söylemek ister. tek ortak noktası da budur zaten. dergi matbaada uyumak, fikrin 
ve sanatın somutlaşmasını görme isteğidir. emektar heidelberger’i okşamaktır. 
yağmur altında onun böğürtüsünü dinlemektir. dergi bir şeyler olması isteği-
dir. en olmayacak yerde ve zamanda bir şeyler olsun diye çaba, gayret ortaya 
koymaktır. dergi ekip ister. dergi saçma bile olsa bir ideale inanmak isteğidir. 
anlamsızlıkta bile olsa birkaç insanın bir araya gelmesi gereğidir. en çok da 
yalnızları toplarsa eğer şemsiyesi altına o dergi iyi dergidir. yalnızları bir araya 
toplayan tek şemsiyedir belki. yalnızlar sıkılır bir arada olmaktan, onlar ne kadar 
sıkılırsa dergi o kadar iyi dergi olur. kötü dergiler ise yalnız olmayanları bir araya 
getirenlerdir. bir derginin kötü dergi olduğunu vitrinin arkasından, birkaç metre 
geriden bile anlarsın. önceden bu kadar kötü dergi yoktu. biz esrar’ı çıkardığımız 
zamanlar. bir tek k’yı hatırlıyorum. k aslında kötü dergi değildi, ama kötü bir 
yol açtı sanırım. yıllar sonra yurda dönüp baktığımda çünkü bütün dergileri k 
gördüm. hem de çok kötü k’lar. hayatı acılarla geçmiş, bir coşkuyla, bir utanç-
la, belki usançla edebiyat ya da sanat üretmiş adamları ve kadınları en boktan 
ambalajlarla satmaya çalışan cingözler. afili laflar. kartonlaştırılmış, kanı emilmiş 
portreler. yersiz ve bağlamsız kompozisyonlar. mide ve göz ağrıtan tablolar. 
“çiğ köfte ve milkshake”, vegan ve sığır, feminist ve abazan, çöp ve kutsal, ağrı 
ve sırıtma, kan ve şeker, cingöz ve cingöz. ben hayatımda bu kadar kötü dergi 
görmedim. 

at

edebiyatçı fetişleri meşhurdur. atın suyunu da çıkarmıştır, sucuğunu da yemiş-
tir yazarlar. ata ilahi, marş, belki senfoni bile yazılmıştır. insanların anlamlara 
tutunurkenki savrulmaları en çok da edebiyatçılarda üzücüdür. edebiyat belki 
fetişsiz, anlamsız üretilemeyen bir eylemdir. fetişsiz yazan bir yazarın suratı-
na barettayı doğrultup “sökül!” deseniz cebinde gizlediklerini boşaltacaktır. boş 
cep… atı anlatmayan at budur!  

ideoloji

keşke hep bu özgürlüğüm olsaydı da bir başlığın altında o başlıkla ilgisiz şeyleri 
yazabilseydim. ideoloji, buna en izin vermeyen başlıktır. en çok da türkiye bir 
ideoloji çöplüğüdür. ergenlik hezeyanları ben dahil herkesi rehin almıştır. her-
kesi değilse de ekseriyeti diyelim. ideolojisiz bir ergenlik geçirmiş kişiye derin 
bir saygı duyuyorum. ideolojisiz bir ömür geçirene. çünkü ömür olgunlaşarak, 
durularak ilerlerse “yaşadım!” demek anlamlıdır. ideolojini sırtında taşıman hep 
ergen kalma isteğin. kimse hep ergen kalamaz. büyümek zorundasın. ölmek 
zorundasın. ve ölmeden önce kendi ağzınla bir şeyler söylemek. kendi ağzınla 
konuşmanı engeller ideolojiler. ağzının tam önüne başka bir ağız takar. bu yeni 
ağızla ne yediğini anlarsın, ne söylediğini, ne içtiğini, ne öpüştüğünü. gerçekten 
öpüşebilmek için bu ağızdan kurtulman gerekiyor. bunu gerçekten istiyorsan. 
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teoman hoca “donmuş felsefe” diye tanımlamıştı sanırım bir televizyon prog-
ramında. iyimser bir bakış. donmuş zeka, donmuş kalp daha uygun bence. en 
sevdiğim şairleri karşımda ergenler olarak bulmak hoşuma gitmiyor. ergenlikte 
ısrar edenler. herkesin sevdiği şeyler farklıdır. ben de şiiri severim. şiiri sevdiğim 
için de şairleri severim. ve onlarla ne zaman karşılaşsam iki yetişkin insan olarak 
bir şeyler içmek, bir şeyler konuşmak isterim. bir ergenle bunu yapmak istemi-
yorum. konuşacak bir şeyimiz yok. sizi hala seviyorum. türkiye için ne kadar 
endişelendiğinizi bilmiyorum. ama ben bir endişe duyduğumu söyleyebilirim. 
size ve de bilhassa türkiyeye ideolojisiz, saplantısız, putsuz bir gelecek diliyorum.    

dövüşmek

senin olanı koru! bunun için gerekeni yap! karşında düşmanın değil seni sen ya-
pacak “şey” var. ister öpersin onu. ona… kan içirtirsin ister. dövüşmek bir kaç-
mama aktidir. en büyük dayağı da zaten kaçaklar yer. vicdandan yenen dayak 
en büyüğüdür. yumruk, taş, sopa, demir, bıçak, silah, bomba, her şey serbest. 
dövüş! ve kendin ol!    

Başka dillerde de
Yolu görünüyor sonunda
Gidişin

Ki kabul etmezdi o yolculuk
Mutlu yolcuları
Ya da vardırmazdı onları
Gidecekleri yere

Bense süregelen vazgeçişlerden
Bir ermiş ilan ediyorum kendimi
Bir keşiş o yolda

Başka dillerde başka bir zamanı arıyorum
En uzak güne dikiyorum ki gözümü
Bugün acıtmasın onu

Göçebe
Umut KAYGUSUZ
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Şerif AYBAKAR

İLANEN DUYURULUR

  O kuşları ben vurmadım!

  Belediye hoparlörlerinden cızırdayarak yayılan ses, kentin ana caddesinden 
sokaklara dağılmış, evlerin duvarlarına çarpa çarpa yankılanmış, yağmur sonra-
sındaki rüzgârın kanatlarına tutunarak ağaç dallarının arasından yaprakları hışır-
data hışırdata ovanın geniş yalnızlığında kaybolup gitmişti gün doğmadan evvel. 
Hoparlörün yanı başına tünemiş birkaç kuş, sesle birlikte havalanmış sanki kay-
bolan sesin peşine düşmüş gibi hızla kanat çırpıp akıp gitmişlerdi ovaya doğru.
Kentin çoğunluğu uykudaydı hâlâ. Okula yetişme telaşındaki öğrenciler, uykulu 
gözlerle yalpa yalpa yürüyen çıraklar, birazdan ağır ağır mahalleleri şehre taşı-
yacak olan servis şoförleri, bir de sabah namazına uyanan ihtiyarlar ayakta idi 
Abdi’den başka. Belki de bu yüzden kimse hoparlörlerden cızırdayarak yayılan 
sesin peşine düşmedi. Birkaç ihtiyar kulak kabarttıysa da ardı gelmeyince vaz-
geçtiler durup dinlemekten. Olsa olsa işgüzarın biri mikrofonu açık bırakmıştır 
diye düşündüler herhalde. Sokak lambaları yalnızlıklarını aydınlatmaya devam 
ediyor, ölgün ışıkları yağmur birikintilerine çarpıp darma dağın oluyordu ıslak 
kaldırımlarda. Caddede yürüyen birkaç kişinin ayak sesleri birbirine karışıyor, 
sabahın sessizliğinde kaybolan ritmik tıkırtılar bırakıyorlardı peşleri sıra. Tek tük 
açılmaya başlanan dükkânların daraba sesleri büyük bir gürültüyle caddeye dü-
şüyor, caddeye düşmeden evvel çırakların kulaklarında patlıyordu.

  Abdi Belediye İş Hanında bulunan tek odalı ilan bürosunda pencere kenarında 
duruyor, gövdesinin üzerinde artık taşıyamadığı, uğultulu bir ağırlığa dönüşen 
kafasını ağır ağır cama vuruyor, ardından tekrar camın soğukluğuna bırakıyordu 
alnını. Sigara dumanına boğduğu soğuk büronun karanlığından, kentin gece 
yağan yağmurla ıslanan caddesine bakıyor, rüzgârda uçuşan ne varsa, bakışlarını 
onların peşine takıp çocukluğuna kadar koşuyordu arkalarından. 

    Nedense köy kahvesinin önünden öteye gidemiyordu adımları. Sanki kahve-
den öte bir yer yok, sanki evleri kahvenin az ötesinde olmamıştı hiç. Hayatının 
burada bu kahvenin önünde sekiz yaşında iken başladığını sanıyordu çoğu kez. 
Ondan öncesi silinmiş bir defter sayfası gibi geliyordu gözlerinin önüne. Ne za-
man bir adım atmaya kalkışsa kahvenin öte yanına, ne zaman bir göz değdirme-
ye çalışsa silinmiş defter sayfasına, ensesine biri yapışıyor, elbisesinden tuttuğu 
gibi geri çekiyordu her defasında. Dönüp ardına bakamıyordu ama biliyordu, 
babasının eliydi elbisesine yapışan. Sol kulağının altında izini taşıdığı eli.
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  O gün de ne tesadüf gece boyu yağmur yağmış, damların üzerine pıtır pıtır dü-
şen damlalar, toprağı geçerek merteklerin arasından odanın soğuk sessizliğine 
damlamıştı sabaha kadar. Kovaya damlayan her damla sesi uykusunu hançerli-
yor, yorganı başının üzerine çekse de, kulağına dolan pıtırtıları kesemiyordu bir 
türlü. Sabaha kadar dönüp durmuştu öylece yorganın altında. Gece, karanlığın-
dan sıyrılıp sabaha varamamıştı bir türlü.

  Pencerenin soğukluğuna şıp diye çarpan birkaç damla çocukluğunun uykusuz-
luğundan alıp getirdi onu ilan bürosunun karanlık sabahına. Yağmur çoktan kes-
mişti oysa. Belki Abdi’nin çocukluğundaki o yağmurlardan kalma birkaç damla 
gelip çarpıvermişti cama. Belki de yağmurdan sonra söğüt dallarının, yaprakla-
rın üzerinde kalıp, kuşlar havalandığında yere patır patır damlayan damlalardan 
birkaçıydı bunca yıl sonra cama çarpıp süzülen. Sadece damlalar değil, söğüt 
ağaçlarından sapan taşlarının vınlamasıyla havalanıp birkaç tane eksilen serçe 
sürüsü de uçup gelmiş, caddenin yavaş yavaş aydınlanan sessizliğinin üzerinde 
şakıyıp duruyordu. Dallara, direklere, balkon korkuluklarına tüneyen serçelerin 
sesi, yıllar öncesinden gelip Abdi’nin kulağındaki uğultuya karışıyor sonra dönüp 
binaların duvarlarında kayboluyordu sanki. Hep o kuşlar yüzünden dedi Abdi 
serçelerin sesine karşılık pencerenin soğukluğuna alnını dayamış halde. Abdi 
kuslar diyordu ş harfini noktasız söyleyebildiği için. Ne kadar uğraşsa da noktalı 
hale getiremiyordu kuşları. 

  O gün güneşin doğuşuyla birlikte, söğüt ağaçlarından yükselen kuş cıvıltıları 
köyün ortasına kadar ulaşmasaydı, sapanını kemerinin arasına sıkıştırıp söğüt 
ağaçlarına doğru hızla koşan Bayram’ın peşine takılmasaydı veyahut Bayram 
o keskin bakışlarıyla patır patır vurup düşürmeseydi kuşları. Sonra kendisi işgü-
zarlık edip taşla paramparça olmuş iki ölü serçeyi tutup kanatlarından kahvenin 
önünden geçmese, babası ölü serçeleri görüp delilenmemiş, kurşun gibi yerin-
den fırlamamış olsaydı bütün bunlar olmayacaktı belki de.

  Oysa o ben vurdum bunları, büyüdüm artık demek istiyordu sadece, kuşları 
kendisi vurmadığı halde. Babasının öfkeli sesi kendisinden sonra gelmişti sanki. 
Sanki bir yerlerden ödünç alınmış gibi bir olan bir kaybolan tedirgin gülümse-
mesi silinmiş, sol kulağının altına çarpan el dünyadaki bütün sesleri kesmiş, 
babası karşısında hızla açılıp kapanan kocaman bir ağız gibi görünmüştü bir 
anda. Kuşları sevdiğinden midir, yoksa uğursuzluk getireceği korkusundan mı 
veyahut etraftakilerin söylediklerinden mi alındı da böyle delilenmişti babası hiç-
bir zaman öğrenemedi Abdi. Elinden birkaç metre öteye fırlayan serçelere bakıp 
o kuşları ben vurmadım diyebilmişti sadece babasının öfkeden sağırlaşmış ku-
laklarına doğru. Oysa babasının yüzü, gözleri, kaşları, kirpikleri, kulakları erimiş 
vücudunun tamamını kaplayan koca ağzın içerisinde kaybolmuştu çoktan. Ab-
di’nin gözlerinden ipil ipil yaşlar akıyor, kulağının altındaki ateş bütün bedenine 
yayılmış cayır cayır yakıyordu. Herkesin gözü önünde olmuştu olanlar. Çay diye 
demlenmiş kan höpürdeten ihtiyarlar bile ses etmemişlerdi babasına. El kadar 
çocuk, ne istiyorsun canından diyememişlerdi. Etraftaki herkes birer kocaman 
ağız gibi görünmüştü Abdi’ye. Kimi düğümlenmiş, suskun, kimi kahkaha atan, 
kimi mırıl mırıl bir şeyler fısıldayan kocaman ağızlar, karanlık bir mağara gibi 
onu bir hamlede içlerine çekip, çiğneyerek tükürmek, etlerini kemiklerinden
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sıyırıp kemiklerini itlerin önüne atmak, ya da bedenini büsbütün karanlıklarının 
içerisinde eritip üzerine bir sigara içmek istiyorlar gibi görünüyorlardı.

  Köy kahvesinin önünde bütün bedenine yayılan yangın bedenini terk etse 
de sol kulağının altında yanmaya devam etmiş, bütün sesleri bir uğultuya çe-
virip kafasının içinde hapsetmeye çalışan habis bir ura dönüşmüştü. Çok değil 
birkaç gün sonrasında köy kahvesinin önünde nereden ateşlendiği henüz belli 
olmayan, ardından babasının sırtından girip kalbini delen kurşun parçasıyla, iri 
gövdesini kurumuş bir ağaç gövdesi gibi yere yapıştıran mavzerin çıvlaması bir 
anlığına o uğursuz uğultuyu kesse de sonrasında hem uğultu hem de çıvlama 
olarak geri dönmüştü sol kulağının altına. Babasının miras bıraktığı tek şey de 
bu uğultu ve mavzerin iniltili çıvlamasıydı zaten. Annesi sabun ve gaz yağı ko-
kulu bir gölgeydi evde dolaşan. Bir sabah uyandığında kokusunu da alıp gitmişti 
usulca. Belki de hiç olmamıştı annesi. Belki sessiz sedasız evin içinde dolaşan 
gölgeyi annesi sanmıştı çocukluğu boyunca.

  Anne deyince bir defasında kayıp ilanı vermek için büroya gelen, geldiğinde 
peşi sıra getirdiği yalnızlığını da büroya sığdırmaya çalışan, kıvır kıvır sarı saçları, 
hüzünlü gözleri ve ürkek bakışlarıyla sanki kulağındaki uğultuların bir an da olsa 
kesilmiş gibi hissetmesine sebep olan yaşlı kadını anımsadı. Yumuşacık sesiyle 
evladım demişti. O kadar güzel demişti ki evladı gibi hissetmişti kendisini bir 
anda. Evladım, oğlumu kaybettim. Bir ilan ediversen. Abdi telaşla kaç yaşında, 
nerede, üzerinde ne vardı gibi soruları peş peşe sıralamış, kadıncağız yok ev-
ladım öyle değil, köpeğimi kaybettim. Şöyle manavdan birkaç bir şeyler alıyor-
dum. Tasmasını bırakmışım. Kimin peşine takıldıysa artık bekledim bekledim 
gelmedi. Nerede arayayım bu yaşlı halimle. Sen bir ilan ediversen.

  İlanı bitirdikten sonra merdivenleri teker teker inen yaşlı kadının arkasından 
imrenerek bakakalmıştı öylece. Demek oğlum diyecek kadar çok seviyordu kö-
peğini. Sahi bulabilmiş miydi oğlunu o yaşlı kadın. 

  Köy kahvesinin ötesine götüremediği çocukluğunun elinden tutarak büyümüştü 
amcasının aksak gölgesinde. Allah var, amcası babasından daha iyiydi. Doktora 
götürmüştü bir defasında kulağında uğultu varmış diye. Doktor da bir damla 
yazıp zamanla geçer demişti. Geçmedi ama. Tarlaya gidip çalışmış, kuzuları 
otlaklara sürmüş olsa da okula da göndermişti amcası kulağındaki uğultularla. 
Hem de şehirde lise bile bitirmişti kimseyle konuşmadan. Uzaktan uzağa baktığı 
bir kız vardı o zamanlar. Kazara bakışları birbirine değse bir anlığına, Abdi’nin 
yüzünde bir yangın başlıyor, sonra yüzünden yavaş yavaş bedenine yayılıyor, 
yanmadık küle dönmedik bir tırnak ucu bile kalmıyordu. Ense kökünden aşağıya 
doğru birkaç damla ter süzülüyordu derisini yırtarak.  O konuştuğunda uğul-
tular kesilirdi kulağında bir an, berrak bir su gibi akardı sesi. Gülümsediğinde 
yanağında beliren çukurun yarattığı girdaba kapılır, döne döne o çukurun içinde 
kaybolurdu Abdi. Aşk diyemezdi bir türlü Abdi. Bir tarafları eksik bir tarafları 
aksak kalırdı cümlenin. Sınıfça çektirdikleri bir fotoğraftan kesmişti cüzdanında 
gizlediği resmi. Aşk noktası eksik bir fotoğraf olarak duruyordu cüzdanında.

    Sonra nüfuzlu bir akrabalarının yardımıyla belediyede işe yerleştirilmişti, ye-
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timdir hem de öksüzdür denilerek. Herkesin acıyarak bakan gözlerinden, uğul- 
tuya dönen seslerinden kaçsın diye mi yoksa dokunduğu her şeyi kül eden bece-
riksizliğinden midir bilinmez, buraya, ilan bürosuna vermişlerdi en sonunda. Şef 
dediği sarkık bıyıklı adam, lise bitirmiş adamsın, yalan yanlış oku gitsin. Zaten 
kimse dinlemez ki ilanları. Yeter ki milletin anasına avradına küfretme demişti 
ilan bürosuna geldiğinde. 

  İlk başlarda sevmişti bu işi. Gözlerden ırak, seslerden azade bir yerdi burası. 
Sadece bilmesi gerekenlerin bildiği, gelmesi gerekenlerin geldiği bir yerdi. Cüz-
danını, parasını, kimliğini kaybedenlerin ilanlarını okuyordu hiçbir Ş’ye dokun-
mamaya çalışarak. Elektrik ve su kesintilerini, bir de adliye ilanlarını duyuruyor-
du halka. Sonra ne olduysa kayıp çocuk ilanları da vermeye başladı cızırdayan 
hoparlörlerden. Üzerinde yeşil kazak, gri pantolon olan 6-7 yaşlarındaki kayıp 
çocukları ilan ediyordu ara sıra. Bulanların insaniyet namına büroya getirmele-
rini istiyordu arkasından bulunacaklar birer eşyaymış gibi. En çok onlara üzülü-
yordu. Ya akşam döndüklerinde kulaklarının dibinde bir el patlarsa diye. Sonra 
ölüm ilanları da dâhil edildi listeye. Ölenlerin ölüm nedenlerine göre farklı farklı 
ilanlar yazılıp, duyuruluyordu. Eceliyle ölenler, vefat etmiş oluyorlardı mesela. 
Kanserden veya veremden ölenler muzdarip oldukları hastalığa yenik düşmüş 
oluyorlardı. Kazalar kazaydı da intihar elim bir kaza oluyordu ilanda. İlanen du-
yurulur deyip ardı sıra soy sop sayıyordu bir çırpıda. Sonra taziye yerini belirtip 
kapatıyordu mikrofonu. Yaşlısı neyse de gence çocuğa çok içerliyordu ilanları 
okurken. İlan sahipleri gittikten sonra ağladığı oluyordu hiç tanımadığı ölüle-
rin arkasından. O zamanlarda bir nebze olsun duruluyordu kulağındaki uğultu. 
Gözlerinden değil de kulaklarından dökülüyordu sanki yaşlar. Bir şey olmuyordu 
sonra. Her şey eski haline dönüyor, kulağındaki uğultu tekrar gelip yerleşiyor-
du yerine. Ölen öldüğüyle kalıyor, kayıp çocuklar akşam olmadan dönüyorlardı 
evlerine. 

  Tek odalı ilan bürosunun boya ve tütün kokan duvarları tanıktı Abdi’nin kederli 
yalnızlığına. Bir de cama çarpıp süzülen yağmur damlaları. Müezzinin kıyamı 
haber veren çağrısına karşılık Abdi belediye hoparlörüne eğilip ‘o kuşları ben 
vurmadım! diye fısıldayabildi ancak. Sonra kulağındaki uğultular et ve kan par-
çalarıyla birlikte odanın duvarlarına sıçradı.



  Merhaba, günaydın, iyi günler…
 
  Seninle konuştuğum akşamın ertesi sabahı…  Ne mi oldu? Devamı gelecek 
olan ard ardalığıma birden müdahale ettin. Bir önceki gece bana konuştuğunda 
bahsettiğin “intihar söylemin” insanlığımı bir hayli kurcaladı. Beni yeniden Albert 
Camus’nün intihar ve yaşamın saçmalığı üzerine yazdığı metnine götürdü. Ama-
cın ya da arzu ettiğin nedir bilmiyorum? Hayatın anlamsızlığı üzerine bir devrimci 
hamle de benden mi gelsin istiyorsun! Niyetin bu ise eğer başlangıçtan beridir, 
seni bir buçuk ay öncesinde duygusuz ve aynı zamanda normal saydamlığına geri 
götürmek istiyorum. Görüntü kopuyor duyularımın önünde ve çarpıkça diziliyor 
sistematik dalgalar halinde; önce pantolonuna bulaşmış olan kırmızına takılıyor 
düşüncelerim. Ve ardından düşüncemin ucu ipini yakalıyor. İzliyorum canlılığını 
yitirmiş organcıklarının muhteşem bütünlüğünü ve yerçekiminin gücüyle yerle bir 
edilmiş olan insanını... Ve insanının senin gözünde yansıyan ve artık imgesel 
olmayan çöküşünü seyreduruyorum meraklı bir izleyici gibi. Sanki bir film şeridi 
yaşanıyor tam Oscar’lık! O anki kopuşuna asılı kalan ve böylece ölümlü ceset ola-
rak yeniden tarif ettiğim kişi de sen oluyorsun. O anın gerisindeki sonsuz sarmalın 
döngüsüne takılmak için işte ben de yanı başına geldim. Arkana bakmadan ön-
ceki halini ve henüz o insan yanını yitirmeden hemen karşına geçip dikili durarak 
gözlerinin içine bakıp bütünlüğümü ve canlılığımı sergiliyorum. Bir yaşam dolusu 
sevincimle deli kanım hâlâ içimde fokurduyorken, pantolonun paçasına renk kat-
mış ve içindeki canlılığı dışarı savurmuş kırmızılarına takılı kalıyor yine gözlerim. 
Sanki hiç kaçırmamışım gibi gözlerimi… O an diyorum ki sana; asla paçalarına 
bakma! Eğer ki bakarsan seversin insanlığının parçalanmış o yitik halini ve düş-
leyerek umuda kapılırsın yine... Korkuyorum tüm kıpırtılarım duraksamış halde. 
Sonunun dehşeti cezbedecek yoksa seni! Ama o okuduğun satırlardan da çok iyi 
bildiğin varlıklı bir yokluk için birden tedirginliğim nüksediyor. Sakın ha sadece 
bak yüzüme paçanı temizliyorum ve yüzüm allanıyor kılcallarımın akışı hızlanıyor. 
Şimdi tazeleniyorum bir zamanların sıcak nefesini devralmış gibi. Senin adına 
kopuşunu bağlıyorum zincirsiz bir zincirle hem de kendime!

    Bu arada karnının zil çaldığının farkındayım, biliyorsun ki yaşamına son veren 
bir omurganın dağılışının ardından bile yaşamına nasıl da arsız bir şekilde devam 
etmek zorunda kalışını ve bunu çılgınlar gibi arzu edişini de biliyorum! Bir sonraki 
günün sahte konuşmaları için sayılı nefeslerine ihtiyacı olacak bürokrasinin bir 
rakamlık aşaması için seçili kurbanı olduğunu da. Nefes demişken bir soru daha,  
henüz arkada ne olup bittiğini anlamadan bu kasvetli anı durdurduğumu farz et; 
yani demem o ki birliğin ya da hareketliliğin giyotinin keskin başı kadar sert ve 
belirsiz bir orantısızlıkla bölünseydi ne yapardın? Boş anlamsız ve saçma
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bir soru kabul ediyorum. Ama sadece merakımdan soruyorum sana? Cevap ver-
mek istemiyorsan birkaç soruda yığabilirim avuçlarına... İnsanlık denen o doku-
nulmaz, hep belirli ve mükemmel kavramın nasıl oldu da tükenebildi sence? Ya 
da kopuş hangi beklenmedik anda yaşanabildi. Tüm bunların olanaklılığı ne kadar 
korkutucu gelse de zihnîmde olup biten o muhteşem an gerçeklikle ne kadar da 
güzel uyuştu! Ah bir bilsen… 

  Hayatın anlamsızlığı üzerine boşa çabalayan bir insan olarak bilgim cehaletime 
yenik düşebilseydi eğer; saçma dahi olsa kandırabilirdim kendimi inançla. Keşke 
teoriyi bu denli satır satır okumasaydım. Camus’nün varlığından veya yazdıkların-
dan bihaber yaşayıp ölseydim. Eminim yaşadığım bu buhrana kendimde hiç rast-
lamayacaktım. Dım dım dım… Çünkü gerçeklikten yalıtılmış huzurum çepeçevre 
hakikatten uzaklaştıracaktı beni…

  Masalsı olmadan ve merak uyandırmadan sıradan uyumlu hayatıma inen balyoz 
kadar şiddetliydi ilk duyumsayışımda yaşadığın trajediyi. Seninle yaşanılana tanık 
olan ruhum duyarsızlığımın son tükenişini sevinç çığlıklarıyla karşılarken bir kor-
kunç keder içimde beni uyandıran tıpkı bir canavar gibi vahşice atladı üzerime. 
İnsanlığımın son raddesi umudum ve onu takip eden umutsuzluğum yüzüme kat 
kat sürdüğüm allığımla çöküşünü resmediyor. Tüm bu yararsız iç konuşmalardan 
sonra, şimdi de senin gözlerin bana takıldı. Hipnozla uyutulmuş ve hastalığının 
son aşamasında kurtulmayı reddeden kendine düşman akbaba gibi puslu odağın-
da yolumu kesiyorsun... 

  Nasıl oldu da gözümden yansıyan retinamda birikmiş o parçalanmışlığı saklaya-
madım akbaba gözlü bakışlarından... Tam olarak gördün o şeffaf çıplaklığı, sabit 
ve basit durgunluğuyla karmaşanın bittiğini ifade eden bir kaş kaldırmayla işaret 
ettin bana. Ellerimin ince, uzun ve küçüklüğünü hesaba katmadan bir an önce ka-
çırmak istiyorum seni o zamandan ve mekândan. Aralıklı parmaklarım gözlerinde 
örtülü, arkanı dönmemeni rica eden yakarışlarım da artık çabasız kaldı. Ve apaçık 
yakalandıktan sonra bir bütün olarak etim kemiğim ve bedenciğimle ayakta diki-
li olan ben çaresiz şaşkınlığımla durdum. Bir duyuru yankılanması rüzgârla dört 
biryana dağıldı. Akan damarlarımın titreyişiyle önce  koku yok oldu, gök karardı, 
maviler dondu ve renklerin güzelliği artık şerefli ölümün emrinde…  Donmuş saa-
timin yönü dönüyor göğe doğru.  Hakikate kör ve sağır kalmış gözlerim 6. kattan 
düşüşüyle felaketin koptuğu, organcıkların dağıldığı o yumuşacık kırmızılıkların 
nasıl da eklemlerden sıyrılıp kaçırıldığını bir bilim insanı titizliğiyle gözlemliyor. 
Yan yana duruşumuzda; hangimizin daha canlı ve renkli oluşunu belki de ilk defa 
bu kadar gerçekçi gösteriyor. Bir araya getirilmez olanlar parçalanmışken tüm 
uzuvlarına kadar yaşamın sıcaklığını birden bire nasıl da elde etmişti. Sanki ara-
mızda en çok o yaşayabilirmiş gibi… O halde bile! Yine bana takıldı çimen kokulu 
gözlerin, dikkat kesiliyorsun baştan aşağıya büsbütün omurgalılar dizilimime. So-
ğuk yansıyan yüzümde renksiz soluğum ürkütücü geldi sana ve ellerimi gözlerin-
den çektin kaygılı bir hışımla! Ve bir bakış sonrası öylece hiçbir şey olmamış gibi 
çektin gittin. Ardına baktık ikimiz de. Biri nefesli cansız yığın, bir diğeri nefessiz 
canlı kopuşuyla biz. Biz ki kimliği tespitsiz üstü üçüncü sayfa haberleriyle örtülü 
yarının gazete manşetleriyiz! 
Elveda, iyi akşamlar ve dileğimdir mutlu sonlara… 

  Yaşamı aynı anda tükenen üç karaktere ithafen…



ihtişâmsızmış meğer başlangıç
‘dün’ün izi gün yarın
en nâdir ân ‘aşk’
en uzak zaman da gam
boş meydanı leş doldurur
tanrı büyüsü yalan
hüzün yanıltmaz
güneş göğe dünya yere kapanmış
ürkütür her buluşma
hayat vazgeçilmek içinmiş
ölüme pek düşkün ten
‘ter’in anısı yitik
doğuştandır terk
sevmek şart gerektirmez
kuşku korkutur
ne âidiyet ne mûcize
herkesin ezberi yalnızlık
uyku her dâim
yıkım gücü ölümde
yaratılmak yaşamak değil
keşfetmenin değeri yok
yol da yön de ‘acı’
kıyâmet diliyor insan ––cennet bâhâne
hesaplaşılacak yok bir ‘şey’
ne göl’üz ne deniz
belki de çocuklarıyız ‘rastlantı’nın
vaat edilmiş düş kırık
dil de anlamsız

Lagün
Tan DOĞAN
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iki ray arasına döşedim
çakıl taşı sözcükleri
tren geçince söyleşiyoruz
yolcuların algısı sinmiş dağlara
kars deyince kar sıcağından
ölümler geliyor aklıma

hiç sağlanmamış eşitliklerin
gelip geçenleri siğmiş taş duvara
oysa köprülerin üstünden çok 
altından geçenlerin tarafındayım hayatta
küllüğünde kızaran ibiğini göster dostlara

sen mişeli bilsen ne bilmesen ne
acısını yontan anaların çığlığını duyurdum
maralım vurgun yaralı dağlardan ağrı
yoksunum desem yüzüme çarparlar dört duvarı
ne ok attım ne de vurdum ceylanı

Ray Güneşi
Mehmet RAYMAN
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incelip de kopamazken rastladığım ipuçları:
     insan en çok kendi sesine yabancı
     kapalı gözlerle yaşamak kolay
     ve bir ölüyü sevmek yeğdir canlısının hasretine

meali:
‘’merhumu nasıl bilirdiniz?
   — hem kör hem de sağırdı.’’

hülasa:
kuyruğumun tadında mütekerrir ayetler
telafi vaatleri & vuslat alametleri
    bileğinde açan çiçekler
    bacaklarımda sinek ısırıkları
    dokunsan geçecekler
bacaklarımda parmak izlerin
bacaklarım tutmuyor
 düşüyorum
 döne
döne     döne
 döne
 ü
 ş
 ü
 y
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 r
 u
 m
tilki gibi
 eşiğinde beklediğin kapının önüne
 üstünde kürk(üm)le

Amor Fati
Ziya AYDI
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