
  Milletlerin bilgi birikimi, dinsel inanç, kültürel yaşam ve 
ahlak yasalarının karnından dünyaya gelen ve bir çeşit yaşan-
tısal yansıma olan mitler; ilk insandan bu yana birçok efsane, 
masal, hikaye vb. anlatılarla günümüze kadar ulaşmıştır. 
Mistik, ulaşılması imkansız ama inanılması isteğe bağlı bu tür 
anlatıların coğrafi konum ve koşullara göre farklılıklar gös-
termesi bir zenginlik olarak kabul edilecek, gelecek zamana 
geçmişten uzatılan bir fener olarak kalacaktır. 

  Hepimizin çocukluğunda bazen korku bazen heyecan veren 
süper kahramaları ya da canavarları olmuştur. Bu sayımızda 
aslında biz de mitlerin bu korku ve heyecan mekanizmasının 
neresinde, nasıl konumlandığını irdelemek istemiştik fakat 
evdeki hesap çarşıya uymadı; birtakım aksaklıklar, teknik ve 
insani eksikliklerden dolayı sayımız hem geç kaldı hem de bir-
kaç yazı eksik olarak baskıya girdi. Bir sanat eserinin meydana 
gelmesi -ne yazık ki- fazlasıyla özveri ve emek istiyor. Biz 
ekip olarak gecesini gündüzüne katarak bize eser gönderen, 
destek veren arkadaşlarımızın emeklerine saygı duyuyor ve 
teşekkürü borç biliyoruz. Özellikle okur ve yazarlarımızdan 
gecikme için özür diliyoruz. 
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  Mit, mitos ya da mitolojik anlatı; aynı 
vücudun benzer uzuvları olan bu tabir-
ler kısaca geleneksel olarak yayılan ve 
toplumun hayâl gücüyle biçim değiş-
tiren alegorik bir anlatım -halk hikâ-
yesi- olarak açıklanabilir. Yaratan ile 
yaratılan arasında geçen özellikle güce 
dayalı bir zeminde oluşturulan bu tür 
anlatılar halkların tarihlerinden notlar 
aktarır. Toplumların yaşam tarzları, 
inançları, coğrafyaları, geçim kaynak-
ları gibi yaşamın içerisinde yer alan 
birçok fonksiyonel faaliyetleri dizgin-
ler, biçimlendirir. Toplumsal normlara 
ve o toplumun adalet mekanizmasında 
kullanılacak her türlü hukuki argümana 
da dayanak olarak gösterilebilir mitler. 
Mitin varlığı insanın varlığıdır kısaca. 
Tanrısallıkla açıklanabilecek bu tür 
anlatılara kendi yaşantımızdan yola 
çıkarak bir göz atmak; Türk mito-
lojisinin önemli figürlerine ve an-
latılarına yer vermek istiyorum.

  Yaratılış ve Varoluş Mitolojisi 

“Kadim Türklerin mitolojik hikâyeleri, 
efsaneleri milli şuurumuzun, dünya 
görüşümüzün, kültürümüzün ve niha-
yet kimliğimizin ana kaynağıdır.” diyor 
Fuzuli Bayat. Bu kimlik tasvirinden 
yola çıkarak izah edecek olursak bili-
nen tüm Türk halk hikâyelerinde ateş, 
su ve toprağa kutsallık atfedilmiş ve 
bu üç materyal yaratılış anlatılarının 
değişmez unsurları olmuşlardır. Dün-
yanın ve insanlığın yaratılışı mitlerinin

en önemlisinde ışık, temizlik ve yaşam 
unsurlarını kendinden barındıran ve 
Ak Ana adı verilen bir varlık; yerin, 
göğün, insanların olmadığı, suyun ve 
karanlığın kaotik şekilde hüküm sür-
düğü bir zamanda yaratma yetkisini 
Bay Ülgen’e verir ve ona şöyle sesle-
nir: “Yap, o zaman yaptıklarım olacak, 
de. Olan şeye asla yok deme. Eğer yok 
dersen, o zaman var olan şey de yok 
olur.”

  Ak Ana’nın öğüdünün bittiği sırada 
Erlik (iblis) Bay Ülgen’e yardım ede-
bileceğini bildirerek yanına sokulur. 
Bay Ülgen, Erlik’ten suyun dibindeki 
topraktan bir parça koparıp kendisi-
ne getirmesini ister. Erlik emri yerine 
getirerek suyun altından çıkardığı top-
rağı Ülgen’in avucuna tükürür. Ülgen 
toprağı suyun yüzeyine atar ve “Yap, 
o zaman yaptıklarım olacak!” der ve 
toprak büyümeye başlar. Suyun orta-
sında büyük bir kara parçası meydana 
gelir. Erlik ikinci kez suyun dibine da-
lar ve yine getirdiği toprağı Ülgen’in 
avucuna tükürür fakat toprağın bir 
kısmını da kendi dünyasını yaratmak 
için ağzında saklar. Ülgen yine “Yap, 
o zaman yaptıklarım olacak!” der. 
Toprak büyümeye başlar. Erlik’in ağ-
zındaki toprak da büyümeye başlar ve 
Erlik daha fazla dayanamaz toprağı 
yeryüzüne tükürür. Böylelikle engebeli 
araziler, dağlar, tepeler oluşur. Ülgen 
bu duruma çok kızar ve Erlik’i yerin 
dibine, karanlığa mahkum eder.

Yaşar ERCAN

TÜRK MİTOLOJİSİNDE BAZI BİLEŞENLER
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Ak Ana’dan yaratma yetkisini alan 
tanrı Ülgen önce yeri, sonra Güneş’i, 
Ay’ı, yıldızları ve insanları yaratır. Böy-
lelikle kaos yerini kozmosa bırakır. İn-
sanlık doğar ve her insan omuzlarında 
oturan Yayuçi ve Körmes isimlerinde 
iki yolcu ile bu yola çıkar. (Buna islami 
anlatılarda katip melekleri denir.)

  Dünya Ağacı veya Demir Kazık

  Türkler yer ile gök arasında, evrenin 
üç katını birbirine bağlayan bir ağa-
cın varlığına inanırdı. Bu varlığa dün-
ya ağacı, demir kazık, altın direk gibi 
isimler vererek inanç formlarına bir 
yenisini eklediler. 

 Oçurman, Umay Ana, Burhan 
Bakşi, Yara Çeçen

 Oçurman, Bay Ülgen ile aynı anlatı 
ve karakterizeye sahip ilk yaratıcı, bel-
ki de Ülgen’in başka coğrafyalarda ya-
şayan Türklerin onu yeniden tanımla-
malarında kullandıkları isimdir. Umay 
Ana ise bambaşka bir inanç formu 
olarak karşımıza çıkar. Umay Ana, ha-
mile, lohusa ve bebekleri koruyan bir 
tanrıçadır ve yine Ülgen gibi farklı 

bölgelerde yaşayanlar arasında farklı 
isimle anıldığı olur. Mesela Yakutlar 
ona Kübey Hatun derler ve ağaç ko-
vuğunda yaşadığına inanırlar. Bu se-
bepten ağaçlara dilek çaputu bağlaya-
rak onunla iletişim kurmaya çalışırlar. 
Burhan Bakşi, insanları, hayvanları, 
bitkileri yaratan ve kimin neyle na-
sıl besleneceğine, nasıl yaşayacağına 
karar veren bir nevi kader tayin edici 
tanrıdır. Yara Çeçen, Ülgen tarafından 
insanları bilgilendirmek ve onlara yol 
göstermekle görevlendirilmiş bir yar-
dımcıdır. Çeçen kelime anlamı olarak 
bilgili, akıllı gibi anlamlara sahiptir. 

 Yayık, Kalgançı Çağ 

 Yayık, bugünkü Türkçede tufan, 
doğal afet anlamlarına gelir. Büyük 
felaketlerin, musibetlerin tasvirinde 
kullanılan kelimedir. Kalgançı Çağ ise 
tam anlamıyla kıyametin yaşandığı 
süre zarfıdır. Türkler ölümden sonra 
yaşama inandıkları için bu iki terime 
de inanıyorlardı. Zaten hali hazırdaki 
yaşantımızı da göz önüne aldığımızda 
kader, ölüm, kıyamet, ahiret gibi soyut 
birçok olgunun geçmişten günümüze 
evrilerek geldiğini de görürüz.



 Şaman Etkisi

 Şaman kültürünün etkisiyle şekille-
nen Türk mitolojisi İslamiyetin kabu-
lüne kadar inanç yargıların zirvesinde 
yer almıştır. Baharın gelişini kutlama 
(Nevruz), yeni doğan bebeğe kurban 
kesme, düğünlerdeki müzikli eğlence, 
ateşin etrafında sohbet etme, iyiliği be-
yaz kötülüğü siyahla temsil etme, ağa-
ca çaput bağlama, fal bakma, kurşun 
döktürme, tahtaya vurma vb. günlük 
hayatta neden yaptığımızı bilmeden 
devam ettirdiğimiz birçok alışkanlığın 
zemininde şaman geleneği olan Türk 
mitolojisinden gizil esintiler var. 

  Soyu tehlikede olan Türklerin dişi 
bozkurt yardımıyla yeniden çoğalma-
ları, Ergenekon’un Türk yurdu ilan 
edilmesi, Oğuz Kağan’ın tanrısallığın-
da yine şaman gelenekleri vardır. Her 
ne kadar bunlar zamanla güncellense 
de özünden pek kopamamışlardır. Bi-
linenin aksine şamanlar ateşin etrafın-
da dans ederken aklını yitiren kötücül 
bireyler değil aksine şifacı olarak görü-
len, kötülüklerden korunmak için dua-
lar eden hatiplerdir. Bilinen ilk şaman 
Eren-Çeçen (Şeşen)’dir. 

  

  Kutsallık Atfedilen Diğer İyeler

  Burkut Ata: Tanrının oğlu olarak 
kabul edilen ve yeryüzüne inip bir ka-
dınla birlikteliği sonucu ilk şamanın ya-
ratıcısı olmuş kartaldır.

 Korkut Ata: Oğuz Türklerinin des-
tanlarına konu olmuş, kabile teşkilatı-
nı koruyan efsanevi bir bilgedir. Dede 
Korkut anlatılarının sahibidir.

 Kambar Ata: Atların koruyucusu, 
müzisyenlerin piri ve evlatsızların ilacı 
olarak bilinir. Günümüzde sıkça kulla-
nılan “Kambersiz düğün olmaz.” tabi-
rinin dolaysız izahıdır.

KAYNAKÇA

Bayat, F. (2017). Kadim Türklerin Mitolojik 
Hikâyeleri. İstanbul: Ötüken.
Yonar, G. (2015). Yaratılış Mitolojileri. İstan-
bul: Ötüken.
Bayat, F. (2005). Mitolojiye Giriş. İStanbul: 

Ötüken.
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  Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan 
Yaşar Kemal, 1923 yılının Ekim son-
larında Osmaniye Hemite (Göğceli/
Gökçeli) köyünde dünyaya gözlerini 
aralamıştır. Kadirli Cumhuriyet İlkoku-
lu’nu bitiren yazar, sonrasında Adana 
Birinci Ortaokulu’na kayıt yaptırmıştır. 
1941’de hayatını kazanmak zorunda 
kaldığı için ortaokul son sınıfta eğitim 
hayatını sonlandırmıştır. Yaşar Ke-
mal’in, “Benim temelimde ne kadar 
Balzac, Dostoyevski, Gogol, ve Çehov 
varsa o kadar da Köroğlu olduğunu 
sanıyorum” cümlesi yazarın Dünya ve 
Türk edebiyatına verdiği önemi göster-
mektedir. Yazar folklorik unsurlardan 
fazlaca yararlandığı roman dilini ve 
tekniğini; ağıt, ninni, efsane, destan, 
türkü gibi temeller üzerine oturtmuştur.

  Yaşar Kemal’in ilk baskısı 1967 yı-
lında yapılmış olan Üç Anadolu Efsa-
nesi adlı eserindeki üç öyküden biri, 
Köroğlu’dur. Bu eser Türk halk hika-
yeciliği bağlamında birçok unsur içer-
mektedir. Bu unsurlardan en önemlisi 
sayılar olmuştur. Sayılar, Türk kültü-
ründe Şamanizm inancından başla-
yarak İslamiyet öncesi ve sonrasında 
çokça kullanılmış ve belli inanışların 
taşıyıcısı niteliğinde görülmüştür. Bu 
sayılar; bir, üç, dört, beş, yedi, dokuz, 
on iki, kırk vb. şeklinde olup, Türk 
mitolojisinde kutsallığı simgeleyen sa-

yılardır. Yaşar Kemal’in Köroğlu’nda 
üç ve kırk sayılarını kullanmasından 
hareketle sayıları kültür açısından 
önemli gördüğünü anlayabiliriz. Bolu 
Beyi’nin Osmanlı sultanının isteği 
üzerine kendisinin ve beyliğinin beka-
sı adına hediye etmek istediği atların 
sayısı üçtür. Bu süreçte Koca Yusuf’un 
yine uykusuz üç gün geçirmesi bu üç 
motifinin destandaki ifadelerindendir. 
Bu sayılardan en çok kullanılanlardan 
birisi de kırk sayısıdır. Kırk sayısı de-
yimler, atasözleri, efsane, masal, halk 
hikâyesi ve şiirlerinde olduğu kadar 
ritüel törenler ve yer adlarında da kul-
lanılır. Kitapta ise kırk sayısını iki nok-
tada görmek mümkündür. Bunlardan 
birisi Koca Yusuf ile oğlu Ruşen Ali’nin 
Kırat’a tam kırk gün bakmalarıdır.

  Bu süreç Kırat’ı yenilmez ve olağa-
nüstü formlara bürüyerek, hazırlığı ve 
geçiş aşamasını simgeleyen sembolik 
bir sayı ile olmuştur. İkincisi ise; Ruşen 
Ali ile Telli Nigar’ın kavuşması için bü-
yük bir hazırlıkla yapılan ve padişahla-
rın, çevre beylerin davetli olduğu kırk 
gün kırk gecelik düğündür. Mitolojik 
unsurlar barındıran Üç Anadolu Efsa-
nesi eserindeki üç öyküden bir diğeri 
Alageyik’tir. Gökdere Köyü’nün ta-
nınmış genci Halil bir geyik avcısıdır. 
Halil’in nişanlısı Zeynep ise Halil’i çok 
sevmektedir. Ama Halil’in geyik avına

Dilan ŞATIR

DÜŞTE MİYİZ, GERÇEKTE Mİ?



olan düşkünlüğü yüzünden başına bir 
kötülük gelmesinden korkmaktadır; 
çünkü köyün yaşlı ve bilge kişilerine 
göre geyik avı, insanın başına kötü-
lükler getiren bir avdır. At, kurt, geyik 
gibi hayvanlar dünya ve Türk mitoloji-
sinde önemli yer tutmaktadır. Bir bakı-
ma totem yerine kullanılarak, kutsallık 
kazandırılmıştır. Geyiğe hem ilahi bir 
kutsallık hem de insani özellikler yük-
lenir ve geyik avlamanın karşılığı lanet-
lenme olur. 

  Yazarın Mitolojik ögeler içeren diğer 
eseri ise Binboğalar Efsanesi ‘dir.  Çu-
kurova’ da tükenen bir Yörük obasının 
yaşadıklarından esinlenerek 1971’de 
yazılmış bir romandır. Romana ismini 
veren “Binboğalar Efsanesi”, bir Yö-
rük efsanesidir. Efsaneye göre seven-
lerin kavuşmasına izin vermeyenlere 
öfkelenen Toros Dağları bin adet bo-
ğaya dönüşüp Çukurova’nın üzerine 
yürümüştür. Metinde yer alan Hızır 
ve İlyas kültü, Hıdırellez gibi unsurlar 
yazarın romanda kullandığı mitolojik 
arka plana sahip göstergelerdir. Bu 
unsurlar, halk kültüründe ve sosyal 
yaşamda karşılaşılan önemli kültürel 
unsurlardır. Bu yolla sözlü kültür ile 
modern anlatıyı harmanlayan Yaşar 
Kemal, insanın tarih-ötesi, değişme-
yen yönlerini ön plana çıkararak me-
tinde sağlam ve gerçekçi kurgu oluştu-
rabilmiştir.

  Peki biz, düşte miyiz, gerçekte mi? 
Yaşar Kemal’in eserleri hem özgür 
bir kuş kadar gerçek, hem de duvar-
da asılı bir guguklu saatin küçük kuşu 
kadar düşlerle dolu… Gerçek dünyaya 
dönüp bakmanın zorlaştığı zaman-
larda bizi düşlere çağıran bir ezgi bir 
seda oluyor belki de…  “Ağrı Dağı Ef-
sanesi’nde, Binboğalar Efsanesi’nde, 
Akçasazın Ağaları’nda, insanoğlunun 
bu düş, mit ve masal yaratığı dünyada 
yaşayışının sınırsızlığını, iç içeliğini ver-

mek istedim” diyor Yaşar Kemal. Ve 
devam ediyor: “İnsan bu dünyada 
yaşadığı kadar, bir de kendi yarattığı 
dünya içinde yaşıyor. Bu, onun yarattı-
ğı mit dünyası, düş dünyası, sanat dün-
yası, din dünyası, cennet-cehennem 
dünyası, ideoloji dünyasıdır. Bazımız, 
insanın yarattığı mit dünyasını eski 
Yunan mitolojisinden ibaret sanıyor. 
Yanlıştır. Her ulusun, her kabilenin 
mistik dünyaları vardır. Ve insanların 
mit dünyası, şu gerçek dünyadan çok 
daha fazladır. Mitlerin, düşlerin dünya-
sı, yaşadığımız gerçek dünyadan çok 
daha büyüktür. Halkımızın yaratması 
bir gereksinimdir. Çünkü sanat, insa-
nın kanında vardır. Sanat, insandan 
ayrı düşünülemez.”

KAYNAKÇA

Kaval, D. ve Koç, F. (2018). “Yaşar Kemal’in 
Köroğlu Destanı Üzerine Bir İnceleme”, Aka-
demik Tarih ve Düşünce Dergisi İlkbahar, 5 
(14), ss.377-406
Özdemir, K. ve Sayak, B. (2018). “Yaşar Ke-
mal’in Binboğalar Efsanesi İsimli Eseri Üzerin-
de Arketipsel Bir Okuma”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 11 (61), ss.174-179.
Şahin, E. (2014). “Alageyik ile Avcının Ölüm-
cül Dansı”, Turkish Studies, 9 (12), ss.633-
646.
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Kırmızı bir gül ya da yumuşak bir kalp değil.

Soğan vereceğim ben sana.
Kahverengi bir kağıtla sarılmış bir aydır o.
Işığı vadeder
soyunması gibi aşkın usulca.

Burada.
Körleştirecek gözlerini göz yaşlarıyla
bir âşık gibi.
Acıdan titreyen bir fotoğrafa
Döndürecek seni.

İçten olmaya çalışıyorum.

Sevimli bir kart ya da öpücüklü bir mesaj değil.
 
Soğan vereceğim ben sana.
Dudaklarında kalacak ateşli öpücüğü,
sana ait ve sadık
kendimiz gibi,
kendimiz kalabildiğimiz kadar.

Al haydi.
Platin halkaları dönüşebilir bir nikah yüzüğüne,
İstersen eğer.
Ölümcül.
Kokusu sadık kalacak parmaklarına,
Sadık kalacak bıçağına.

Sevgili
Carol Ann DUFFY

İngilizce’den Çeviren: Hatice SOLAK
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Hürriyet gelmeyecek
Ne bugün, ne bu yıl
Ne de günün birinde
Tehlike ve korku oldukça.

Benim de hakkım var
Diğer yurttaşların olduğu kadar
Ayaklarımın üzerinde 
Durmaya
Bu toprakların sahibi olmaya.

Yoruldum duymaktan
İnsanların söylemesini,
Her şey varsın olacağına
Gün ola harman ola.
Neyime benim hürriyet öldüğümde.
Geçinemem yarının ekmeğiyle.
Hürriyet
Güçlü bir tohumdur
Büyük ihtiyaçlar için
Ekilmiş olan.
Ben de burada yaşıyorum.
Ben de hürriyetimi istiyorum
Sizin gibi.

Hürriyet
Langston HUGHES
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İngilizce’den Çeviren: Hatice SOLAK
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                                         Zehra’ya

Ağulanmış gözlerimiz, cahil ellerimizle sevdik
Hiçbir provakatör uyanmadan zihnimizde 
Paslı inançlardan sıyrılıp 
Tavaf ettik, geceleri 
Öyle tarihî bir dirilişle tümlendik
Maskeler saltanatında hep çırılçıplak alnımız, yüzlerimiz
Şecereleri bir toz bulutunu andıran büyük bellediklerimiz
İskelelerin izdüşümlerinde
Dönmeyeceği artık bilinen gemileri anarak 
Azat edildik 
Şimdi mahpus sessizliğinde münacatlar
İbrelerden kan damlıyor 
Gözlerinden taşan girdap
Ilık hayalleri yutuyor.

İnsan
İnsan olmaktan geriye kalan 
Her şey 
Talan edilmiş, buruk iskeletler şöleni 
Mezuniyetler 
Televizyon yalanlarına boyanmış
Zihniyetler
Ceplere çivilenmiş sadaka verilmiyor 
Tebessümler 

Kapa ruhunun kepenklerini 
Alaca gölgelerde gez
Bu sana
Karşılıksız bir rica.

Neşterlenmiş Biblo
Nurdan BAYRAKDAR
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paris’te bir şubat akşamının
tüyler ürpertici soğuğundan
sinemateke sığınıp
gişedeki matmazelin kankırmızı dudaklarıyla mest
ceketimin iç cebinde saklı bir konyak şişesi
karanlık odanın gümüşten duvarına gözlerimi dikmek
amacıyla aynı renk bir film seçmeliyim

bresson’un ellerinden tutmalı ya da
eşlik etmeli şarlo’nun suskunluğuna
hayır
bu kişisel bir mesele
her şeyden önce
paris’te bir şubat akşamında sinematekte gösterilecek
siyah beyaz bir film çekmeliyim
ardından kabullenip hazır olmalı
ışığın terk-i diyarına
dev aynasına bakarak ölmek
yakışmaz mı
yücelikle yücelmek ve elveda

(jenerik akar boşalır salon
ellilerinde bir adam koltuğunda hareketsiz
kalp krizi
galiba yönetmenmiş
olaya bak film gibi
SON)

Shinigami
Ziya AYDI
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biz kuşları cephe yağışlarından topladık
sürgünlüğümüzü ayaklarımıza
acılarımızı sırtımıza
açlığımızı rüzgâra bıraktık

dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsularla taşındık
dar ve dik yamaçlı bir vadiye

Öğlen Çemberi bırakmadı yüzümüzü

kar örtüsünün buzullaşıp sürükleyerek yığdığı taşlar
ağlayan taşlar
susuzluğumuzu unutturdu

vadi tabanlarına ve kum adalarına
dayayıp alnımızı ırmakların kızıllığına
kuşları topladığımız yerlerden
tarihî Göbeklitepe’den
tapınaklardan
çanak-çömlek göçüp gittik

Öğlen Çemberi geçerken üzerimizden
çatlaya kırıla kalbimiz
Vertisol:
Taş Doğuran Toprakları bıraktık ardımızda.

Çember (Çanak Çömlekli Neolitik)
Gönül ÇAKI AKVEÇ
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karagöz değilim amma
göz göz açılır yaram gözüm karadır
alnım ak yüreğim yamandır
böyleyim haram karışsın istemem şarabıma
imdi doğruya doğru
ekmeği kadını aşkı severim
amma içten dokunamam aslan karımdan başkasına

ne kılıç savurabilir
ne ağız dolusu sövebilirim zorbadan gayrısına
ne de hacicavcav gibi sokulabilir
köstek koyabilirim itin yoluna
amma tamdır saygım toprağa
yerden göğe felekten evrene kadar
ipince sererim kanımı yaradan’a

ateşler koparıp gelen olur
kızılkıyamet alsa yüzümü sürmem insan olandan başkasına
bulutlara bağlarım ağaçları kökünden söken hayvanlarımı
eti sütü helaldir koyunun kuzunun dünya-ahret çobanlığını 
bilene 

yörüğüm anam babam
gardaşlar bacılar
dünya tarlasına

Yürü Yörük
Örsan GÜRKAN



orta yaşlı şairin evindeki sandalye
devrildi yere doğru
ölüme bakamayacak kadar korkaktı belki
ama ölümü karşısına alacak kadar cesur
bu yüzden çocuğuna baktı
bu yüzden bütün borçları adına konuştu
bu yüzden aynı yere gidip çantasını doldurdu
ama pek hızlı koşmadı
belki biraz daha hızlı koşsaydı
olduğu yerde dururdu
biraz daha hızlı koşsaydı
ben onu bulurdum.

bir şair böyle mi ölür?
benim önümdeki böyle öldü.
ucuz bir dudakta bir yudumdu
orta yaşlı şairin evindeki o sandalye
devrildi yere doğru.

benden iki gece sonra
karanlığın en uzun filmini izlemeye başladı
ve kırgın bir güz mevsimi                                                                        
(ve kırgın bir genç şair)
bıraktı bu şehirdeki gecenin boşluğuna
glayöller, zambaklar,
korku…
devrildi yere doğru.

Şair Ölümü & Yokluğun Son Gecesi
Emre TEKNECİ
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&

kış, fısıldadı
sesi kısık. kurtlara açlığın
apaçık tehdidini savurdu
ayan beyan bu geceyi anlattı
gördüm
gerçekleri ölü bir kuşun
kar altındaki bedeninde sakladığını
kış. ses. kurt. tehdit. gece. gerçek. ölü. kuş. kar.

ağaçların arasındayım
geç ağarmış sakallarım
yangını göze alıyor
yangına hazır artık
elimde bir bardak kola
aklımda yanan bir kibrit
yanımda hâlâ atmacalar var
ağaç. geç. sakal. yangın. göz. kola. akıl. kibrit. atmaca.

ve bir market kasasında
bir market müdürü kandırdı beni
ve yatağımda yatarken
cebrail kolye taktı bana
adım yahya
peygamber
benim soyumdan
market. kasa. müdür. yatak. cebrail. kolye. yahya. peygamber. 
soy.

seni her gördüğümde
korkak bir saat kadarım
düşlerim bile seni haklı çıkardı
o yüzden o beyaz dükkândan
çantanı almadan çıktım
artık eve gitmeliyim
bu saatte sokakta
yalnızca geç kalmışlar kalır.
korkak. düş. sen. beyaz. artık. ev. saat. sokak. geç.
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sır-siyâh

ko(r)kusu çıkmaz ömrün ölüme dek gönülden
dilini yutmaya gebe her ağız
kâbûsundan bıkmış uyku rüya istemez
unutmak şansıdır insanın
dirinin de ölünün de gözü boşlukta
kanın acısı ağır
içi-dışı sır-siyâh ‘ben’in
dünya’nın yankısı yalandan
tanrı’yı yaratan öldürsün
avuntunun bile sınırı var
zaman ardına bakmaz
yıkık beden ne ân ne anı
ne aşk elde ne nef(e)s avuçta
kırık kafesten uçmaz ölgün kuş
rüzgâra bıraksa rüzgâr kendini
derdini yücelten küldür toz

dört kat

kış yanlış zaman: ocak oğlak ve ben
yaz yazamaz yalnızlığımı
bahar nâr bahar hâr bahar yâr
güz güzeldir hüzünden

his ve yas

gece doğan deniz his
zaman kadar yalandır insan
sıralı-sırsız ölü(m)ler
kutsanacak hayat yok
dile güzel düş kâbûs gerçek
gündüz ölen toprak yas
şeytan kadar talandır hayvan
aralı-arasız düğüm(n)ler
kutsanacak tanrı çok
dile sıcak kış fânus gerçek
her gönül kırılır sonunda

Üç Dert
Tan DOĞAN
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birkaç Çinli Chinca adalarında
kuş boku hasat ederken
boğarken kendini yine okyanusta
karınca yiyenleriyle bir adam resmini geriyor 
tam da üstüne gerçeğin

bir çarmıh nasıl kokar
paslı ayakları yere değince 
yetişememiş bir tohum gibi
kızıl dikenlere asılı kara çıplak gölgesi
umbra sumus
Canciano meydanında çarmıhını çalmıştı
birkaç Venedikli tacir
Romalılara ayakkabılar yaparken
birkaç damla kan ve toz
pulvis et umbra sumus
ey Romalılar, din kardeşlerim
karıncalanmış ellerimde çivilerinize kondu tanrılarınız
üç parmağını kesip uçlarından üç mühür damlatıp
dilleriyle kabaralarını topladı Romalılar
öpmeyi bekledi çarmıhından kılıcı ağır gelenler
sırtlarında sansür sanıyorduk geceyi
Roma’da Romalılar gibi davran ey bağrı açık senatör
yüz kırbaç etiği cuma günü kara bir çarmıh gerilir atlasların eşiğine 
ekmek ve şarapla çivileri kutsayan sensin persona non grata
ölmek için her şey var önümüzde ve ölmek için hiçbir şey yok da 
Hüü sonata sala! birkaç keşiş gofer ağacından evlerinde
lokma döktürmüştü o son gladyatörün ruhuna.

Mattio Lovat’ın Avucundaki Paslı Çiviye Övgü
Muharrem YENİ
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Ayşe SAYGILAR UMUR

REVANİ

  Defalarca gördüğüm aynı rüyanın etkisiyle daha kaç sabah tebessüm edeceğim 
kim bilir. Yine saatin alarmıyla uyanacağım. Yarım kalan rüyamda Beykoz va-
purunda Zeynep’e sarılmak tebessüm ettirecek beni. Elimi yüzümü yıkamak için 
lavabonun başına geçeceğim yine. Aynada zeytin karası gözlerime uzun uzun 
bakacak, kafamın içinde uğuldayan düşüncelerle patlamak üzereyken annemin 
sesiyle irkileceğim daha kaç yıl kim bilir. ‘Ağabeyin seni bekliyor hadi! Bütün 
gece hamur teknesinde olmak kolay mı sanıyorsun? Acele et poğaçalar hazırdır. 
Revaniler şerbetini çekmiştir. Müşteriler sipariş verdikleri tepsileri almaya gele-
cek. Tezgâhın başına geç, o da gelsin uyusun!’’ Bir gün bu çilekeş, cefakâr yaşlı 
kadına cevap verir miyim; bilmiyorum. Abdül Usta, esnafın sinekkaydı tıraşlı 
olanını severdi. Beyaz gömlekli, subay modeli saçlı, haza İstanbul beyefendisi 
olanını. Bana bıraktığı miras buydu. Zeynep’ten sonra bu mirasa ihanet ettim 
ben. Hafif sakallı ve hafif uzun saçlı görmek isterdi beni hep. ‘’Genç adamsın 
canım, nedir bu Eski İstanbul esnafı tarzı. Çık şu kabuğundan tek kültür muhafızı 
sen misin?’’ Sözleri kulaklarımda, tıraş makinesi elimde, gözüm aynadaki yü-
zümde ve her sabah aynı dilemma… Bugün gelir mi tekrar dükkâna, döner mi 
bir öğle vakti? Bir gün döneceğini hissedecek ve bu umutla yine tıraş makinesini 
aldığım yere, banyo dolabının içindeki raflara bırakacağım. Hafif dalgalı uzun 
siyah saçlarımı bir iki savurmayla kabartıp aynanın karşısından çekileceğim. 
Odama geçip giysi dolabımdan bir kot pantolon ve tişört alıp giyeceğim. An-
nemin ütüleyip yerleştirdiği beyaz gömleklere bakmayacağım bile. Sabah işine, 
okuluna gitmek için alelacele evden çıkanlar için hazırlanmış poğaçalar, sipariş 
alınmış revani tepsileri, benim tezgâhın başına geçmemi beklerken ben de onu 
bekleyeceğim yine.

  Poğaçalar hazır olacak fakat içeriden kilitli kapı ben gelmeden açılmayacak. 
İmalathane, dükkânın üst katında. Anahtar sesi ve benim ‘’Selamün Aleyküm! 
Günaydın, gününüz aydın olsun saygıdeğer Cerrahpaşa esnafı!’’ selamımla be-
raber işçiler ve ağabeyim mesaiyi bana devredecekler. Gün boyu beni neşeli 
görebilecekleri tek an bu an olacak. Çünkü sonrası hep bekleyiş. Tepsiden taş-
masına ramak kalmış, yine müthiş kabarmış revani tepsilerini vitrine camekânı-
nın tam önüne yerleştireceğim. Bu tatlıyı babam ve ağabeyim kadar kabartan ve 
leziz yapan yoktur. Babam bu ustalığı dedemden o da babasından almış. Anla-
yacağınız babadan oğla mirasın süregitmesi şart. Burayı farklı kılan da bu zaten.
Ünümüzü duyan kaç gazeteci röportaj yapmaya geldi, kaç gurme televizyon 
programına bizi konu etti bilmiyorum. Bunu herkes anladı bir Zeynep anlamadı. 
’’Fabrikasyon usulüne geçseniz, internetten satış yapsanız, hem daha az yorulur 
hem daha fazla kazanırsınız,’’derken onunla daha fazla vakit geçirebileceğimi
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hayâl ederdi. Zeynep’le nasıl mı tanıştım? Bizim semtte her meslekten, her 
kültürden insan var. Bir bakarsınız elinde enstrümanıyla bir müzisyen uğramış 
çayımı içiyor, bir iki nota tıngırdatıyor. Bir bakarsınız civardaki tekkelerden bi-
rindeki bir Mevlevi şeyhine intisap etmiş, semazen olup dönmüş bir derviş, bir 
porsiyon revani yerken ezberlediği Mesnevi’den beyitler okuyor. Bir bakarsınız 
çıktığı ameliyatlardan yorulup nefes almak için biraz ağzını tatlandırmaya gelmiş 
cerrah veya hemşire; felsefe, edebiyat, sosyoloji okuyan üniversite öğrencileri, 
elinde bastonuyla tarih abidesi yaşlı bir dede veya nine… Hepsiyle sohbet et-
meyi, her birinin yaşamlarına tanıklık etmeyi yine babamdan Abdül Usta’dan 
öğrendim ben. Bizim müdavimlerimizden başka tesadüfen uğrayanlar da vardır. 
Zeynep ve arkadaşı ünümüzü duymadan gelenlerden. O gün, kapıdan girerken 
fark ettim ilk kez onu. Öyle duru, öyle güzeldi ki. Benim cam tezgâhın önünde 
öylece kalakaldığımı fark etmiş olmalı ki arkadaşını dürttü ‘’Ne alacağız?’’ diye 
sordu. ‘’Revani yiyebiliriz,’’ derken oturabilecekleri bir masa var mı, diye etrafa 
bakındı arkadaşı.  Bizim dükkân eski model. Öyle yeni pastane ve kafeteryalar 
gibi değil. Sadece müdavimlerimiz için iki sandalye ve eski küçük bir pirinç seh-
pa bulunduruyoruz. Ben paket alıp gitmelerini istemediğim için olsa gerek daha 
ne alacaklarını öğrenmeden sandalye ve sehpaları biraz çekip ortaladım ’’Buyu-
run, oturun.’’ diyebildim hafif dudaklarım titreyerek. Oturdular. Tatlıları servis 
ederken masada duran broşüre takıldı gözlerim. ’’İstanbul Şiir Festivali’’ ilanıydı. 
Tekrar tezgâhın başına geçip uzun uzun ona, Zeynep’e bakmak istedim. Güzel 
düşünceler gibi güzeldi. Şimdi ise güzel düşünceler, zihnime uğramayı azaltan 
güzel düşünceler, onun kadar güzel. Beyaz bir porselen kadar pürüzsüz yüzün-
deki kalkık kaşlarında kötüye, çirkine meydan okuyan bir hava vardı. O kaşların 
altındaki duygulu gözlerle bana bakmasını, etli pembe dudaklarıyla bana gülüm-
semesini istedim. Bütün bu isteklerim daha sonra gerçekleşecekti. Dükkân çok 
küçük olduğu için konuştuklarını rahat duyabiliyordum. Şiirden, daha önceki 
senelerdeki festivallere hangi şairlerin geldiğinden, bu yıl ilk kez katılacaklardan 
bahsediyorlardı. Onlar buradayken hiç müşteri gelmesin diye dua ettim. Onun 
yüzündeki duruluğa türküler söyledim içimden. Damarlı zarif elleriyle, ince par-
maklarıyla çatal tutuşunu seyredip ben de hülyalarla tutuştum. Asker emeklisi 
bir amcanın yıllar önce dükkânda bana bıraktığı A.İ.’nin şiir kitabını hatırladım. 
Aceleyle tezgâhın altındaki ıvır zıvır koyduğumuz en alt çekmeceden kitabı çıka-
rıp onun görebileceği bir yere, ödeme yapacakları kasanın tam yanına koydum. 
Tabaklarındaki tatlıların bittiğini görünce istedikleri bir şey var mı diye sormaya 
yanlarına gittim. Niyetim broşürdeki yeri, tarih ve saati öğrenmekti. Hepsini zih-
nime kaydettim. Yer, bizim yakınımızdaki Haseki Kültür Merkezi’ydi. Zeynep ve 
arkadaşı dükkândan çıkarken ‘’Yine bekleriz,’’diyerek kartımızı uzattım ve onları 
uğurladım. Fakat bu kez yüzüne bakamamıştım. Arkasından dalgalanan kumral 
saçlarıyla yetindim. Dükkânı temizlerken her sandalye ve sehpayı bezle silişimde 
bu sahneyi yaşayacağım yine. Tarih ve saat geldiğinde oradaydım. Festival bo-
yunca her akşam gittiğimde onu ve arkadaşını görmüştüm. Son gece cesaretimi 
toplayabilmiş ve yanlarına gidip ‘’merhaba’’ diyebilmiştim. Onları çıkışta tatlı 
yemeye dükkâna davet ettiğimde ismini öğrendim. Arkadaşı ‘’Ne dersin Zey-
nep, gidelim mi?’’ dediğinde güzelliğine olduğu kadar ismine de tutulmuştum. 
Zeynep… Ne güzel isimdi. Adeta içimi ısıtan, ışıtan bir tınısı vardı. O geceden 
sonra Zeynep, bazen arkadaşıyla, bazen yalnız dükkâna geldi. Yalnız geldiği 
günlerde Beykoz’daki evine kadar eşlik ederdim ona. Beykoz vapurunda boğazı
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seyreder birbirimize şiirler okurduk. Bu kez Zeynep’ten sonra şiiri bıraktım ben. 
Kalbimi bir kitap gibi açtığımda içinde artık şiir değil sadece o var, tüm satırlarda 
Zeynep yazıyor. Aşk bir yanılgıysa ben nerede yanıldım. Şiiri o sevdiği için sev-
miş, revaniyi Abdül Usta’nın mirası olduğu için, Cerrahpaşa esnaflığını sevdiğim 
için sevmiştim. Aşk bir yanlış anlamayla mı başlar? Ben neyi yanlış anladım? 
Zeynep’i mi? Ya da Zeynep’e neyi anlatamadım da yanlış anladı? Oysa kötüye, 
çirkine meydan okuyan o kaşlar, güzellik salonlarındaki tekniklerle kaldırılmış 
değil, kudretten kalkıktı. Birazcık da bunca emek için zorluklara ve zamana be-
nimle birlikte meydan okuyamaz mıydı? Tüm bunları tekrar tekrar düşünerek 
müşterisiz vakitlerde yine telefonu elime alacak ve mesaj yazıp göndermeden si-
leceğim. Başımı kaldırdığım zaman, zihnimden geçenlerin bir projeksiyon ciha-
zıyla yansıtıldığı algısıyla sorularımın cevaplarını ararken duvarda Abdul Usta’nın 
asılmış çerçeveli resmini göreceğim. ’’İyiyi, güzeli, mutluluğu ara. Bulduğunda 
bırakma, sahip çık ve bekle. Yaşayıp biraz daha deneyim kazandığında yaşamın 
alt edemeyeceği bir şey olmadığını göreceksin,’’ diyecek. ‘’Bekle evlat!’’ derken 
resim bana gülümseyecek. Artık şiire sığınamadığım için kalkıp kapının önüne 
çıkacak ve bir sigara yakacağım. Ben yine her gece saatin alarmını ayarlayacak 
ve başımı yastığa koyduğumda bunları düşüneceğim. Yine en kolayı rüyada Zey-
nep’e sarılmak olacak.

Bir rüzgâr eser
Dağıtır karasını saçlarının
Bembeyaz pamuk tarlaları
Uzanıverir ovaların bağrında
Bir gülüşünle bahar tıklatır kapıyı
Bülbüller şakırken göz bebeklerinde
Güller açar yanaklarında
Dilinde neşeli çocuk şarkıları
Dinlendirir ruhumu bir yaz gününde
Bir kar tanesi düşer sonra
Çiğdem çiçeğinin sarı yaprağına
Öperim burnundan
Üşümesin diye kış ortasında

Dedem Dört Mevsim
Hatice SOLAK
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Ayla Burçin KAHRAMAN

KIZIL TUVAL

  Bembeyaz tuval üzerine, renklerin en canlı tonları kullanılarak çizilmiş bir yağlı 
boya tabloya benziyordu yukarıdan bakıldığında.
      
  Yüzükoyun uzanmış bedeni, sanki özenle yerleştirilmişti  koridorun mermer 
zemini üzerine. Etek uçlarını süsleyen zarif tüller, kusursuz bacaklarının üzerine 
yumuşak dokunuşlarla çizilmiş gibiydi. Yattığı yerde öyle dingin görünüyordu ki 
göz kapaklarındaki atımları fark etmeyen biri, dünyanın en yumuşak yatağında 
huzurla uyuyor olduğunu düşünebilirdi.

  Pencerelerden süzülen sokak ışıkları, birer gölge oyununa dönüşerek yansıyor-
du yerdeki silüet üzerine. Sokak kapısının hemen sağında alelacele çıkarılmış bir 
çift terlik, akşamın bu saatlerinde yorgun gelecek ayakları kucaklamayı bekliyor-
du. Zaman durmuştu. Köşedeki orkide, her zamanki mağrur duruşuyla tanıklık 
ediyordu zamana. 

  Çantası açık bir şekilde başucundaydı, içinden belli belirsiz bir melodi duyuldu. 
Ses, cılız bir şekilde karanlığı yarıyor ve duvarlara çarparak geri dönüyordu. İki 
ritim arasında numarayı tekrar tuşlayacak kadar sessizlik oluyor, sonra yeniden 
duyuluyordu melodi. Eski bir şarkının nağmelerini hatırlatan bu melodiyi bir 
buluyor bir kaybediyordu zihni. Karanlıkta görüntüler gibi sesler de mi silikleşi-
yordu ne? Belki de esrik bir bilinçten ibaretti her şey. Derin bir rüyanın arasında 
duyduğu bu sese bir şekilde tepki vermek istiyor bir türlü veremiyordu.

 Arayan o muydu? Üniversitede tanışmışlardı ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka 
dönüşmüştü. İlk günlerdeki büyü bir süre sonra genç adamın uyumsuz tavır-
ları sebebiyle kangren bir yaraya evrilmişti. Tam bir resim aşığıydı. Delikanlı, 
fakülteden ayrılarak kendini atölyesine kapatmıştı. Renklere olan tutkusu öyle 
büyüktü ki boya damlalarıyla beraber ruhunu da hunharca karıştırırdı paletinde 
adeta. İki kez sergi açmış, istediği etkiyi yaratamamıştı. Hayal kırıklığıyla pes 
etmek şöyle dursun, eleştirmenlerin acımasız oklarının ruhuna açtığı yaralardan 
hırs filizleri fışkırmıştı adeta. Hırsının ve tutkusunun büyüklüğü aşkının önüne 
mi geçmişti?  Aralarına aşılmaz bir duvar örülmüştü. Kavgasız geçen günle-
ri yoktu. İlişkileri bu durumda olmasına rağmen, görünmez bir el aralarındaki 
bağın kopmasına engel oluyordu. Üç gece önce yine restler çekilmişti. Kapılar 
hızla kapanırken içeriden gelen yüksek ses, bir gün bütün sanat camiası benden 
bahsedecek, diyordu.

   Arayan o olmalı, diye düşündü. Özür mü dileyecekti?  Atölyeye çağıracaktı ya 
da ‘’Gitme!’’ diye son kez yalvaracaktı belki. Çantasına uzanabilseydi keşke…
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 Parmağını oynatacak mecali yoktu. Ne olmuştu, neden bu haldeydi? Kopuk 
bilinci, en basit ihtimalleri bile seçecek durumda değildi.

  Toparlanmaya çalıştı, bütün gücünü kollarında yoğunlaştırıp durmaksızın çalan 
telefona uzanmak istedi. Öylesine ağırdı ki bedeni… Boğazında hissettiği bu sızı 
da nereden çıkmıştı? Zaman geçtikçe fazlalaşıyordu üstelik. Gerçi boğazında 
bir yumruyla yaşamaya alışkındı. Küçücük bir çocukken babasının cenazesinde 
gelip yerleşen ve bir daha gitmeyen o yumrunun olduğu yerde, derin bir acı 
hissediyordu şimdi.  Su içsem, bir damla su ya da boğazımdan inecek herhangi 
bir sıvıyla rahatlarım, diye düşündü fakat sızı öyle şiddetliydi ki yutkunmayla 
geçeceğe benzemiyordu.

  Uyku ile uyanıklık arasında bir yerlerdeydi. Vücudundan zemine doğru bir 
sıcaklık yayıldığını hissediyordu. Bu tatlı ısının rehavetine teslim olmak üzereydi. 
Kopuk düşünceleri, içinde bulunduğu durumun ayrıntılarını kavrayacak durumda 
değildi. Fotoğraf karesine benzeyen görüntülerle doluydu kafası. Ne var ki hiçbi-
rine odaklanamıyor, ne çağrıştırdıklarına anlam veremiyordu.

  Küçük bir kız çocuğu sırtında okul çantasıyla gözlerinin önündeydi. Yemyeşil 
ağaçlarla kaplı bir sokaktı burası. Mezarlık mıydı? Evet, evet bir mezarlıktı ve 
mezar taşları arasında el sallayan bu kızın,  çocukluğu mu yoksa aylar önce bir 
kürtaj masasında bıraktığı kendi çocuğu mu olduğunun ayırdına varamadı. Zihni 
büyük oyunlar oynuyordu ona bu gece. Kontrolünü kaybettiği rüyalardan birini 
mi görüyordu yine? Oysa işten çıkar çıkmaz evinin yolunu tutmuştu. Anahtarı 
çevirdiğinde, kapıyı kaderinin en büyük tuzağına açtığının farkında değildi. 

  Üşümeye başlamıştı. Saçlarının dibinden yayılan bir ürperti ayaklarına doğru 
yayılıyordu. Bu bir vazgeçişti. Her şeyden ve herkesten vazgeçmenin getirdiği 
bir ürpermeydi belki de bu his.  Ölüm, soğuk bir nefes gibi sinsice girip usulca 
yerleşmekteydi. Vücudundaki titreme durmuş, dudaklarının rengi yavaş yavaş 
mora dönmüştü. Artık telefon da susmuştu. Arayan her kimse uzunca bir ısrar-
dan sonra pes etmişti. 

  Sessizlik ve karanlık örttü her bir görüntüyü. Nesneler uzaklaştı. Uzaklaştıkça 
küçüldü. Küçüldükçe silindi. Silindikçe gerçekliğini yitirdi. Gerçek olan tek bir 
şey kaldı. Soğuk zemin üzerinde yatan bir genç kız cesedi… Kızıla çalan lüleleri, 
şakağının üzerinden yanağına doğru uzanmış, oradan omuzlarına ulaşarak yere 
doğru dalgalanan... Siyahın kızılla uyumunun sanat kitaplarındaki tasviriydi saç-
ları. Her kadının sahip olmayı isteyeceği dirilikteki dolgun göğüsleri  vücudu ile 
zemin arasındaki baskıya başkaldırarak koltuk altına meyledecek asilikteydi. Ka-
dına bahşedilen tüm ayrıcalıkları barındırıyordu bedeninde. Evrenin altın oranı 
itinayla hesaplanıp uygulanmıştı uzuvlarında. 

  Bembeyaz bir tuval üzerine, renklerin en canlı tonlarının kullanılarak çizildiği 
harikulade bir yağlıboya tabloya benziyordu yukarıdan bakıldığında. Tek farkı, 
kızıl rengin zemin üzerindeki tonunun dakikalar geçtikçe yoğunluğunu arttırarak
tüm renkleri yutmasıydı. 
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  Ertesi gün herkes, Kızıl Tuval isimli tablosunu kanla boyayan genç ressamı 
konuşacaktı. Usta ressamların hünerli fırçalarını kıskandıran bu görüntü; gaze-
telerin üçüncü sayfa cinayet haberlerine malzeme olamayacak kadar kusursuz-
du.                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                           
 Çantasını birkaç saat önce evin anahtarını almak için açmış sonra da kapatma-
ya fırsat bulamamıştı. Zaten fırsat bulsa da çantasını kapatma alışkanlığı yoktu.  
Çarşıda dolaşırken bile çantası yarı açık gezer, yankesicilerin hedefi olurdu çoğu 
zaman. Derli toplu biri olmayı becerememişti hiç. Masasının üstü, elbise ve kitap 
dolapları hatta yatağı bile dağınıktı hep. Bunun için annesinden ve ninesinden 
azar işitirdi mütemadiyen. Bu tatlı azarlar ona tertip düzen öğretmeye yetmez, 
neşeli birer sohbet olmaktan öteye gitmezdi. 

 Yatsıyı yeni kılmış olmalıydı ninesi şimdi. Kadife seccadesinin üzerinde tahiyya-
ta oturmuş, sırma saçlısına dua ediyordu muhtemelen. Yüzü gibi kalbi de güzel-
di. Bu yaşında olmasına rağmen sıkıldığında pembeleşen yanakları,   sebepsiz 
yere döktüğü gözyaşlarının yatağı olurdu çoğu zaman. Yazısı kötüydü, daha 
yirmi beş yaşındayken dul kalmıştı. Kocasından kalan iki kuruş parayla büyütüp 
telli duvaklı gelin etmişti kızını. Düğününde kaderinin kendisine benzeyeceğini 
bilmeden mutluluk gözyaşları dökmüştü.

 Bahtı kara olanın sevincinin uzun sürmeyeceğini ispatlarcasına tam da kendisi-
nin dul kaldığı yaştayken iki aylık yavrusuyla bir başına kalmıştı kızı da. Gelinli-
ğiyle çıktığı ana evine kucağında bir kız çocuğuyla geri dönmüştü. Üstelik kızına 
kocasından hiçbir şey kalmamış, askerden yeni gelen damadı bir işe giremeden 
azraile teslim olmuştu.

  Annesi mutfakta bulaşıkları yıkıyor olmalıydı bu saatte. Birazdan işini bitirip 
salona geçerdi her zamanki gibi. Tonton nine uyuklarken annesi de eline yün 
işini alacak, pazar masraflarının bir kısmını çıkarabilmek için sattığı yeleklerden 
örmeye başlayacaktı kesin. 

  Ne çok özlemişti ikisini. Üniversiteyi bitirdikten sonra eve dönmesi için yal-
vardıklarında ille de büyük şehir, diye tutturmuş,  okumak için çıktığı eve geri 
dönmemişti.   Taşrada kalamazdı artık. İşsiz kalmak istemiyordu. Yeni mezun 
bir işletmeci ne iş yapabilirdi ki orada?  ‘’Kart sahibi yakınımdır.’’ yazılı bir kartla 
girebileceği bir işte, ancak karın tokluğuna çalışabilecek olmaktan korkuyordu 
daha çok.  Kendisine böyle bir kart yazacak kimsesi de yoktu zaten.
Büyük şehir öyle değildi, pazarı genişti. İyi bir maaşla iş bulmak kolaydı. Maaş 
lazımdı, evet dolgun bir maaş… Yıllardır süren fakirliğin olumsuz bir getirisi 
vardı genç kızda. Parayı seviyor, lükse özeniyordu. Evdekilerin itirazı bir işe ya-
ramadı bu yüzden. Çok para kazanacaktı. Hem hiç belli olmazdı, belki onları 
yanına bile alabilirdi. Neden olmasındı? Hayatlarının geri kalanını büyük şehirde 
beraber geçirebilirlerdi. 

  Üniversiteyi okuduğu şehre yeniden döndüğünün ikinci haftasında bir şirketin 
reklam ve pazarlama departmanında dolgun maaşlı bir iş bulmuştu. Üstelik ev 
tutabilmesi için avans da vermişlerdi. Birkaç ay olmuştu işe gireli. Kıvrak zeka
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sı ve tez canlılığıyla varlığını hemen hissettirmiş, patronlarının gözüne girmeyi 
başarmıştı. Hatta son iki ay üst üste ikramiye alarak kıskanç bakışların hedefi 
bile olmuştu. Her şey yolunda gidiyordu. Annesine henüz ‘’Buraya taşının.’’ di-
yememişti ama söyleyecekti ilk fırsatta. Hatta bu hafta sonu memlekete giderek 
bu meseleyi yüz yüze konuşmayı planlıyordu ama şirket onu yurt dışına gön-
deriyordu. Tüm çalışanların hayallerini süsleyen eğitimi almak için yarın uçağa 
binmesi gerekiyordu. 

  Öyle ani gelişmişti ki her şey, gideceğini bile bu sabah söyleyebilmişti annesi-
ne. Zavallı kadın duyunca üzülsün mü sevinsin mi bilemediği bu habere onlarca 
soruyla tepki vermişti. Nerede kalacaktı kızı? Kiminle gidiyordu? Ne kadar süre-
cekti bu zorunlu ikamet ve orada telefonla konuşabilecekler miydi? O kadar çok 
soru sormuştu ki aldığı cevaplar birbirine karışınca dakikalarca gülüşmüşlerdi 
hattın iki ucunda. Sonunda hayır dualarıyla kapatmıştı annesi telefonu. Önce-
sinde ninesi kalın giyinmesini öğütlemişti. Varınca hemen araması konusunda 
da sıkıca tembihlenmişti.

  Çantasının derinlerinde bir yerlerde, telefonu çalmaya devam ediyordu. 
Arayan üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı olmalıydı. Okulda başlayan bu arka-
daşlık kısa sürede bir gönül ilişkisine dönmüş, ilk günlerdeki aşk bir süre sonra 
genç adamın kıskanç tutumları ve otoriter kişiliği sebebiyle kangren bir yaraya 
evrilmişti. İhtirasla geçen bir günün ardından patırtılı kavgalar yaşanabiliyordu. 
Bir süre sonra yeniden ihtirasa bağlanabiliyordu ilişkileri. Özellikle bu yurt dışı 
meselesi aralarını iyice açmıştı. Okul biteli beri kafasına göre bir iş bulamayan 
delikanlı, sevgilisinin iş hırsı karşısında günden güne kendine olan güvenini yiti-
riyordu. Güvensizleştikçe baskılarını arttırıyor, işi çekilmez bir noktaya taşıyordu. 
İlişkileri bu durumda olmasına rağmen, görünmez bir el aralarındaki bağın kop-
masına bir türlü izin vermiyordu. Üç gün önce bir akşam yine büyük bir kavga 
ertesi restler çekilmişti. Şimdi sessiz sedasız geçmiş üç günün ardından arayan o 
olmalıydı. Özür dileyecekti kesin.  Dışarı çıkmak isteyecekti ya da ‘’Gitme!’’ diye 
son bir kez şansını deneyecekti.

  Belki de en yakın kız arkadaşıydı arayan. Evet, evet o olmalıydı. Dostlukları 
çocukluk yıllarına dayanıyordu. Mahalleden arkadaşıydı. Aynı fakültenin farklı 
bölümlerini birlikte kazanmış, birbirlerine yarenlik etmişlerdi gurbette. Maddi 
olanaklarındaki eşitsizlik sebebiyle aynı yurtta kalmamışlardı hiç ama öğrencili-
ğin ortak zorluklarına beraber göğüs germişlerdi. Ne var ki imkanlarının üstünlü-
ğüne rağmen okulu uzatmıştı arkadaşı. Bu durum biraz mesafe koymuştu arala-
rına. Son zamanlarda pek sık görüşemiyorlardı fakat hâlâ iki iyi dostlardı. Hatta 
sevgilisiyle yaşadığı sorunlara birebir şahit olan tek kişiydi arkadaşı. Üstelik bu 
ilişkiden daha fazla zarar görmeden vazgeçmesi için sürekli uyarıyordu onu. 
Bu yurt dışı eğitim sürprizinden de haberi yoktu arkadaşının. Gittiğim yerden 
mesaj atıp haber veririm, diye düşünmüştü. Ne dese haklıydı arkadaşı, çalışaca-
ğım, diye çok ihmal etmişti onu. İşe girdiğinden beri günler mi kısalmıştı nedir? 
Yetişemiyordu hayatın hızına. Aklı yapmayı planladığı pek çok işle doluydu. 
Hiç görüşemeden geçmiş birkaç haftanın ardından arayan çocukluk arkadaşı 
olmalıydı.  Neden arayıp sormuyor, diye sitem edecekti kesin. Belki beraber film 
izlemek isteyecekti ya da hafta sonu memlekete gitmeyi teklif edecekti.
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Ayşe Gül BIÇAK ULUN

BOZULMUŞ

09:00 Kalk Saati

  Hiçbir şey yapmayacağım bir gün için yine erkenden uyandırıldım. Düzen, 
düzen çok önemli. Mavi önlüklü adamın terliklerini sürüklemesi... tırıs tırıs… 
Odayı aydınlatacak düğmenin çıt sesi... On kişilik penceresiz odamıza beyaz 
güneş böyle doğuyor. Uyanıyorum, ayaklarım yatağın boyundan uzun, boşlukta 
sallanıyorlar. Bileklerimde demirin soğukluğundan beter bir ağrı. Ben biliyorum, 
bu ayaklar gece bileğimden ayrılıp özgürce geziyorlar. Benden kurtuluyorlar ya, 
hemen kadınlar bölümüne koşuyorlar. Çiçekli elbiseleri ile uzanmış kadınları 
izliyorlar, bu mutlulukla bahçeye koşup toprağa kavuşuyorlar. Üstlerini başlarını 
kara kara edip geliyorlar. Onların yüzünden mavi önlüklüler bana kızıyor. “Ne 
pis adam!” diyorlar. İkiye katlanıyorum yatakla nizami yorganın altında. Kadın-
ların elbiselerini pis ayaklarımdan dinliyorum. Siyah üzerine boyanmış minik 
çiçekler, annemin elbiselerindeki gibi. 

  Ayaklarımın maceraları bitince yorganın altından kafamı çıkarıyorum. Odadaki 
beş yatağın başı bir duvara yaslanmış, diğer beş yatağın başı karşı duvara. Ya-
takların ayak uçlarının ortasında kocaman bir boşluk, kendi kendine konuşma 
alanı. Bir kendim var konuşacak. Yataktan doğrulup karşımdaki deliye “günay-
dın” diyecek halim yok ya. 

  Sarı, yeşil, gri... Renkleriyle doldu gözlerim. Duvarlar solgun sarı, yerler yosun 
yeşil, yataklar soğuk gri. Ama ben gözlerimi kapatıyorum sık sık. Sıkı gözle-
rimde bizim bahçenin çiçekleri açıyor; pembe, kırmızı, mor… yani açarlardı. 
Annem beni buraya getirmeden önce. Neden geldim ki ben buraya?
12:00 Terapi Saati

  “Kişilik bozukluğu ve şizofreni” Böyle dedi beyaz önlüklü kadın. Kişiliğim bo-
zulmuş. Nasıl bir şey ki bu? 

  Annem bir gün biber salçalı kuru fasulye yapmıştı; hava çok sıcaktı. “Açıkta 
unutmuşum yemeği, bozulmuş” demişti. Ben de biber salçalı kuru fasulye gibi 
bozulmuşum demek ki. Kafamın içi ondan köpük köpük olmuş işte. Diğer dedi-
ğini anlamadım. Şifonyer gibi bir şeydi. Televizyondaki filmde görmüştüm yatak 
odasındaki bir mobilya, atlet don konulan. İşte şimdi kendimi buldum: şifonyerin 
üzerindeki biber salçalı kuru fasulye!  Annemin ellerine sağlık.
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15:00 Bahçe Saati

  “Aileleri getirip atıyor buraya, kurtuluyorlar. Sonra Ahmet uğraşsın.” diyor 
koluma girmiş mavi önlüklü adam. Annem benden kurtulmuş. Oysa annem 
beni doğurmuş zannederdim. Bir gün gebe bir yeni gelin bize gelmişti. Annem 
ona “Allah bir avazda kurtarsın kızım” demişti. O gün anlamamıştım ama her 
gün koluma giren mavi önlüklü adam söyleyince anlıyorum. Annem benden 
bir avazda kurtulmuş.  Ben de her öğlen geldiğim bu bahçenin adını “Kurtuluş 
Bahçesi” koydum. Yerler sarı, yeşil çimen. Hep basıyoruz üstlerine. Kolumdaki 
mavi önlüklü adamdan kurtuldum mu, başım önce gidip geliyorum… Düzen 
önemli. Kimseye çarpmıyorum. Bu bahçenin bir kuralı var, kimseye çarpma-
mak. Eğer ki bir gün biri bana çarparsa! Düşünemiyorum, felaket. Bağır bağır, 
bağırıyorum. Kafamdaki fasulyeler yere döküldü, her yer salça, her yer!  Annem 
yapmıştı onu annem, dökmeyin, toplayın.

18:00 Yemek Saati

  Yatağımın demirleri değiyor bileklerime. Kollarım yukarıya uzanmış. Kemerler 
takıp dört uzvuma, sıkmışlar. İmdat! diye bağırsam, çözerler mi? Sahi… Bağır-
dığım için buradayım. Sakin sakin yatmalı. Karşımdaki yatağa bakıyorum, her 
sabah günaydın demediğim adam. Pijamasının üstünü çıkarmış, yastığa giydir-
meye çalışıyor. “Sen üşüme sakın, n’olur üşüme Hülya”. Bu da iyice delirdi diye-
cek halim yok ya. Onun yastıktan olma Hülya’sına gülümsüyorum. “Sen üşüme 
Hülya, hadi üstünü giy yemeğe gidelim” diyorum içimden. Onu da götürüyoruz 
yemeğe. Onlar aşık ben yanlarında kuru fasulyeden kemancı.

  Sen… ben… o… Sırasıyla oturtulmuşuz. Koro halinde bakıyoruz tabaklara. 
Yemek dağıtan abla tek tek geliyor masalara. Düzen, düzen önemli. Hadi ta-
baklar dolmadan biraz daha bak o beyazlığa. Tabaklar burasının beyaz perdesi. 
Hangi film oynuyor bugün? İsmini bilmiyorum ki! Hangi filmin başında ya da 
sonunda ismi yazıyor. Yazmıyorlar işte ben de bilmiyorum. Ama filmdeki erkek 
çocuk ve annesini biliyorum. Çok güzel sarılıyorlar. Annesi öpüyor çocuğun 
saçlarını, çocuk annesinin saçlarını parmağına doluyor. Sonra film mercimek 
çorbası oluyor, pilav oluyor.

21:00 Serbest Zaman

  Ben camın önündeki mor menekşeler ile konuşurken annem bana; “oğlum ak-
lını başına al” derdi. Ben de her gece yemekten sonra aklımı başıma alıp gezme-
ye çıkıyorum. Sırasıyla önlerinden geçiyorum. Yemekhane, ayakta duran adamlı 
WC, duşlar, yatakhane, TV odası ve büyük ağır bir kapı. Açılmaması gereki-
yormuş gibi bana bakıyor. Her gece yaramazlık yapan ayaklarıma bakıyorum, 
kıkırdıyorlar. Çiçekli elbiseler bu kapının ardında, anlıyorum. Asılıyorum kapının 
koluna, dışarıdayım. Karanlık bir koridor. Karanlıktan tanıdık bir ses bağırıyor. 
“Yine mi kilitlemediniz kapıyı vasıfsız herifler!” Ses yaklaşıyor. “Gir gir içeri, bu-
rası size yasak.” Az önce çıktığım kapının üzerine bakıyorum “Erkekler Bölümü” 
yazıyor.  Annem “benim oğlum erkek adam” derdi. Olmam gereken yerdeyim  
demek ki. Mavi önlüklü adamın ittirmesiyle kendimi içeride buluyorum. Ardım-
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da büyük ağır kapı, ilerliyorum.  TV odası, yatakhane… içimde büyük bir mutlu-
luk var. Annemin istediği yerdeyim. Erkek adamların olması gereken yerde. Do-
kuz ay müstakbel erkeği karnında taşımış annemi “Erkekler Bölümü”ne gelerek 
gururlandırmışım şimdi anlıyorum.

24:00 Yat Saati

  Beyaz güneşim tepemdeki floresan söndü. Düğmeden gelen çıt sesi, mavi 
önlüklü adamdan gelen tırıs tırıs, terlik sürüklemesi. Köpük köpük kafamda ka-
ranlık vakti. Uykularımı kaçıracak bir soru işaretim bile yok. Burası erkekler için 
gururlanılacak bir yer ise annem neden o adamla gitti? diye sormuyorum. Deli 
olmasaydım, akıl ederim.

kendimi önce düşünüp kendimi sonra bitiriyorum
sözümün alamayacağı kadar böyleyim, ben
gizimi saklamadan boğuyorum yalanımı
basitçe iyi, kötü, yalancı, doğru…
en ince eşitlikle ben hepsiyim
kabullenemeyen düşüncelerin zincirlerinde eskimeyip
kabul ediyorum gördüğümü duyduğumu düşündüğümü
bendim tümünde en ufak bir pişmanlıksızlık
oysa her şey benden başkaydı
bir hissin verdiği anlamsızlıkla
yakılmış bir kemik kadar inceydi sızı
küçük bir memlekette yıkılmış umutlar birikmiş
zerre kadar umurlarda olmayan insanlar
nasıl da inanmış nasıl da kırılmış
“Neden katilini sever cesetler?”
ağaç kavuğundan çıkan insanları görüyordum
onları kabul ediyordum
ben farksızdım sanki bir mağaradan
kulaklarına fısıldadığımda İspanya kadar uzaktım onlara
burada vurulmuş bir satır vardı
ah neyse ki ben kendimle sonlandırırdım her şeyi
gündüz güneş gece ay
ve her iki vakitte ben
daha ne olsun?

Ben Neysem
Yasin UYSAL
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Mavi Tuğba ATEŞ

BOŞLUK

  Mutfak penceresindeki çatlaktan izledim dünyayı. Yuvarlak, kesikli. Sıkıca tuta-
cak olsam parmaklarımı kanatır. Bakmazsam bir gün olsun, gözümden damlar 
kırmızı. Bakkal Şemsi’nin tuttuğu veresiye defterine döktüğü nazarı, çocukların 
şen kahkahasını, komşu teyzelerin balkondan balkona selamlaşmasını seyret-
tim. Mahallelinin Kehribar anasını gördüm çatlaktan geçip. Kehribar ana. Onu 
nereden tanıyorum? Geçen gün Anita, kapıya gelen sütçüye parasını verirken 
cüzdanından vesikalık düştü. “Kim bu?” dedim. Şöyle bir yüzümü süzdü.  Gözleri 
bir o yana bir bu yana oynadı. Omzundaki kepekleri silkelerken “Mahallenin 
Kehribar anası o!” dedi. Güzel kadınmış ha.

  Anita evde ne kadar ayna varsa kaldırmış bir türlü bulamadığım yerlere. Pen-
cerelerden baktım ben de kendime. Kendime mi? Emin değilim. Biri görünüyor, 
gözleri bana benziyor benzemesine de peki ya elmacık kemikleri öyle mi? Du-
daklarının üzerindeki çizgilere ne demeli? Güzelim yüzüm var benim. Ay parçası 
Ay. Pencerede görünen öyle mi? Dere yatakları uzanmış bir surat. Çukurlarına 
çerçöp dolmuş sanki. Pencereyi siliyorum kazağımın koluyla. Bir daha bakı-
yorum. Yok, bana mısın demiyor. Şöyle dikkatlice yaklaştım pencereye. Ma-
hallenin Kehribar anası bana bakmasın mı! Bir de hareketlerimi taklit ediyor!  
Dere yataklarında uzadıkça uzuyor sağlı sollu çukurlar. Anita görse pencerede-
ki çatlağı hemen yeni bir pencere taktırır. Bakışımı alır benden. Ne yapayım? 
Kaktüslerimi sıraladım çatlağın önüne. Çatlağa sadece işaret parmağım sığa-
biliyordu önceden. Şimdiyse kolumu çıkarıp dışarıdakilere el sallayabiliyorum. 
Geçen gün cama kolumu çizdirmişim. Anita anlamasın diye masanın kenarı 
çizdi dedim. Yorgundu. Gözlerini kapadı. Uykuya giderken o, ben açtım gözle-
rimi, elimi dürbün yaptım. Bakkal Şemsi’nin oraya sokak lambasının aydınlattığı 
kadar gidebildim bakışlarımla. Sokaktan mırmır kara kedi geçti. Uğursuzluktur.  
Kaktüsleri çatlağın önüne iyice yerleştirdim. Perdeyi sımsıkı kapadım. Anita, 
penceremi görmemeli. Cillop camlardan taktırmaya gider; her yer olduğu gibi 
görünür sonra. Şemsi’nin bakkalına geleni gideni izleyemem o zaman. Çocuklar 
sokakta oynamayı bırakır. Komşu teyzeler birbirlerine selam vermeyi unutur. 

  Anita, penceremi bir görse, gider kusursuzunu taktırır. Elimi kesmeyeyim diye 
mi bunu yapar yoksa içeriye soğuk girmesin diye mi? Masanın üzerinde elma 
var. Kabuğuyla bile olsa yesem mi?  Bıçaklar nerede?  Yoksa üzerinde “Çocukla-
rın ulaşamayacağı yerlerde saklayınız” mı yazıyor? Sokakta oynayan çocukların 
arasına karışıp onlara kutu kutu pense oynamayı teklif edeceğim. Akşam eza-
nına kadar saklambaç bile oynarız belki. Pencereyi açtım, çocuklara seslendim. 
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  “Arkadaşlar, kutu kutu pense oynayalım mı?” Bir güldüler bir güldüler. Anita, 
manifaturacıya kadar gittiydi. Çok geç kaldı. Hava kararacak birazdan. Gelene 
kadar bekleyeyim. Belki bana horozlu şeker getirir. 

  Ağzımı açıp tek lokma yemedim. Kandil simidi almış Anita. Papatya getir-
miş bir demet, vazoya koydu. Isladı. Birkaçını saçlarına taktı. Benimkilere de 
takmaya çalışıyor hınzır. Gönlümü almak için yapmayacağı şey yok. Çay da 
getirdi. Küstüm bir kere. İnsan ev arkadaşını yalnız bırakıp gider mi her gün her 
gün? Evde olsaydı kutu kutu pense oynayacaktım arkadaşlarımla sokakta. Kapı-
yı üzerimden kilitleyip gitmeseydi. Pencerenin çatlağından bakarken keşfettiğim 
kuytulara saklanacaktım saklambaç oynarken. Hiç kimse beni bulamayacaktı.  
Tek lokma almadım. Ağzıma fermuar çektim, o görmedi. Koydum sandalyeyi 
pencere kenarına, oturdum etrafı izledim. Anita yatağına kıvrıldı yanaklarıma 
öpücük kondurup. Yüzüne bakmadım. Küstüm bir kere. Bakkal Şemsi kepenk 
yaptırmış. Ne zaman yaptırmış? Orasını kaçırmışım. Akşam eve giderken ilk kez 
çekti kepengi; şaaarrrk, taaak, bakkalın içi görünmez oldu. Kediler gözlerini ka-
padı miskin miskin. Sokak lambası yönünü ağaçların tepesine dikti. Ben beşinci 
kattan görebiliyorum ağaçların tepesini. Bazı kuşların gizlendiği kovukları. Çizgi 
çizgi olmuş suratları. Çizgi çizgi olmuş gövdelerini. Yere damlayan sakızlarını. 
Bunları susalım. 

  Papatyaları saçlarımdan çıkardım. Çatlağa yerleştirdim, yere düştüler bir iki üç. 
Vazodakileri aldım, çatlağa yerleştirdim; penceredeki boşluktan papatya koku-
su geldi. Gökyüzü renk değiştirip durdu sabaha kadar. Pencerede uğur böceği 
yürüdü papatyadan uçup. Fırından sıcak ekmek almaya giden çocuk, babasının 
elinden tutarken pencereyi açtım, çat. Benim de sokaklarda dolaşmaya hakkım 
yok mu? Top sektirmeye, bakkaldan gazoz alıp kapağını çevirmeye? Leblebi 
tozu lüpletmeye. 

  Pencere demirini vidalarından gevşettim. Şangırt yere düştü. Her işe sağla 
başla, derdi annem. Sesi kulağıma geldi uğun uğun. Yanaklarım göllendi. Önce 
sağ ayağımı bıraktım boşluğa, sonra solu. Tam adım atacakken ayaklarımın 
altına bir merdiven yerleşti. Basamakları yere doğru düşünce boşlukta kaldım. 
Havada. Ruhum tüyleri yolunmuş kuştu, kanatlandı. Uzun zamandan beri ilk 
kez dışarıdaydım işte. Babası çocuğun gözlerini elleriyle kaparken “Kehribar 
anaaaa…” diyerek yüzüme bakıyordu. Ev arkadaşımın “Aaannneeee…” diyen 
sesini duydum ardımdan. Nereden annesi olacakmışım? Başımın üzerinden bir 
papatya düştü. Ben havada asılı kaldım, o büyülü boşlukta. Dünyayı ilk kez bu 
kadar yakından gördüm.

  İhtimaldir; yarın gökyüzü eşliğinde bir müzik çalınacak. Yarın toprağına tutuna-
bilen çiçeklerin türlü renklere selam duracağı gün. Yarın Güneş, öznesi gizli bir 
kalpten doğacak. Hiç batmamacasına. Bir rivayete göre bu felakettir. Başka bir 
rivayete göreyse bitimsiz bir fecir.



Şerif AYBAKAR

UZAK

  Odanın tüm ışığını kesen, kalın, yıpranmış, Devlet Malzeme Ofisi damgalı per-
desini hafifçe aralayıp dışarıya baktı. Güneş az evvel kaybolmuş da henüz tasını 
tarağını toplayamamış bir acele ile ardı sıra hafif bir aydınlık bırakmıştı. Ama siz 
bunu alacakaranlık çökmüştü diye anlayın. Etrafta hayatın henüz sokaklardan 
koparamadığı çocukların seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. ‘Epey uyu-
muşum.’ dedi kendi kendine.

  Pencereyi açmasıyla birlikte, Anadolu’nun iç kasabalarına özgü sonbahar ak-
şamlarının soğukluğu doldurdu içeriyi. Tatlı bir ürperti hissetti. Yüzünü esintinin 
soğukluğuna bıraktı bir süre. Odanın penceresi okulun bahçesine bakıyordu. 
Bahçede top oynayan çocuklara baktı. Hava kararmıştı, fakat çocuklar hâlâ 
oynuyorlardı. Üstelik soğuktu dışarısı. Çocukların bağırış çağırışları, yalpa yalpa 
koşuşturmaları, el kol hareketleri, ağır akan bir film gibi sarıp sarmalamış, alıp 
onu kendi çocukluğunun koridorlarına kadar götürmüştü. Koridorların tozlu, 
yıpranmış, sisli görüntülerinde belirsiz çocuk silüetleri dolaşıyordu.  Ne kadar 
da uzaklaşmıştı zaman. Bir zamanlar çocuk olduğunu çoktan unutmuş, şimdi, 
içinde zamanın geri dönülmez boşluğundan, bir süre baktı çocuklara. Ardından, 
koridorlarda koşuşturan haline el sallayıp gülümsedi. Ben de mi böyle olurdum? 
Gelip çağıran biri olmazsa eve dönmeyi akıl etmez miydim acaba? Çağrılabile-
ceğin bir evin olması ne kadar da güzeldir? Kim bilir? ‘Çocukluğun zamanı ve 
iklimi yoktur.’  Bir yerlerde mi okumuştu bu cümleyi, hatırlayamadı. Hatırlamak 
ağır bir yüktü çünkü. Hatıralardan örülü bir ömür, sırtında yük küfesi.  Az sonra 
çocuklar dağılıp gittiler. O, hâlâ pencerenin önündeydi. Karşıdaki evlerin ışıkları 
birer ikişer yanmaya başlamıştı. Ellerini pantolonunun cebine koyup, omzunu 
cama yasladı. Her biri birkaç katlı evlerin arasından beş kat sayabildiği binaya 
takıldı gözleri. ‘Şimdi üçüncü katın ışıkları yanacak.’ dedi. Bekledi. Bu oyunu 
başka evler için de denedi. Çok çabuk sıkıldı oyundan. Dağınık yatağının üze-
rine bıraktı kendini. Bakımsızlıktan neredeyse çökecek gibi duran tavana baktı 
bir süre. Dikkat etmemişti ama bina çatısızdı herhalde. Tavandaki çatlaklardan 
sızan suyun oluşturduğu şekillere daldı. Çocukluğundan beri yapardı bunu. Bu 
tür şekilsizlikleri bir şeylere benzetmeye çalışırdı hep. Artık karanlıkta seçilmez 
olmuşlardı. “İnsan, yalnızlığını ne kadar sevebilir? Ne kadar dayanabilir kendi-
ne?” dedi usulca. Oysa bunları sınıyordu şimdi...
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Rüzgâr, bütün soğukluğu içeri doldurmuştu sanki.  Üşüyor,  fakat kalkıp pence-
reyi kapatmaya üşeniyordu. Yorganın altına girse tekrar uyuyacağını biliyordu. 
Uykunun unutturan, sersemletici bir yanı vardı. Bu yüzden hem seviyor hem 
nefret ediyordu uyumaktan. Kalktı. Zaten tavandaki şekilleri yorumlamaktan ve 
kendine dair sorular sormaktan sıkılmıştı. Kısa bir aramadan sonra, terliklerini 
buldu ve ayaklarına geçirdi. Paketindeki son sigarayı da yakıp odanın içerisinde 
bir o yana bir bu yana dolanıp durdu. Küçücük odaya dört yatak koymuşlardı. 
Arada bir yataklardan birine çarpıyordu. Sigaradan derin nefesler çekiyor, du-
manın hepsini hapsediyordu ciğerlerine. Son nefesinde sigaranın acılığını his-
setti. En çok bu kısmını seviyordu sigaranın.  İzmariti pencereden dışarı fırlattı ve 
ardından pencereyi kapattı. Dönüp odanın ışıklarını yaktı. Hafif, loş bir aydınlık 
doldurdu içeriyi. Yatağının köşesine ilişiverdi. Karşı duvara asılı, çiçekli tabloya 
baktı bir an. Gazete sayfalarından koparılmış bir sayfa gibi iğreti duruyordu.
“Gece yeni başlıyor! Çıkıp bir sigara alsam iyi olacak.” dedi. Ayakkabılarını 
giydi, üzerine bir hırka aldı. Ağır adımlarla çıktı odadan. Odanın kapısını kilit-
lemeden alt kata indi. Birkaç kişi sessizce televizyon izliyordu. Biraz televizyon 
izlesem mi diye düşündü, vazgeçti ardından.”Önce sigara alayım da…” Dışarıya 
çıktığında rüzgâr karşıladı Onu. Etrafta kimseler görünmüyordu. Cadde baştan 
sona sessizliğe gömülmüştü. Bir kedi yalnızlığıyla yürüdü caddede. Açık bulduğu 
ilk dükkâna sızıverdi. 

  Bir paket sigara aldı ve hemen dışarıya attı kendini. “Abi paranın üstünü unut-
tun!” Dönüp arkasına baktı. Dükkân sahibi, elindeki bozuk paraları uzatıyordu 
kendisine. “Sağ ol! “ diyebildi belirsiz. Paketi açıp bir sigara yaktı. Bir nefes 
çekip rüzgâra doğru üfledi.

  Yol boyunca aralıklı dikilmiş ağaçlara baktı. Sokak lambalarının ışığı, ayrı bir 
güzellik katıyordu ağaçların görünüşüne. Sararmış yapraklar tek tek dökülme-
ye başlamışlardı. Üniversite yıllarında gördüğü bir karikatürü anımsadı o an. 
Adam gözleri dolmuş bir halde karşısındaki ağaca bakıyordu. Rüzgâr esiyor ve 
ağaçtan, sararmış bir yaprağı kopararak, savura savura yere düşürüyordu.  O 
anda adamın gözlerinden birkaç damla yaş süzülüyordu. Karşılıklı çay içtikleri 
sevgilisine dönüp ‘’Ben ilk güz yaprakları dökülmeden ağlayamam.’’ diyordu. 
Bu anı ısıtıverdi içini. Rüzgârın savurduğu yapraklara bakarak ‘’Ben yalnızken 
ağlayamam.” dedi.

  Televizyonun bulunduğu salona çıktığında, birkaç kişinin daha gelip oturdu-
ğunu fark etti. Bunlarda yeni herhalde diye düşündü. Geçip boş bulduğu bir 
koltuğa oturdu. Yeni gelenleri süzmeye başladı. Başını eğmişti kızlardan birisi. 
Yüzünü göremedi. Sehpanın üzerindeki gazeteyi aldı. Okunmaktan yıpranmış 
sayfalara göz attı, yerine bıraktı sonra.

  Tam karşısında oturan kızın yüzünü gördü bu kez. Bir an dikkatlice baktı. 
Aynaya bakar gibi bakmıştı. Alıp götürmüştü onu karşısındaki suret. Ürkek sıkıl-
gan bir ifade vardı yüzünde. Belirsiz bir gamze konuvermişti sağ yanağına. Belli 
ki saçlarını gelişi güzel taramıştı. Yüzüne dökülen saçları elleriyle düzeltiyordu. 
Yakalanıverdi işte o gözlere. Gözlerinin karasını gördü. Ne zamandır kitaplarını 
karıştıramadığı şairin dizelerini hatırladı. ‘’Gözleri kara ışıklı ve karası güzel...’’ 
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demişti şair. Yazarken herhalde böyle gözler düşlemişti.

  Yüzü uzakları anımsatmıştı, bırakıp geldiği yerleri... İçinden nereli olduğunu 
sorma isteği geçti. ‘’Kadının yüzü toprağına benzer!’’ Bizim oralıya benziyorsun 
diyebilirdi. Hayır..! Bizim oraya benziyorsun demeliydi belki. Anlar mıydı acaba? 
Tedirgin oldu bu sorudan. 

  Kalkıp odasına yöneldi. Bir kez daha bakmak istedi giderken. Yüzünü önüne 
eğmişti. Yavaş adımlarla çıktı odaya. Işıkları yakmadı. Sırtını kapıya yaslayıp, bir 
süre karanlığa baktı. Tekrar aşağıya inme isteğiyle doluydu. Vazgeçti. Vazgeçirdi 
kendini. Işıkları yaktı. Gözleri alışamadı bir süre. Zaten kaç zamandır ağrıyor-
lardı. “Artık gözlüklerimi almalıyım.” Acaba O da gözlük kullanıyor muydu? 
Gözlerinin buğusu böyle bir izlenim bırakmıştı.

  Banyoya girdi. Şişmiş gözaltlarına baktı aynada. Yüzüne, yanaklarına baktı 
sonra. ‘Tıraş olsam mı acaba?’’ İdare ederdi herhalde. ‘Boş ver.’ dedi. Yüzünde 
ağır bir halsizlik ve yorgunluk ifadesi vardı. Aynanın içerisine girecekmiş gibi 
bakıyordu. Sanki yeni bir yüz görmek istiyordu. Yüzünü yıkadı, musluktan akan 
suyun, lavaboya nasıl döne döne aktığına baktı bir süre. ‘Ben de dedi böyle 
akıyorum şimdi. Döne döne karışıyorum karanlığa.’’ Aksırdı, gırtlağını temizle-
di. Sonra tükürdü döne döne akan suyun içerisine. Avucunu koydu musluğun 
önüne. Birkaç yudum içti. 

  Elleriyle saçlarını düzeltmeye çalıştı. Ne kadar süredir aynanın karşısında oldu-
ğunu unutmuş, yine dalıp gitmişti yüzünün görüntüsüne. Bir an o buğulu, kara 
gözlerin kendisine baktığını sandı. Telaşlandı. Eğilip akan suya baktı tekrar. Bir 
avuç suyu yüzüne çarptı. Kendine gelir gibi oldu. Banyodan dışarı attı kendini. 
Özenle katlayıp koyduğu havluyu çıkardı çantasından. Yüzünü kuruladı.

  Sırt üstü uzandı yatağına. Bir sigara yaktı. Sigaranın dumanını içine çekmeden, 
halka şeklinde üflüyordu. Lisede öğrenmişti böyle yapmayı. Duman halkaları 
ard arda birbirini izliyor, iç içe geçiyorlardı sonra. “İnsan; duman gibi karışıyor 
hayata. Her halka farklı bir yaşamdı şimdi. İç içe geçen öyküler gibi. Yaşam..! 
Öykü..!” Anlamlı bir cümle kurmaya çalıştı. Olmadı. 

  Perdesi aralıklı duran pencereden dışarıya baktı. Yıldızlar görünmüyordu bu 
kez. Yorganını başının üzerine çekti ve sabahı beklemeye koyuldu...
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  Merhaba, 

  Bugün de okuduklarımın beni dogmatiğin o konforlu uykusundan uyandırma-
sını diliyorum. Az önce yaklaşık yirmi sayfa kadar okuduğum edebiyat, sanat ve 
romanla karalanmış olan metnin üzerimde bir hegemonya ve güçlü bir etkide 
bulunması için kendimi yine zorlamakla meşgul durumdayım. “   ”  içine aldığım 
cümleleri anlamdan yoksun kalmış olan ruhuma tıka basa doldurmak için bir hırsız 
titizliğinde içime içime konuşuyorum üstü örtülü niyetimi…

  Bir anlam ve duyumsama keşfimi dersiniz; yoksa bir başka zamana ve ruha ait 
kelimeleri çalıp,  sanki kendi dünyamın ürünü ve duyumsayışı gibi sözde içtenlikle 
size aktarışım mı? Bence buna ancak siz karar verebilirsiniz. Hüküm sizin! Çünkü 
ben dürüstlüğe en yakın olmalıyım dediğim o an bile çalıntı duygulanımları olan 
bir soytarıdan başkası değilim. 

  İnsan yazarken kendinden kaçamaz, yakalanır hatta kendi tarafından alıkonulur 
derdim hep. Fakat bir türlü içinden çıkıp da saklanacak yer bulamadığım o sahte 
dünyamdaki okuduğum satırlarda, dinlediğim tınılarda ve gördüğüm fırça izlerinde 
duyumsadığım taklidin taklidi olmuş sanatın ölüm döşeğindeki yılgınlığını fırsat 
bilip başucunda bekliyor son nefes verişlerini sayıyorum. Bu suç benim! Katil de 
elbet!  Şu an bile okuduğum satırlardan etkilenmiş ve kendi başına duygulanışla-
ra rastlanmamış işgüzarlığım tepemden ayrılmıyor. Peşinde koşulması gereken 
ilhamların ve altı çizili hislerin dahi çalıntı uyanışları bana dürüstlüğümün çalıntı 
bir anlaktan oluştuğunu gösteriyor.  Bu kadar edebi hakaretten sonra gerçekçi bir 
imgelem kurarsam eğer ben, çölde başıboş dolaşan bir sanatçı devenin sırtından 
geçinen, susuzluğuna bir ramak kala tüm sahiciliğini emmiş ve işim görülünce de 
sanatı kendi duygusuz ölümüne terk etmiş, artık hiçbir şeyi olamayan o şeyim!

  Ya da başka bir imgelem denizinde boğulmuş kurtarılmayı arzu etmeyen bir avcı 
da olabilirim. Okuduğum satırların asıl sahiplerinin ölümlü varoluşlarını beklemiş 
ve böylece sahipsiz yaşamlarındaki duygulanımlarının izini sürüp tırnak içinde be-
lirtiğim ifadeleri alıp bir nevi bir zamanların yaşamını aktarıldığı kült eserlerini 
kendime göre öz suyunu çıkarıp geriye iskeletini yani yapraklarını ve ne idüğü 
belirsiz harflerini bırakan Moğolların yadigârı bir yağmalayıcı da olabilirim. Bu 
kadar laf gevelemelerim canınızı sıkmış olabilir, şu an yaptığım eylemin haklılığını 

Sevgi OZAN
İTİRAF HIRSIZI (ÇALINTI DUYGULANIMLAR)
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göstermek adına bir adım daha ileri gidecek olursam eğer Gogol’un “Ölü Canlar” 
adlı eserindeki sahtekâr bir kahraman olan Chivhikov olma yolundayım demek 
oluyor. Nasıl mı? Ben de onun gibi bana hiç ait olmamış anıların, yaşantıların, 
his ve uyanışlarının yitirmiş ya da cesetleşmiş kalıntıların işe yaramazlığını tüm 
edebiyat dünyasında görüp ulu orta elime ne geçer kar değip kendisine mâl etmiş 
ve sözde sanatçı ya da yazar olmaya aday olmuş gibi kasılarak boy gösteren bir 
Chicihkov’dan farksızım. 

  Ait olanların herkesçe paylaşılan sanatını kendi dünyasının ögesi haline getir-
mekten utanmayan, soyup soğana çevrilmeye amaçlanmış olarak dünyanın en 
kızartıcı suçunu işlemiş bulunmaktayım. Şu anda suçumu ilk defa sesli olmasa bile 
satırlarımda itiraf etmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Fakat kendimi ve 
hainliğimi az çok tanımış biri olarak söylüyorum ki şu an burada içten içe sah-
te dürüstlüğünü göstermiş bir edebi kahraman olma niyetimi göz ardı etmeyen 
yalancılar kümesinin boş varlıklı üyesiyim. Evet,  şimdi de yalancılar kümesinin 
içeriğini kaybetmiş “{ }” boş kümesi olmaya niyetli var olmayan kavramı oluyo-
rum. Anlam ve anlağın tarihi-beşeri coğrafyayla etkileşimi sonucu imgelemleri 
kendi kara deliğinde tüketen, yutan elemanıyım. Bir girdaba sebep olan yılanbaşlı 
zanlı olmanın verdiği güç istencimi körüklemek adına kendime sakladığım sesleri, 
kelimeleri kendi anlam dünyamın efendisi olma adına hapsediyorum. Ereğim bile 
bana ait değil ve ben ağzımdan ya da kalemimden saçılan şeylere yabancı gibi 
bakakalıyorum.  Okumamak ve duyumsamamak gerekse de şu an olup biten şeye 
artık tahammülüm kalmadı. Ben hiçbir şeye sahip olmayan atalarının mirasına 
sahip çıkmamış olan hırsızlar diyarının tek dürüst avcısıyım. 

  Şimdi de sözün yine araklandığı yerdeyim. Gündelik hayatımda kullandığım bil-
mem kaç sınırlı sözcüğüm yaşadığım buhranı betimlemeye yetmiyor. Ben saatleri 
kovalarken yoruluyorum ve artık hareketsizlikten gücünü kaybetmiş hissiz heykel-
lere dönüşüyorum. Bu donukluk halimle bile yazara ihanetten tutuklanmak için 
geceyi bekliyorum. Uykunun en derin yerinde uykumu kaçırarak elime aldığım 
kitabın altını çiziyor ve not alıyorum. İşe önce kelimeler ve söz öbekleri âlemi-
ne giriş yaparken kullandığım kurşuni kalemin ucunu açmakla başladım. Kitabın 
kapağında aitliği olduğu yazarın ismi ve eseri karşımda ölüm uykusunda yatmış 
uzanıyor. Uyandırmamak için sessizce sayfayı çeviriyorum lakin çevirmenin önsö-
zü bir uyarı gibi karşılıyor beni. Gecenin bu saatinde yakalanmamak için sessizce 
içimden okuyor, öteki sayfalara ayağım takılmadan atlıyorum. Ve art arda sayfa-
ların arkasında gizlenmiş birinci bölümle karşılaşıyorum. Bir hazır oluş edasıyla 
peşine düştüğüm dizelere karşı kalemimin ucunu keskinleştirmiş vaziyette başlı-
yorum çizmeye… Kimsesizler yurdunun öksüz ve yetim kalmış satırlarının acıma-
sızca canını okuyorum. Çok acıtmadan son saniyeleri sayılı bir satır yaşamcıkların 
kelimelerini ölümsüzlüğe gömüyorum. Sıkış tıkış doldurduğum heybemdeki cansız 
şekilleri yığdım bir kenara ve ezgilerini susturdum bir anlığına… Ve sonunda her 
birini tozlu raflarından arındırmış halde kendi kalemimde yeniden doğuruyorum.  
Ha sahtekâr bir tanrı; ha hırsız bir sanatçı!

  Yaptığımın bir suç ve can alma olduğunun farkındayım ama elimde değil yaşa-
mak, yaşatmak ve yaratmak adına tükenişe ramak kala; benim duygulara hislere 
ve anlamlara ihtiyacım var. Hele ki şu zamanlar bir sanat çalmak benim salt 
erdemime dönüşüyor. Nefes alışlarım ve gün içinden kaçırdığım az bir zaman
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dahi de olsa kısıtlı boğulmayışlarım gecelerimden ibaret oluyor.  Günün aydınlı-
ğındaki derinlik insanlığımı ve ruhumu sığlaştırıp beni tipolojik ögelerin kurbanı 
ediyor. Bundan kurtulmanın da yolu yok o yüzden tek avuntum ve işlevselliğim 
olan gece avcılığıma yani sanat hırsızlığıma dönüyorum. 

Dünyam genişliyor bir önceki günden dar değilim artık. Hırsızlığımın marifeti 
olan çalıntı duyarlılığım benimmiş gibi geliyor. Çok iyi hissediyorum; derin an-
lamlı kuyumu doldurmak için söz denizinin düş sokaklarından bir kova dolusu 
duygudaşlık çalıyorum. Yaşasın hırsızlığım ve onun utanmazlıktan kurtaran derin 
bekçisi avcım; sana teşekkür ediyorum!

Bu arada ne kadar profesyonel bir hırsız olmuşumu fark ediyorum. Heyecanın-
dan düşmemiş kalbim ağrımıyor. Sadece kesik kesik soluyorum o kadar. İçimin 
rahatlığına sebep derya deniz bu yosun kokulu hava mis gibi kokuyor ve bana 
bir güzel geliyor. Fakat fark ediyorum ki ben hâlâ içerdeyim. Yaprakların arasına 
sıkışmış bir böcek gibi hissediyorum kendimi… Sesini ve enfes kokularını hayâl 
ediyorum. Çaldığım bir hayâlden tekrar yaratıyor ve tekrar düşüyorum ama ne-
reye? Hücreme! Hücremin içine sızan gün ışını avucumun içine sakladığım gibi 
seni sakladım yüreğime…

İmgesel kopuşuma baktığımda dizelerim göze güzel, kulağa hoş geliyor olsa da, 
bana yalnızca yüzyılların birikmiş edebi zenginliğini bir çırpıda yakalamış olan 
yabani bir kuşun duyulmayan ezgisini hatırlatıyor. Bu yabani kuş kendine yaban-
cılaşmış kendi sesini unutmuş olan bir kuşun öyküsüdür. Ben de tıpkı bu kuş gibi 
kaybolan içsesimi(vicdanımı) arıyorum. Ve diyar diyar geziyorum sayfalarında 
kitapların, arzu ediyorum ki bana ait olmayan tüm insanlığın duygudaşlığını bir 
anda elde edebileyim. Ama bu uzun uğraş için onurumu yerler altına alıyorum. 
Bir yabancıya karşı ürkek bakışlarına aldırış etmediğim bir kitabın, sayfalar do-
lusu deneyimi kendimde toplamak ve ardından içime tepeleme yığmak için bin 
bir türlü hamleler yapıyorum. Ama hep… Beni bu çaresiz alışkanlığımdan lütfen 
kurtarın. Artık hem çalmayla hem de yalandan yaratımlarla kendimi aşırı duygu-
lu bir varlık haline getirmekten bir haylice yoruldum. 

  Tüm itiraflardan sonra, son sözlerimde belki bir parça benden bulabilirseniz 
eğer, “Ruhumun yüceliğinin etimin soyundan gelmediğini, yüreğimin işiyle de 
görmediğim  tek bir eylemimin dahi olmadığı ispat etmeyi sonu kadar götürmeyi 
ne çok isterdim.” Kime mi, elbette ki siz okuyucularıma! Bu yılgınlıkla sabaha 
karşı uyukladığımda ise, “Böylesi binlerce gecenin bitimi arkasından gelen tan 
kızıllığım, günümün henüz aymadan ki turunç ışığında soluğumun açıkta kalmış 
siyah ve beyaz yaralarıyla uyuya kalışını resmediyor.”
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Çilem DİLBER

YENİ HAYAT OTELİ

Bir daha kontrol ediyor boş odaları. Havlusudur, çarşafıdır…  Her şey tamam. 
Sonra  bahçeye iniyor. Sezon tam açılmadı. Hava serin. Nazlı ille de bahçede 
kahvaltı yapmak istedi. Dün geldi bugün gidecek. Dilinin altındaki baklayı çıka-
rabilirse... Geveleyip duruyor zavallı.
“Aaa! Hiçbir şeye dokunmamışsın daha.” 
“Seni bekledim.” diyor Nazlı. 
“Cemil! Yavrum, çayımızı getir.”
Hâlâ ayakta. Hamlesini ağırdan alışı, zarif. “Hadi artık. Otur da kahvaltımızı ya-
palım.” Cemil çayları getiriyor. Dönüp içerideki masalara yetişecek. “Ekmekler 
soğumuş. Tekrar kızart. Hadi oğlum.”
“Diğerleri nerede?” diye soruyor Nazlı. “Ekrem Bey filan…”
  Kızının sıcak, imâlı gülüşüne tek kaşını kaldırarak cevap veriyor. “Hadi hadi, 
başla artık. İyice zayıflamışsın. Evde yemek yapmıyorsunuz herhalde.”
Tek kaşını kaldıran Nazlı oluyor bu kez. “Haftada üç gün ben yapıyorum. İki gün 
de dışarıdan söylüyoruz.” Elinde tereyağlı bıçak, kahkaha atıyor. “Maşallah. Ne 
kadar da düzenli bir hayat!” 
“Senin kadar olamayız. Nasıl çekip çeviriyorsun koca oteli?” Kahkahasını coştu-
yor. “Koca otel mi? Ayol, altı üstü dokuz oda.” 
“Gerçi  Ekrem Bey de yükünün çoğunu alıyordur. “ 
Kahkahası yumuşuyor, tek kaşı yine kalkıyor. Daha sevimli. “Bak, bu reçeller 
organik.” Konuyu kapatmaya çalışmasının şekerliğine gülüyor Nazlı.” Yapma 
anne…” diyor. “Neden kızıyorsun? Seni anlayacak yaştayım.”
Anlayacak yaş diye bir şey yok. İnsan başına gelmeden hiçbir şeyi anlayamıyor. 
Ancak dinliyor. Diyemiyor. Nazlı, zaman kollamayı bırakıp, dalıyor konuya. “Bir 
süreliğine gelip bizimle kalır mısın anne?”
Gelemez. Kalamaz da. O adamın suratını görmediği şu üç yılı o kadar huzurlu 
geçirmiş ki… Mümkün değil bir gününü bile ziyan edemez. Ne yapsa ne etse 
ona beğendiremediği kendisiyle öyle bir barışmış ki… Artık kimsenin küstürme-
sine izin veremez. Onca zaman isteyip de yapamadığı ne varsa hepsini denemiş.  
Eh çoğunu da başarmış ya… Artık bu zevki hiç kimsenin ondan almasına izin 
veremez. 
“Nereden çıktı şimdi? Hem sezon başladı, haftaya bütün odalar dolu.” 
“İstersen bir yolunu bulur gelirsin.” İsterse bulur. Babasından kalma bu oteli 
beceriksiz abisinin elinden alıp adam etmeyi becerdiğinden beri her şeyin bir 
yolunu buluyor.
“Çok zor inan. Olacak iş değil.”
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“Benim için zor bir dönem anne. Sana ihtiyacım var. Sınavlarım da başlıyor.” 
“Sınavlardan sonra arkadaşlarınla gelirsin yine. Birlikte oluruz bütün yaz.”
“Mesele o değil anne. Gelirim gelmesine ama önce senin gelmen gerekiyor.”
Ekrem kafasını bahçeye uzatıyor.  “Doğramacılar geldi, yukarı çıkıyoruz.” Nazlı 
sırıtıyor. Ne var der gibi başını sallarken gülümseyen yüz kaslarına engel ola-
mıyor. Büyüdü mü kızı, karar veremiyor.  Nazlı “Limon kabuğu harika.” diyor, 
reçeli gösterip.  Anlıyor mu onu sahiden? 
Bir an sonra “Babam bu aralar iyi değil.” diyor  Nazlı. Zerre içinden gelmiyor 
neden diye sormak. Kötüler eninde sonunda kötü olur zaten. Dinliyormuş gibi 
görünmek bile istemiyor. 
“Tek başıma ona yetemiyorum. Okul çok zorluyor beni. Çalışmam gerek, bili-
yorsun. Yalnız kalıyor haliyle.”

  Hiçbir şey anlamıyor kızının söylediklerinden. Yalnızsa yalnız. Hak ettiğini yaşı-
yor işte. Yanında yöresinde kimseyi bırakmadı hoyratlığından, kibrinden. Babası 
sonuçta. Kötü söz söylemek istemiyor ama bir taraftan da bileniyor ince ince. 
“Biliyorsun anne, kararına hep saygı duydum. Mutlu olman için sana hep destek 
verdim. Ama seni sevdiğim kadar onu da seviyorum. O benim babam.”
Merhameti, anlayışı, şefkati  kızına; gaddarlığı, kabalığı, yergisi hep onaydı. Çok 
direndi, Nazlı büyüyene kadar. Büyümüş mü sahi? 
“Babana düşkünlüğünü biliyorum. Ama onun yalnızlığının çaresi ben değilim. 
Nereden çıktı şimdi bu? Hem onun haberi var mı bakalım?” 
“Haberi yok. Olmasın da... Arkadaşımda kalacağımı söyledim. Buraya geldiğimi 
bile bilmiyor.”

  Baklanın tamamı değil çıkardığı. Belli. “Neden habersiz geldin?” 
Cemil çayları tazeliyor. Sessizlikle kazanılan  zaman,mevzuyu anlamaya yetmi-
yor. Bir iç çekip “Sen bana bir anlat bakalım neler çeviriyorsun?” diyor. 
“Babam biraz rahatsız anne. Yapılması gereken tetkikler var.” 
Biraz işi değil sanki bu. “Nedir peki?” 
“Adı konmuş bir şey yok. Detaylı bakılacak...” 

  Zedelenmiş benliği uyanıyor. Gerisini dinlemek istemiyor. Kolay değil, yir-
mi sene. Her yediği burnundan gelir mi bir insanın? Eften püften sebeplerle 
olmadık kavgalar… Her yemekte, bir şey eksik diye havada uçuşan tabaklar, 
bıçaklar… Her sabah ütüsü olmamış diye yırtılan, fırlatılan gömlekler… Her 
misafirin yanında aşağılayıcı imalar. Kendi ailesinden birileriyse gelenler; tum-
turaklı küfürler… Neymiş efendim? Çok çalışıyormuş. Yoruluyormuş. Kim için? 
Hep onlar için. Onlar rahat etsin diye. Hoyratlığı, huysuzluğu hep çalışmaktan, 
hep onlar için.  Yok, daha fazla yiyemeyecek, yaslanıyor arkasına. 

  Nazlı kararlı anlatmaya. Çayını yudumlarken bardağı kavrayışından belli. “Şid-
detli öksürükleri geçmeyince birkaç tetkik yapmaya karar verdi doktoru.” 
“Seninki yanaşmadı tabii.”

   “Biliyorsun işte! İkna ettim sonunda. Ama sınavlar, tez hazırlama... Senden 
başka yardım isteyebileceğim kimsem yok anne.”
Halaların var dese, işin içinden çıksa... Ama biliyor; halaları katlanmaz abilerinin 



huysuzluğuna. Nazlı olmasa, ne hali varsa görsün diyecek. Nerede o rahatlık? 
Vicdan, en hastalıklı duygusu… Besleyip büyüttüğü nankör köpeği…  Olmadık 
yerde başlıyor ulumaya. 

“Şimdi anlaşıldı.” diyor. “Bir sen, bir ben idare ederiz o huysuz adamı.” 
“Anne yapma...” diyor.  “Ona bir şey olursa en az benim kadar üzüleceğini 
ikimiz de biliyoruz.”
Üzülür mü? Zor. Artık öğrendi. Hayatın cennet bahçesi olmasa da ona yakın bir 
yer olabileceğini… Beğenilmek çok  güzelmiş, hissetti. Saygı duyulan, önemse-
nen olmak özelmiş.  Ederini bulmuş değerli taş gibi hissetmek…   Şımartılmak 
hele. Yaşına başına bakmadan aklını başından alırmış insanın. Üzüleceği şeyler 
de değişti bunları öğrenince.  Ya da unuttu. Artık neye sevineceğini biliyor ama 
neye üzüleceğini kestiremiyor. 
“Ben tamam desem bile o beni kabul etmez. Boşuna nefesini tüketme. Kahve 
söyleyelim.”
“Tamam dersen beraber gideriz, en azından ben sınavları atlatana kadar… .”
“Cemil, bize iki kahve yap oğlum. Sade.”
Fildişi kulesinden çıkınca eski örselenmiş haline dönerse... Korkuyor. Hem Ek-
rem! Üzülmez mi, kırılmaz mı? Öfke doluyor içine. Uzaktan bile hayatını sek-
teye uğratmasından, huzurunu kaçırmasından… İçi içini yemiştir eski karısının 
mutluluğundan, bir nevi zaferinden. Ondandır hastalığı…  Nazlı’ya belli etmese 
de, kızıyor. “Ayol nasıl geleyim? Her iş her yerde…” Nazlı’nın yüzü düşünce, 
kıyamıyor. “Dur bakalım, düşünelim.” 
“Düşünecek çok vakit yok, biliyorsun bu durumlarda…” 
“Tamam tamam.” diyor. Kahveler geliyor sonra. Anne kız işin içinden nasıl 
çıkacaklarını düşünüyorlar. Kriz anında bir araya gelmek en basit aile ritueli. 
İçindeki köpek ulumaya devam ediyor. Nazlı kahveden sonra odasına çıkıyor. 
Hazırlanacak. Ekrem geliyor. “İyi misin?” diyor. Ellerini tutuyor. Sevecen, hisli...  
Gözleri doluyor. Ne yapsa tam olması gerektiği gibi olmayacak hissi... O daha 
hiçbir şey söylemeden, anlıyor Ekrem. Bakışıyla “Merak etme.” diyor. “Ben hep 
seninleyim.” diyor. “İçinden ne geliyorsa onu yap.” diyor. Hatta “En doğrusu 
odur.” diyor. Hep bakışıyla söylüyor bunları. 

  Nazlı çantasını ayakucuna bırakıp annesine sarılıyor. Sımsıcak. Gelmesen de 
anlarım sarılışı. Ben ikinizi de çok seviyorum sarılışı. Büyümüş sanki. Köpek  
uluyor. Susmaz ki. Can çıkmadan. Nazlı’yı geçirirken yine doluyor gözleri. 
Adımları ağırlaşıyor. Kızının babası bu, başkası değil. Köpek uluyor. Yok say-
mak imkansız. Orası öyle de… Yok, olacak gibi değil. Yüreği sıkışıyor. Önceden 
‘Hayat Oteli’ yazıyordu girişteki begonvillerin yanında. Tabelada. H’nin önüne 
italik harflerle ‘Yeni’ yazdırmıştı ilk iş. Kızına el sallarken gözü takıldı. Kolay mıy-
dı öyle sıfırdan başlamak? En zoru ilk geceydi. Havadaki  tabağı kendi tabağıyla 
karşılamış; masa örtüsünün ucundan tutup savurmuştu adamın şaşkın suratına. 
Sandalyeler, bardaklar…  Her duygusu kırık döküktü. Her şey tuzla buz. Öylece 
çıkmıştı evden. Üstü başı salça…  

  Nazlı yolun karşısına geçmiş, el sallıyor. Köpeğin ulumasını duymuyor artık. 
Bekle demek, bir çanta yapıp geliyorum demek aklından geçiyor geçmesine 
de… İtalik yeni’yi düşününce vazgeçiyor.
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