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BİR İSTİSNA YAPAR, BAĞIŞLAR MI BİZİ HAYAT? 

 

Yaşamın keşkeleri hep olur, ıskaladığımız, dönüşü olmayan anları 

vardır denir ya, öyle değilmiş, yaşamın pardonu yok. 

 

İsmet Kemal Karadayı öldü. 

Son konuştuğumuzda KADIKÖY’de o, Cemal SÜREYA’nın sevgili eşi Elif 

Sorgun daha birkaç kişi güzel şeyler yapıyorlar duyuyorduk, bir etkinlikleri-

ne davet etmişler, katılmıştım. maviADA’ya destek sağlamaktı umudum. 

Sağladım mı? Umuda yelken işte…  

 

99’da deprem yorgunuyken çağrılı olarak bir etkinliklerine konuk olarak 

gitmiş, Yazarlar Sendikasının dergisi sorumlusu Bedrettin Aykın ve Elif 

Sorgun beni zorla abone etmiş, ama tek bir dergi göndermemişlerdi; yani 

alacağım da vardı. 

Sahi Bedrettin Aykın sana verdiğim abone parası ne oldu, sen de bize 

abone olsan ödeşirdik; birlikte yediğimiz yemeğe saymadın umarım, öyle 

bakarsan ben sana borçluyum hala, çünkü o gece gidecek yolu bulama-

yınca senin evinde konuk da olmuştum, zorunlu. 

Neyse, yazardan Allah verdiği zor alıyor, masrafımla kalıp, elim boş dön-

düm. Ne var ki KARADAYI dahil birkaç kişi yazı gönderdi. Sohbetini sevdi-

ğim hukukçu KARADAYI’yı teşekkür için aradığımda. Daha ben bir şey 

demeden ” Abone olmamı beklemiyorsun değil mi?Attila İlhan yazı gön-

derse abone ol mu diyeceksin ona?” demişti. 

Vallahi diyebilirdim, açtığımız sanat evi tek bir kitap satmıyor, ama konuk 

ağırlamakla baş edemiyorduk. Dergi özenimizden nitelik kazanıyor ama 

abone olarak kendine yol açacak asıl hevesli kitleyi dışarıda bırakıyorduk. 

Etkinliklerimizde konuk olmak için yarışan yazarlar, şairler ilk başta Anado-

lu’ya, Edebiyat’a destek diyorlar sonra bir bakıyorduk Nobel almış tavrında 

yol parası, telif istiyorlardı. İstemeseler de ağırlamadır, şudur budur der-

ken… burnumdan soluyordum velhasıl.” İyi de siz A.İLHAN değilsiniz ki. O 

zaman boyalı basının oku dediğini okuruz artık, nasıl yaşar bu dergiler, 

onlar da olmasa bizleri kim tanır, “ demiştim biraz da ileri gide-

rek.KARADAYI kalanderce gülmüştü ama herhalde artık adımızı anmaz 

diyordum ki sayfalarımızda bulacağınız yazısıyla ÇAKILLAMALAR kitabını 

ve altı aylık abone bedelini gönderdi.  

Doğruları yapıp da bizi utandıran çok az insandan biriydi. Yeri aydınlık 

olsun. 

 

Erdal Öz’le 2002’de Bursa’da sohbet ettiğimizde ” beni taksit taksit öte 

dünyaya gönderiyorlar,” diye anlatacaktı, kolon kanseri nedeniyle sık sık 

ameliyat edilmesini kastederek. 2004’te İzmir fuarında şimdi yayınlanacak 

BAĞBOZUMU kitabıma önerdiği teklifi komik bulduğumda “ İmkan bu. 

Ama senin tavrında doğru. Başkaldırı insanı çoğu kez yokluğa düşürür, 

ama kahramanlarda onlardan çıkar…” diyecekti yazın dünyasının aristok-

rat yayıncısı, yayıncı olmasa en büyük yazarlarımızdan biri olacağı daha 

ilk gençlik kitapları YARALISIN, KANAYAN gibi kitaplarından belli Erdal 

Öz.MaviADA için onunla söyleşi yapmayı da kuruyordum, olmadı ilkyazda 

kaybettik. 

Attila İlhan Bursa’ya geldiğinde biz maviADA’nın hazırlığındaydık, konuş-

muş söz almıştım, destek ve söyleşi için. O denli uzun sürdü ki tasarı 

hazırlığımız, yaşama geçiremeden geçen yıl bu zamanlar onu da sonsuz-

luğa uğurladık. 

 

Hepsinin yeri aydınlık, kitaplarının ömrü uzun olsun. 

Yok yok yaşamın istisnası yok, size de bana da… 
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Şansınızı denemeyin, kendinize inanın ve size uyan yere 

gönderin yapıtınızı. 

2002’de kimseSİZ dergisini birkaç yazan arkadaşın katkıla-

rıyla, kalanını edebiyat öğretmenliğinden aldığım maaşta 

büyük delikler açarak çıkardığımdan bunalmış, kapatmıştım 

bir yıl sonra.  

Garip bir şey oldu, o güne değin, galiba biz çok küçük kaldık, 

o nedenle bizi hiç fark etmediler, sandığım ülke dergilerinin 

birçoğu taziyelerini iletip sayfalarının bize açık olduğunu 

bildirmişti. Bu iyi niyetlerinin bir beklentisi yoktu, sadece 

birkaç aboneye hayır demezlerdi elbet. 

 

Grubumun bir bölümü yönlendirmemle abone oldu, onlar da 

yazılarına yer verdi. Benden de yazı isteyenlere gönderdim, 

hatta dergi formatına çok uyduğundan o güne değin adımla 

yayımlanmış tek bir şiirim yokken, onlarda çıkan şiirlerimle 

kısa sürede tescilli şair oldum. Biz de nezaket çok uzun 

ömürlü olmaz, başlangıçta gönderilerime kısa sürede dönüş 

alırken, bir süre sonra aksamalar olmaya başladı, ben de 

hazırladığım yazı elimde kalmasın diye başka dergilere de 

gönderdiğim oluyordu. Öyle ya, bana telif ödenmemiş, bir 

anlaşma yapmamışım, öylece gönderiyorum, yanıt da ala-

mıyorum: esir değildim ya… Yanıt alamıyordum ama öyle 

ilginç manzaralar çıkıyordu ki ortaya, diyelim ki beş ay sonra 

bir bakıyordun, benim gönderdiğimi unuttuğum yazı  beş 

dergide birden yayımlanmış…Tabi ki herkesten etik dışı bir 

durumda sizi yakalamış gibi bir serzeniş ki sorma… 

Bursa’da Akatalpa diye bülten boyutlarında bazen iki bazen 

dört sayfalık siyah beyaz bir dergi var, azimle yıllardır yaşa-

maya çalışan… Yaşadıklarımız en ilginci, anlatılmaya değeri 

sayılabilir. 

 

Şaka değil, İ. ÜREN, M.ELAL, N.DEMİRCİ, S.ÜNVER, 

R.DARA, H.Haşal… gibi kalemi iyi, yazınsal deneyimi olan 

altı kişinin gayretiyle yaşıyor dergi. Topu topu da dört sayfa-

lık bültende kime yer kalır ki? Onlara yetmiyor ki başkalarına 

da sunsunlar. Aslında bu zorunluluktan aralarına kimseyi 

al(a)mıyorlar, seçkinci izlenimi veriyorlardı, dışarıya. Ama bu 

zorunlu tek başına hal onlarda giderek alışkanlık yapmış,  

tümden kapıları demirleyip farklı yazıları bile takma adlarla 

kendileri yazıp inadına sürdürür olmuşlardı. Yoksa dört sayfa 

kime yeter, biz altmış sayfayla yetemezken… Sağ olsunlar 

buna rağmen bana aralarına katılmamı önerdiler. Çok dü-

şündüm, yazın anlayışımızın ve dünya görüşümüzün çok 

örtüşmediği belirgindi. Başka anlayışlardan hoşlanmıyorlar, 

sık sık yaşadıkları çatışmalardan başkalarını en keskin dille 

ötekileştirmekte hiç tereddüt etmediklerini de görüyordum. 

Dışarıdan birisi zenci durumuna düşmeden aralarında ya-

pamazdı. KimseSİZ’i yaptığımız ilk günlerde biz emeklerini, 

yöresel edebiyata katkılarını takdirle kendi dergimizde anar-

ken, kısa sürede bizi tehdit olarak algıladıklarını ve dergile-

rinde güya edebi bir dille 36 sayfalık renkli baskı dergimizi 

yerin dibine batırdıklarını da görmüştük.  Belli ki bu alanda 

Bursa’da onlardan başkasının adının anılması hoşlarına 

gitmiyordu  

Bu çok yerde rastlanan, bilinen hikâyedir, ama yeterince boş kalmıştım 

demek ki, dergiye de alışmışım, aldırmıyordum risklere.  

 

Çağrılarını nezaket görüp gidip konuştum. Aralarına katılmamı önerdiler. 

Düzyazı yazan birilerine gereksinme duyuyorlardı. İstedikleri türde yazıyı 

hazırlayıp verdim, beğenmiş olmalılar ki simit ve birayla birlikteliğimizi 

kutladık. Sonra ne mi oldu?  

 

Aradan dört ay geçti, aylık çıkan bültende bana sıra gelmedi. Ben de 

yazıyı da, bir hayrını da görmediğim birlikteliği de unutmuştum. O günlerde 

Ankara’dan Damar ve Adana Aykırı Sanat dergileri benden yazı istemiş 

ben de birkaç yazının yanında o yazıyı da göndermiştim. Geldi dergiler. Bir 

de ne göreyim, o yazı ikisinde de çıkmıştı. O zaman AKATALPA aklıma 

geldi, uğrayayım dedim. Gittim ki AKATALPA çıkmış, beni karşılayan 

havada ağır bir limon tadı… Arkadaşlar ellerinde makas burunlarından 

soluyarak iki sayfalık benim yazıyı kesip çıkarıyorlardı dört sayfalık dergi-

den. İyi ki dört sayfalık bültendi ya bizimki gibi ciltli dergi olsaydı… 

 

Konuştuk. Pek de tenezzül etmiyorlardı ama görünen onlara göre vatana 

ihanet içindeydim. “ Yazıyı isteyen siz ,” dedim. “ Gözümün önünde ince-

leme heyeti kurup değerlendiren ve ardından beğenip acil ihtiyacımız var, 

koycağız diyen siz, dört sayıdır da koymayan ve bana açıklama yapmayan 

da siz…Eee?!” dedim ama işe yaramadı, bira ve simitle kutsanmış yazarlı-

ğım ve elbette ikbalim tarih oldu. Bu hastalıklı bulduğum muktedir olma 

anlayışını onaylamam ve anlamam mümkün değildi, o biçimde son bulma-

sa korkarım biz ebedi küs kalırdık. Gerçi bu da yetti gene küs kaldık, ayrı. 

 

Daha neler oldu o günlerde bilseniz. Akatalpa’nın Belediyenin desteğiyle 

yaptığı Bursa Edebiyat günlerine hemen bütün yazan çizenler, hatta yazan 

çizenlerin, yazıyla hiç ilgisi olmayan karıları kocaları, hatta sevgilileri bile 

bir nedenle konuk edilirken beni adam yerine koymayacaklardı, e bana 

müstahaktı, cami duvarına işer misin?  Bu fırsat olmuş, Allahın sevmediği-

ni peygamber sopayla kovalarmış örneği Akatalpa dostları da bana tavır-

lıydı. Çoğu bir nedenle bizim dergiye de geçmişte uğramış, bir başarı 

gösteremeyen, çitayı henüz aşmayanlara da yer vermediğimizden onları 

da eklersek,  nasıl başarmıştım bilmiyorum ama Bursa’da yazan çizen 

hemen herkesi kendime düşman etmiştim. Hatta eğitimci şair Metin Gü-

ven’i de.  

 

Görünen AKATALPALILAR dar sayfalarının mecburluğunu zihniyete 

çevirmiş, hegemonyalarına hayır diyeni bir de linç ediyorlardı.  

Denemedim ama fırıncı ekmek bile vermeyebilirdi tanısa. 

Ne var ki Tanrı’nın hikmetinden sual olunmaz, M.GÜVEN’le dostuna aykı-

rılıktan doğan nedensiz krizimiz uzun sürmedi.  

Üzerlerinde hiç kafamı yormadım, düşünmedim bile maviADA’yla başlayan 

ikinci aşama dergiciliğe soyunurken. Nitekim tavırlarının sonucu onların 

grubun büyük bölümü kısa sürede bize geldi ve ilginci, Metin Güven her-

halde direnişimi takdir etmiş olmalı, beni işbirliğine davet etti. Değişen 

tavrının nedenlerini merak edip gittiğimde anladım gerçek sebebi. METİN 

GÜVEN, AKATALPA boyutlarında 16.45 diye bir dergi çıkarıyormuş ve 

doğal olarak birden rakip haline dönmüş. Birkaç sayı AKATALPAnın sayfa-

larında yatırılıp kaldırıp dövülen, ağır eleştirilerle yerin dibine sokulunca 

müttefik arar olmuştu. Keyifle yapardım, hiç ciddiye almadığım, poetik 

davrandıklarını sanmadığım AKATALPAlıları hırpalamak bana keyif vere-

bilirdi ama GÜVEN’in durumdan fırsat yaratma planını sevimli bulmadım, o 

müttefikliğe yanaşmadım. 
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Neden anlattım uzun öyküyü? Sözlere bakınca büyük 

görünse de insandaki her hal dergicilikte de yazarda da 

vardır. Bizde de olabilir, aldırmayın,  çekinmeden yazınızı 

gönderin, size en çok bir ayda yanıt verilecektir. Verilmiyorsa 

gözümüzün yaşına bakmayın, dilediğiniz başka bir yerde 

şansınızı deneyin. Sizin amacınız yazınızı en iyi koşullarda 

en geniş kitlelere ulaştırmak, bizim görevimiz de 

gösterdiğiniz itibara karşı nezaketle size yanıt vermektir. 

Vermiyorsak hata bizimdir, sizin değil. Ama hatırlatmadı 

demeyin, kimseye de yer vermek mecburiyetimiz yoktur. 

Emek verdiğimizin hesabını kimseye vermeyiz, akılda bulun-

sun. Herkes değil, ama biraz isim yapmış, gönderdiği 

yazısıyla bize dünyayı bağışladığını sanan ve burnu 

Kafdağı’nda yazar çizer takımına elbet sözümüz, saygı da 

kusur etmeyiz belki ama insanız, Nobel bile alsanız 

umurumuzda olmayabilir.  

Biz artist olmak isteyen bu nedenle yönetmen arayan 

taşra kızı değiliz, dergi yöneticisiyiz,  karıştırmayalım. 

maviADA tasarlanırken tanıdığımız, inandığımız birkaç 

yazardan yardım istedik. Mantığı vardı, onların reklama 

bizim de düzgün yazan çizene ihtiyacımız ortadaydı. Onurla-

rı üzerine söz verdiler bize omuz vereceklerdi. Bir kısmı 

üstüne düşeni yaptı, sağ olsunlar, ötekiler de omzunu bulur-

sa bize de verecek, bekliyoruz. 

 

İzlenimimiz olumlu olanları etkinliklerimize çağırdık, konuk 

ettik, ağırladık imkânlarımızca, sorarsan ailedendiler ama 

tam konuk muamelesi istediler, elimizden geleni yaptık, yine 

de yol parası almayı, kitaplarını bize satmayı ihmal etmedi-

ler. Yahu kardeşim hani aileden olmakla onur duyuyordun, o 

zaman bırak para talebini masraflarımıza destek olsana… 

Hikâye her yerde böyle, dergiler kendi esaretlerini üretiyor, 

safiyane bir biçimde adı duyulmuş birkaç yazarı başlarına 

bela ediyor, ardından kurtulma kavgasına tutuşuyorlar, 

geçen sayıda yer verdiğimiz Burhan Günel’in yazısında 

anlattığı Aykırısanat’la arasında olan savaş gibi… Burhan 

Günel yıllarca Aykırısanat’ı, dergi de elbette onu kullandı yol 

almak, tanınmak için. Şimdi birbirine düşmüşler, en ağır 

ithamlarla birbirini suçluyorlar, hem de herkesin gözü önün-

de. GÜNEL, uzun zamandır süren ağır hastalığına sığınmış, 

her çatıştığına olduğu gibi dergiye de demediğini bırakmıyor, 

dergide biraz da suçluluktan olsa gerek, ölü sessizliğinde, 

yakında kapatırsa şaşmayın. Çünkü Günel’in ölümden öte 

köy yok tavrına karşı koymak zor. Mahkemeye verecek 

ki…Hasta bir yazarı mahkemeye vermek de… 

Bunları bilmiyor muyduk, biliyorduk da okuryazar, çizer ille 

de tanınmış isim istiyor, öteki türlü ağzınla kuş tutsan dönüp 

bakmıyor, marka düşkünlüğü gibi… Mecburen hesaba 

katıyorsun. 

Bizim en çok zorumuza giden, baştan beri kurucularımız 

arasında yer alan, sanat dünyasında baba lakaplı birinin 

yaptığı oldu. Öner Yağcı’nın ısrarla bize eklediği bu yazar 

etkinliğe gelmeye söz veriyor, duyuruları yapıyoruz, itirazı 

yok, reklam ya, etkinlikten iki gün önce telefon ediyor, yüz 

kitabımı alın da öyle,.. diyor… Hocam siz aileden değil 

misiniz, bu ne şimdi,.. dediğimde de programlı bir işi olduğu-

nu ne yazık ki gelemeyeceğini söylüyor. Şehirli ve yazar ya, nezaketiyle 

herkesi ikna ettiğini sanıyor. 

 

İyi de bu devrimci, ahlak makamından konuşan yazarın sanata bakışı, 

insanlığa bakışı bu mu şimdi? Bunu tam anladık mı, bu ülkenin aydın ve 

yazar karizmasının yanında çok sırrına da vakıf olacağız. 

 

Anlaşılacak bir yanı yok, sahtekârsınız siz. Etkinliğinize, emeğinize para 

istediğiniz için değil, aileden olmanın nimetlerini kullanıp sorumluluk duy-

mayacak dende suistimalci olduğunuz için… Kınadığınız kadar, size yapıl-

dığında yakındığınız kadar sahtekâr ve bir o kadar da zavallısınız. 

 

YAYINEVLERİ post modernist yeni kuşak yazarların peşinde artık. Sizin 

toplumcu sanat dediğiniz ama Gorki özentisini aşmayan beceriksizce 

yapıtlarınızı basan bile yok. Çünkü siz halkı samimiyetle düşünüp hisse-

den aydınlar değilsiniz ki, ürettiğinizden hayır gelsin. Şimdi Anadolu’da 

Ramazanda sefere çıkan Çer hocaları gibi taşra dergilerinin imkânsızlığını 

suiistimal edip ikbal bekliyorsunuz. Bekleyin, unuttuğunuz medyatik çağda 

taşra da uyandı, onlar da artık sizin kadar sahtekâr, samimiyetsiz ve dü-

zenbaz. 

Hadi be! Siz sadece edebiyatın değil, aynı zamanda temsil ettiğiniz siyase-

tin de katili, ülkenin içinde yuvarlandığı karanlığın da sorumlususunuz… 

Çünkü sizi peygamber yerine koyup peşinizden gelenin, çok geçmeden 

gördüğü çirkin çıplaklığınızla misyonunuza inanmak için saflıktan öte kör 

olması gerek… 

 

Herkes mi böyle, değil elbette… değil de bir kötünün yedi mahalleye zararı 

var. Onu gören, ötekine zor inanır. 

 Gelin akıllı olalım, akıldır iyilik. 

Sevgili yazarım, okurum, temsilcim, bu derginin tek derdi adımızı yükselt-

mek reklamımız yapmak olmamalı, bunlar elbette var, kimseyi kandırmıyo-

ruz, ama başka anlamlı amaçlarımız da olmalı. Senin söylemlerindeki gibi 

bilgi ve deneyimini aktaran bir bilge olacağına, arkadan gelenlere el vere-

ceğine umut besliyoruz. Birileri bizi adam sanıyor, layık görüyor, biz de 

olalım mı? 

Yoksa hepimiz fena yanılacağız… Hala anlamadın mı biz onlardan değiliz.  

İstanbul’a ne hayranlık duyuyoruz ne de düşmanlık. Bizi artist yapacak 

yönetmen de aramıyoruz. Bize emek veren elbette soframızda başköşede 

olacak, ama o emeği vermeli önce…  İstersen hiç dilinden düşürmediğin 

devrimci geçmişinin gereğini yap sözün gereğini yapamıyorsan.  

Bak güzel kardeşim son kez aklına sesleniyorum. İçinde bulunduğunuz 

devekuşu yalnızlığını gör artık. Hani kiminiz benim yazarlarımı küçümsü-

yordunuz, askerlik gibi kıdem tutuyordunuz, şey ölçer gibi kitap sayısı 

ölçüyordunuz, keramet onlarda diye… İyi de o kıdemsiz yazarlar sizin de 

katıldığınız yarışmalarda birincilikleri aldığında da mı ayıkamadınız? Siz 

öyle sanın, o jürilerde bir tek tanıdığımız yok. Siz geldiğiniz köyleri unut-

muş, İstanbulluyum diye övünürken, ama hangi İstanbullu olduğunun 

yanıtını bulamazken, Anadolu artık ayağa kalkmış, uçuyor görmüyorsun. 

Ne diyeyim ki başka… Çok söze gerek yok, aklın varsa görmelisin, YARIN 

kesin onların, çok yükselecekler, sense saygıyı hak edersen ANILIRSIN, 

yoksa kuşkun olmasın ancak ANLATILIRSIN, bakarsın UTANIRSIN… 

Güzü iyi geçenin kışı da iyi geçer diyor bir çocuk edebiyatçısı dost. Eli de 

dili de uğurludur, bakalım tutacak mı? 

Tabi ki görüşeceğiz, yılmak ve küsmek yok… Güneşe kadar… 

 

Şenol Yazıcı 
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Can DÜNDAR 

Şiir ve Reklam 

 
Direksiyondayım.  
Bir şiir okunuyor radyoda: 

Turgut Uyar'ın dizeleri bunlar... Bir meltem gibi beni alıp 
götürüyor: 

"Bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak/  
Toprak ve insan kokularıyla/ uğultulu bir sarhoşluk içinde, 
yıllar için/ alıp başımı gideceğim." 

*** 
Daha şiirin etkisi dağılmadan hafızamdan, şiiri okuyan 
ses bir arabadan söz ediyor ve şiirde anlatılan tabiata o 
arabayla kaçmamızı öneriyor. 

Az sonra bir şiir daha... 

Bu kez Metin Altıok'tan: 

 

"Kendine yük haline gelince 

 koru kendini asıl kendinden 

 kekik bile kendince kokarken 

 bir tortu kalmıştı geriye 

 Ben bildiğin o senden 

 Sen de saygılı ol kendine, yola bir sabah erkenden 

  
Ya hiç bir yerde görünme 

Ya da geç aynı anda üç yerden". 

 
*** 
Yine aynı araba geçiyor şiirin içinden... 

Gidip yaşamamızı istiyor şairin bahsettiği yerde... Metin 
Altıok'un son görüntüleri geliyor gözümün önüne...Bir 
otobüsle Sivas'a gidiyor belleğimde... 

*** 
Kalbimin bir yanı, "Ne güzel işte" diyor; 

"Bak, şiir reklama bile girdi sonunda... Reklamcı o güze-
lim dizelere bir çiçek uzatmış, boş laflar yerine sözü şiirin 
büyülü çağrısına bırakmış." 

İyi de ya Turgut Uyar'ın "Başımı alıp gideceğim" dediği, 
kaçmak istediği şey tam da buysa?.. 

Ya Ataol Behramoğlu "sadece yağmur sularından pırıl 
pırıl bir yürek"le yazdığı şiirine "geride bir şey bırakma-
dan" dizesini koyarken arabayı da kastettiyse?.. 

Ya Metin Altıok, aslen bir iç hesaplaşmayı ve iki yürek 
arasındaki yolculuğu betimleyen şiirinin, kıra çıkan bir 
arabanın tamponuna bağlanmasından rahatsız olurduy-
sa? 

*** 
Reklamcının şiiri, şairi, yazarı keşfetmesi, ürününü onun itibarıyla 
desteklemek istemesi olumlu...Şiirin bu yolla radyolara, televizyonlara 
ve nihayette hayatın her alanına sızması da güzel... 

Yine de yazın tarihimizde, öznel anılarımızda yer etmiş dizelerin, bir 
markayla özdeşleştirilmesi bir şiirsever olarak beni rahatsız ediyor. 
Sadece "şiirime dokunma" bencilliğinden değil bu... sadece o şiirlerin 
değil, şairlerinin de ideolojik olarak karşı oldukları bir tüketim kampan-
yasında kullanılmasını yanlış buluyorum. 

Sadece şairler mi? 

Yazarlar da... şarkılar da... filmler de... 

Ben "Hababam Sınıfı benimdir. Sizin meşrubatınızdan da eskidir" diye 
düşünüyorum. 

Haksız mıyım? 

*** 
Sözlerimi daha iyi anlatabilmek için yine sözü şiire vereyim. 
Ataol Behramoğlu kampanyada kullanılan şiirinde diyor ki: 

 
"Ben mi?/ 

 
Evet.../ 
Bir gün çıkıp gideceğim/  

 
kapıları, evleri, dergileri, hüzünleri bırakarak..." 

 
Ya arabaları? 

 
KİTAP  

SİHİRBAZ YAPMAZ,  
 
ama bir SİHİR varsa dünyada 
                           anahtarı KİTAPTADIR. 
 
 

İstanbul TÜYAP’ 
ta BULUŞALIM 
 
 
 
 
 

Ada KİTAP 
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Ece TEMELKURAN 

 
 

UZAKLARDAN, DAĞLARDAN 
 
En çok güneş batarken anlatır kendini dağ-

lar. Üstlerinde ter ter tepinen güneşe öfkelerin-
den olacak, dağlar gün ortasında göstermez 
başlarını. Ne kadar yukarı çevirsen de yüzünü, 
ne kadar siper etsen de avcunu gözüne bir 
türlü tam bakamazsın en tepeye, göstermezler. 

  
    Uzaklarda bir yerlerde, bir dağın tepesinde, 
bir evin içindeyim şimdi. Yeni bir kitap için gel-
dim, kaçtım şehirden. Darısı sizin de başınıza.  
Uzun süre yazmaktan sırtım çok ağrıyınca ara 
veriyorum 10-15 dakika. O zaman dağlara 
bakıyorum. Bu yazıyı şimdi o aralardan birinde 
yazıyorum. Dağlara baka baka şehre mektup 
atıyorum.  

Düşünüyorum da, belki de tarih boyunca 
hep böyleydi. Dağlar ve kayalıklar hep kaçakla-
rı karnında gizledi. Kaya evleri var şimdi baktı-
ğım dağlarda.  

İlk Hıristiyanlar zalim zalim Roma imparator-
larından kaçmak için ta oralara çıkmışlar. Dü-
zenin zulmünden tarih boyunca kaçanlar dağla-
rı seçmişler. Denizlerin ortalarındaki adalara 
değil, uzak şehirlere değil, yeryüzünün en 
nemrut kucağına gitmişler.  

 
Küçük tanrılar 

 
Denize bakmayı sever çoğu insan. Lebider-

ya evler o kadar pahalı bu yüzden. Niyeyse, 
denize bakmak iyi etmiyor beni. Beni tedavi 
eden bir tek dağlar, kayalıklar.  

Tuhaf bir güven hissi, anlaşılmaz bir huzur. 
Düşünüyorum da şimdi, belki insanlar daha 
başlangıçtan beri o yüzden tanrıları oralara, 
tepelere yerleştirmişler. 

Tanrı sofraları var baktığım dağlarda, düz 
tepeler. Kayalar kızardıkça güneş batarken 
tanrılar efkârlanıp eski aşklarından bahsediyor 
olmalılar. 

Mavi bir pervanesi olan bir böcek uçuyor 
önümden. Hayret etmeyerek geçen zamanda 
yaşlanır insan.  

Yaşlanmamak için takılıyorum böceğin pe-
şine, çınarların arasında kaybolup dağa çeviri-
yor dümenini, mavi. 

 Düşünüyorum da acaba, eski tanrılar ne 
büyüklükteydi? Dağlardaki bu sofralarda ye-
mek yedikleri var sayıldığına göre bizim şimdiki 
tanrılarımızdan küçük, birer dev 
büyüklüğündelerdi. Öyle değil mi? İnsanın aklı 

büyüdükçe büyür tanrılar. Belki de eski tanrılar bizimkiler 
kadar kocaman değillerdi. 

Örümceğin teki, işini bitirmiş tam bakarken ağına, 
yağmur atıştırıyor. Damlalar ağın üzerinde asılı kalıyor. Bir 
sürü küçük damla, ağın düğüm yerlerinden sarkıyor. Belki 
aşağıda bir böcek, bir kurtçuk yukarı baktığında onu gök-
yüzü sanıyor. Damlalar ağa takılmış yıldızlar gibi duruyor.  

Belki bizim baktığımız gökyüzünde de tanrıların gön-
derdiği bir yağmurun ışıklı damlaları takılı kalıyor, yıldızlar 
tanrıların damlalarından oluyor. Tanrıları çok büyüttüğü-
müz için artık onlar dağlarda değil, gökyüzünde oturuyor. 
Eski evlerinden kovduğumuz için onları artık onlar tepe-
lerdeki sofralarda yemek yiyemiyor. Bu yüzden kahkaha-
ları kulağımıza gelmiyor. 

 
 
Tanrı sözü 

 
Eski bir Türk atasözü imiş: "Kötü periler denizlerde, iyi 

periler dağlarda gezer." 
Dağlarda iyilikle ilgili bir şey var. Yeni tanrılar da bunu 

biliyorlar. O yüzden insanoğluna bir şey söylemek istedik-
lerinde, hatırlayın, hep öyle olur, insanlardan birini seçip 
dağlara çağırırlar.  
Acaba şimdi o tanrılar, dağın eteğinde dururken ben, ba-
zen yazmakta güçlük çekerken, beni de yanlarına çağırıp 
birkaç cümle söylerler mi?  

Düşünüyorum da acaba, tanrıların seçtikleri insanoğ-
lunun kulaklarına fısıldadıklarından ne kadarını biliyoruz 
biz.  

Belki de tanrı kelamının bir kısmı tepelerden aşağı 
inerken dinleyen, yolda kırıldı. Olamaz mı? 

Belki de dağlar akşam olurken bu yüzden bu kadar gü-
zelleşiyorlar. İnsana, hâlâ duyulmamış bir tanrı sözü oldu-
ğunu hatırlatıyorlar... 
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EL 
 

Mavisel YENER 
 
 Bahçesine girince duvarın dibine sıraladığı yontula-

ra baktı ilkin, hepsi yerli yerindeydi. Sardunyaları, begon-
villeri, gülleri gözden geçirdi, devrilmiş saksıyı düzeltti. 
Çiçeklerin arasında çıkmış yabani otlardan bir ikisini 
yoldu. Parmakları yeşile boyandı. Birkaç nane yaprağı 
koparıp ağzına attı, çiğnedi. 

Eve attığı ilk adımda, onunla aynı ruhtan beslenen, 
biri bin gösteren aynaları, ağzı ve gözleri kocaman açıl-
mış suratları, kucaklayıcı bakışıyla sarmaladı. Panjur ve 
pencereleri açıp onları gizemli ıssızlıklarından alıp gün 
ışığına teslim etti. Yatak odasına gidip pantolonunu, 
gömleğini çıkardı, rengi ağarmış bir şortla eski bir atlet 
geçirdi üstüne.  

 
Siyah saçlı, buğday tenli, çelimsiz denecek kadar 

zayıf, burnu kemerli kız,  gözlerini karanlıktan alıp luna-
parkta yakamozlanan renklere sabitledi. Kırmızı, sarı, 
yeşil… sarı, kırmızı… Arabalar durdu. Lunaparkın ışıkla-
rı… kırmızı stop lambaları… yanıp sönen reklam yazıla-
rı… bir yerlerden gelen kızartma ve rakı kokusu... Rüzgâr 
üşenmeden taşıyordu pencerelerden sızan ezgiyi.  Kız, 
kaybetti renkleri, ezgileri, yeniden karanlık açıldı önünde. 
Ne ki, ezgi gecenin itirazına aldırmayıp devam ediyordu. 
Hayır! Oyun falan değildi bu! Asla duraksamamalıydı, 
yapacaktı bunu… Yapmalıydı! 

 
Dağdaki o eve gelince içindeki kente bir kent eklemiş 

gibi olurdu Metin, hafta sonları yurt bilirdi orayı, bu yurt 
öylesine büyüktü ki yüreğinde. Taştan heykeller yaparken 
sınanır, sonunda bilgeliğe, sevgiye ulaşırdı. Taşın “uyanı-
şı” ile farklı bir zaman kapsülüne girmiş gibi olurdu.  

Hastaların yaslı öykülerinden kısa süreliğine de olsa 
uzaklaşmak iyi gelirdi ona.  Cerrahi servisinde yitirilen 
onca insanla birlikte göçen binlerce umudu düşünmek 
bile yorardı onu.  

Bu küçük evin her mevsimini severdi. Ay ışığı bah-
çeye döküldükten sonra çalışırdı daha çok. Taşlar acı 
çekeceklerini, biçim değiştireceklerini bile bile onun düşle-
rine yarenlik eder, her çekiç darbesinde yankılarını arma-
ğan bırakır, Metin’in yüreğini gözetlerlerdi. Çok seviyordu 
bu işi.  ‘Önce taşı duyumsayacaksın, sonra ona hükme-
deceksin… o sana hükmedecek… ardından yine sen… 
Tıpkı sevişmeler gibi… Kimi zaman nasıl başa çıkacağımı 
bilemem, dik başlılığı tutar taşın. Ama pes etmem!’ derdi.  

Chopin’in mazurkalarını koydu teybe, yeni yontusunu 
çalışmak üzere masasına geçti. Işıktan düşlerini daha da 
büyüttü içinde. Ufak çekiç darbeleriyle taşın göçebe 
bedeni ısındı ısındı, ruhu tutuştu. Sağa sola dağılan arsız 
parçalar, yaşanmış zaman parçacıklarıydı aslında. Yontu 
yaparken “zaman” nasıl geçer bilemezdi Metin. O gece 
taş inatçı bir onurla duraksıyor, Metin’in istediği biçimi 

almıyordu. Avucu kıpkırmızı oluncaya kadar sıktı yumruğunun içinde 
çekici, taş bir daha geri dönmemek üzere şekle girinceye değin çalıştı. 
Beline arada bir girip çıkan ağrı kaçamak da olsa dinlenme gereksinimi 
doğuruyordu. Arkasına yaslanıp gerindi. Mazurkaların ezgisini yutarca-
sına içine çekti. 

 
İsyanın izdüşümü gibi duran gözlerinin içinden keskin bir acı geçti 

çelimsiz kızın. Çocukken hiç gitmemişti lunaparka, mayın kusan top-
rakların kızıydı. Soluk soluğa kalarak hiç körebe oynamamıştı. Ama 
coplanıp yerlerde sürüklenirken soluksuz kaldığı çok olmuştu. Yüreğini 
yırtan bütün sevdalar darağacı kurmuştu belleğine.  Ardından kim 
gözyaşı döker, aklına bile getirmedi. Bir kapsülün içinde gibiydi. Bir 
zamanlar gül satan küçük kız şimdi sokakları o güllerin rengine boya-
yacaktı. İçinin soğuğunu kan sıcağıyla ısıtabilirdi belki. Öylesine üşü-
yordu ki… 

 
Kanatlarını sonuna kadar açtığı pencerenin önüne oturmuş taşı 

çekiçliyordu Metin. Kırlaşmış dağınık saçları ve terle birlikte yüzünde 
çamurdan yollar oluşmuş kir pas içindeki teniyle, hiç de cerraha ben-
zemiyordu doğrusu. Yanı başında fokurdayan çaydanlıktan,  demli bir 
çay döktü bardağına. Bir yudum içti. 

Binlerce küçük ayrıntı zihninde bölünerek çoğalıyordu. Taşı işleye-
rek başarabilirdi bu derinliği yansıtmayı. Dudaklara vereceği bir gülüm-
semenin işini kolaylaştıracağını biliyordu. Durağan bir manzara olma-
malıydı o gözlerden yansıyan. Bu yontular, onu bilinçaltının gizlerine 
savuruyordu. Ameliyat ettiği o çocuğun annesinin umarsız yüzünü niçin 
ölümsüzleştirmek istediğini bilmiyordu. 

Gözleri birden ellerine kaydı. Elleri onun imzasıydı. Sağ eliyle çe-
kici indirirken sol eliyle de taşı sağlamca tutuyordu. İki elin eş zamanlı 
işbirliği, tam da karşıt biçimde hareket ederek gerçekleşiyordu. Taş 
benliğini kazanırken kendi özelliklerini kaybetmiyor, ama Metin’in sağ 
elinin iletisini taşıyordu. Bir yandan çekiç darbeleri vururken öte yan-
dan ellerini de seyretmeye devam etti. İki el arasındaki etkileşimi ba-
zen ameliyat sırasında da düşünürdü. Dağılan düşüncelerini toparladı, 
saatine baktı, gece yarısını geçiyordu. “Bugün haber dinlemedim” diye 
düşündü. Elindekini bırakıp kalktı, müziği kapatıp televizyonu açtı. 
Çayından bir yudum daha aldı. 

“… saat 20:16 da, Amerikan konsolosluğu önüne gelen yasadışı 
örgüt üyesi kadın terörist ‘İşgale son! Kahrolsun Amerikan emperya-
lizmi!’  sloganları attıktan sonra, elindeki bombanın pimini çekerek 
patlattı. Meydana gelen patlamada üç konsolosluk üyesi hafif şekilde 
yaralanırken, kadın teröristin olay yerinde parçalanarak can verdiği 
bildirildi. Teröristin üstünden çıkan kimlikten, daha önce de çeşitli 
eylemlere katılmış olan Esma Bahar olduğu saptandı. Patlamanın 
konsoloslukta maddi hasar yol açtığı…” 

Esma’nın fotoğrafı ekrandaydı. Metin çayı yutmayı unutmuştu, 
boğazına kaçtı, öyle bir öksürdü ki ciğerleri ağzına geliyor sandı. Es-
ma’yı fotoğrafından hemen tanımıştı. Eski kol kırığı nedeniyle gelen o 
kızın elleri hayatında gördüğü en biçimli ellerdi. Kırığı plak ve grefle 
tedavi etmişlerdi, kemik tam olarak kaynadıktan sonra da eline tendon 
transferi yapılmıştı. Üç ay süren fizik tedavinin sonunda eski işlerliğini 
yeniden kazanmıştı o biçimli parmaklar. Başarılı bir ameliyat örneği 
olarak fotoğraflarını çekmişti o elin, ve sonra… Tedavi edip, çalışır hale 
getirdiği o el şimdi… 

Metin’in başı döndü, etrafı puslu gördü, kulaklarında rüzgârın hı-
şırtısı gibi sesler duydu, tavşan hızıyla gidip televizyonu ve çayın altını 
kapattı, kendini divanın üstüne attı. Başına saplanan ağrı geçecek gibi 
değildi.  

Çekici alıp bahçeye çıktı, tulumbanın yanında duran el yontusu-
nun yanı başına gitti. Her an hareket edecekmiş gibi canlı ve çağırgan 
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duran yontuyu inceledi. Avucun içindeki en küçük çizgiyi, 
parmak uçlarından bileğe kadar var olan ayrıntıların 
hepsini yapmıştı. Elin çıkık tarak kemikleri, derin tırnak 
yatakları sahibinin doğasını da ele veriyordu. Avuç için-
deki çizgileri el falı bakarcasına uzun uzun seyretti. Yap-
tığı yontuları hayatlarıyla düşünmek, sevinçlerini, kederle-
rini aktarmak isterdi.  

Bu yontuya geçmişin tortularını hiç aktarmamıştı. 
Oysa tedavi ettiği o “el” de tortular barınıyordu. Yontunun 
gerçek yüzü çağırmıştı onu. Kırgındı, gaddardı, acıma-
sızdı… Darbeler indirmeye başladı. Çıldırmış gibiydi. 
Yontuyu bir eliyle tutuyor, öteki eliyle yok ediyordu. Çeki-
cin rüzgârı yüzüne vurdukça bir darbe daha indiriyordu… 
bir daha… bir daha… bir daha…  

Gürültü sağılıyordu sessiz geceye. 
Paramparça olmuştu el, tıpkı Esmanınki gibi. Tulum-

banın yanına fırlamış başparmak hayata diklenircesine 
yerde duruyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

“İsrail uçaklarının bombaladığı bir evde 
37’si çocuk 55 sivil öldü” 

CUMHURİYET, 31 Temmuz 2006 Pazartesi 

 
 

 

Ertesi Gün, Kana’da 
 
Kimse henüz farkında değildi, 
Sokağın ıssızlığında 
rahat uyudu öğle uykusunu ihtiyarlar, 
Bulamadı bakkala göndermek için 

ve para üstüyle şeker almasını söylemek için 
 ve adam olmalısın demek için 

en haylazlarını, şişman komşu teyzeler, 
Usulca pas tutmaya durdu 

iyi kalpli ağabeylerin kurduğu salıncağın zinciri, 
Bir topaçla, o topacın kaytanı beyhude yere  
                            reçel bulaşığı bir el bekledi, 
Öğretmenler bomboş sınıfların 
tebeşir ve parmak izi lekeli pencerelerinden 

 bomboş okul bahçelerine baktı 
 tahtada dersin adı: 
   Hayat Bilgisi, 
Ama en çok erik ağaçları şaştı 

bir teki bile çalınmamış erikler yüzünden 
 beli bükülmüş dallarının  
  ağrısını unutarak, 
Kimse henüz farkında değildi 
  ama farkına varacak 
Orada, ertesi gün Kana’da 
 hepsi öldürüldüğünden 

   hiçbir çocuk olmayacak… 
 
 
 

 
Haluk IŞIK 

İzmir, 2.8.’06 
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Şenol YAZICI 
 
Çarmıhtaki Güvercin 
 
Okul tam kıyıda, denize kanat germiş doğal terasın üs-

tündeydi yüz yıldır. 
Bahçede göklere yayılan, kuşların sürüyle inip kalktığı, 

ne işe yaradığını kimsenin bilmediği koca koca yemişler 
veren atkestaneleri vardı. Dalların arasından kasvetli Kara-
deniz uzanır, hiç denk gelmeyen açık havalarda çok uzak-
larda hayal mayal Rusya’nın gözüktüğü bile rivayet olunur-
du.  
 

 - Ben bir sosyalist gibi düşünüyorum, dedi Nevzat. 
Herkes evinin önünü süpürürse, bütün kent temiz olabilir.  

Hoş görülmek için gülümsüyordu kompozisyon dersinde 
yazdığımız sözü söylerken.  Boyundan büyük, ezbere bir söz 
ettiği her halinden belliydi.  

Sözünü daha bitirmemişti. O her zaman güler yüzlü öğ-
retmenin yüzü allak bullak oldu. Önce elleriyle vurdu çocuğa. 
Sonra yere düşünce ayaklarıyla tekmeledi. Bağırıyordu bir 
yandan. Ağzından köpükler saçılıyor, ne dediği anlaşılmı-
yordu. Sonunda yorulmuş olacak ki, sıraların altında bıraktı 
onu. 

Korkuyla açılmış kırk çift gözün önünde bir kahraman 
gibi dikildi. Acıyan ellerini ceketinin yanlarına sürdü. Sıralar 
arasında gelişi güzel yürüdü. Arada göz ucuyla yerde topar-
lanmaya çalışan çocuğa bakıyordu. O zaman eyleminin olası 
sonuçları aklına gelmiş olacak ki, sınıfın tanıklığını kendin-
den yana çevirmek istedi. O güzel gülümsemesini yeniden 
kazanmaya çalıştı. Beceremedi. 

- Beni de öfkelendirdi, dedi. Sosyalistmiş… Komünistim 
de bari. Allah'tan bana rastladı. Bir başka öğretmene denk 
gelse, dayak yemekle kalmaz, okuldan da atılırdı. Suç bu. 
Adamı hapislerde çürütürler. Daha dün Rusya burdan... Öyle 
değil mi, çocuklar? 

Bu çok eski bir kent masalıydı. Kıyıda yürüyüp Rus-
ya’nın steplerindeki kolhozlara özlemle bakan aydınları 
tutukladıkları anlatılırdı. 

Öğretmen bekliyordu. Dayak ucuz, kolay, etkili birincil 
eğitim yöntemiydi. Olumsuzluğu tartışılıyorsa da henüz eti 
senin kemiği benim anlayışı hakimdi. Ne olması bekleniyor-
du, deli sopayla adam edilirdi ancak, öteki türlü eğitsel yön-
temler Avrupa’da bile yoktu… Yine de çıkar bir sivri zekâlı 
suç hastası tiplerin pedogojiyle eğitilmesinden dem vurur, al 
başına belayı…  

Sınıf yanıtsız önüne bakıyordu. Gördüklerinden kork-
muşlardı, yine de kimse onaylamadı. Bu onaylamayış öğ-
retmeni tedirgin etti.  Etti ki, daha sağlam  bir dayanak aradı. 
Bana döndü. 

- Öyle değil mi? O asılan üç kişi de böyle konuşuyordu? 
Ben onun tam dişine göreydim. Biraz önce dövdüğü ar-

kadaşım gibi değildim. Eski giysilerime, bir türlü kentli ola-
mayışıma, yoksulluğuma aldırmayan tek arkadaşım gibi 
değildim. Her zaman korkardım. Şimdi bu sınıfta benden çok 
korkan birisi olduğunu sanmıyorum. Her dem öğretmenlerin 
şakşakçısı bendim, egemen güçlerin onaycısı... Yaşamında 
bir kez bile kimsenin gözlerinin içine bakıp da haykıramamış, 

haykıramayacak biriydim. Toplumun arasına lütfen kabul ettiği... 
- Öyle değil mi? 
Gözlerine gözlerine bakardım derste. Bütün çalışkanlığıma karşın, tek 

başına çalışkanlığın yetmeyeceğini kente geldiğim ilk zaman anlayarak, 
gözlerime büyük bir hayranlık yükleyip bakmayı öğrenmiştim. Başkalarının, 
varsıl çocuklarının eski giysilerini bakışlarıma ödül verdiler. Başka ne 
yapabilirdim? 

"- Bak derslerine böyle çalış, böyle de uslu ol, diyedir bunlar," dediler. 
Aynen böyle demediyseler de, duyurdular. Duydukça ürktüm, duy-

dukça kentten, onun acımasızlığından korktum. Korktukça üstüme gelme-
diler mi? Bu öğretmen sınıfın orta yerinde, sevdiğim kız da varken yanı 
başımda, demedi mi ki: 

"- Ooo! Gökçe bakıyorum da üst baş gıcır." 
Yer yarılsaydı, dibine geçer miydim? O kentli çocukları, o güzel giysi-

lerinin içinde sıcak, güzel ve mutlu çocuklar, bana ne gülmüşlerdi. 
Gülmüştüm ben de. Bir aptal köpek yavrusu gibi, gidecek kapısı olmayan 
bir yavru enik gibi sırnaşarak gülmüştüm. Hep güldüm ondan sonra. 
İçimde gitgide derinleşen ve cerahat bağlayan akmayan bir yara büyüterek 
güldüm. Başka ne yapabilirdim? Dilendiğiniz insana, iyiliğini gördüğünüz 
insana, benim onurum var, denilebilir mi? 

"- Aldırma," derdi, Nevzat. " Aldırma, yoksulluk senin suçun değil ve 
ayrıca yazgın hiç değil. Ama değiştirmeye mecbursun kaderini…"  

Aldırmamak mümkün müydü? Mümkündü. Bir yere kadar hiçbir şeye 
aldırmadan gelebilirdiniz. Yara derinde oldukça sorun yoktu.  Yüze vurur-
sa, o zaman… 

Nevzat şimdi kanayan burnunu tutarak sırada oturuyordu. İçim kanı-
yordu ona baktıkça. Ben şimdi nasıl onun yanında öğretmeni doğrulardım. 

Sen benim can arkadaşımı dövmek dışında da önemli işler yaptın öğ-
retmenim, anımsar mısın? Değer ölçüsü, diye yazmıştım yazılıya. Edebi-
yat öğretmenimiz de öyle derdi, çok hoşuma giderdi, bu yeni duyduğum 
sözcükler. Kentliler hep öyle der, sanıyordum. Ben kentli olmak istiyordum. 
Hissediyordum ki, kırsaldan gelen için, kentte yaşamanın iki yolu vardı: Ya 
hisseder onlardan biri olurdunuz ya da reddedip suçlu olup hapishaneleri 
doldururdunuz. Ben sizlerin aranızdaki çekişmelerinizi nereden bilirdim? 
Ne bilirdim, sizin dünyanızın küçük hesaplarını? Köyünü anlatırdın bize. 
Köyden çıkıp kente gelmişsiniz, koca liseye öğretmen olmuşsunuz. 
Türkçe'yi bir türlü güzel konuşamadığınızı, köylünün, hangi konumda 
olursa olsun, kent Türkçe'sini arı ve doğru konuşamayacağını siz söylerdi-
niz. Arkadaşlarınız sizlerle alay edermiş, oturup ağlarmışsınız. Hep sizin 
gibi olmak isterdim. Ne güzeldiniz, bunları anlattığınız zaman. Ne bileyim 
hala köylülüğün hasediyle kentliye, yeniye düşman kaldığınızı? Beri yan-
dan, ben, köylü aksanımı kırıp Türkçe'yi düzgün nasıl konuşabilirim der-
ken, filhakika,  binaenaleyh… diye nasıl becerip derdim? Ben Arap 
mıydım, öğretmenim? 

"- Ne demek bu?" demiştiniz. “ Ne demek değer ölçüsü? İki numaranı 
kırıyorum bu yüzden. Ha bir de başkaları var: Ayrıntı, seçenek, olanak, 
erek... İngilizce mi bunlar? ” 

Hiç düşünmemiştim. Öyle kesin ve kızgın konuşuyordunuz ki dehşetli 
bir suç işlemiş olmanın ezikliğiyle gülümsemiştim ancak. Köyde kimseden  
alternatifi duymadım, ama seçmek, seçenek vardı sanki, diyemedim. 
Gülümsedim salt. Hep gülümsedim. Başka şansım mı vardı? Bir şeyleri 
algılasam, önce sizin bana ne yapmak istediğinizi algılamaz mıydım? 
Görmez miydim çelişkiyi, Atatürk dilinizden hiç düşmüyordu, ama onun 
kurduğu Dil Kurumu’nun ürettiği sözcüklere karşıydınız, niçinini azıcık 
düşünmez miydim? Sorularım henüz yoktu, zifir zindan bir karanlıkta  içim 
karmakarışık bunalıyordum. Şimdi kalkmış bana soruyorsunuz. Nasılsa 
sizi alkışlayacak tek kişinin ben olduğumu biliyorsunuz. Alçaklar ve korkak-
lar kolay tanınıyor demek ki. Köpeklerin kalabalıkların içinde korkağı tanı-
yıp saldırması gibi, siz de beni tanıdınız. Yolum yok, biliyorsunuz. 

Şimdi, ben yaşamımın en zor kararını veremez miyim? O kitaptaki kö-
le gibi, Spartaküs gibi, kollarımı açarak uzanamam mı çarmıhıma? Yapa-
mam. Aldırmayarak geldim bugüne. Düşlerimde, Hacer annemin anlattığı, 
olağanüstü kahramanlardan olup yalın kılıç, sizin, kentlilerin arasına dalıp 
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nara attım, her kim ki, kimsesiz ve yoksul köylü çocuklarıyla 
eğlenir, kellesi gider, diye. Ama sadece düşlerimde... Düşle-
rimde nelerim olmadı, neler olmadım ki? Süpermen oldum, 
uçan ve ölümsüz, haksızlıklarla sonuna değin savaşan. 
Giysilerim oldu çeşit çeşit, yiyeceklerim oldu, küflü mısır 
ekmeği ve çürümüş minzi değil, az değil,  birilerine, aç sokak 
kedilerine, dilenen Çingene çocuklarına verecek kadar… bir 
ev dolusu, ama sadece düşlerimde… 

Ne olur gelmeyin üstüme. Bana sormayın, kime sorar-
sanız sorun başka. Onlara, o şık ve güzel kentli çocuklara, 
ne derlerse desinler, bir şey yapamazsınız, ama biliyorsunuz 
bana dişiniz rahat geçer. Gelmeyin üstüme, direnmeyi bece-
remem, kırılırım. 

Gelmeyin üstüme, öğretmenim. Onuru bilmem sanma-
yın. Ben insanın ateşle sınanmasından daha zorunu 
yaşıyorum, kendimle sınanıyorum. Gelmeyin, incinirim.  
Bana yalan söyletmeyin, bana bir şey söyletmeyin. Ben can 
arkadaşıma tanık etmeyin. Ben şimdi en önemli kararımı 
verirsem korkun öğretmenim. Bir kez alçaklığınıza hükmedip 
sözcüklere de dökersem korkun, bu ülkede benim gibi 
yüzlerce korkak ve sığınmış çocuk, sizin alçaklığınıza 
hükmederse korkun öğretmenim. Elbette bilirim, kitabına 
uydurup bizi  suçlu ilan edip asarsınız bile ama… nasıl 
korkarsınız,  bilirim. Hadi, korkunuz size insan olmayı öğretsin, bırakın ya-
kamı… 

Ne suçu vardı, Nevzat'ın sanki? Kompozisyondan aynı 
sözü ödev yazdık hepimiz: Herkes kapısının önünü süpürse 
tüm kent temizlenir. Ne var bunda kızacak? Suçsa nasıl 
yazdık? Nevzat ne bilir sosyalistliği, ben ne bilirim?  Herkes 
diyor, biz de diyoruz işte. Saçını uzatan sosyalist oluyor, 
İspanyol paça giyen sosyalist… Biz saçımızı uzatmak istiyo-
ruz, geniş paçalı pantolonlar giyinmek, filmlerdeki gibi kentli 
olmak istiyoruz. Kolyeler takmak, mini etek giymek, kabu-
ğumuzu kırmak istiyoruz. Sandığınız kadar ahlaksız ve rezil 
değiliz, sadece derdimiz kentli olmak. Özü bilmeyince kabu-
ğu alıyoruz, bir gün özü de öğreneceğiz. Öğrenmenin başı 
taklit değil mi? 

- Sana diyorum be. 
Kızıyor öğretmen, hissediyorum.  Beni ne denli korkunç 

bir karara zorladığını biliyor mu? Bocalıyorum. Bütün sınıf 
bana bakıyor. Toparlanmaya çalışan Nevzat, yüzü gözü kan 
içinde bana bakıyor. Biliyorlar, haklısınız hocam, diyeceğimi. 
Artık aldırmamak olanaksız. Artık köşeye sıkışmış korkak bir 
çakalım ben. Ya teslimiyete devam ya da hiç kazanamaya-
cağın bir kavgaya evet… 

- Haklı değilsiniz… bence hocam. Arkadaşımın söyledi-
ği sözü kompozisyon dersinde yazılı sorusu olarak yanıtladık 
biz. Suç olduğunu nerden bilelim. 

Sesim titriyor, kendime inanamıyorum. Ama müthiş bir 
şey bu, karanlığın yüzüne ,karanlık olduğunu söylemek ne 
güzel bir duyguymuş. 

Sesim ne kadar boğuk, anlaşılmaz, kimliksiz, ama in-
san, ama onurlu, ama yürek dolu ve güzelmiş. Gözlerimden 
yaşlar akıyordu, ama ne önemi var? Erkek adam ağlamaz-
mış, vız gelir. Ben bugüne değin bir tek kez erkek olmadım 
ki. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Eray KORKMAZER 
 

SORUCAN 
 
 
gizli bir özneyim ben 
“seni seviyorum”  
cümlesini dizelerimin arasına tutuşturmaya çalışırken 
 
acı çekiyor kağıtlar sana yazdığım şiirleri okuduğumda 
bir rüzgar oluyorum çığlığı duyulan ama asla görünmeyen 
kulakları sağır edercesine bir ağıt yükseliyor yapraklardan   
ve kan damlıyor ağaçların gözlerinden  
 
yüreğimde derin bir yırtık 
samanlıkta iğnesi kaybolmuş bir terzi oluyorum bazen de  
hüzün perdesini yüzünden aralarken 
 
açıldığında sahne  
elimde köhne bir makas  
koşuyorum geceye 
kesmek için karanlıkları bir bir  
 
düştükçe toprağa çoğalan 
kaplıyor etrafımı sonra  
hepsi birbirine benzeyen birer sorucan:  
 
nerdeyim ben? 
nerdeyim ben? 
nerdeyim ben? 
………………..?   
 

Öğretmenin yüzüne tokat atsam bu kadar sarsılmazdı. Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak, huzurum bozuldu, biliyorum. Bir kez onurlu olmanın 
zevkine vardım. Ayaklarım sanki yere değmiyor. Sanki üstümde, kim bilir 
kimin eski giysileri yok. Zayıf omuzlarım, güçsüz gövdem devleşiyor. Acı 
çeksem de, onurlu olmak değer. 

- Seni it, seni köpek! diyor bana şaşırmış, dehşet içinde. 
Bunlar doğru, yüreğim yanıyor ama doğru. Ben bir itim. Yok, öyleydim 

belki, ama artık değilim. Siz beni bana aştırdınız, artık tıpkı o kitaptaki 
Romalı köle gibi kendi çarmıhıma yürüyorum biliyorum, bu ilk adım.  

Öğretmen ne yapacağını bilmeden, gözlerinden ateşler çıkarak bana 
bakıyor, beni de dövmek isterdi, ama durumun farkında yine de… Masa-
dan kitabını alıp çıkıp gidiyor sınıftan.  

Nevzat, bana gülümsüyor. Deniyor en azından, kan içindeki çarpık 
yüzüyle. 

- Pantolonum berbat oldu, diyor. 
Kız arkadaşıyla buluşacaktı 
Sınıftaki kızlardan biri, bir kentli, dünyanın en güzel varlığını, on yedi 

yaşındaki bir kızın gül kokan mendilini uzatıyor bana. 
- Al, sil yüzünü. 
Dün yüzüme bakmazlardı. Hoşuma gidiyor bu. İnsanlar kahramanları, 

çarmıhına yürüyenleri seviyor. Bunu kanımda duyuyorum. Bugün burada 
çok özel bir şey kırıldı. Sonsuza değin kırık kalacak bir şey. 

Nevzat, lavaboda yüzünü yıkadı, üstünü başını silkeledi. Biraz topar-
lanınca: 

- Sen gelme, dedi. Müdüre gideceğim. 
Gitti de. Ben o kadarına yürek yettiremezdim. Başkaldırışım başka çı-

kış kapısı kalmayışından, köşeye kıstırılmamdandı, öğretmen beni bana 
bıraksa olacak iş değildi. Bana bıraksa, dayağımı yer, buna benzer onuru 
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o durumdan çıkarır, orantısız güçlere yenilen mazlumların 
gururuyla yerime otururdum. Yok, Nevzat büyük adamdı. 

Müdür, umduğumun aksine onu dinlemişti. Nevzat da 
koca sınıfta bir beni tanık göstermişti. Heyecanlanmıştım. 
Duyulan güvenden, kahramanlıktan değil, başıma 
gelebileceklerden. Ben, her gün o kadar yürekli kararlar 
alamazdım ki, Nevzat. 

- Seni tanık gösterdim, dedi sokakta. Çünkü sen 
yüreklisin, bugün kabuğunu kırdın, inkâr etmeyeceksin. 

Bir an durup yüzüme bakmıştı. Şişen moraran 
gözleriyle nereye baktığı pek belli değildi. Kuşkuyla sormuş-
tu. - Eder misin? 

Bunu bir bilebilsem. İnsanın doğal hali korkaklıktır, kor-
ku bir reflekstir gelir bana. Korkan insan kendini korumaya 
çalışıyordur. Yürekli olmak, yenileceğini bile bile yürekli 
olmaya soyunmak akıllılık değil. Değil de niçin hep onu 
alkışlıyoruz? 

- Ederim, diyorum. Sana tanıklık ederim. 
Bankta oturmuş denize bakıyorduk. Pis bir yosun koku-

su, kedi ve fare ölülerinin kokularıyla birleşip burnumuza 
doluyordu. Gene de deniz, o haliyle bile bizi akıl almaz 
duygusallıklara sürükleyebiliyordu. 

- Kızla buluşmaya gidemedim, dedi Nevzat. Bu durum-
da... 

- Kavga ettim, dersin. 
- Dayak yediğim ortaya çıksın yani. 
Martılar dehşetli bir gürültüyle Amerikalıların uzak ülke-

lerinden getirdiği ve buraya dökülmeleri kısmet olan çöpleri-
ne saldırıyordu. Kola şişeleri, kâğıt tabaklar, bizim kadınlara 
pek benzemeyen çok güzel kadınların süslediği dergiler, 
kadın iç çamaşırları, ta Newyork'tan, Teksas'tan buralara 
değin gelmişti. Gün olur da, bir kıyamet sonrasında, uzaylılar 
dünyamızın geçmişini incelemeye kalktıklarında, çok şaşıra-
caklardı her hal. Bu az gelişmiş ülkede, bu kâğıt tabakları, 
jartiyerli kadın çamaşırlarını, kutu kolaları, olağanüstü güzel 
baskılı dergileri görünce … 

- Neden yaptı bunu sana? Niye dövdü seni? 
- Faşist o, dedi. 
İlk kez, böyle yakınım birinden duyduğum bu sözcüğü 

hiç sevmedim.  Ne anlama geldiğini de soramadım. Onun da 
bildiğini sanmıyorum.  Çok sonraları, bu siyasi içerikli söz-
cüklerin hiçbirinin anlamını bilmeden çılgınca sahiplenerek, 
uğurlarına yıllarca hapislerde yatanlar, bir sevgili için ölür 
gibi ölenler olduğunu öğrendikçe, dehşete düşecektim. Bunu 
yaşayınca, Tarih dersinde bana hep garip gelen, aman 
aman bir çıkarımız olmadığı halde, bir Avrupa kralını kurta-
racağız diye, kırk yıl boyu Viyana kapılarında niçin ölmeye 
razı geldiğimiz de açıklanır hale gelecekti. 

- Sen sosyalist misin? 
Durdu, yüzüme biraz da acıyarak baktı. Bu da sorulur 

muydu? İyi de neydi bunlar? 
- Şu demek... 
Martılara baktı, denize. Enginlerden ötede, Azak denizi 

kıyılarında,  kolhozlarda çalışan köylüleri görüyormuş gibi 
baktı. Öyle doyurucu bir yanıt bulamadığını duyumsuyor-
dum. 

- Örneğin Hitler öyleydi. 
Hitler'i biliyordum, insanlık tarihine armağan ettiği kan 

denizini de. Bizim öğretmenle onun arasında bir benzerlik 
kuramadım. 

- Öğretmen kötü, ama Hitler’e hiç benzemiyor, dedim 
aptalca. Bir şeyler bildiğimi de göstermek için de okudukla-
rımı sıraladım. 

 -İyi de Stalin iyi miydi? Sonra Rusya iyi mi sanki? Bir işçi sınıfı oligar-
şisi değil mi oradaki?  

J.Landon’un Oligarşisini okudum ya… Nevzat azıcık şaşırmış baktı 
bana: 

 - Solcu sadece Rusya'da değil ki, Amerika'da da var, Fransa'da da. 
Solculuk bir görüş işte, bir bakış tarzı. 

Hissediyordum. Nevzat artık bir solcuydu. Dayağı yediği anda, hiç 
bilmediği kimi kavramları tümüyle sahiplenmişti. Solculuk ne ki, bir yıkıcı 
anarşist gibi öğretmenin temsil ettiği her şeye düşman olmuştu. Evrensel 
bir doğru, bireysel bir doğruyla örtüşmüş bir tepkinin, haklı bir tepkinin adı 
olmuştu. Bu haliyle de çok inandırıcıydı. Ancak dayağı o yemişti, ben değil. 
Haksızlıktan nefret ediyordum, ezilmekten, horlanmaktan nefret ediyor-
dum, ama bunların ne olduğunu kavrayamadığım kimi yabancı yöntemlerle 
değil, bildiğim yollarla düzeltileceğine inanıyordum. Atatürk'ün yaptığı gibi, 
Köroğlu'nun yaptığı gibi, Ecevit'in yapmaya söz verdiği gibi...  

- Ecevit'i seviyorum, dedim. Dedem de severdi, belki ondan. Ama sol-
culuk, sağcılık... Aman müdürün yanında böyle şeyler deme, çok tehlikeli 
sözler bunlar. İş çıkarma başına. 

- Korkma, dedi. Korkma bir şey olmaz. Korku kültürünün unsurlarını 
onlar yaratıyor, dayatıyorlar, biz de yutuyoruz. 

Beklemek çok zor geldi. O öğretmen dersimize gelmedi. Nevzat da 
rapor aldı, üç gün. Nasıl becerdiyse almıştı. Ben, bir başıma bekliyordum. 
Gösterdiğim cesaretin sarhoşluğu geçmiş, yeniden eski kimliğime dönmüş, 
üstüne üstlük bir de korkuyu yüklenmiştim. 

Korkuyordum. Tıpkı dedemin kaçaktan dönmesini beklerkenki gibi… 
Annem öldükten sonra beni alıp büyüten, okula veren, parasızlığı aşama-
yınca, o yaşında tütün kaçağına giden,  ama hiç geri gelmeyecek dedemi 
bekler gibi. Artık biliyordum ki, benim gibiler için beklemek sabır değildi, 
sorunu aşmak değildi, çözüm için doğru zamanı bulmak hiç değildi, sade-
ce olacak olanı biraz sonralara atmak, ruhu korkuya alıştırmaktı. Bizim 
geleceği değiştirecek gücümüz hiç olmadı. Her bir şeyi çok iyi bilmemize 
rağmen, beklediğimiz hiçbir felaketi değiştirecek gücümüz olmadı. Dede-
min gerçekte kaçağa değil, ölümüne gittiğini bildiğimiz halde ne yapmıştık 
ki, beklemek dışında? 

Biz kaçağa giden dedemi beklerken,  biz beklemelerin elinde delir-
mişken, kim bilir kaç gün sonra, akrabamız Ahmet, bir öğle üzeri çalmıştı 
kapımızı. Kapıyı açmış, beklediğim haberi duymaya kulaklarımın gücünün 
yetmeyeceğinin bilincinde öyle durmuştum. 

"- Öldü!" demişti. "Yusuf dayım öldü." 
Ölüm her bir şey olabilirdi. Ne var ki, ölüm çığlık olamazdı. Ölüm 

akışkanlık, eylem değil, durağanlık, bir tür teslimiyetti. Hiç yanıtsız ayağı-
mın altındaki eski kilime yeni daireler ekliyordum. Odanın dört bir yanında, 
ayaklarımızın altında çatır çatır ezilen kocaman kabuksuz siyah salyan-
gozlar geziniyordu. Hacer Anam içerde lahanalar kavuruyordu. Salyangoz-
lar gibi kokuyordu karalâhana. Çıkacağı başka bir delik olmadığından 
bütün koku üstümüze saldırıyordu. 

"- Kim o gelen," demişti. 
Ahmet içeri girmişti. Görmeyen gözlerle Hacer Anayı aramıştı. 
"- Hacer Hala, başın sağ olsun!" 
Sanıyordum ki, büyük annemin acısının dile gelişiyle, bu oda daya-

namaz paramparça olurdu. O anda, anladım. Büyük annem her şeyi biliyor 
ve bekliyordu. Anladım ki, yaşamın en zor anı bile, insanoğlunca kabul 
görür bir hale geliyordu, yoksa yaşam beklemeler nedeniyle dayanılmaz 
olabilirdi. 

"- Ne zaman ?" dedi salt. 
İçerlemiştim ona. Ölümü böyle olağan karşılayışına içerlemiştim. Ne 

kadar çok ağlarsak o kadar sevmez miyiz öleni? Yoksa birilerini mi kandırı-
rız hep? 

"- Gümüşhane'de, dağı aşınca… Orda da gömdüler." 
O zaman orda, o pis kokunun ortasında, sessiz sessiz ağladı, Hacer 

Ana. Sanırım, onun uzak diyarlarda kimsesiz bir ölü olarak kalışına ağla-
mıştı. 
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Ahmet, cebinden çıkardığı kirli bir mendile sarılı parayı 
bana uzatmıştı. 

"- Yedi yüz lira. Kefen mefen almışlar üstüyle de tabut. 
At geldi, köyde. Bir de silahı. Dedenin malı artık senin." 

Bir beze sarılı tabancayı uzatmıştı. O an bir parmak 
daha büyüdüğümü hissetmiştim.  Karar vermeliydim. Yaşın 
ne önemi vardı, karar bekliyordu. Kentte, okulda ne yapa-
caktım onu? 

"- Sende kalsın şimdilik. Gelince bakarız." 
O gece uyumamıştık. Dev bir yalnızlık, bizi dört bir yan-

dan kuşatmış, teslim almıştı. Artık sığınacak hiçbir yerimiz 
yoktu, sadece karanlık vardı. O karanlıkta durmadan ince, 
tek düze bir ağıtla ağlayan Hacer annemin sesi, sanki ya-
şamla tek bağlantımız gibiydi. Yüreğim ağzıma geliyor, ama 
ağlayamıyordum. Belki de, ölümü algılamak çok zordu. 
İnanmak çok zordu. Sevdiğiniz bir insanın ölümüne inanmak 
hele. Daha dün, sarıldığınız, sığındığınız, dokunduğunuz 
birinin hiç olmamış gibi, bir düşmüş gibi yok olması, inanılır 
değildi. Yaşamda, kitaba göre değerlendirsen, inanılır ne 
vardı zaten? 

Anam, yiğit anam, gözleri kan çanağı, ama gene öyle 
yaşama dört el sarılmış beni dürttüğünde,  perdenin ardında 
günün ilk aydınlığı vardı. Olduğum yerde uyuya kalmış 
olmalıydım. 

"- Hadi kalk, okula gideceksin." 
Okul olur muydu artık? Asıl felaketi yeni algılamıştım. 

İnsanların ölenlerin ardından çığlıklar atmalarını, kendilerini 
öldürmelerini bile anladım. Ölen sizden bir parça sürüklüyor-
du peşinden. Onunla birlik sizin de bir yanınız mezara, 
toprağın altına giriyordu. Giriyordu, ama onunla bağınızı 
yaşadıkça koparamıyordunuz. Çünkü ölene muhtaçtınız. 
Varlığınız, büyümeniz, yaşamanız, gelecekteki düşleriniz 
ölenin varlığına bağlıysa, ölümün adaletsizliği daha da bir 
belirgin çoğalıyordu. 

"- Okula mı, gideceğim?" 
O, sabahın en belirsiz saatlerinde, günle ilgili tek bir 

ipucu yakalayamadığınız anda, sözcüklerden korkuyordum. 
"- Ne sandın ? Ne sandın ya? Deden yok diye, okulu 

boşlar mıyım sandın? Bir gün gitme, bir tek gün, kör bıçakla 
keserim gırtlağını. O, bu yüzden, okuyasın diye öldü dağlar-
da. Kalk!" Sözü tartışılır gibi durmuyordu anamın… 

Hiçbir şey, benim yüzümden dedemin ölmesi kadar zor 
değildi. Artık, ödeyemeyeceğim bir borcun altındaydım. 
Yaşamım boyunca ödeyemeyeceğim borçların altında 
kaldım. Okuldan bana verilen eski giysileri, öğretmenlerin 
acıma dolu bakışlarını, toplumun benden bir salyangozdan 
iğrenir gibi iğrenmesine karşılık, içinde barındırmasını nasıl 
öderdim? Ödeyemeyeceğim borçlar arttıkça, ezikliğim de 
artıyordu. Onlar da bunu anlıyorlardı. Duymadığım 
borçlulukları bile duyurmaya çalışıyorlardı. 

Bir kez borçlarınızı unutup başınızı dik tutmaya çalışsa-
nız, nankörlüğünüzden, iyilik bilmeyişinizden, canım bütün 
köylüler böyledirlerden söz açarlardı. Ondan sonra siz, 
tutunamazdınız; siz, siz olmazdınız. Başınız önünüzde, iki 
büklüm korkak ve aşağılık, her çağıranın peşinden koşmaya 
hazır beklerdiniz. Yoksulla onur, yoksullukla namus ve 
erdem yan yana  zor barınırdı. İyi de, neden tüm kitaplarda, 
tüm filmlerde daha çok yoksullardı erdemli olan? Çünkü 
onlara akıllı, iyi denilirse, akıllı ve iyi olmaya çalışacaklar, 
başkaldırıp sisteme sorun olmayacaklardı. Egemen sınıfın 
tarih içindeki büyük umudu buydu, ama bentler dolunca 
taşması doğanın yasasıydı. 

"- Okuyacağım, sen merak etme anam." 
 
Evden çıktım ama okula gitmeyi hiç kesmedi gözüm. Orda kimse be-

nim acımı anlamazdı ki… Alay edilecek bir güçsüzlüğüm daha çıkardı 
ortaya en çok. Kitaplarımı tanıdık bir dükkâna bırakıp akşama değin gez-
dim sokaklarda. Sokakları seviyordum. Sokaklarda kimseyle konuşmaz-
sam ezikliğimi duymuyorum. Sonra denizin kıyısında bir taşın üstüne 
çöküp ağladım ağladım. 

Akşamüstü tam okul bitiminde dönmüştüm eve. Hacer Anam harıl ha-
rıl bir şeylerle uğraşıyordu.  Yanında imamın yaşlı karısı ve bana hep iyi 
davranan, içimde garip bir ekşi erik kosunun delirmesine yol açan yaşıtım 
gelini vardı. 

"- Dedenin ruhuna mevlit okutacağız. Rahat etsin yerinde," demişti. 
Üzerinden onca zaman geçti. Dedem yerinde rahat mıdır? Kim bilir? 

Biz oldukça rahat bir yıl geçirdik. Yaşam onca umut bağladığımız Ecevit'in 
elinde doludizgin pahalılaşıyordu, ama paramız vardı. Dedemden kalan 
çok para geliyordu bize, hiç bitmeyeceğini sanıyor olmalıydık ki, belki bu 
yüzden, anam atı öylece bağışlamıştı Ahmet'e. 

"- Satma savma, var kullan, sevabı olsun Yusuf'umun. Yaz geldiğinde 
otumuzu, fındığımızı taşısan yeter, " demişti. 

"- Birinin köyde evle, yerle ilgilenmesi gerek. Ahmet yapar, atı verdim 
ya daha da iyi yapar. Satsak kimse de almazdı. İyice kocadı," diye açıkla-
mıştı bana da. Haklıydı, ama satsak bir deliğe yama olurdu belki. 

Şimdi paramız bitmek üzere. O bitmeyecek sandığımız paramız tü-
kendi, ondan sonra?.. 

 
Şimdi, ben her bir şeyimle onların acımasına deli gibi muhtaçken, hiç 

olmadık yerde, erkek olmaya soyunmuştum.  Başkaldırmıştım. Beklerken 
korkuyordum. Beni ezeceklerdi emindim. Bir karınca gibi ezeceklerdi. Belki 
haklıydık, ama şehir yerinde hak herkesin olamazdı, öğrenmeliydim. 

Nevzat, o gün yüzündeki yaralar kabuklanmış, dudağının şişi, sarı 
mor arası bir renge dönmüş, çıkıp gelmişti. Dersin orta yerinde kapı açıldı 
ve hizmetli içeri girdi. Müdür, ikimizi istiyordu. Sınıftan çıkarken o üç adım-
lık mesafeyi aşamayıp oraya yığılacağımı ve en çok da o gözleri delimavi 
kıza rezil olacağımı düşünüyordum. Öyle titriyordum. 

Müdürün odasında hep abartılı gelen, insanı zorlayan bir ciddiyet 
olurdu. Korkutmak, yıldırmak, başlangıçta teslim oluşu sağlamak isteyen 
bir ciddiyet… Çok sonraları, kimi kişisel ve toplumsal sorunlarımızın ta-
mamen bu tuhaf eğitim anlayışından kaynaklandığını düşünmüşümdür. 
Korkutmak, korkuyu her durumda, sevinirken bile, severken bile hazır 
bulundurmak temel eğitim ilkesiydi. Müdür, filmlerdeki Kont Drakula benze-
ri duruyordu masanın ardında.  Kapının önünde, ellerimiz önden birbirine 
bağlı, başımız yerde dikildik. Masanın yanlarındaki koltuklarda da birileri 
oturuyordu, ama bakamadığımız için kim olduklarını bilemiyorduk. O anda, 
bu adamların eğitim adı altında bir şeyleri öldürdüklerini, çok önemli bir 
şeyleri öldürdüklerini şöyle böyle düşündüm. Böyle bir eğitimden geçen 
insanların kişiliğinde çok ciddi bir şeyler hep eksik kalmaz mıydı? Kitapla-
rımızda kötülenen Cumhuriyet öncesi falakalı eğitimden ne farkı vardı? 
Atatürk'ün bunu amaçladığını hiç zannetmiyordum. 

- Hanginiz Nevzat? 
Müdür ikimizi de iyi tanıyordu. Sanırım, tanımazlıktan gelmek, adam 

yerine koymamak, kişiliği ezmek için geliştirilmiş yöntemlerden olmalıydı,  
Sonra yüzü gözü dayak moru çocuğu görünce anlamış gibi yaptı. 
- Ha, sensin belli. Oğlum sen arkada dur. 
Geri çekildim. Birinci derecede, öncelikli hedef olmadığımı bilmek bir 

ölçüde rahatlattı beni. Tanrım, ne çok korkutulmuştuk. Ah Yusuf dedem, 
ölmeseydin, ölmeyip beni akıl almaz bir borca sokmasaydın tükürmez 
miydim okuluna? İlkokuldan bu yana yediğim dayaklar, İstanbul'a yol olur. 
Ya günler önceden, günler sonraya değin çektiğim korkular. Şuradan çekip 
gitsem, artık öğrenci değilim desem, bu göğsüme gelmeyen boylarıyla bu 
adamlar sokakta, bir yerde bana böyle davranabilirler mi? Asmaz mıyım, 
onları en yakın ağaca tek elimle. Onlardan nefret ediyordum. Çoğalınca 
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nefretim, oturanların yüzlerine bakma yürekliliğine ulaştım. 
Biri Nevzat'ı döven öğretmen, diğeri müdür yardımcılarından 
biriydi. Dayakçı öğretmen, gözlerimin içine bakıyordu. Şaşı-
lacak şey, ama bu bakışlarda bir tehdit, bir yıldırma değil, 
sanki beni yakalamak, dost olma istenci vardı. Gülümsüyor-
du bana. Bir alay, bir üstünlük, güçlü olmanın mağrurluğu 
filan değil. Bizi süründürecek, şimdi buradan da bir yaylım 
sopa yiyerek ya da akıl almaz hakaretlere uğrayarak çıkaca-
ğız, ondandır dedim ya, değildi. Tıpkı benim gibi gülümsü-
yordu. Yaranmak, acınmak, bir şeyler elde etmek için sürtü-
nen kedi gibi. 

Hissediyordum. İnsanların duyguları benim için hep 
önemliydi. Düşüncelerini belki sezemezdiniz ama duyguları-
nı sezerdiniz. Acımalarını, nefretlerini, kinlerini, sevgilerini, 
korkularını hissetmeliydim. Yoksa durmadan tekmelenmem 
işten değildi. Kendi davranışımı dayatacak gücüm 
olmadıktan sonra, uzlaşacaksam, ancak karşımdakinin 
zemininde uzlaşacaksam, bir hayvan gibi sevilip 
sevilmediğimi hissetmekten başka yolum yoktu. Öğretmenin 
beni tarafına çekmek için gülümsediğini hissediyordum. 
Benim söyleyeceklerimin ne anlamı olabilirdi? Koskoca 
öğretmenin bana ihtiyacı olamazdı ya. Yoksa o söz doğru 
muydu? Kimse o denli güçlü değildir, aslında siz fazla kor-
kaksınız. Desteğimi istiyordu bir öğretmen. Sarhoş edebilecek bir 
yakınlaşmaydı bu. Beni hain, kalleş yapabilecek. 

"- Onu mahvedeceğim," demişti Nevzat. "Öğretmenlikte 
kalabilirse dua etsin," demişti kararlı. Ben de içimden atıyor 
demiştim. Bir bildiği varmış demek ki. 

Müdür, bağırıp çağırmaya hazırdı, ama Nevzat'ın yü-
zündeki yaralar vazgeçirdi onu. Hiç yakışmayan, korkunç bir 
ikiyüzlülük taşıyan yumuşatılmış bir ses tonuyla ikna etmeye 
çalıştı. 

- Öğretmenini üzmüşsün, o ki sizin için uğraşıyor, bir 
şeyler öğrenesiniz, vatana millete yararlı olasınız diye. 

Nevzat, ne yaptığını iyi biliyordu. Benim cesaret ede-
meyeceğim bir şeyi yapıp müdürün sözünü kesti. 

 - Vatan millet adına mı, beni bu hale soktu? 
Bir bomba düştü odaya. Ödüm koptu. Bir müdüre böyle 

yanıt vermek ancak düşlerimdeki kahramanların işiydi. 
Nevzat, şimdi dev gibiydi.  Kaynayan çocuk gözlerinde 
müthiş bir onur, inandıklarının uğruna ölümü bile göze almış-
ların ifadesi vardı. Hepimizden öndeydi. Korkuyu kırmıştı 
artık. Korkuyu, o gün, o öğretmen ona kırdırmıştı. Ben ya-
nında, aynı serüvende yer alamayacak kadar ufacıktım, beş 
parmak uzun boyuma karşın. 

Müdür oyununu unuttu. Yüzü kıpkırmızı bağırdı. 
- Doğru konuş köpek! 
Nevzat sustu. Sustu ama zerre kadar korkmadığını bili-

yordum. 
- Anlat bakalım. Sosyalist, mosyalist demişsin. Küstah-

ça tek söz edersen ölün çıkar buradan, öyle anlat. 
Sanki bir filmdeydik. Bir savaş filminde. Biz esirdik. Ko-

nuşturmaları gerekiyordu.  Ne var ki, bu şiddeti yadırgama-
dık. Okulda okuyan hiçbir öğrenci bunu yadırgamaz, sorgu-
lamaz sanırım. Daha küçük bir bebekken bu şiddete alıştırılır 
da, belki ondan. 

- Türkiye de düşünce özgürlüğü var, dedi Nevzat. 
Sesindeki meydan okuma azalmıştı, ama hiçbir şekilde 

geri çekilmeyeceği belliydi. Sanki birkaç kez okuduğu bir 
kâğıdı gözünün önünden geçirir gibi söyleyeceklerini düşün-
dü, bir an. 

- ...Başbakanımız bile solcuyum, diyor. Sosyalist diyor, 
komünist… diyor, bu onun öyle olduğunu göstermez. Ben de 

dedim, siz de dersiniz, faşizm dediniz diye faşist mi olursunuz?  Benim 
yararlandığım düşünceyi inkâr mı edeceksiniz? Herkesin sorumluluğunu 
bilmesi sorunların çözümünde en temel adım değil midir? 

Müdür sıkıldı: 
- Hikaye anlatma, olayı anlat. 
Nevzat bunu istemiyordu. Hazırlandığı gibi konuşmak istiyordu. Zo-

runlu olaya döndü. 
- Bu sınıf niye temiz değil, dedi, hoca. Ben önünde oturuyordum, ba-

na bakarak, dedi. Ben de kendi sıramı temiz tuttuğum anlamına, bir sosya-
list gibi düşünüyorum, herkes kendi evinin önünü temiz tutsa, bütün şehir 
tertemiz olur, dememe kalmadı bu hale getirdi beni. 

Öğretmeni gösterdi.  Müdür yardımcısı parladı bu kez. 
- Parmak uzatma it. Öğretmenin o senin. 
Birileri, Nevzat bir suç işlesin diye bekler gibiydi. 
- Böyle mi oldu? Karşı gelmişsin. 
Bu yalandı. Bir öğretmenin bir yalanın ardına sığınacağını hiç düşü-

nemezdim. 
- Herkes tanık, böyle oldu. Sorun. 
- Soracağım. Peki, niye sosyalizm, dedin? Sen sosyalist misin? Nedir 

biliyor musun? 
Nevzat, bu soruya hepsinden çok hazır gibiydi. Ayak değiştirip yanıt-

ladı. 
-Bilmiyorum, dedi. Gazeteler mazeteler bugünlerde çok söz ediyor, 

ama bilmiyorum. Belki bundan sonra öğrenmeye kalkarım ayrı. Öyle dedim 
işte. Ayrıca biz, bu sözü kompozisyon olarak yazdık, ne kötülük var bunda 
bilemiyorum. 

Müdür bir av yakalamış gibi heyecanla atıldı. 
- Neyi yazdınız? 
- Herkes evinin önünü... 
- Tamam, tamam. Şimdi dinle yavrum. Bizler sizler yetişin, vatana, 

millete hayırlı evlatlar olun, diye çırpınıyoruz, öğretmenlerin de... 
Hava birden yumuşamıştı, hissediyordum. Nevzat kazanıyordu. 
- Öğretmen öğrencisini döver de sever de. Olmuş bir defa. Öğretme-

nini üzdün. Hadi öp elini de, barışın. 
Öpsün istiyordum, öpsün ve bitsin bu olay. Nevzat kendisiyle boğuşu-

yordu.  Kabuklanmış yaralarına dokundu elleriyle. Pencereden denize 
baktı. Kararsızlığını gören müdür, belli ettiği zayıflığından dolayı müthiş 
öfkelendi. 

- Sürerim ulan seni, veririm tasdiknameni eline. 
Bu Nevzat'ı düşünmekten kurtardı. 
- Sürün, dedi. Elini öpmem. Eğer soruşturma açmazsanız, milli eğitim 

müdürlüğüne gideceğim. 
Müdür yardımcısı ayağa fırlamıştı. Duramıyordu. Müdürün önüne 

geçmek istemiyordu, ama belli ki arkadaşımı büyük bir hazla parçalayabi-
lirdi. Müdür, sözcükleri birbirine karıştırarak bağırıyordu. Yaşamında bir 
öğrencinin böylesi bir meydan okumasıyla ilk kez karşılaşıyor olmalıydı. 
Tavır koyabilecek öğrencilerin sorunları, zaten bu aşamaya gelmeden 
aşıldığı için, ancak hesabı bitirilecek olanlar buraya gelirdi. 

- Defol köpek, defol! Cehenneme git be, defol! Velin gelsin, tasdikna-
meni alsın. 

Yerinden kalkmış masayı aşıp Nevzat'a ulaşma derdindeydi. Nevzat, 
zerre kadar tepkisiz ve korkusuz kapıya yürüdü, açtı, gitti. Yanımdan 
geçerken gülümsüyormuş geldi bana: Acı çekermiş gibi, inandığı nesi 
varsa yitirmiş gibi, ama küçümseyerek hoş görür gibi, iğrenç bir şeyi hoş 
görmek zorunda kalmış gibi  gülümsüyordu. Beni unuttular orda. Müdür, 
odanın içinde dört dönüyordu. Öğretmense devamlı alnını ovalıyordu. 
Sanki bir leke vardı orda, çıkarmak istiyordu. 

- Bu kadar da olmaz ki, Avni Bey, dedi müdür. Bir tokat neyse, ama 
adamın haline bak. Ortada suçlayacağın ciddi bir şey de yok. Tüm sınıfın 
gözü önünde olmuş. Sosyalistim,  demiş adam, bu kadar. Eskisi gibi değil 
ki, herkes, her şeyi, diyor. Rapor almış gitmiş, konuşmalarına baksana. 
Öğretiyorlar belli. Nasıl kapatırım bu işi arkadaş? 

Öğretmen ezik, bin pişman beni gösterdi. 
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- Biri benden yana ifade verirse, birkaçı... 
O zaman anımsadılar beni. 
- Gel bakayım buraya. Biz, sana palto, elbise bulmuştuk 

değil mi? Ulan aç köpek, sen nasıl olur da?.. Nankör it, 
yüzüne gözüne dursun. 

Sövmekten saymaktan,  suçumu söylemeye sırayı geti-
remiyordu. Nevzat, onları ezmişti. Anladığım kadarıyla 
korkutmuştu da. Öfkelerini, alabilmeleri için dişlerine göre biri 
gerekti. Ben de öyle biriydim. 

-  Seni de atacağım okuldan. Atacağım, git köyde ço-
ban ol. Sen nasıl öğretmenine... 

Ben buraya tanık olarak gelmiştim. Yoksa gerçek suçlu 
ben miydim? Nevzat gibi olabilmek için neler vermezdim. 
Ama doğrultmaya çalıştığım başım, önüme önüme düşüyor-
du. Avni Bey yetişti. 

- Affedin onu müdür bey. Yoksul çocuk zaten, atarsak... 
Gözlerim dolmuştu. Öğretmenime onca büyük saygısız-

lık etmiştim, ama o, beni affediyordu. 
Avnı Bey, devam etti. 
- Boş bulundu işte. Öyle değil mi? 
Elimde olmadan başımı öne sallanarak onayladım. 
Nihayet, istedikleri gibi bir adam bulmuşlardı.  O sıkıntılı 

anımda bile bir elektrik gibi vücutlarından yayılan sevinci 
algılıyordum. Artık bana istediklerini yaptırabilirlerdi. 

- Boş bulundun değil mi hayvan? Seni gebertmeli, dedi 
müdür yardımcısı, dişlerini gıcırdatarak.  

Etimin bir bölümü, dişlerinin arasındaymış gibi titredim.  
Artık korkunun elindeydim. Onurum damla tepki vermiyordu. 
Uçurumun dibine değin beni sürebilirlerdi. Kımıldamayacak-
tım. Bir ot parçasına, bir dala tutunmaya uğraşmayacaktım. 
Ne kadar aşağılanabilirsem, ne kadar rezil olursam o kadar 
iyiydi. 

- Boş bulunmuş. Ulan bu kim, öğretmen. Ben kim, mü-
dür. Sen kimsin be? Biz olmazsak çıplak gezersin be. Kita-
bını defterini kim alıyor senin? Bir de sana burs bulalım 
diyorduk. 

Fakir öğrencilere karşılıksız para yardımı yapıldığını 
duymuştum. Bana da verirler miydi artık, bütün yaptıklarımı 
unutup? Avni Bey insandı, bakarsın affederdi. 

- Affedelim onu müdür bey. Çalışkan çocuktur. Müm-
künse bursu da verelim, bir daha yapmaz, dedi. 

- Yapmaz mı? Şimdi bir müfettiş gelse, der mi ki, 
Nevzat öğretmenime karşı geldi, o da bir iki tokat atmak 
zorunda kaldı, yok. Bunlar köpektir, bir de burs... 

Hiçbir ota, hiçbir çalıya, yılana tutunamadan düşüyor-
dum. Uçurumun tam dibindeydim. Derim, ne isterseniz 
derim, diye haykıracaktım, ama konuşamıyordum. Suskun-
luğumu, düşmanlığa yordular. Avni Bey de kızdı. 

- Bu da onlardan biri, dedi birden. O uydurma kelimele-
ri, bu da kullanıyor. 

Dondum kaldım. Daha büyük bir tehlike algılamıştım: 
Onlardan biri olmak…  

Bunun içerdiği anlamı biliyordum. Asılanların, darağa-
cında can veren, benden az daha büyük üç genç adamın 
safında olmaktı ve… Onları, o kadar seveni olduğu halde 
kimse kurtaramadı. Beni?.. Onlardan olmak, en azından 
okuldan atılmak, en azından hapis, en azından toplum 
dışılık, en azından... Korku inanılmaz bir şey, sınırı yok. 

- Derim, ne isterseniz onu derim. Yazarım da... 
Sanki bir oyuna getirmişlerdi beni. Öyle rahatlamış ve 

gülmüşlerdi. Gergin, buz tutmuş hava şakır şakır kırılmıştı. 
Genişlemişti duvarlar. 

- Yaz! Otur şu sandalyeye, diyeceklerimi yaz. 
Yazdım. Bir b.k gölüne tepe üstü düşmüştüm. Kapıdan çıkarken üs-

tümden pislik sızıyor geldi bana. 
Tatile çıkmadan Nevzat'ı gördüm Düşmenin de bir sınırı vardı demek; 

utanmaktan ve korkmaktan yorulmuştum. Sadece artık kendimle yüzleş-
mek istemiyordum. Kaçıp gitmek istedim Önümü kesti. Gözlerinde küçüm-
seyerek, iğrenerek hoş gören o gülüş vardı. Yaltaklandım. 

- Avni'yi başka bir okula sürdüler, dedim. Yedin herifi. Sen de Rize'de 
okuyormuşsun, öyle mi? 

- Daha büyük bir okula müdür yardımcısı oldu, sürgün bu mu? Ödül-
lendirildi herif. 

Geçen kızlara selam verdi. Belki dayak yemiş, sürülmüş, aşağılan-
mıştı, ama o, artık bir kahramandı, ilginin merkeziydi. Bir kahraman gibi 
durdu, denize yumuşacık baktı. Sonra bana, döndü. Gözlerime, iki namlu-
sunu birden ateşlediği bir av tüfeği gibi baktı. 

- Beni sattın değil mi? İçerde beni sattın değil mi? 
Yumruklarını sıkmıştı. Vuracak sandım. Vurmadı. Keşke vursaydı. 

Belki içimdeki iltihap deşilir, utancım azalırdı. Keşke, benim ne büyük bir 
alçak olduğumu söyleyip tükürseydi yüzüme, tükürmedi. Yere tükürdü. 
Çekti gitti. 

Sizden hep nefret edeceğim, Avni Bey. Sizden çok kendimden nefret 
edeceğim. 

Bir daha görmedim Nevzat'ı. Olaylar sadece büyük kentlerde değil, 
dört bir yana pis bir örümcek ağı olup sardığında gazetede resmini gör-
düm. Kanlar içindeydi. Vurulmuştu. Orda da ölmüştü. Gözleri açıktı. Her bir 
şeyi iğrenerek, küçümseyerek gülümsüyordu. 

Utandım. Hiçbir zaman utanmadığım dende utandım. Onursuzluklar 
yapıp utanmak ve korkmak en çok yaptığım iş olsa da, daha bir utandım. 
Sanki her şey, havada uçan martı, parktaki palmiyeler, büyük Atatürk 
heykeli, sokaklarda giderek bana benzeyen aldırışsız, korkan ve utanan 
insanlar ve ilk sarı gülü bana armağan eden o kız, sevmeyi bilmiyorum, 
öpmeyi, öğretsene, diyen o altın saçlı, düşsel kız, yüzüme yüzüme tükürü-
yorlardı. 

Bu kentten kaçmalıydım. Bu kentten kimsenin beni tanımadığı bir ye-
re kaçmalı, onurumu geri almalı ve yeniden insan olmayı başarmalıyım. 
Utancımı yüzüme vuran bu sokaklardan, bu ikiyüzlü, alçak, güçlüye karşı 
yumuşacık, ama güçsüze karşı canavar insanlardan kurtulmalıydım. Şimdi 
kurtulamam. Şimdi hiçbir şey yapamam. Aklımdan geçenleri haykıramam. 
Çatlar bu yürek biliyorum, ama diyemem. 

Dayanmak için bir şeyler yapmalıyım. Onurlu insanların, namuslu in-
sanların kazandığı dünyaları anlatan bir kitap bulmalıyım. Kimsenin gör-
meyeceği bir köşeye çekilip, beni rahatsız eden gerçek dünyayla bağlarımı 
koparıp ona dalmalıyım. İyilerin kazandığı, kötülerin cezalarını bulduğu bir 
kitapla bulaştırıldığım pisliği unutmalıyım. 

Seni unutmayacağım şehrim, bana yaptıklarını da yaptırdıklarını da... 
Ama merak ediyorum, bütün güzel çocuklarını, konacak yer bulamayan o 
güvercinleri bir bir çarmıha geriyorsun, yarın ne yapacaksın? 

 

   Şenol YAZICI KİMDİR? 
Yazar, şair. Trabzon doğumlu, Türk Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi. 1980’den bu 
yana dergilerde çok sayıda  öykü, şiir ve denemeleri yer aldı.  Öykü, ro-
man ve deneme kitapları yayımlandı. MaviADA dergisini yönetiyor. Üç 
kitabı olan yazarın Aşkarayan adlı öykü kitabı ve  Bağbozumu adlı roma-
nı  Ekim 2006’da çıktı. ( İstanbul, ADA kitap, Ekim 2006) 
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SABRİ   ÖZDEMİR 
 
k  a  h  v  e  r  e  n  g  i        ş  i  i  r  
 
bak, sokaklar üşüdü 
ve terk edildi üşümüşlüğüne 
 
yalnız sokaklar mı 
bir minik kuş 
bir düş 
bir de ben üşüdüm 
 
dü    tüm – düştü her şey- 
      ş   
        
dağıldım gecenin ortasına 
tüm sokaklar zom 
gözlerim bulutlardan 
ayrımına varamıyor yüzünün 
 
hüzün… hep hüzün 
asılsız söylentiler dolaşıyor ortalıkta 
 
saatler varken dudaklarına 
bir çöp tenekesi ateşliyorum üşümüşlüğüme 
yüreğim yangın olsa bile 
gözlerinden iz kalmıyor gökyüzünde 
 
küstah bir kahve söylüyorlar sarhoşluğuma 
bir yıldız kayıyor 
sonra bir yıldız daha 
    
en aykırı şarkılarını söylüyor madonna 
    
ben örümcek topluyorum 
ve çorap çiviliyorum dali tablolarına 
    
sen gecenin koynunda ‘marilyn’ gibi duruyorsun 
    
sana baktıkça 
tüm çöp tenekeleri  bir bir sönüyor kentin 
              
             sen dokundukça             
             gereği kalmıyor ateşin… 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

ykü Üzerine:  

   

   
ELDE VAR ÖYKÜ 
   
Mehmet GÜLER  
 
 
   
KENDİSİ KISA, SERÜVENİ UZUN OLAN ÖYKÜ... 
Kısalık bir eksikliği, güdüklüğü yansıtmaz onda. Bir alçakgönüllülüğü, 

mütevazılığı, yoğunluğu yansıtır. Nicelik yerine niteliği yeğlediğini düşün-
dürür... 

Romana göre oylumu kısa olan öykünün romandan daha eski, uzun 
bir serüveninin olduğu söylenebilir...  

Öykünün özelliklerini, yaşını, başından geçen serüvenleri başkasıyla 
değil,  yine kendisiyle kıyaslamak doğru olur.  Onu türlü yazınsal türlere 
benzetseniz, onlarla arasında bazı koşutluklar kursanız da o yine en çok 
kendine benzer. Bu yüzdendir ki her dönemin en saygın yazınsal ürünle-
rinden biridir öykü. 

Hangi yönden bakarsanız bakın,  uzun bir serüveni var öykünün... 
Her gün gelişen, farklılaşan öykü için yeni şeyler  söylemek gerekir. Ele, 
avuca sığmayan öyküyü kendi serüvenine sığdırarak anlatmak  da  ola-
naksızdır...  

 
  ÖYKÜNÜN SERÜVENİ 
Öykü anlatma'ya eski dilde ‘tahkiye’ etme sanatı deniyor. 
Türk edebiyatına bakıldığında, ilk ‘tahkiyeli’ yapıtın ‘destan’ olduğu 

söylenebilir. Bu duruma göre destanlar birer öykü müydü? Hayır. Ama  
‘tahkiyeli’ ilk yapıtlardır destanlar. 

Türk edebiyatında ilk yazılı metinler  V1. yüzyıldaki balballarla, V111. 
yüzyıldaki  Göktürk Yazıtlarıdır. 

Destanla masalın  tarihleri  insanlığın kendisi kadar eskidir. Öykünün 
masaldan ayrılan yanı, onlar gibi tamamen düşselliğe değil; yer, zaman, 
kişiler, ortam bağlamında gerçekliğe dayanmasıdır. Onlara göre daha 
gerçekçidir, ayakları yerdedir. 

Anlatı türü olan öykü, yazının bulunmasından da önce vardı. Avdan 
dönen  bir insanın nasıl avlandığını, ya da bir yakınının vahşi bir hayvanla 
boğuşurken ölmesini beden diliyle,  şiirli sözlerle çevresindekilere anlat-
ması ilkel bir öykülemedir. Mağara resimlerindeki, duvar kabartmalarındaki 
anlatımlar da bir çeşit öykülemedir. 

Türk edebiyatında öyküye geçişin ilk örnekleri ‘Dede Korkut Öyküle-
ri’dir. Bu öyküler, konu ve anlatım bakımından destan/öykü özelliğini bir 
arada gösterirler. Destanla halk öyküsü arasında bir köprü de sayılabilir 
bunlar. Zaman ilerledikçe destan yerini yavaş yavaş halk öykülerine dev-
redecektir. Bu evrimsel değişmede Dede Korkut Öykülerini’nin  önemli 
ölçüde kaynaklık ettiği söylenebilir. Atilla Özkırımlı bu konuda şöyle diyor: 
"Öykünün bir tür olarak gelişimi, masallardan günlük olayları anlatmaya 
geçişle başlamıştır. Bağımsız bir tür olarak gelişmesi ise oldukça geç, 
ancak XlX. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bunun nedeni, destan ve halk hikâye-
sinin romana doğru gelişmiş olmasıdır"(Dil ve Anlatım, Ümit Yayınları). 

İslâmiyet’in  benimsenmesinden sonra  Arap ve İran kültürünün etki-
sine giren Türk edebiyatı, bu dillerin yarattığı manzum ve mensur(nesir) 
türü çeviri ürünlerle tanışır. Özellikle de mesnevi tarzında öyküler kazanır 
edebiyatımız.  Bunları öykü türünün ilk kaynağı olan dini öyküler, kıssalar, 
dervişler arasında yayılan evliya öyküleri, din ulularının ve peygamberlerin 
yaşamıyla ilgili öyküler izler. Selçuklu ve  Osmanlı Devleti’nin kuruluşun-
dan sonra mensur öykülerden Battal-name, Danişmend-name,  Hamıza-
name, Yusuf İle Züleyha, Leyla ve Mecnun, Beng ü Bade... gibi halk öykü-
leri yaygınlaşır.  Bu çizgi bize halkımızın öyküleme, öykü anlatma (tahkiye 
etme) gibi doğal yeteneğinin olduğunu gösterir. 
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Eskiler hikâye anlatana 'hikâye-perdaz', yazana 'hikâye-
nüvis' derlerdi. Tüm bu halk hikâyelerini çağdaş öykücülü-
ğümüzün başlangıcı saymak zor. Halkın yarattığı destanlar, 
masallar, hikâyeler sözlü geleneğin ürünleridir ve bu ürünler 
feodal kültüre aittir.   Oysa öykü ve roman burjuva kültürü-
nün ürünleridir.  Çağdaş öykü, tıpkı roman, tiyatro,  röportaj 
gibi yazınsal türlerle birlikte bize Batı’dan gelmiştir. Bu du-
ruma göre çağdaş öykünün temelinde matbaa, 
okul/eğitim/yazı yatar. Doğaçlamadan söylemek yerine 
kâğıda/kaleme dayanır. Yüzlerce, binlerce yılın içinden 
süzülen  halk hikâyeciliğimizin bu yeni öykü anlayışında bir 
aşı bile olamadığını düşünmek de haksızlık değil midir?.. 

Çağdaş anlamda öykü, romanla birlikte Tanzimat dö-
neminde Türk edebiyatına çeviri yapıtlarla girer. Başlarda  
‘hikâye’ sözcüğü roman için de kullanılır.  Öykünün öz adı 
ise  ‘küçük hikâye’dir. (Öyküyle romanın böylesine yakınlaş-
tırılması rastlantısal değildir.) 

Tanzimat döneminde öykü türünde ilk yapıt Ahmet Mit-
hat Efendi’nin ‘Letaif-i Rivayet’dir. Bunu Sami Paşazade’nin 
‘Küçük Şeyler’i izler. Bu dönemin ürünlerindeki konular 
genellikle günlük yaşamdan, tarihten alınmıştır. Letaif-i 
Rivayet’te dil sadedir,  ‘meddah’  etkisi ve tekniği egemendir. 
Yazarlar, özellikle ilk dönemlerde romantizmin etkisi altında 
kalırlar. Olaylar çoğunlukla duygusal, acıklıdır. Kafes arka-
sından görüp aşık olma gibi rastlantılar üzerine kuruludur. 
Batı öykünmeciliğiyle dolu, son derece yapay, cılız   ürünler 
olmalarına karşın, yine de sosyal yaşamın izdüşümüdür 
bunlar. Bu durum Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde 
daha bir gerçekçilik kazanacak, rastlantılar gözleme, imge-
leme dayalı buluşlara dönüşecektir. Yaşam ve edebiyat 
evrilip değişirken  daha bir  gerçekçilik kazanacaktır... 

 ÖYKÜYE ALINTERİNİ KATANLAR 
Öykü ağacını sulayıp büyütenleri anmak bir vefa borcu-

dur. Bu ağacın hep yeşil kalması, dal budak salması için alın 
terini dökenler o kadar çok ki. Bunları saymaya kalktığımız-
da, hatırlayıp andığınızdan,  hatırlamayıp unuttuklarınız 
daha çok olacağını biliyorum. Bu konuda bir ‘vefa’ borcunu 
ödeyelim derken, farkına varmadan   vefasızlık da yapabili-
riz... 

Öyküye ve öykücülere karşı okurun, eleştirmenin vefalı 
olması beklenir. İçinde yaşadığımız medya çağında ünlü 
öykücü olmak ya da olmamak biraz da medya denen o 

görselliği kullanmaktan geçiyor. Bu görselliği kullanamayan 
öykücülerin ne adları duyuluyor, ne sanları. Vefasızlık dedi-
ğimiz o kadir kıymet bilmezlik öykücü yaşarken de kendini 

gösteriyor. 
Asıl vefa ya da vefasızlık, öykücünün zamanla yarıştığı 

anda başlıyor. Yaşarken şöhreti yakalayan pek çok öykücü, 
öldükten kısa süre sonra unutulup gidiyor. Öykünün yaşa-
ması, yaratıcısının yaşamasıyla koşut mu olmalı. Elbette ki 
değil. Her öykünün arkasında 'badigart' gibi onu kollayan, 
koruyan bir öykücünün olması gerekmez. Öykü kendi ayak-
ları üstünde durabilmeli ve zamanla yarışabilmeli. 

Ne yaparsanız yapın, iyi yazılmamış bir öykünün za-
manla yarışması beklenemez. Yazıldığı dönemlerde hiç ilgi 
görmeyen, ama değeri zaman içinde anlaşılan öyküler, 
yapıtlar vardır. Bunların kıymetlerini yaşadığı çağın insanları 
bilmemiştir, ama zaman bilmiştir. Has öyküler, öykücüler 
zamanla yarışanlardır. Her öyküye ve öykücüye kolay kolay 
nasip olmuyor bu durum. 

Türk öykücülerini anarken, ‘olmazsa olmaz’ dediğimiz 
türden öykücülerimiz var ki, bunların adlarını mutlak söyle-

mek gerekir.  Değerleri yaşadığı zaman diliminde anlaşıldı mı, orasını tam 
olarak bilemem. Ama akan zaman onların değerini bilmiştir. Örneğin, 
Servet-i Fürun döneminin öyküsü dendiğinde bir Hafit Ziya Uşaklıgil’i 
anmamak olmaz. ‘Milli  Edebiyat Akımı’nın öncülerinden Ömer Seyfettin bir 
öykü peygamberidir. Bu konuyla ilgili   ilk ‘vahiyler’ ona gelmiştir.  Ulusal 
dilin, ulusal konuların, ‘olay öyküleri’nin  ilk çığlığıdır o. ‘Belli bir akıma 
bağlı kalmamakla birlikte, emeğiyle geçinen ‘küçük insanın’  en içten, en 
doğal anlatıcısı Memduh Şevket Esendal’ı anmazsak öykünün kutsal gücü 
çarpabilir bizi.  1940 ve sonrasında gelişen ‘toplumcu gerçekçilik’  akımının 
büyük ustası Sabahattin Ali, onun arkasından gelen Orhan Kemal'dir. 
Klasik öykü gerçeğini kırıp parçalayan, eski söylemden çağdaş bir söyle-
me geçen, yüreğini küçük insandan yana koyan, öyküye gerçek anlamda 
saygınlık kazandıran özgün bir öykücümüz  vardır ki o da  Sait Faik’tir. Sait 
Faik’i  öykü dağının doruğuna koymak  gerekir.  Zekanın, aydınlık 
Türkçe'nin, mizahın  önemli öykücülerinden  birisi de Haldun Taner'dir. 
Aziz  Nesin'i, Tomris Uyar'ı  anmazsak Türk öyküsü küser bize... 

Daha çok öykücü adı saymayacağım. Çünkü korktuğum o vefasızılğı 
yapmaya başlamışım gibi bir duyguya kapılmaya başladım... 

Günümüzde kendini öyküye adamış, bu çıtayı daha da yükseltmiş  
pek çok öykücümüz var. "Günümüzde öykü öldü, ölecek..." diye kaygıla-
nanlara hiç inanmadım. Çıkan onca öykü dergisiyle, yayımlanan onca 
öykü kitabıyla onlar kendi türkülerini söylüyorlar. Küçük bir örnek vereyim: 
1993 yılında sadece 16 öykü kitabı yayımlanmış. Bu yazıyı hazırladığım 
2004 yılında yayımlanan öykü kitabı sayısı 61. Nicelikle nitelik arasında bir 
ilginin olduğu unutulmamalı. Öyküye gönül verenler azalmıyor, çoğalıyor.  
Zaman denen o meçhul  bizden daha adil, belleği  daha sağlam. Zamanın   
döl yatağı besler ve çoğaltır onları...  

ÖYKÜNÜN TANIMI 
Tüm tanımların eksik olduğu söylenir. 
Doğrudur. 
Ele avıca sığmayan, kendi kuralını, yasasını kendi koyan, bozan, de-

ğiştiren  bir yazınsal türü tanımlamak,  onu daha çok eksik bırakmak  
demek değil midir? 

Yazınsal türün -burada söz konusu olan öykü- tanımlanamazlığı onun 
iç tözünden(cevherinden) gelir. Her gün kuralları bozacak kadar dinamik, 
değişken olan, tüm yaratıcılıklara açık bir yazınsal türü tanımlamak demek, 
onun sınırlarını çizmek, dondurmak demektir. Dondurduğunuz anda da 
öldürürsünüz onu. Değişkenliğine, öz dinamizmine zincirler vurursunuz. O 
yazınsal türün eytişimsel anlamdaki devingen ve değişkenliği, koyduğunuz 
değişmez duvarlara çarpar. Sonunda tanımınız değil, tanımını yaptığınız o 
yazınsal tür utku kazanır. Tanımınızsa zaman karşısında silinip gider. Bu 
nedenledir ki tanımdan daha önemli olan yazınsal türün kendisidir. Onu 
tanımlarla ne anlayabilir, ne de anlatabilirsiniz. Çünkü öykünün tanım gibi 
kuralları, sınırları yoktur; duyarlığı ve çağrışımları vardır sadece. Tanımlar-
dan öyküye varmak yerine, öykünün kendisini yaşayarak ayrıntılara, bu 
ayrıntılardan biri olan tanıma varmak gerekir. Elbette ki onu da  hiçbir 
zaman mutlaklaştırmadan, değişmez kabul etmeden... 

Yazınsal türlerin tanımlanamayacağı konusunda pek çok yazın adamı 
birleşmiştir. Birleşmiştir de, o yazınsal türün ortaya konması söz konusu 
olduğunda,  yine dönüp dolaşmış, birçok tanımlardan yararlanmışlardır. 
Bunlardan birisi, değerli yazın adamımız, kuramcımız Emin Özdemir'dir. 
Ondan alacağımız kısa bir alıntının bu konuya ışık tutacağına inanıyoruz: 
"Öteki yazı ve yazınsal yaratılarda olduğu gibi, öykü için de bugüne değin 
tanımlar geliştirilmiş, türlü tanımlar yapılmıştır. Ancak bunların hiç birine, 
değişmez, kesin bir tanım gözüyle bakamayız. Çünkü toplumdaki gelişme 
ve değişme doğrultusunda yazınsal türler de gelişim ve  değişim gösterir. 
Bu yazınsal yaratıların belirleyici özelliklerinden biridir. Nice yıllar "olmuş 
ya da olabilmesi mümkün olayları anlatan kısa oylumlu yazılar" diye tanım-
lanmıştır öykü. Bunun gibi "İnsan yaşamından gerçeğe uygun kesitler 
sunan, bunun yere, zamana bağlayarak yapan" yazı türü denilmiştir. Daha 
değişik tanımlar da yapılmıştır. "Olayları ve kişileri tek yönüyle ele alıp 
anlatan, romandan daha küçük oylumlu" yazılar gibi. Çoğaltabiliriz bunları. 



--------- maviADA --------  

maviADA  güz 2006  

Ne ki bağlanabileceğimiz kesin bir tanıma ulaşacağımızı 
söyleyemeyiz.(Yazı ve Yazınsal Türler, Emin Özdemir, 
Karacan Yayınları, s. 184)  

   
  ÖYKÜYÜ İNADINA TANIMLAMAK 
"Şiirde anlam aramak, geceleri güzel öten kuşu bir 

damlacık eti için kesmeye benzer" der Ahmet Hâşim. Pek 
çok şair, kuramcı, öğretmen de bu anlayıştadır. Onlar ne 
kadar "Şiir açıklanamaz, duyulur" deseler de, hemen her 
koşulda onu açıklamaktan,  onda anlam aramaktan, tanımlar 
getirmekten  vazgeçemezler. Belki tanım o kadar kötü değil. 
Kötü olan yaptığı tanımın en doğru, değişmez olduğunu 
kabul etmek, sanatı bu kalıplar içinde dondurmaya çalışmak.  

Şu anda kendimi o çelişkiden bir türlü çıkamayanlara 
benzetiyorum... 

Sanat yapıtlarının tanımlanmasına başta sanatçılar kar-
şı çıkarlar. Çıkarlar da yine de onu tanımlamaktan vazgeç-
mezler. Berna Moran da tanıma karşı. "Birçok filozoflar 
tanımını yapmağa kalkışmanın boşuna bir çaba olduğu 
inancındadır. Güç tanımlanan bir kavram olduğu için değil, 
tanımlanamaz olduğu için." Berna Moran,  yeri geldiği zaman 
tanımın gerekli olduğunu belirtiyor, buna hoşgörüyle bakıyor: 
"Her biri sanat eserini değerlendirirken farklı ölçütlere daya-
nıyorlar. Bu ölçütlerden hangisinin geçerli olabileceğini nasıl 
kararlaştırabiliriz? Geleneksel bir görüşe göre bu gibi durum-
larda kavramların tanımlarını yapmak şarttır."(Edebiyat 
Kuramları, S:273). Adnan Binyazar ne diyor bu konuda: “ 
Her düşünürün insana bir yaklaşımı vardır. Düşünür de bu 
yaklaşımıyla bir kimlik kazanır. Hatta başka tanımlar  da 
yapılsa, bu tanım, yapılan başka bir tanıma taban tabana zıt 
da olsa, gene de bir düşünürün yaklaşımının  bir önemi 
vardır. Çünkü tanım, düşünürün ideologyasının kuramını 
belirler. Ayrıca, yapılan tanımda hem tüm insanı, hem de 
gerçek anlamda insanı belirleyen yönler vardır.(Ağıt Toplu-
mu,  Cumhuriyet Kitapları, s.38) 

Karşı ola ola tanımı pek de dışarı atmıyor sanatçılar. 
“Şiirin kırk kapısı var” denir.  Buna tanım diyebilir miyiz. 

Tam bir tanım olmasa da önemli bir saptama. Peki, şiirin kırk  
kapısı var da öykünün yok mu? Şiir gibi öyküye de en az kırk 
kapıdan girilir. Sözü yine tanıma getireceğim. Otuz dokuz 
kapıyı bırakır da  yalnız tanımını yaptığınız kırkıncı kapıdan 
yani kendi kapınızdan  girerseniz, tanımını yapılabilen otuz 
dokuz kapıyı  yüzünüze kapatmış sayılmaz mısınız?  Sana-
tın çağrışımlara açık varsıllıklarını dondurup, onu tek bir 
kapıya  tutsak etmiş sayılmaz mısınız? 

Bunları bile bile yine de bir bağlılığımız var tanıma. Açık 
söyleyeyim ki  güzel tanımları seviyorum. Hem de tanımlara 
karşı ola ola. Hem de sanatın o kırk kapısını göre göre. 
Bunun bir şablona bağlanmak, bir kolaycılığa kaçmak oldunu 
bile bile yapıyorum. Konuşurken, yazarken sık sık da yarar-
lanıyorum o tanımlardan. Örneğin, Cortazar’ın “Öykü nakavt-
la kazanmak zorundadır” sözü pek sevimli geliyor bana. 
Yakın günlerde kim söyledi bilmiyorum; "Has öykünün uçları 
açık olur" sözü de hoşuma gidiyor. Söylemek istediklerimi 
tam söyleyemediğim, bocaladığım yerlerde böylesi net 
saptamalar, tanımlar hemen imdadıma yetişiyor;  sıkıntılar-
dan kurtarıyor  beni. 

Tanımın aleyhinde bu kadar söz ettikten sonra biraz da 
yanında olayım.   Hoşuma giden tanımları yıllardan beri bir 
deftere yazdığımı söylersem şaşırmazsınız herhalde? Laf 
aramızda, isterseniz bunlardan birkaç tanesini kulağınıza 
fısıldayayım: “Öykü bir C vitamini hapıysa, roman o hapa 
eşdeğer bir kilo limondur. Roman, yerde türlü akrobasi 

hareketleri yapan akrobatsa, öykü bir ip cambazıdır”(Bedii Demirseren). 
“Hikaye yazmak, iki yanı uçurum olan bir yolda; roman yazmak ise en az 
dört beş şeritli bir otobanda araba kullanmak gibidir”(Aydoğan Yavaşlı). 
“Tepeden inmedir öykü. Birden bire dalar hayata. Uzun hazırlanmalara 
gerek duymaz. Bir görüntüden, bir çağrışımdan, bir “an”dan girer anlatı-
ya... Öykünün başlangıcından öncesi ile bitimden sonrası okura bağışlan-
mış gibi geniş bir özgürlük alanıdır”(Fahrettin Demir).  “Öykü merkezkaç 
kuvvettir”(Turgut Uyar). “Cenin nasıl dünyaya bir placenta içinde gelirse, 
her iyi hikâye de öyle kendine özgü bir gizem, atmosfer içinde  doğar. 
Kahramanlar, olaylar kendiliğinden gelir. Öykünün özelliği yoğunluğu. 
Fazla laf etmez, gerektiği kadar konuşur. Son derece hesaplıdır”(Haldun 
Taner). “Çağdaş kısa öykü yazarı düzyazının lirik ozanıdır, gerçekte çoğu 
kısa öykünün okur üzerindeki etkisi roman ve eski öykü türlerinden çok 
şiire yakındır”(Allen). “Her olağan nesnelerde tansıklı  öyküler gizlidir. Belki 
de  bir kaldırım taşının da öyküsü vardır”(Flaubert). “Öykü, bir şeyin iç 
denizindeki an, durum kesitlerine dönük kırılgan, etik anlatı. Romanla 
yatağı ayrı, taşıdığı mil farkı da farklı. Roman bir iklimdir. Öykü o sürenin 
çiçeği, rengi, ışıltısı, tınısıdır”(Ferudun Andaç). “Öykü az katmanlı, az 
soluklu,  çok gençken bile yazılabilecek bir şey(Adalet Ağaoğlu).  “Hikâye 
ve romanların hepsinin maksadı, insanların içine  bakacakları bir ayna 
tutmaktır”(Erskine Caldwell). “Hikayeye az kelime ile çok anlam sıkıştırıla-
bilir. Güzel yazılmış bir hikâye, değer  bilenler için bir ziyafet, güç beğe-
nenler için  bir doyurmadır. Hikâye bir iksir, bir özettir”(Antole France). 
“Hikâye, romanın durduğu  yerde  başlar. Hikâye, olaylarla ilişki kurmak 
değil, olayların ta kendisidir. Hikâye, geleceğe yönelmiş bir olaydır. Olayla-
rın büyüleyici gücü, hikâyenin de kendini gerçekleştirmesine omuz ve-
rir”(Maurice Blanchot).  “Hikâye, insan yaşamında büyük bir bölüm, anlık  
duygulanmalardır”(Rasih Güran).  “Hikâyede konu, birçok ham maddeden 
meydana gelmiş bir dinamit gibi olmalı. Hikâye, akılda durmadan büyüyen 
bir düşünce çığı meydana getirmeli”(Bekir Yıldız).  "Tasarlamaya ve göz-
leme dayanarak, insan yaşamından seçilmiş küçük an'ların parça parça 
anlatımını amaçlayan, genellikle birkaç sayfadan oluşan anlatı türü"(Yusuf 
Çotuksöken).  “Kısa hikâye yazarı, büyük bir meydan savaşında yer alan 
bir er değildir. O, geniş cepheli bir savaşın adsız çarpışmalarına katılan bir 
çetecidir. Toplumun kıyısında durur, silik insanlarıyla uğraşır”(Frank 
O’Connor). Tam bir tanım mı bilmiyorum ama, şunları da yazmaktan 
geçemeyeceğim: "Roman gücünü merkezden dışa doğru yayılan dalgalar-
dan alırken öykü tam tersine yayılan  ya da yayılmış dalgaları merkeze, 
odağa toplayarak, ana eylem  ya da durum ya da kişi ya da duygu içinde 
eriterek, seçtiği merkezi/odağı yoğunlaştırarak gücünü kazanıyor"(Nalan 
Barbarosoğlu). "Romanın tüm içeriğini tepeden tırnağa birbirine bağlayan  
bir iskelet yapısı vardır. Öykü ise  o anlamda kemiksizdir"(William O' 
Rourke).  "Bir ev için, apartmanın küçüğü demek ne kadar tarifte aksaklık 
gösterirse, hikâyeyi de romanın kısası saymak o kadar yanlış bir düşünce 
uyandırabilir"(Mustafa Nihat Özön). 

Bu kadar tanım  sanırım  yeter. 
Tanıma karşı ola ola  gizli bir tanımseverliğimizin olduğu da bir ger-

çek. Benim gibi sevdiğiniz saptamaları, tanımları  kimseye çaktırmadan 
bellek defterinize yazabilirsiniz yine de. Benden söylemesi...  
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Asım ÖZTÜRK 
 

Daha Gelmedin 
 
Daha dursaydı demeden  
O bir fırtınaya sevdalıydı 
Dalları kırıp gitti, 
Susuz toprakla baş başa bıraktı, 
Köküm, 
            Saçağım sesim olmadan 
Alev sarısı güneşin elinde yüzüm; 
Kaldım buralarda, 
 
Yaz beni şetçi, 
Savrulan tozumanın kanadıydım 
Umutlu vadilerimin serin çağlayanı, 
İzimi yok edin, 
Ben zamanı geçerken 
Gölgem asılı kalsın dolaplarda, 
Giysimin düğmesini çözün 
Özgürlük bir renk gibi 
Tenimin sıcaklığında; 
 
Daha seslenmeden 
Kapımı çalan bu umut, 
Yaşamın nabzında gezinen sokak, 
Yüzlerini benden saklayan 
Sarışın çocuklar; 
Açılsın okul kapıları  
Öğreti bir dilden öte  
Yaşanası bir sevda; 
 
Açılsın sözcüklerin dalları 
Tomurcuk sürülerim 
Kanat kanat insin, 
Mevsimin karlı yamaçlarından, 
Pembe çiçeğin zerdalisi 
Uçuşsun dilden dile, 
Serin su dalgın toprağımı uyandırsın, 
Söylesin uzun zamanların türküsünü 
Bir kuş kanadıyla,sesiyle 
Yaprak yenilensin, 
Taş kıvansın,daha gelmeden; 
Bensiz şenlensin buralar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şaziye ÇELİKLER 
 
En Büyük Marifet 
 
Yatağım, 
Bir ayı postuydu, kocaman, 
Safaride avlanmış değil, 
Babamı yemek isteyen. 
 
Yoksullukta; 
Çocuk en kolayıydı, 
Ama büyütmek zormuş, 
Anamın anlattığı binbir gece masalları gibiydi, 
Oysa sabahı olmayan bir geceydi yaşadığımız. 
 
Tipili bir kış gününde, 
Doğmak Sinik’te, 
Tek odalı kulübede,  
Lakabı komik olan 
Ebemin kollarında bakmak dünyaya, ağlayarak, 
Tarihe hiç geçmemek,  
Baharı hiç görmemek demek ya da.  
 
Büyük işler yaptık biz, 
Kimse bilmese de, 
Baharı gördük en azından  
Yaşamak, en büyük marifet değil mi  ve as’lolan. 
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Öykü Üzerine:  

   

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ 

 
ÖYKÜ’de Düşünsel SAVUNMA: 

 
Cengiz AYTMATOV Öykülerinde  

Ötekileşme Sorunu ve Tahrip Edilen Bellek Mekanları: 
 

”Ruhumuz bir oturma yeridir.” 
Gaston Bachelard 

 
Kişinin kendilik bilincine kavuşması, öncelikle 

“dıştanlık”ın kör bataklıklarına saplanmadan kendi içine 
dönmesine ve orada oturmayı öğrenmesine bağlıdır. Ortega 
Y.Gasset, kendi içinde oturmayı öğrenmeyen kişinin, hayvan 
gibi içine sığamayacağını  ve dıştanlığa gömülerek  asla 
kendini kuramayacağını söyler”.. 

Kişinin kendini çevreleyen şeyler dünyasında yitip git-
memesi için, onun, tarihselliğini sağlayan bellek mekanlarına 
tutunması ve orada kurduğu kendilik bilinci ile hem uzamsal 
boyutta dünyayla, hem de zamansal boyutta toplumsal 
geçmişiyle bağlantıya geçmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu 
bağlamda bellek mekanları, mitik kahraman Antheus’un 
toprağı gibi, kendisiyle temasa geçildiğinde ölen’i dirilten bir 
tinsel varoluş alanıdır. 

Yaşadıklarımız, düşlediklerimiz gibi, unuttuklarımızın da 
içimizdeki toplanma merkezi olan bu tinsel varoluş alanları 
(bellek mekanları), kendilik bilinci kurmanın en temel çıkış 
noktasıdır. Toplumsal ve bireysel anlamdaki tüm insani 
kazanımlarımızın barınakları, bu yüzden, sürekli bir biçimde, 
türleri üzerinde güce dayalı üstünlük kurma eğilimindeki kişi 
yada  kurumların ana hedefleri olmuştur. 

Cengiz Aytmatov’un eserlerinde, mütecaviz – mütegali-
be kesim tarafından ele geçirilmek yada tahrip edilmek 
istenen bellek mekanlarını, işlevsel özellikleri itibariyle; 

 
1. Deneyimsel/mimetik bellek 
2. Nesneler belliği 
3. Dil ve iletişim belleği 
4. Kültürel bellek  

Başlıkları altında dört ana bölümde değerlendirebiliriz. 
1. Deneyimsel / mimetik bellek 

Gün Uzar Yüzyıl Olur adlı romanının başlangıcında 
Yedigey’i, dostu Kazangap’a sağlığında verdiği sözü yerine 
getirmek ve onu Nayman Ana Gömütlüğü’ne gereği gibi, bu 
bozkır bilgesine yakışır bir biçimde defnetmek için büyük bir 
titizlikle uğraşırken buluruz;  

“Havutu devenin sırtına yerleştirme uzun zaman aldı. 
Sonra yuları başından geçirdi. Bu da bitince havutun üstüne 
renk renk, uzun püsküllü, halı nakışlı atadan kalma örtüyü 
serdi. Ukubalanın gözü gibi koruduğu örtü ve yepyeni gezi 
yularıyla Karanar’ı son kez ne zaman donattığını anımsamı-
yordu. İşte şimdi böyle bir fırsat çıkmıştı. 

Karanar’ın semerlenmesi bitince Yedigey hayvanı aya-
ğa kaldırdı ve yaptığı işten çok memnun kaldı. (..) püsküllü 
örtüsüyle deve, kendi cüssesiyle birlikte daha gösterişli bir 
binek hayvanı olmuştu. Gençler, özellikle Sabitcan, saygıde-
ğer bir kişinin cenaze törenine hazırlık yapmanın hiç de 
insana yük olmadığını; tam tersine, üzücü bir olay nedeniyle 
de olsa, böyle durumlarda gerekli saygıyı göstermenin 
kaçınılmazlığını görsünler anlasınlardı.” 

Yedigey’in amacı, yatılı okullar gibi sistemin toplu meditasyon mekan-
larında yetiştirilerek geleneğin mimetik /deneyimsel belleğinden koparılmış 
gençlere, geçiş dönemlerine ait geleneksel tavır alışı göstermektir. Ölüm 
gibi mutlak bir çözülüş karşısında toplumsal dayanışmanın, insanca pay-
laşmanın “kaçınılmaz”lığını“ gençler(..) görsünler anlasınlardı.”  Görmenin, 
ruha ulaşmadaki doğrudanlığı, her ne kadar ideolojik koşullandırmanın 
yapay engelleriyle karşılaşsa da Yedigey bu ölüm olayını, gençleri gele-
neksel tavırla yüzleştirmek için iyi bir fırsat olarak görür. 

Geçmiş’in ortaya çıkması ve bir anlama dönüşerek varlaşması için, 
şimdi’yi yaşayan birey’in onunla ilişki içine girmesi kaçınılmaz bir zorunlu-
luktur. Yedigey’in cenaze ile ilgili düzenlediği seremoni, böyle bir ilişkilen-
dirme amacına yönelik mesajlar içerir. Bu ilişki, bireye tarihsellik boyutu 
kazandırır ve onu daha derin bir yapı olan kültürel belleğe taşır. Yedigey 
bunu, geleneksel anımsama yöntemleriyle yapar, çünkü, bozkırın ortasına 
atılmış insanın, kimliğini tanımlayarak güven duyabileceği tutunma nokta-
larına gereksinimi vardır. 

Anthony P.Cohen, görünüşteki amaçları ne olursa olsun bu tür ritüel-
lerin, bireysel / toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırdığını ve bireyin toplumu 
yaşantılamasına neden olduğunu belirtir. İnsan, ritüel biçimlerdeki anım-
samalarla farkında olmadan sorumluluklar üstlenir, tarihsel olan’la yüzleşir 
ve toplumsal tine karışır. Yaşamın temel geçiş dönemleriyle ilgili pratikler, 
deneyimsel/alışkanlıklar yoluyla içimizde/belleğimizde barındıklarından, 
kendimizle ilgili görüşlerimizin ilerideki belirleyici gizil yönlendiricileri ola-
caktır. Bir bakıma geleceğimizi kuran gücün, bu ritüellerle beslendiğini ve 
yaşamın zorluklarına karşı bize direnç verdiğini söyleyebiliriz. 

Oysa tek boyutlu bir sistem formatına çakılmış Sabitcan, Nayman 
Ana’nın mankurt oğlu Jolaman gibi, kendisini kurtaracak olan her türlü 
anımsama girişime kapalıdır. Onun için, insanların uzaktan kumanda ile 
yönetileceği 20.yüzyılda, eski, modası geçmiş adetlerle uğraşma, ölü için 
deve bezeme ve kilometrelerce yolu çölde aşmaya çalışma gibi “zaman 
kaybettirici”, “saçma iş”lerin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü o, yazılı ve sözlü 
aktarımdan önce kişiler arası etkileşimin taklidi boyutunu kapsayan ve 
bireyin sosyalleşme sürecindeki ilk durağı olarak kabul edilen mimetik 
bellek’ten koparılmıştır. Ayrıca bu bellek mekanları, “burjuva yönelimleri”, 
“feodal kalıntılar” gibi, dönem için büyük suç sayılan aşağılamalarla tahrip 
edilerek dönülemez de kılınmıştır. 

Totaliter sistemlerin mantığını bu bağlamda sorgulayan Paul 
Connerton, devrimlerin, eski dönemlerin egemen bedensel pratiklerini 
reddetmesinin temelinde, kimlik nosyonunun bütün bu alışkanlıklar düze-
neği içine sinmiş olduğunu bilmesinin yattığını söyler. Reddedilen doğru-
dan bedensel deneyimin bizzat kendisi değil, içinde taşıdığı kişisel kimlik 
ve toplumsal tinidir. 

2. Nesneler Belleği 
“Merhaba Aral gölü, diye fısıldadı Yedigey!” 
İnsanın doğuştan nesneler dünyası içinde kendini bulması, onu, eşya-

lara çarparak, dokunarak, kendi sınırlarını tanıma olanağına kavuşturur. 
Küçük bir çocuk, ateşin yakıcılığını, bütün “yanarsın!” uyarılarına rağmen 
elini yakarak, taşın veya sehpanın sertliğini, bıçağın veya camın keskinli-
ğini kafasını, kolunu çarparak, keserek deneyimleri ile öğrenir. Böylece 
insan, ontolojik anlamda varlığının sınırlarını da kavramış olur. Nesne ve 
bilinç arasındaki bu eğitişimsel ilişkiden; kurguları insanlığın çocukluk 
dönemlerine uzanan hiyerarşik saygı, kutsama ve kurtarma öyküleri, 
kuralları ve inanç biçimleri ortaya çıkmıştır. 

Evrenin gizli bir ruhu olduğu ve bu ruhun onu kuran canlı cansız tüm 
varlıklara sindiği görüşü, insanları, yazgısal birliktelik içinde oldukları 
nesnel dünyaya karşı daha saygılı ve ölçülü olmaya yöneltmiştir. Eşyanın 
ruhuna gösterilen tazim, onda kendi yansımasını gören, beraber paylaştığı 
dünyadaki kader birliğini anlayan insanın, aslında kaygı ve endişe içinde 
merak ettiği kendi gelecek varlığına duyduğu saygıdan başka bir şey  
değildir. 

Nesne ile bilinç arasındaki eğitişimsel (diyalektik) bağın doğrudanlığı, 
edebi eserlerde özellikle mekan-insan özdeşikliğine dönüşerek kendini 
yansıtır. 
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Cengiz Aytmatov’un eserlerinde özel bir dikkatle işlenen 
mekan-insan özdeşikliğinin en güzel örneklerinden birisi, 
Toprak Ana adlı uzun öyküde karşımıza çıkar. Savaşta 
kocasını, oğullarını ve işleyen bu felaket süreci sonunda 
gelini Aliman’ı kaybeden yaşlı Tolgonay, “Ölüleri Anma 
Günü”nde, acısını paylaşmak, dertleşmek ve ortak geçmişle-
rinde kalan mutlu günleri yadetmek üzere tarlası ile konuş-
maya gider; 

“- Selamınaleyküm sevgili tarlam! Dedi yavaş 
sesle. 

-Aleykümselam Tolgonay. Yine geldin de-
mek? Görüyorum, biraz daha yaşlanmışsın, 
saçların bembeyaz olmuş… Aa, baston da 
kullanıyorsun artık. 

-Evet, güzel toprağım, yaşlandım. Ee aradan 
bir yıl geçti ve sen bir hasat daha verdin… Biliyor 
musun bugün “Ölüleri Anma Günü” 

-Biliyorum ve seni bekliyordum Tolgonay, 
ama bu defa da yalnız geldin değil mi? 

-Gördüğün gibi yalnızım, hep yalnız…”  
Tolgonay ile tarlası arasında, ortak geçmişlerinden bes-

lenen derin bir dostluk bağı vardır. Tarla / toprak, her yıl 
kendisiyle yüzleşen, ona emek veren bu yalnız ve ölümlü 
varlığı, yaşlı bir anne şefkatiyle kucaklar. Tolgonay, tarlasına 
baktıkça, onun yüzüne sinen geçmiş mutlu günlerini anım-
sar; evlilik heyecanı, ilk mahsulü dermenin coşkusu, çocuk-
larıyla toprağın tanıklığında gelişen, büyüyen sevgileri, 
yaşama olan inançları… Oysa şimdi, bütün bunların hepsi, 
onu sonsuz acılar içinde bırakarak terk etmişlerdir. İnsanlığın  
kendisini yok etme hastalığının ürünü olan savaş, bütün bu 
değerleri, felaketlerin acılar yumağına dönüştürdüğü bu yaşlı 
kadının nesneler belleğinden silmiştir. Artık Tolgonay’ın son 
dayanağı, geçmiş mutlu günlerinin tek tanığı olan ve emekle-
riyle ömürlerinin gizemini işledikleri “sevgili tarla”sıdır. 

3. İletişim belleği 
“Onun iki masalı vardı. Biri kendisinindi ve başka 

kimse bilmezdi. 
 Ötekini ise dedesi anlatmıştı ona. Sonra ikisi de 

yok olup gitti.” 
 (Beyaz Gemi) 
Evrenin bilinci olan insan, aynı zamanda örgün bir ileti-

şim düzeneğinin de kurucusudur. 
İnsanın kendisiyle ve evrenle kurduğu ilişkilerde geliş-

tirmeye çalıştığı anlam dizgeleri, evrenin yüzüne sinen yitik 
cennetin, yeniden keşfedilmesi, yeniden fethedilmesi, hatta 
yeniden yaratılması süreçlerinden oluşur. İnsan, biraz da bu 
yüzden bilerek kutsal kitaplardaki cennetten kovulmayı 
içeren günahı işleme yoluyla kendini gerçekleştirmek iste-
miştir. Kovulma motifli bu ilk günah, insan varlığının tanrısal 
alanın kontrolünden çıkarak kendilik olanaklarını yaratacak 
bir alan açma ve bu alanda kendi kesinliğini kavrama, yaşa-
ma tutkusundan kaynaklanmıştır, denebilir. 

Ne var ki, insan, bütün yaratıcı özellikleri kadar, kendi-
sini tahrip edecek olan özü de içinde taşımaktadır. 

Aytmatov’un eserlerinde, insanın özgür istemini dışla-
yan bu tahrip edici süreç, kendiliğinden ortaya çıkmaz, 
ancak, olumsuz güdüleme ve yönlendirmeler sonucu işle-
meye başlar. 

a-Tıkanan erişim alanları 
İnsani gelişme sürecindeki kazanımların kayıt merkezi 

ve varlık tabakaları arasındaki ilişkilerin ontolojik zemini olan 
iletişim belleği, bir veya en fazla üç-dört kuşaklık anıları ve 

bilgi birikimini kapsar. Genellikle içine doğulan bir ortam olan bu alan, 
kişilerin kendilerini gerçekleştirme sürecindeki kazanımlarıyla da gelişir ve 
zenginleşir. 

Kuşağa özgülüğü ve sürekli devingenlik içinde bulunması dolayısıyla 
iletişim belleği, toplumun geleceğini ele geçirmek isteyen siyasal erk sahip-
lerinin daima ilgi odağı olmuştur. Bu alanın biçimlendirilmesi ve yönlendi-
rilmesi  bir bakıma toplumun biçimlendirilmesi ve yönlendirilmesi anlamı 
taşıdığından, yönetimin şimdi’lik ve yakın geleceğe yönelik tüm pratik 
amaçları, dil ve iletişim belleğine yönelik yaptırımları gündeme getirmiştir. 

Aytmatov’un eserlerinde, iletişim belleğinin sağlıklı işleyişi önündeki 
başlıca engel; ceberut ve mütecaviz bir merkeziyetçi anlayışın, insanları 
önceden belirlenmişlik çıkmazına tutuklayan sloganik dayatmalarıdır… 
İnsan, ister dini isterse siyasi bakımdan olsun kendi iradesini dışta bıraka-
rak kurduğu her ilişkide kendini mahkum etmiş olur. Sabitcan, 
Tansıkbayev, Orozkul, Bazarbay, Grişan, Petruha, Koçkorbayev, Tanabay, 
Ordok, Abakir gibi kahramanların tamamı sloganik söylemlere tutuklanmış 
insanlardır. Bu anlatı kahramanlarının dünya ve yaşam hakkındaki konuş-
malarına, önceden dinledikleri kulaktan dolma ve sloganik bilgiler yön 
vermektedir. Bu durum, onların başkaları ile ilişkiye geçmelerini önleyen 
büyük bir engel olarak karşımıza çıkar. İnsan ilişkilerinde kendilik zemini 
olamayan bireylerin sağlıklı, boyutlu ve yaratıcı birliktelikler kurması da 
mümkün değildir. 

Gün Uzar Yüzyıl Olur’da Abdilhan, geleneksel söyleme tutuklanmış 
bir anlayışın insanlaşmış biçimidir. Kişisel inisiyatif ve iradesini toplumsalın 
baskısı karşısında tamamen yitirmiştir… Bu yüzden, Barakbay boyunun 
ileri gelenleri; “Yaşına başına bakmadan, kendi onurunu, bizim onurumuzu 
ayaklar altına aldı..(..) hepimizi rezil etti! (..) Töreleri, gelenekleri ayaklar 
altına aldı.” Diye, Begümay adlı genç bir kıza aşık olan Raymalı Ağa’yı 
cezalandırma görevini Abdilhan’a verdiklerinde, bu kararın insani boyutunu 
hiç sorgulamaz. 

Bu cehennemi yüz, “Seni iyileştirmeye karar verdik!” der ve sa-
ğaltma görevine, yaşlı akın’ın elinden tamburunu alıp yere çalarak, “sığırt-
macı ayakları altına alan öfkeli boğa gibi nazik aletin üstünde tepin(erek)” 
başlar. Sonra Raymalı adıyla bütünleşen meşhur atı Sarala’nın eyerini 
baltayla parçalar, hırsını alamayınca Sarala’yı yere yatırıp zavallı atın 
gırtlağını keser. 

Bütün erişim araçları (tambur, eyer, at) elinden alınan Raymalı, sü-
rünerek de olsa Begümay ile görüşmeye gideceğini söyleyince, bu sefer 
onu sürükleyerek bir kayın ağacına bağlarlar; çevresinde ateşler yakılır, 
tütsüye verilir, kamlar ve şamanlar kötü ruhları kovarlar, hoca Kur’an’dan 
ayetler okur… Koca akın Raymalı, böylece “iyileştirilmekte”dir. 

4. Kültürel bellek 
“Yedigey, ölünce beni Ana Beyit’e göm. 
Aral’la bu son görüşmemdir.” 
Kazangap 
Tipik bir bozkır bilgesi olan Kazangap’ın “Yedigey, ölünce beni Ana 

Beyit’e göm. Aral’la son görüşmemdir.” Sözleri, kendi içinde oturmayı 
başarmış bir insanın, fenomenolojik anlamda mekanla kurduğu özdeşikliği 
yansıtmaktadır. 

Yeryüzünün ruhunun insana geçtiğini söyleyen Hugo ne kadar haklı-
dır. 

Kazangap bilge, erdemli kişiliği ve geçmişe ait değerlerin toplandığı 
bir arketip görünümüyle adeta bozkırın ruhudur. Yedigey’in “Türünün son 
örneği” diye tanımladığı bu insan, toprağa verilmek üzere hazırlanmıştır. 
Yani geçmiş zamanların erdemli bilgeliğini temsil eden “son örnek” artık 
yoktur, toprağa verilecektir. Fakat, Kazangap’ın emanet edileceği toprak, 
sıradan bir yer değil, yüzlerce yıllık geçmiş ile şimdi’nin üzerinde buluştuğu 
Nayman-Ana Gömütlüğü’dür. Atalardan arta kalan’ı barındıran  bu bellek 
mekanı, Aytmatov anlatılarındaki mekansal dinamizmin genel karakteristiği 
doğrultusunda ‘anlam aktarıcı bir öge’ olarak karşımıza çıkar. Kazak-
Kırgız ruhunun topografik simgesi durumundaki Nayman Ana Gömütlüğü, 
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Kazangap’ın tarihsel dizge içinde kendini insan olarak kesin-
lediği, kimliğini onayladığı bir yerdir. 

Yaşlı bozkır bilgesi, bu bellek mekanına gömüldüğünde 
halkının tinselvarlığı ile bütünleşerek ölümsüzleşeceğine 
inanmaktadır. Yedigey’e onun için vasiyet eder ve yine bu 
nedenle Yedigey, ısrarla bu defin işleminin “türünün son 
örneği”ne yakışır olması için çabalar. Çünkü kültürel bellek, 
iletişimsel bellekteki gibi belirsiz, törensiz katılıma izin ver-
mez ve kendisiyle ilişkiye geçecek herkesi, özel günlere, 
ritüel hazırlık dönemlerine davet eder. Kişinin, bireysel ve 
toplumsal kimliğine ait temel parametreleri güvenceye aldığı, 
onadığı bu tür törenlere katılım yükümlülüğü ve katılım hakkı 
vardır. Kazangap’ın ölümü, hem kendisini hem de yakınlarını 
böylesi bir bellek koduna katılmak için “hak” ve “yükümlülük” 
sorunsalıyla yüzyüze getirir. Ne var ki, nesneler ve 
deneyimsel bellek kodları tahrip edilmiş Sabitcan, Sarhoş 
Damat, Şaymerden, gibi karakterler, Tanrı’nın ve ataların 
tinsel varlığını içinde taşıyan kültürel bellek kodlarına katılım 
yükümlülüğü veya katılım hakkı diye bir değer anlayışına 
sahip değillerdir… Böylesi bir yabancılaşma, “katılım 
yükümlülüğü”nü saçmalığa, “katılım hakkı”nı da zaman 
kaybına neden olan ‘boş uğraş’lar alanına dönüştürmüştür. 

Bu bağlamda anlatılardaki Sabitcan, Tansıkbayev, 
Şaymerden, Orozkul, Bazarbay, Bos, Tanabay vb karakter-
leri, düşünsel anlamda problem yitimine uğramış insanlar 
olarak değerlendirebiliriz. Problem yitimine uğrama, insanın, 
varoluşsal sorunlar/ın/a karşı duyarsızlaşması, hatta çoğu 
zaman kendisi için kurulan felaket sürecinin bizzat öznesi 
konumuna gelmesidir. Kişi böylece, Sabitcan örneğinde 
görüldüğü üzere; kodlarını çözemediği kültürel bellek değer-
lerine yabancılaşır ve daha da ileri giderek varlık sebebi olan 
bu değerleri aşağılar; “Eski masallara kapılmışsın sen, 
Yedike. Adamlar burada dünya çapında uzay işleriyle uğra-
şıyorlar, sen de tutturmuşsun “Ana-Beyit’imiz! Ana Be-
yit’imiz!” diyorsun. Kimin işine yarar senin Ana, Beyitin?(..) 
ihtiyar ıvır zıvır işlerle kimsenin kafasını şişirmeye kalkma.(..) 
Senin Ana-Beyit’in bana vız gelir, tırıs gider.” Toplu 
meditasyon mekanı olan yatılı okullar ve parti toplantı salon-
larında çekilen nutuklar, öğretilen bilgiler, genellikle ülküsel 
olanın bayağılaştırılmasına yönelik bir amaç taşıdığından 
buralarda yetişen nesiller, Sabitcan’ın kişiliğinde öne çıkarak 
bu değerleri “ıvır zıvır şeyler” olarak görürler. 

Bu durum Jolaman’a ‘şiri’ ile yapılan yalıtmanın 
Sabitcan’a  sloganik söylemle yapıldığını göstermektedir. 
Mitik dönemde, bilinç köreltme aracı olarak kullanılan şiri’nin 
işlevini, şimdi’de, kitlesel yalıtımlar ve yapay cennet tasarım-
ları için merkezce üretilmiş sloganlar üstlenmiştir. 

Prof.Dr.Ramazan KORKMAZ KİMDİR? 
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ÖĞRETİM Üyesi 
olan Korkmaz, halen Doğu Akdeniz Üniversitesi konuk 

proflarından. Edebiyat üzerine araştırma kitapları olan yazar 
CENGİZ AYTMATOV  üzerine geniş araştırmalarıyla da 

biliniyor. 

 

 
 
 

 
 
 

   
Güldem ŞAHAN 

TÜKENİŞ 
 
Pencerenin önüne çektiği tahta bir iskemlenin üstünde iğreti oturuyor-

du. Her an ansızın kalkması gerekecekmiş gibi tedirgindi. Sık sık dönüp 
kanepede uyumakta olan adama bakıyordu. Sonra yüzünü yeniden soka-
ğa çeviriyor, gözlerini bir noktaya dikiyor, dalıp gidiyordu.  

Adam yattığı yerde kıpırdandı, kadın yerinden fırlayıp kanepeye yak-
laştı. Eğilip nefesini dinledi. Terli alnına düşmüş kır saçlarını usulca okşa-
dı. Belli belirsiz bir bulut geldi geçti yorgun gözbebeklerinden. Acımakla 
sevmek arasında bir gitti, bir geldi yüreğindeki sarkaç. Gözlerinin altındaki 
morluklar belirginleşti. Adam uyuyordu. 

Mutfağa girdi. Akşam yemeği için hazırladığı sebze çorbasını süzgeç-
ten geçirdi. “Ozan bebekken yapardım bu çorbayı” diye düşündü. Yaşama 
sevinciyle ölüm telaşı arasındaki ince çizginin tam ortasında durdu. Çorba 
hazırdı. Etrafına bakındı, yapacak iş arar gibiydi. Saate baktı. Akşam 
olmak üzereydi. Mutfaktan çıktı, pencerenin hemen önündeki iskemleye 
oturmadan önce bir kez daha dönüp baktı Enis’e. Bebekler gibi uyuyordu. 
Durakladı. “Bebek gibi…” diye tekrarladı içinden. “Gibi değil, bebek” dedi 
yüksek sesle. Sesi içini dondurdu, tepeden tırnağa ürperdi. Uzun boylu, kır 
saçlı, orta yaşlarda bir adamdı o. Yüzündeki bu anlamsız duruluk ona hiç 
mi hiç yakışmıyordu. Hayır! asla yakışmıyordu. Enis’in yüzündeki bu 
zamansız saflığı silip atmak istiyordu. Eliyle yüzünü sıvazlasa, ya da ıslak 
mendille silse bir iyice? İstemsiz bir adım attı ona doğru. Birden durdu, 
öyle kıpırtısız kaldı birkaç saniye. Giderek kendisini rahatsız eden bu 
düşünceyi kafasından uzaklaştırmak için bakışlarını kaçırdı, arkasını 
dönüp iskemleye oturdu. Sokağa dikti gözlerini, yüzü taş bir heykel gibi 
kıpırtısız kaldı. Gün batıyordu. Evin önündeki akasyanın dallarına konmuş 
bir saka kuşu günbatımına karşı şakıyıp duruyordu. 

Akşamın alacakaranlığı yorgun bedenini usul usul teslim alıyordu. 
Gözkapakları ağırlaşmıştı. Gözleri yavaş yavaş kapandı. Tedirgin bir 
uyuşukluk kapladı  beynini.  

Yer gök gürlüyordu. Dünya dev bir ahtapotun kollarında beşik gibi sal-
lanıyordu. Çığlık çığlığa Enis’in üstüne atıldı. Enis soluğu kesilmişçesine 
sordu; “Ozan nerede?” Ozan mı? “Ozan! Ozan!” diye bağırarak yataktan 
fırladı. Ahtapotun kollarına yakalandı. Yerde yuvarlanıyor, kalkmak istedik-
çe sağa sola savruluyordu. Eşyalar yerlere düşüyor, camlar kırılıyor, do-
laplar devriliyor, duvarlar çatlıyordu. Sürünerek odadan çıkmaya çalışırken 
duvarlar eğildi, büküldü, kendi çevresinde döndü ve durdu. Ahtapotun 
kolları geri çekildi. Yer ve gök sustu, evren suspus oldu. Karanlıkta el 
yordamıyla odadan çıkıp Ozan’ı aldılar. Birbirlerine tutunarak, sarılarak, 
ellerini kollarını çekiştirerek, koşarak indiler merdivenlerden.  

Bir korku filminin orta yerine düşmüşlerdi. Şehir karanlık bir toz bulutu 
içindeydi. Uzaklarda karanlığın içinden yükselen alevler giderek büyüyor, 
kızıl bir aydınlık gökyüzüne yayılıyordu. Kumdan şatolar gibi çökmüş 
binalar, enkaz yığınları altında kalmış arabalar arasında yürüyorlardı. Yer 
aralıksız sallanıyordu ayaklarının altında. Ara sıra yoldan geçen arabaların 
farları sokağı aydınlatıyor, yol kenarlarına çökmüş kalmış insanların bü-
yümüş gözbebeklerine yansıyordu.  

İrkilerek gözlerini açtı. İki eliyle iskemlenin kenarlarına tutundu. Yer 
ayağının altında kayıyor sandı. Bütün bedeni titriyor, kalbi deli gibi atıyor-
du. Nerede olduğunu algılayamadı bir süre. Etrafına bakındı. İşte Enis 
oradaydı, uyuyordu. Derin bir iç geçirdi, sakinleşmek için derin derin soluk 
alıp verdi. Gözlerinde birikmiş yaşları sildi. Enis’in yanına gitti, yere çöktü. 
Kanepeden sarkan kolunun altına girdi. Göğsüne doğru sığındı. On sekiz 
sene bu kolların arasına sığınmıştı hep. Korktuğu zaman, üzüldüğü za-
man, ya da sadece sevilmek istediği zaman koşup bu güçlü kolların arası-
na atmıştı kendini. Enis kıpırdandı. Özden biraz daha sokuldu kocasına. 
Başını kaldırdı. Dudaklarına doğru yaklaştı, öptü. Enis uyandı. Öyle bakı-
yordu yüzüne, yalnızca bakıyordu. Bir tek kıpırtı, bir anlam kırıntısı…hiç 
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ama hiçbir şey yoktu bu gözlerde. Yalnızca bakıyordu. 
Özden onu öpmekle korunmasız birine tecavüz etmiş gibi 
hissetti kendini birden. Midesi bulandı. Enis’in kolunun altın-
dan çıktı ve hızla mutfağa girdi.  

Hava kararmıştı. Bütün ışıkları yaktı. Hala kendini kötü 
hissediyordu. Neden böyle hissettiğini irdelemiyordu. Bir 
yararı yoktu sorgulamaların artık. Yalnızca ne hissettiği 
önemliydi. Yüreğini ince ince kıyan acıma duygusunu, onu 
öptüğü için duyduğu suçluluğu, onu hala sevip sevmediği 
konusundaki kuşkularını, alıp başını kaçma isteğini, gece 
yatarken tüpü açık bırakıp birlikte ölmek hayallerini kafasın-
dan çıkarıp atmanın bir yolu olmalıydı. Bir süre düşüncelerini 
ertelemeyi öğrenmişti ama her geçen gün ve gece daha 
güçlenerek geri dönüşlerini engelleyemiyordu.   

Raftan bir sigara aldı, yaktı ve mutfak masasına oturdu. 
Nedense içeri gitmek istemiyordu. Enis’i görmek istemediğini 
fark etti birden. Henüz alt etmeyi başaramadığı suçluluk 
duygusu yeniden çörekleniverdi yüreğine. “Of! be” dedi 
yüksek sesle. “Offff! bee!” diye bağırdı sonra. Yılgın bir 
yavaşlıkla çorba kasesini doldurdu. Ekmek, kaşık, su koydu 
bir tepsiye ve Enis’in yanına gitti. Elinden tutup kaldırdı, 
sırtını minderle destekleyip oturur duruma getirdi. 

Artık ilk aylardaki kadar kötü değildi Enis’in durumu. 
Refleksleri çalışıyor, destek verilince oturuyor hatta yürüye-
biliyordu. Zor bir süreçti tüm yaşadıkları. Doktordan doktora, 
hastaneden hastaneye koşarak, akla gelebilecek her yola 
başvurarak, sevgiyle, umutla bu aşamaya gelmişlerdi. Felçli 
olan bölgeler yavaş yavaş açılmış, refleksler güçlenmişti. 
Anlamsız sesler de çıkarmaya başlamıştı bir süredir. 
Bebekler gibi! Yakında konuşacak diye umutlanıyordu 
Özden. Doktor beyindeki kara lekeyi silemedikleri sürece 
fazla umuda kapılmamasını söylemesine rağmen… “Umut 
biterse bir gün ben de biteceğim” diyordu. “Beyindeki 
hasarın tümüyle onarılması mümkün değil. Bilincin ne ölçüde 
açılacağını bilemiyoruz. Bazı beceriler edinecek, sözcükler 
öğrenecektir mutlaka ancak üç yaş çocuğu sınırlarında 
tıkanacağız büyük olasılıkla” diyordu doktorlar. Ozan’ın üç 
yaşında neler yaptığını hatırlamaya çalıştı. Konuşuyor 
muydu? Ah! evet, evet konuşuyordu tabii hem de ne çok 
konuşuyordu. Konuşuyor, gülüyor, her şeyi anlıyordu! 

Yanına oturdu. Kaşığı zorla eline verdi. Enis kaşığı sıkı 
sıkı tuttu, baktı, eli kucağında durdu. “Haydi, yemeğini ye!” 
dedi Özden. Kendisi yesin diye bekledi biraz, sonra giderek 
öfkelendiğini hissetti. Önce ayağıyla yerde tempo tutmaya 
başladı sonra yemek yememek için inat eden çocuğuna 
sinirlenen bir annenin sabırsız tavrıyla kaşığı elinden çekti, 
yedirmeye başladı çorbayı. Bir an yüzüne bakacak oldu; o 
duru, saf ve çaresiz bakışları gördü. Gözlerini kaçırdı, içi 
ince ince ezildi, sert tavırları yumuşadı. Konuşmaya başladı. 
“Haydi sevgilim! biraz gayret et. Öğrenmelisin, hatırlamalı-
sın. Seni çok özledim. Bu sen değilsin. Geçecek sevgilim, 
geçecek, eminim. Lütfen, lütfen yardım et bana. ‘Özden, 
sevgilim, gel yanıma, sarıl bana’ de! Haydi söyle, ne olur” 
Enis’in yüzüne yalvarırcasına baktı; ne bir ses, ne bir kıpırtı. 
Bakıyordu, yalnızca bakıyordu. Taş bebeklerin baktığı gibi. 
Taş gibi! Bebek gibi! Taş bebek gibi! Özden birden öfkelendi 
yine, “Bakma bana, böyle aptal aptal bakıp durma yüzüme” 
diye bağırdı. Kendi sesinden, söylediklerinden utandı. “Ah! 
sevgilim, canım benim. Nasıl bağırabiliyorum sana? Ne 
kalpsiz bir kadın oldum ben böyle. Ne olur affet beni!” diye 
gönlünü almak istedi. Ne bir ses, ne bir kıpırtı. 

Mutfağa sığındı yeniden. Bulaşıkları yıkadı, yıkadı, duruladı, tekrar 
yıkadı, duruladı, yıkadı, duruladı. Sularla oynamak gergin sinirlerini 
yatıştırıyordu.İşi bittiğinde biraz sakinleşmiş, durulmuştu. İçi soğumuştu 
soğumasına; ama şimdi de yoğun bir acıma duygusu canını acıtıyordu. 
“Bir daha  asla ona karşı sesini yükseltmeyeceksin, sabırlı olacaksın, 
sevgiyle hep  sevgiyle düzelebilir ancak!” diye kendi kendine konuştu. 
Söylediklerine inanıyor muydu? Emin değildi. Belki bu yüzden; kendini 
inandırmak için bıkmadan usanmadan yineliyordu bu sözleri. 

Çayın altını yaktı. Salona girdi, Enis’in yanına oturdu. Televizyonu aç-
tı.  Bir magazin programı aradı, buldu. Enis’in elini  avucunun içine aldı. 
“Canım, bak bu kadını pek beğenirdin sen. Ne kadar zayıflamış, değil mi? 
Ben de çok kilo aldım bu aralar. Rejime başlamam gerek. Neyse sen 
iyileşince birlikte yürüyüşlere çıkarız eskisi gibi. Sen de kilo aldın. Eee!  
yiyip içip yatıyorsun ama!” Kalktı, çay getirmek için mutfağa doğru yürür-
ken Enis’in bakışlarını üstünde hissetti. Aniden döndü, evet gerçekten onu 
izliyordu. Gülümsedi, Enis’in dudakları hafifçe kıpırdandı, sonra durdu, 
yüzündeki tüm mimikler silindi.. Bakıyordu yine, taş bebek gözleriyle. 

İki fincan çayla döndü Özden. Sehpayı önlerine çekti. Çayları koydu 
sehpaya. Enis’in yanına oturdu. “Enis!” dedi “Ozan bu ay gelemeyecekmiş. 
Dersler çok yoğunmuş, ancak finallerden sonra gelebileceğini söylüyor” 
Çaya uzandı. Enis’in eline tutuşturdu fincanı. Eliyle fincanı ağzına kadar 
götürmesine yardım etti. İlk yudumdan sonra  kendisi içmeye devam eder 
diye umuyordu, bekledi. İçiyordu işte. Özden çayın dökülmesini göze aldı. 
Yardım etmeyecekti. Etmedi. Kendi fincanını aldı. Doğal davranmaya 
çalışarak kaldığı yerden devam etti. “Hani… oğlumuz Ozan. Hatırlıyorsun, 
değil mi? Lütfen yaa, lütfen hatırla artık. Hiç değilse başını salla, elini salla, 
bir şey yap. Pekala! Enis Şahinoğlu, beni hatırlıyor musun bari? Özden! 
Özden! Özden! Sana bir şeyler anımsatıyor olsa gerek. Kim olduğumu 
hatırlasan yeter…gerisini boşver! Nasıl tanıştığımızı, aşkımızı, seviş-
melerimizi unutsan da olur...Adın Enis, soyadın Şahinoğlu, elektrik 
mühendisi olarak Akfa’da çalışıyorsun, yaşın kırk beş. Benim adım Özden 
Şahinoğlu, yaşım kırk, sınıf öğretmeniyim ama sayende ev hanımlığı 
yapıyorum yıllardır. Başka bir becerim yok yani. Yıka, ütüle, temizle ve 
pişir. Of be, yüreğim daralıyor. Bunları hatırlasan ne olacak sanki, boş ver! 
Unut gitsin. Sahi, nasıl unutabildin herşeyi  böyle? Nasıl silip attın 
belleğinden bunca yaşanmışı? Bana da öğret!” 

Günde onlarca kez tekrarlıyordu aynı şeyleri. Doktor önermişti bunu. 
“Sürekli konuşun onunla” demişti. “Kim olduğunu, kim olduğunuzu anlatın. 
İşe yarayacaktır”  

Mutfaktan bir sigara aldı, yaktı, balkona çıktı. Yazın ilk günleriydi. Ge-
celer balkonda oturacak kadar ısınmamıştı henüz. Balkon parmaklıklarına 
dayandı. Derin bir nefes çekti sigaradan. Son günlerde gergin ve sinirliydi. 
Enis’le uğraştığı kadar kendiyle de uğraşır olmuştu. Umutlarının tükendiği-
ni hissediyordu. Sigaradan son nefesi çekti. Üşümüştü, içeri girdi. 

 Kitaplıktan eski bir albüm aldı geldi, Enis’in yanına oturdu. Albüm 
sayfalarını yavaş yavaş çevirerek yumuşacık bir sesle anlatmaya başladı. 
“Bak bu annen. Fatma Şahinoğlu. Ne güzel bir kadın değil mi? Keşke 
hayatta olsaydı, yanında olurdu şimdi. Bana yardım ederdi. Aaa! Bak; 
Ozan’ın doğduğu gün, hastanedeyiz henüz. Bunlar benim annemle, ba-
bam…Kuşadası’na gitmiştik ya! evlendiğimiz yaz. Bak, kaldığımız otelin 
önündeyiz” Yan gözle Enis’e baktı. Tepkisini görmek istiyordu. Tepki 
yoktu, mimik yoktu, Enis bakıyordu, yalnızca bakıyordu. Birden güldü, 
çocuksu, yersiz bir gülüştü bu.Bir süredir böyle anlamsız gülmeleri vardı. 
Enis’in o erkeksi, dolu dolu gülmelerine hiç benzemiyordu ama; Özden de 
güldü. “Neden gülüyorsun?” diye sordu sonra. Enis yine güldü. Özden 
fotoğraflardan hoşlandığı için güldüğünü düşündü. Birkaç albüm daha aldı, 
getirdi. “Bak, bak bu fotoğrafımı sen çekmiştin. Bak…bu da…” Enis yorul-
muştu oturmaktan, oturduğu yerde kayıyor, başı sağa sola düşüyordu. 
Özden albümü kapadı. Birkaç dakika sessiz kaldı. Konuşmaktan bıkmıştı. 
Aylardır oynadığı tek kişilik bir oyundu bu. Bağlantısız, doğallıktan uzak, 
komik repliklerle dolu tek kişilik bir oyun. Kurgu da berbattı üstelik. Albümleri 
topladı, kitaplığa koydu. Enis’in koluna girip kaldırdı. Tutuk adımlarına uyum 
sağlamaya çalışarak tuvalete götürdü, sonra yatak odasına. Yatmasına yardım 
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etti. Işığı söndürüp çıktı odadan. Bütün bir öğleden sonra uyu-
muştu ve işte şimdi yine uyumak üzereydi. “Uyusun bakalım, 
belki uyuya uyuya dağılır beynindeki o kara leke. Neyse o kara 
leke? Uçaklardaki kara kutu gibi bir şey olsa gerek. Bir açabil-
sek o kara kutuyu” diye söylenerek çıktı odadan. 

Salona geçti, ışıkları söndürdü, tül perdeyi kenara doğru 
çekti. Biraz önce Enis’in yattığı kanepeye uzandı. Pencereye 
doğru döndü yüzünü. Ay bulutların arasında bir görünüp, bir 
kayboluyordu.  

Yıldızlar ne kadar da çoklardı, her zamankinden çok, her 
zamankinden büyük ve parlaklardı. Giderek yeryüzüne yaklaşı-
yorlardı. Deniz fırtına öncesi sessizliğe bürünmüş, sinsi ve 
kurnaz… Ansızın bir ışık patladı denizin içinden. Gökyüzüne 
kadar yükseldi. Işığa kesti her yan. Dev ahtapotun denizden 
karaya doğru gelişini gördü. Deniz kabardı, dev dalgalar  
dağlara doğru koşmaya başladılar. Simsiyah bir nehir olup 
aktılar. Şehir sular altında kaybolurken, üstüne kapaklanan bir 
dalganın altında kaldı Özden. Kollarına bacaklarına sürünerek 
geçen kollar, bacaklar, saçlar, kap kacak, masa, sandalye…Su 
altı şehirleri...kap kacak, masa, sandalye, kol, bacak… 

  “Bakın, burada bir şehrin kalıntıları var. Büyük bir deprem 
sonrası şehrin sular altında kalmış olduğu söyleniyor. İşte 
şurada bir evin duvarlarını görüyoruz. Merdiven gibi kat kat 
görünen yer…” Özden su altı şehrinde, bir evin balkonunda 
uyandı. Yerinden fırladı, yatak odasına doğru koştu; “Enis! 
Enis!” 

Enis bir ambulansın siren sesine takılmış hızla uzaklaşı-
yordu büyük komşu kente doğru. Özden bir terlik geçirebilmişti 
ayağına, bir de sırtına eski bir hırka. Ambulansın siren sesleri 
gecenin karanlığında yankılanıyor, uzaklardaki dağlara çarpıp 
çarpıp dönüyordu. Dağlarda ağaçlar irkiliyordu ve yaprakları 
titriyordu. Enis’in kalbi tik tak, tik tak……tik tak, 
tikkkkk…….“Öldü! öldü! diyorum size. Durun, durun artık, kesin 
şu siren sesini. Belki kalbi hala tik tak, tik, tak…..Duyamıyorum! 
Öldü mü doktor?” Kimsenin duymadığı çığlıklar, karanlık dağ-
larda yankılanan korku, durmayan siren sesleri…“Kalbin durdu-
ğu o kısacık süre… beyinde… kara leke?” “Ne lekesi?” “Beyin 
kanaması gibi bir şey mi yani?” “Kan gitmeyince beyine…” “Kan 
pıhtısı mı?” “Ozon tabakasının kara deliği…” Tik, tak, tik, tak, tik 
tak…” “Birkaç saniye bir ömürlük belleği siler mi yani?”  Tik, 
tak…tik tak! 

Özden uzandığı kanepeden kaçarcasına kalktı. Banyoya 
koştu. Soğuk suyu yüzüne çarpa çarpa yıkandı. Aynaya takıldı 
bakışları. Büyümüş  gözbebeklerinde korku çakmak çakmaktı. 
Elini yüzünde, derinleşen çizgilerinde dolaştırdı. Dağınık saçla-
rını  özensizce geriye attı. Yüzünü aynaya iyice yaklaştırdı. 
Hızla yaşlandığını görür gibiydi. Banyodan çıktı. Yatak odasına 
girdi, sessizce soyundu, geceliğini üstüne geçirip, yorganın 
altına süzüldü. Enis’in sıcağına doğru sokuldu. Korka korka elini 
yorganın altından uzattı, Enis’in kalbinin üstüne koydu. Tik tak, 
tik tak, saat gibi düzenli, sağlıklı. Rahatladı. Ayaklarını onun 
ayaklarına dayadı. Enis’in sevgiyle, istekle uzanıp kendisini 
yakınına çekmesini beklerken uyuyakaldı. 

Şehir arkalarında kalmıştı, bir korku yüreklerinde, bir de o 
keskin koku yanı başlarında! Ölüm kokusu! Solurken nefeslerini 
tıkayan... Ozan’ın ayakkabısına bulaşan kan lekesi. Toz toprak 
yüzler, büyümüş gözbebekleri. Deniz kenarında bir kamp yeri. 
Kıyıda, köşede kümeleşmiş fısıltılar, sessiz gözyaşları ve karan-
lıkta oradan oraya dolaşan gölgeler… kırk beş saniye…bir, iki, 
üç, dört…kırk beş, hepsi bu! Beyaz spor ayakkabıda kara 
kırmızı kan lekesi… Bulutların ardında ay, toprağa akan yıldızlar 
ve sular altındaki şehrin sessiz  yakamozları…Toprağı avuçla-
yan adam, toprak olan kadın, ağlayan çocuk, bir, iki, üç, dört, 
beş...kırk beş... 

Uyandı. Gün doğuyordu. Gümüşten bir ışık huzmesi tül 
perdenin arasından odanın duvarına kadar yansıyordu. Enis 

uyuyordu. Derin, rahat, karabasanlardan uzak, durgun bir deniz gibi. Özden 
özenerek baktı. “Ben de böyle uyuyabilsem keşke” dedi. Kalktı, evin her yanını 
dolaştı. Balkona çıkıp ufka doğru baktı. Güneşin ağır ve sancılı doğumunu 
izledi. Yorgundu, yatağa döndü. Yorganın altına girdi, üşüyordu. Enis’in sıca-
ğına sokuldu. Arkası dönüktü, yanağını sırtına dayadı, kolunu beline attı, 
gözlerini kapadı. Sevişmelerini anımsadı. Enis’in tenini özlemle kokladı. “Belki 
de bütün bunlar bir karabasandır. Uyandığımda ne kadar da gerçek gibiydi 
diyeceğim kötü bir düş. Enis benden önce kalkacak, giyinirken yine huysuzluk 
yapacak. “Beyaz gömleğim nerede, neden yıkamadın?” diye söylenecek. 
Duymazdan geleceğim. Sabahlığımı giyip kahvaltı hazırlamaya girişeceğim. 
Bir fincan kahve, bir iki lokma ekmekle geçiştirecek kahvaltıyı. Fabrikanın 
servisine yetişecek. Köşeye kadar koşarak gidip, bana el sallayacak”  

Özden Enis’in sıcağında uyudu. Düşünde bir hastane odasında yatıyordu. 
Saçlarına kırmızı bir kurdele bağlamışlardı. Annesi kucağında bir bebekle girdi 
odaya, Özden’e doğru yaklaştı, kucağına bıraktı bebeği. Özden bebeğini 
bağrına bastı. “Ozan’ım, canım benim” diye fısıldadı kulağına. Süt kokan tenini 
kokladı. Pembe geceliğin düğmelerini açtı. Süt damarlarının yeşil çizgileriyle 
gerilmiş göğsünü açtı, eliyle destekleyerek bebeğin ağzına yaklaştırdı. Küçü-
cük bir beden üstünde Enis’in yüzüydü göğsüne yaklaşan. Özden çığlık çığlığa 
bebeği kucağından atmak istedi. Özden bebekten kurtulmak için çırpındıkça 
bebek elleriyle göğsüne tutunuyor, kocaman açılmış ağzına sokmaya çalışı-
yordu. Bedeni bedeniyle birleşmiş, bir parçası olmuştu. 

Özden kan ter içinde uyandı. Elleriyle göğüslerini yokladı, karnına doğru 
indi sonra. Bebek yoktu. Derin bir soluk aldı. Alnındaki teri sildi. Yanında 
yatmakta olan Enis’i yokladı. İyi görünüyordu. Özden öyle yorgundu ki… 
karabasanlara teslim olmak pahasına yeniden uykuya bıraktı kendini. 

Yorgun uyandı. Enis’e baktı; o da uyanmıştı, yanında yatıyordu gözlerini 
tavana dikmiş, kıpırdamadan. Hani kalkmış giyiniyor olacaktı, beyaz gömleğini 
soracaktı? Enis’e yaklaştı, yanağına bir öpücük kondurdu, “Günaydın!” dedi. 
Enis baktı, taş bebek gözleriyle baktı, dudakları kıpırdandı. Anlamsız bir ses 
çıktı dudaklarının arasından, Özden sevindi, “Günaydın!” dedi bir kez daha. 
Enis ses verdi. Özden Enis’in “Günaydın” dediğine neredeyse emindi artık. 
“Haydi bakalım, tembel adam, kalkalım artık” dedi. Önce kendisi kalktı, üstüne 
akşam çıkardığı eşofmanı geçirdi. Karışmış, dağılmış saçlarını bir tokayla 
topladı.  Enis’e elini uzattı, kaldırdı. Gün başlamıştı ve iç acıtan bir değişmezlik 
içinde akıp gidecekti. Kahvaltı hazırlayacak, Enis’i yedirecek, kendi kendine 
konuşacak, albümlerin yardımıyla ona bir şeyler anımsatmaya çalışacak ve 
Enis hep o bebek gözleriyle bakacaktı, peltekleşen dilinin döndüğünce sesler 
çıkaracak, ara sıra gülecekti belki. Özden kendisini bekleyen uzun ve zor güne 
kendisini hazırlamak istercesine derin bir soluk aldı, bedenini dikleştirdi, kendi 
deyimiyle işe koyuldu. 

Kahvaltıdan sonra Enis’i salondaki yerine yerleştirdi, televizyonu açtı. Sı-
ğınağına; mutfağa doğru yöneldi. Enis’in onu izlediğini hissetti, döndü, bakışla-
rını yakaladı. Şefkatle güldü. “Neden bakıyorsun bana?” dedi. Enis de güldü. 
Özden’in heyecandan boğazı kurudu. Enis’e doğru yürüdü. Enis ağzını açtı, 
anlamsız sesler çıkardı. Mimiklerinde kıpırdanmalar oldu; uğraşıyordu, konuş-
mak istiyordu. Özden olduğu yerde durdu, bekledi. Enis bir şeyler söylemek 
istiyordu. “Hadi sevgilim, gayret, hadi!” dedi içinden. Enis birden vazgeçti. 
Dudakları kapandı, yüzü kaskatı kaldı.  

Özden  döndü, salondan çıkmak üzere birkaç adım attı ve Enis’in arka-
sından seslendiğini duydu. “Anne! anne!” Kalbi duracak gibi çarpıyordu, döndü. 
Bebek gözleriyle bakıyordu Enis yüzüne. “Anne!” dedi bir kez daha. Özden 
yanıt veremedi, göz yaşları yağmur gibi inmeye başladı gözlerinden. Aylardır 
gerilmiş olan tüm kaslarının yavaş yavaş çözüldüğünü hissetti. Anlamlı tek bir 
sözcük duyabilmek için aylardır bekliyordu Özden. Bu ilk sözcük “Özden” 
olabilirdi, “sevgilim” olabilirdi, “canım” olabilirdi ama bunu hiç beklemiyordu. 
Aklına gelmemişti nedense. Yavaşça Enis’e yaklaştı, yanına oturdu, elini tuttu. 
“Söylemek istediğin gerçekten bu muydu?” diye sorarcasına baktı gözlerine. 
Enis “Anne!” dedi, güldü.  

Özden o gece yatağını salonda hazırladı. Yer, gök, deniz birbirine karışı-
yor, dünya dev bir ahtapotun kollarında çırpınıyordu. Yıldızlar denize akıyor, 
akıyordu. Özden su altı şehrinin sokaklarında yürüyordu. Bir eliyle Ozan’ın, 
diğeriyle Enis’in elini kavramıştı.  Enis “Anne!” diye sesleniyordu. 
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          Niyazi UYAR  
 
BALONDAKİ KADIN 

 
Özdere’de dağlar denizin böğrüne bir bıçak gibi sap-

lanmış. Acı çeken, bıçaklanan Ege, koylarda bile kudurmuş 
gibi dövüyor kıyıları. Bu öfke Ege’nin değil, bu öfke 
Poseidon’un öfkesi. Acıyla, intikamla saldırıyor. Kıyılardan 
kopardığı her parça toprakla aşka geliyor. Aşka geldikçe geri 
geri çıkıyor, tekrar saldırıyor. Bu saldırı, böğründen bıçakla-
nan Ege’nin öfkesi, bu öfke Poseidon’un öfkesi.  

Kalemlik Kampı, geçen senelere göre nedense pek ka-
labalık değil. Günübirlikçilerin, çadırcıların azlığı gözle görü-
lür bir şekilde ortada. Geçen seneler iğne atsan yere düş-
mezdi. 

Çadırcılar, sabahın altısında Orman İşletmesi’nin kıyıya 
yakın yerlerde konuşlandırdığı tahta masalarda yer kapmak 
için ayaktalar. Eski senelerin alışkanlığından olsa gerek, bir 
iki parça eşyalarını masanın üstüne koyarak, uykularının geri 
kalanını tamamlamak için çadır evlerine dönmüşler…  

Çadır evlerde aşk başkadır. Hele doğallığı seviyorsan, 
yaşamını fantezilerle zenginleştiriyorsan, çadırda aşk baş-
kadır.  Bir de hiç durmadan efil efil esen rüzgâra kulak verdin 
mi… Çadırda aşk başkadır.  Küçük bir esintiyle hareketlenen 
kızılçamların iğne yaprakları birbirine çarpar.  İğne yaprakla-
rın birbirlerine çarpışı, on yıllık, elli yıllık, altmış yıllık kozala-
ra çarpışı adamın heyecanını zirveye çıkarır. Hele bir de bir 
ceylân gözlün varsa, 

“Düğünü nedecen, 
Düğün senin evinde, 
Gir oyna, çık oyna… 
Ya bir de bir çirkine yazılmışsan, 
“Ölümü nedecen, 
Ölüm senin evinde, 
Gir ağla, çık ağla…” 
Kalemlik Tepesi de öteki tepeler gibi saplanmış denizin 

böğrüne. Asırlık kızılçamlar, Poseidon’un öfkesinden korun-
mak için eli tüfekliler gibi direniyor Ege’nin vakitli – vakitsiz 
dalgalarına. Kızılçamlar eli tüfekli birer asker, koca koca 
kayalar da aşılmaz birer duvar olmuşlar.  

Ev sahibem bu yıl da konuk etti yazlığına. Konuk etmek 
demek, öyle Anadolu insanının konukseverliğinden değil 
hani! Hocam Nasrettin’in düdük misali, icabını yerine getir-
men koşuluyla. Çişli suların tadına bakanlar hayata böyle 
bakıyorlar artık. Paranın gül yüzü onları da güle  (!) çevirmiş.  

Kalemlik Orman Kampı’nın yan yamacında kurulan 
Merkez Bankası Dinlenme Tesislerinin konukları mağrur. 
Çevrede bulunanlara tepeden bakıyorlar. Paranın gül yüzü 
de onlara bu iyiliği etmiş işte. Denize girince kimse kimseden 
ayırt edilmiyor, hepsi yarı çıplak. Ayıp sayılan yerlerini el 
kadarcık kumaşlarla kapatmışlar.  

Avamın, lortların mağrurluklarına aldırdığı yok. Yüze 
yüze iskelelerine geliyorlar; sonra da oradan denize atlama-
nın mutluluğunu yaşıyorlar. Onların gelişleri, iskeleye neşe 

getiriyor. Mağrurlar da bastırılmış zevklerini yaşıyorlar böylelikle...  
Birden gözümü denizin mavisinden alıp göğün mavisine çevirdim. 

Ötelerden bir balon, rüzgârın akışına bırakmış, süzüle süzüle geliyor. 
Rüzgârdan yavaş, uçaktan hızlı; ava, keşfe çıkmış besbelli. Birisini arıyor, 
bir umudu arıyor gibi sanki. İçinde bir insan, bir kadın: Saçları, her bir yanı 
maviye batmış çıkmış bir kadın.  

Balon alçaldı, alçaldı, içindeki Mavili Kadın Ege’yle kucaklaşacakmış 
gibi alçaldı. Kalemlik Koyu sakinleri, Merkez Bankası’nın mağrurları, deniz-
le kucaklaşmayı bırakmış, balondaki kadını izliyorlar. Balondaki Kadın 
dürbünüyle sahili tarıyor. Az öncenin iskeleden atlayanları, dubada güneş-
leyenleri, yüzme bilmeyip sığda oynayanları, kumda oynayan sabileri, 
örtüsüyle, giysisiyle, haşaması ile denize girenleri, “bir sana; bir de umu-
dun enerjisine doymadım deyip sinerji yaratanları, bu ses Ulaş’ın sesi” 
diyen On iki Eylül evvelinin keskinleri, ben umudun arzunun şairi, ben 
sevdiğini kara kargaya kaptıran beceriksizler şahı İbrahim’i, ben 
Akyokuş’un boz topraklarından gelip denizin mavisiyle kucaklaşanı… ben  
ben  ben… işte o. 

Mavili Kadının dürbünü top sakalları beyazlamaya yüz tutmuş birine 
takılı kaldı. Kadın balonu o yöne çevirdi.  

Kadın, top sakallının gözlerine takıldı. Bu gözler, o gözlerdi. Yirmi beş 
sene önce görmüştü bu gözleri. “Ben gördüğümü, Allah billâh unutmam,” 
diyordu. Allah billâh unutmamıştı. Bu gözler, o gözlerdi. Yirmi beş sene 
önce, “bu gözler, bir deniz, bu gözler bir umman,” dediği gözlerdi. O gözle-
rin içine girmiş, bir daha da çıkamamıştı. Yirmi beş sene önce girdiği bu 
gözlerin içinde boğulup gitmek üzereyken Meşeli Tepe’nin insan azmanı 
tarafından saçından tutularak, alınıp kaçılmıştı. Bu elle dünü yok etmek 
istemiş, bu elle o gözleri unutmak istemiş, bu elle yeni bir hayata, merhaba 
demiş... Lakin becerememişti. Bu gözler, her seferinde onu ondan almış; 
yüz sene öncesine, yedi yüz sene öncesine, Yunuslar aşkına yola çıkar-
mıştı. Bu gözleri unutmayı çok istemiş; lakin becerememişti. Bu gözler, her 
an her yerde, uykunun en derininde, iki nokta ışık gibi belirmişti karşısında.  

Balondaki Kadın, kendinden geçti, denizin derinliklerine düşecekmiş 
gibi oldu, toparladı. Bir zaman hareketsiz kaldı. Sonra bu yolculuğa ne 
amaçla çıktığını düşünüp kendine geldi. Sürdü balonunu o gözlere. Sürdü 
balonunu yirmi beş sene önce görüp de tutulduğu gözlere. Vardı, tamam 
bu gözler dedi. Şimdi emindi. Yeniden daldı o gözlere, yeniden çarpıldı o 
gözlere. Bu gözler sıcacık bir düştü, bu gözler umuttu, bu gözler, aştı, işti; 
bu gözler oğul uşaktı. Bu gözler Kerem’di, bu gözler hayattı, bu gözler 
cennetten bir köşeydi… 

İyice yaklaştı, ip merdiveni uzattı. Bir çift el umuda sarıldı, bir çift el 
yaşama sarıldı. Bir çift el kavuşmaya tırmandı. Bir çift el yaşamla kucaklaş-
tı. İki el, bir el olarak sürdü balonu, mavi denizin üstünden mavi bulutlara 
doğru. İki beden yek beden oldu, maviliklerin arasında denizin seyrinde. İki 
can’ı üç’e taşımak için, özgürlüğü yaşadılar doyasıya…  

Niyazi UYAR KİMDİR? 
1959 Manisa Demirci Doğumlu. İzmir’de Türkçe Öğretmenliği yapıyor. 

İlk yazıları Kimse-Siz dergisinde çıkan UYAR’ın, Duşa Yolculuk adında 
iki baskı yapan bir öykü kitabı var. 
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maviADA ADINA Nilüfer Ünver Özyanık- Sayın Gezer 
ilk öykü kitabınız olan ‘’Hanife Nine’den Öyküler’’in 
okuyucuyla buluşmasının  25.yılındayız. Bu yapıtınızdan 
sonra ‘’Yürüyen Gece, Puslu Hüzün, Kırılgan Umutlar, 
Şenlet Öğretmenin Destanı’’adlı öykü kitaplarınız birbirini 
izledi. 2005 yılında ise ‘’Yürek Bağı ve Küçük Şirin Evin 
Gizleri’’ni okuyucuya sundunuz. On beş kitabınızın yarı-
dan fazlası öykü kitaplarından oluşuyor. Sorularıma bu 
noktadan başlamak istiyorum. Sizce öykü nedir? Sizi 
öykü yazmaya sürükleyen etkenler nelerdir?. 
N.Gezer- Sözlüklere göre öykü,’’Gerçek ya da tasarlan-
mış olayları anlatan düzyazı türü olarak tanımlanır, ama 
her yazarın öyküye, öykü konusuna yaklaşımı başka 
başkadır. Böyle olunca öykünün tanımı da yazara göre az 
çok değişebilir. Gerçekte konuya yaklaşım aynıdır diyebi-
liriz. Bu yaklaşım yazarın dünya görüşüne, yazın dünya-
sına, insana bakış açısına göre şekillenir. İnsanı sevme-
sine, insana karşı nefretine göre de öyküsü veya öyküye 
bakış açısı yön verir onun öykü dünyasına. 
 
 
N.Özyanık- Peki öykünün romandan ayrımı nedir? 
 
N.Gezer- Bu ayrımın oluşumunda konunun uzunluğunun 
kısalığının etkisi vardır, ama gerçek olan yazarın konuyu 
ele alışındadır. Ünlü Rus yazarı Çehov’un ‘’Bozkır’’adlı 
yapıtı buna örnek olarak gösterilebilinir. Bu yapıt oldukça 
kapsamlıdır. Bu yapıtın arka kapağına düşülen notta 
şöyle denir:’’Bozkır roman değilse bile uzun bir öyküdür 
.Çehov’un yazdığı öykülerin en uzunlarından, hem de en 
güçlülerinden biridir.’’(1) denilir. Romanda yazar daha bir 
özgürce konuyu ele alırken, öykü de bir kısıtlamayla karşı 
karşıyadır. Ele aldığı konuyu çok dikkatli irdelemek zo-
rundadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öyküyle Dolu  Geçen 25 Yıl 
 
 
 
N.Özyanık- Sizce kısa bir öykü mü, yoksa roman mı yazmak daha 
güçtür? 
N.Gezer- Roman uzun soluklu, araştırmaya yönelik bir yazın türüdür. 
Yazardan büyük bir emek ister. Öyküyü, aynı şiir gibi bir anda yazarın 
usunun dolup boşalması gibi, yazarı disipline eden bir yazın türü olarak 
tanımlayabiliriz. Öyküde başıboşluk yoktur. Öykü yazarı çok sıkı bir 
yazma kaygısı taşır. Onun için yazar başıboşluktan uzaktır. Yazma 
disiplinine taşır yazarı öykü… 
N.Özyanık- Masalla öykü arasında bir bağ var mı? 
N.Gezer- Masal ‘’genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan 
kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların ya da tanrıların başından 
geçen, olağandışı olayların yer aldığı anlatı türü’’(2) diye nitelenir. 
Yazarı belirsizdir. Ağızdan ağza değişime de uğrayabilir masal ama, 
öykünün geçmişine bir sınır çizilmiştir. Bir yazarı vardır ve yazarın 
geçmişi ve yazın yaşamı bellidir.  
N.Özyanık- Gazeteci-yazar Oktay Akbal bir yazısında    büyük öykü 
yazarımız   Sait Faik Abasıyanık’ın iletisini şöyle dile getirmiş: ‘’Yaz-
mazsam deli olacak gibiyim!..’’  Bir yazar için bu iletinin önemi nedir? 
N.Gezer: Bilindiği üzere Sait Faik Türk öykücülüğünün temel direkle-
rinden biridir. Yazmaya, özellikle öykü yazmaya karşı büyük ve içten 
bir tutkusu vardır. Bu ileti onun dur durak bilmeden öykü düşündüğünü, 
yazdığını iletir okura. Ondaki bu olağanın ötesindeki yapısal güzelliği 
Oktay Akbal gibi ünlü bir dostunun okura iletmesi insanı bir yanıyla 
sevindirici, bir yanıyla da özendiricidir. 
N.Özyanık- Siz öykü yazmaya ne zaman başladınız? Fen grubu öğ-
retmeni olmanızın ve yıllarca bu alanda çalışmanızın öykü yazmada bu 
dalın yararını gördünüz mü? 
N.Gezer.- İlk öykülerim Türk Dili Dergisi’nin Mart 1979 (sayı:336) 
yayımlandığına göre,1970’li yıllar öykü üzerinde çalıştığım yıllardır. O 
günlerde adı geçen derginin o sayısında iki öykümün bir arada yayım-
lanmış olması ( Muhbir Halil ve Zeybek Ahmet) beni öykü yazmaya 
karşı yüreklendirmiştir. O yıllarda ve 80’li yıllarda sürekli öykü ürettiğimi 
söyleyebilirim. Fen dallarındaki öğretmenliğim yazın dünyamda bir 
konuyu uzatmadan, özlü olarak anlatma gibi bir güzelliğe taşımıştır 
beni… Bu da oldukça yararlı bir sonuç değil mi?.. 
N.Özyanık: Gerçekten de öyle.  Oysa, bazen bir gazetenin köşe yazı-
sı, bir roman veya öykü okurken öyle uzun cümlelerle karşılaşıyoruz ki, 
ne anlatıldığını algılamak da bazen zaman alıyor veya ne anlatıldığı 
hiç anlaşılamıyor… 
Tekrar sizin yayın hayatınıza dönersek,  bugüne dek sizi yerli yabancı 
yazarlardan kimler etkiledi? En çok etkilendiğiniz bir öyküyü iletebilir 
misiniz? 
N.Gezer: Ben Köy Enstitüsü geleneğinden yetişmiş bir yazarım. Bu 
yüzden açıkça söyleyebilirim ki Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Mehmet 
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Başaran, Talip Apaydın, Adnan Binyazar, Emin Özde-
mir…gibi yazarlarla içli dışlı oldum. Onların yapıtlarında 
kendimi buldum. Özellikle öykü yazarları içinde Sait Faik, 
Sabahattin Ali, Oktay  Akbal ve Orhan Kemal her zaman 
yanı başımda bulunan yazarlarımdır. Onlardan hem çok 
güzellikler öğrendim, hem de yazın dünyamın gelişiminin 
güzelliklerini onlarda buldum…Dış ülkelerden ise Rus 
yazarı Çehov en çok özenle okuduğum bir öykücüdür. 
Çehov’un Varlık Yayınları’nda yayımlanmış olan, Mehmet 
Özgül’ün çevirdiği ‘’Köylüler’’ adlı yapıtındaki ‘’Vadide ‘’ 
adlı öyküsüyle, aynı yazarın öteki öyküleri elimden düş-
meyen öykülerdir. Benim yazın dünyamda bir öykücü 
olarak Çehov’un apayrı bir yeri vardır… 
N.Özyanık - Kendi öykülerinizden en çok beğendiğinizi   
okurlarımıza iletir misiniz? 
N.Gezer- Yazarın her öyküsünün kendi üzerinde apayrı 
bir etkisi vardır ama, ‘’Hanife Nine’den Öyküler’’in ikinci 
basımına eklemiş olduğum ‘’Bu Dağlar Eze Dağlar’’ ve 
‘’Varavara’’ adlı öykülerimin yeri benim için bambaşka-
dır… 
N.Özyanık- Bu öykülerin kahramanları kimler? Öyküleri-
nizin konusunu kısacık da olsa  anlatır mısınız? 
N.Gezer-‘’Bu dağlar Eze Dağlar’’ın geçtiği kırsal kesim 
İnegöl’ün Eymir Köyüdür yani benim doğduğum köy. Bir 
çobanın masal anlatmaya yönelik yapısı, çocukların 
hayranlığını taşır. O yüzden yazarın bulunduğu eve  
akşamları gelmesi için büyük bir özlemle adı geçen kah-
ramanı beklerler.  
‘’Varavara’’ ise çok değişik bir yapısı olan, giyimi kuşa-
mıyla son kerte garip bir insandır. Ormanda nereye gider-
se gitsin topladığı çiçekleri, meyveleri cebinde taşır ve 
çocuklara dağıtır. Bu yüzden çok sevecen bir insandır 
çocuklar için. Hiç kimse onun gerçek adını bilmez. Ona 
konulmuş ad yeni bir addır ve adı Varavara’dır. Bu 
öykülerin her ikisi de gerçek birer öyküdür.  Yaşamdan 
alınmıştır. 
N.Özyanık- Öykülerde bir ‘’ileti‘’ var mıdır? Yoksa yaşa-
mın kendisi mi bir öyküdür?, diye klasik bir soru sorsam, 
ne dersiniz? 
N.Gezer - Ne tür bir öykü olursa olsun, onun insana bir 
iletisi mutlaka vardır.Kuşkusuz yazar insanın özünü konu 
etmişse,onun da insana bir iletisi olması doğal değil mi? 
N.Özyanık- Öykü, insanların ‘’düş gücünü’’varsıllaştırma 
yönünde gelişmiş bir sanat mıdır? 
N.Gezer- Bütün sanatların insanın düş gücünü tetikleyen 
bir yanı vardır. Öykü de bir yazın sanatı olduğuna göre, 
aynı masal gibi o da düş gücünü güçlendirir. 
N.Özyanık- Ülkemizde genel olarak kitap okuma alışkan-
lığının düşük olduğunu biliyoruz. Okumadan, insanın 
yazın dünyasında gelişme olabilir mi? Kısaca söylersek 
okumadan yazma gelişebilir mi? 
N.Gezer- Okumayan insan tez körelir. Okumak insanda 
düş gücünü sürekli tetikler, yeni üretilere sürükler insa-
noğlunu… Onun için yazmayla okuma birbirini kesintisiz 
izlemelidir… 
N.Özyanık- Çağımız bilgi çağı, bu çağ yeni bir çağla içli 
dışlı:’’İnternet Çağı’’… Yaygınlaşan internet çağı sizce 
kitabın yerini alabilir mi? Bu çağla birlikte ‘’kitabın’’iyice 
gözden düştüğü söylenmekte. Siz ne dersiniz? 

N.Gezer- Kitabın kendine özgü bir sıcaklığı, insanın dokunma duyusu-
na derin bir etkisi vardır. Bir de elinizin altındaki kitap her an gözlerini-
zin önündedir. Kanımca internet çağı ne denli gelişirse gelişsin kitaptan 
ayrı düşmek olanaksızdır. 
N.Özyanık- Çok güzel bir söyleşi oldu. Bize zaman ayırdığınız için  
teşekkür ederim. 
N.Gezer - Bu güzel sorularla, benimle kurduğunuz sıcak iletişim için 
ben de teşekkürlerimi iletiyorum size… 

(1) Bozkır, Varlık Yayınları Basımı, Mayıs 1960 
(2) Dil Derneği Yayınları, Türkçe Sözlük Ağustos 2005 Basımı 
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televizyonlarda dış haberler, ekonomi muhabirliği, program editörlü-
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Öykü Üzerine:  

   

 
Hikayenin Yıldızı   Parlarken... 

 
Ayşe  Kilimci 

 
Bundan bir hikayeci olarak en çok ben sevinç duyarım. 

Ama, acaba sahiden sandığımız gibi mi? Öyle olsaydı, usta 
Tarık Dursun K.: ‘Ey hikaye okumaz milletim, hikaye günün 
kutlu olsun!’ der miydi? 

Hikaye insanın her şeyi unutup, yaşadığına şükretmesi. 
Yalnız olmadığının kutup yıldızı. Kör geceye sıkılmış kurşun. 
Düğümü çözmez belki, ama, ses getirir. 

Bana sorarsanız hayatlarımızı güzelleştiren, sıkıntıları kat-
lanılır kılan bir mucize, hikaye... 

Zor da üstelik, şiirle atbaşı gider. Yazana kan terletir. Onca 
emekle yaratılır, okuyuvermesi kısacıktır. Aslında tam da günü-
müzün hızına  uygun yazı türüdür, kısa, özlü, akıllı, okuyandan 
da aynı aklı, feraseti, güzellik mayasını bekleyen... 

Gelir, sarsar, göze fer, akla açıklık, dünyaya güzellik ka-
tar,başınızın üstüne gökkuşağını çizer, çekip gider. 

Öyle çabuk gelir,dünyanıza mührünü basar, öyle tez yok 
olur, şaşarsınız, ama siz artık onu okumadan önceki siz değilsi-
nizdir, farklı ve daha güzelsinizdir... 

Keşke insanlarımız güzel hikayeler okuyup, kendi hikaye-
lerini de güzel yaşayabilseler... Hikayenin yıldızı sahiden parlı-
yor olsa keşke... Darlık en şiddetlendiği yerden açılmaya koyu-
lurmuş, belki bu sandığımız odur, yani dibe vurduğumuzun en 
kaçınılmaz olduğu günlerde, su yüzüne çıkmaya, kim bilir belki, 
neden olmasın sahici insan olmaya, başkalarını da fark etmeye, 
düşünmeye, sorular sormaya, insanlarla elele bir halaya durma-
ya yekindiğimizin vaktidir... Hikaye denen can simidine sarılarak 
koyulmaktayızdır bu dediklerimize... Ya da öyle olduğunu san-
maktayızdır... 

Umutlu olmak istiyorum, olamıyorum. Çünkü pek çok alan-
da kısıtlı ve umarsızken tek birinde yükselişe geçeceğimize 
inanmıyorum... 

Potansiyel okumaz yazmazlarımızla, kültür politikasızlığı-
mızla, insanlığın ütopyaları yok edilip durmaktayken, çoğumuz 
dünyamızı kıpırtısızca seyredip dururken, 

Koşuşturup hazlar keyifler peşinde dolanıp da düşünmeyi 
tartışmayı savsaklar iken, yalnızca oyalanmayı yeğ tutarken, 
bana ne demekte bunca ısrarcıyken, kendimize bunca yabancı-
laşmış, yitip gitmişken, nasıl hikaye? 

Dilimize sahip çıkamazken, hangi dünyanın ne tür insanı 
olacağımızı şansa bırakmışken, düşlerimiz, günlerimiz, sözleri-
miz bir örnekken, bilmiyorum, nasıl olacak? 

Ama mutlak olacak... Şu dünyada insana hikaye kadar 
yoldaşlık eden, onu tıpışlayan, aklına akıl fikrine ufuk katan bir 
başka yazı türü göstermek zorken sanırım bu dediğimiz  ola-
cak... Ana hakkı gibi tıpkı, geç anladık, daha da anlayacağız 
hikayenin görkemini, vazgeçilmezliğini. Ona can simidi diye 
sarıldıkça, diğer düğümleri de çözeceğiz. Hem dünya daha 
güzel olacak hem biz... Onun yıldızı parlarken ona uzanan 
ellere de yıldız tozu bulaşacak, ortalık ışıl ışıl olacak...(Yamalıklı 
böğrüm, neler ister gönlüm...)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ayşe KİLİMCİ 

 
BEŞİBİYERDE 
 -     Adın nedir hatun kişi? 
 -     Bilmez misin efendi ağam? 
-      Bilirim bilmesine, gene de söyleyiver. 
-      Altun. 
-       Kimlerdensin? 
-       Sabırlılardan. 
-       Ananın adı? 
-       Hani en evvel babayı sorarıdınız? 
-       Benim usülüm böyle, hem ne farkeder? 
-       Anam Boncuk Nimet, babamı soracaksan… 
-       Yok, sormayacağım. Onu anana sorduyduk. Doğrusunu o bilir. 
-       Haklısınız Münkir Bey. 
-       Bana bey deme. 
-       Yasak mı? 
-       Hep böyle geveze miydin Altın hatun? 
-       Yok vallahi değildi. 
-       Yemin yok! 
-       Peki, yok. 
-       Dinin? 
-       İslam, bin şükür. 
-       Yorum yok! Mezhebin? 
-       İmam-ı Azam Ebü Hanifi 
-       Neyse, bin şükür demedin. 
-       Diyeceğidim tam, ağzımdan aldın ağam. 
-       İyi ki demedin, öbürleri de öyle diyor, biz sizle papazı buluyoruz. 
-       Herkeşe böyle mi edersiniz af buyur? 
-       Nasıl herkeşe? 
-       Bütüüün cihana, başı leh tahtasına vuran insanların cümlesine, 
-       Evet, sorgu hep aynı sorgu. 
-       İslamın şartı? 
-       Beş a canım, bu da sorulur mu? 
-       A canım yok, bunları belletmediler mi sana? 
-       Bellettiler Münkir ağam, kur’an kursuna gittiydim küçükken, bi defterimiz 
vardı, teek tek soruları, karşılıklarını yazdırırlardı. 
-       Tuttun mu denileni? 
-       Tutmaya çabaladım, kusurum olmaz mı... 
-       Neleri tuttun, neleri bilirsin, söyle. 
-       Besmele çekmesini bilirim, kelime-i şehadet getirmesini, islamın şartlarını, 
sonra kulhüvallahiyi, elhamı, rabbiyesiri, Ayet-el Kürsi’yi az bişey işte, evin 
kapısını koruyacak kadar birkaç satırını, Yasin-i Şerif’i de ızıcık, pek az. O 
kadar okurudum, aklıma girmez idi. Kendi dilimden ilahiler bilirim, darb-ı mesel 
bilirim, türkü çığırırım... 
-       Bunlarla mı yaptın kulluk görevini? Şarkıyı türküyü şöyle koy, kalsın. 
-       Çok kalpten okur idim, gönülden. Nasıl içim titrerdi anlatamam. Hele kine 
Allah deriken, bin Allah dökülür idi dilimden... 
-       Biliyoruz, o faslı biliyoruz. 
-       Deme, sahi biliyor musunuz? 
-       Senin unuttuklarını bile. 
-       O nasıl oluyor Münkir ağam? 
-       Kayıtlarınızda var, biz çözüp okuyoruz. 
-       Beni çözüyorsun... Okuyorsun... 
-       Evet, olmaz mı? 
-       Olur elbet, olma mı... Amma güc iş, onca insan, breh breh... 
-       Sen esela, bir Rabbiyesir ile bir namazı baştan sona kılarmışsın, öyle mi? 
-       Yapmışımdır, bana güven olmaz. 
-       Yapmışsın, işte kayıtlı, ilk evliliğinde, gerdek girmeden namaz kılmışsın 
tek sureyle. 
-       E ne edeyidim Allahının aşkına, sen söyle. Yaşım on dört, bırak sure 
okumasını okumam yazmam yok. Tamam kur’ana gidiyorum, ama, orada iki üç 
şey belletmişler, eh, nikah helecanı, bildiğimi de unuttum. Kala kala en sağlamı 
Rabbiyesir kaldı, Rabbim beni bilir. 
-       Bilir elbet, dilinizin ucundaki değil, kalbinizin sırrındaki önemli bize. Gene 
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de daha ciddi olabilirdin. Olamaz mıydın? 
-       Olurdum, haklısın. 
 -      Peki, kimlere gelin indin, ilkinde? 
-       Recep Ustalara. 
-       Recebin kendine mi ? 
-       Yok, büyük oğluna. 
-       Ne kadardı oğlu? 
-       Valla yirmiye değdi değmediydi. Ben on üç yaşımdan 
yenile gün aldıydım,daha üstümü bile görmemiştim, kendimi 
bilmemiştim, avratlığı ne bileceğim?Orduya asker toplanıyordu. 
Mürvetini görelim demişler. Ben de yalnızıdım, anasız babasız. 
Halalarım’Altun’u sırlı sıtırlı gelin edelim de bizden çıkıp çıkışsın 
‘demiş. Eh, insan emaneti ağır olur, onların işini tutsan bile, 
yüksün. 
-       Bırak şimdi halalarını,işin aslını anlat. 
-       Recep ustalar balığa çıkarıdı, sandalları vardı. Eh, çabuk 
tarafından istediler beni. 
-       Kocan da mı balıkçıydı? 
-       Öyleydi. Trabzondur ilumuz/akçe tutmaz elumuz/hamsi 
baluk olmasa/ne olurdi halumuz? 
-       Hoş, aferin. Peki hamsi baluk ile eliniz ağzınıza yetti mi 
Altun hatun? 
-       Yok ağam, yetmedi. Zaten gelin indik bismillah, boynuma 
kayınbabam bir beşibiyerde takdı, görüp göreceğim rahmet bu 
idi. Damat üç günün içinde beni 
koydu gittii... 
-       Nereye gitti? 
-       Hani herşeyi bilir idin? Ama bana komşular söyledi, dedi ki, 
yavrum gitme o eve /o evler basılacak /Angara emir verdi /erat 
toplanılacak. 
-       Bunun çözümü ne oluyor, ne dedin sen şimdi? 
-       Yaniya şanlı ordumuza asker lazım idi, eli silah tutar yaşta 
herkes haydi yallah cepheye. Bizim er de, yani üç günlük er on 
sekizine basmış idi. 
-       Eee, sonra. 
-       Bak, meraklandın gördün mü. İşte davulu dövdüler, ata 
biniş ettirdiler, silah sıkıldı, görüm görüldü, kapı değiştirdim, üç 
gün halvet olundu... 
-       Halvet evlilik mi oluyor? 
-       Eh işte onun gibi bişey, kulağasma. Biz üç gün erimle aynı 
yastığı paylaştık, gitti. 
-       O kadarcık mı? 
-       O kadarcık. 
-       Sonra? 
-       Sonra ben çıktım sandala. Eyi tutarım ha, oltam bereketli-
dir. Elim de bereketlidir, diktiğim tutar benim. Etsiz yemek 
vururum ocağa, sanırsın etli, öylene tatlı düşer. 
-       Bir daha görüş etmediniz mi? 
-       Ne görüşü ağam, memleket yandı tüttü. Bu bizimkisi 
gittiğinin üstünden bi yıl geçtikten sonra bi ara tebdil havaya 
geldi, yaralanmış. Ben de o geçen zamanlarda kendimi bildiy-
dim gayrı. Bi hafta kaldı gitti, işte benim büyük oğlan o vakit oldi. 
-       Anlaşıldı. Sonra? 
-       Sonrası canıyın sağlığı. Biz doğurup dokuduk, oğlumun diş 
hediğini yaptığımızın peşinden, babasının künyesi geldi. 
-       Pek de erken olmuş canım. 
-       Eh, sizin takdiriniz. Ama millet hep kırıldı harpte. Biz kalan-
lar da kırıldık say,öylesine. 
-       Siz nasıl kırıldınız? 
-       Eh ağam, cezve kadar eri olanın kulpu kadar feri olur 
bilmez misin. Kaldık tığ teber şah-ı merdan ortalık yerde. Bir 
kuru sandalınan çocuk büyüttük,işte madalyamızı da kıbleden 
taraf astık. Vatan sağolsun elbet. 
-       Mülk Allah’ın, vatan da... 
-       Ama can da bizim... 
-       Töbe de! 

-       Töbe ama çok çektik be ağam. Sırtıma dayak olacak insanım yokudu, 
halın nedir diyecek kaynım bacım yokudu. Bir beşibiyerdem vardı boynumda, 
sıkıldıkça ondan yedim. Bozdum, harcettim, kalanıyla Reşat aldım. Sonra 
mısırlar da olmayıverince, un almaya, bulgura harcettim, muma, bebe için ıvır 
zıvıra, hiç sırt baş çul çapıt almadım gene de beşibiyerde uçtuu da gitti. 
-       Beşibiyerdeni geç, önemlisini anlat. 
-       Ondan önemlisi var mı? Oğlan diş çıkardı, apaladı yürüdü. Sonra yaşına 
girdi, sonra birkaç yaşına daha girdi. 
-       Sonra? 
-       Sonra ben gene gerdeğe girdim, mecbur ağam... 
-       İkinciye vardın öyle mi? Bu kimdi, ne iş tutardı, mutlu oldun mu, onda 
durdun mu? 
-       Buu, hangisiydi, haa iki kızımınan küçük oğlumun babası idi bu. İsmayıl. 
-       Kimlerin İsmayıl? 
-       Dudu karının oğlu İsmayıl. Bize komşu köyden idi, birkaç küçük tarlası 
vardı. Aman öyle küçümencik tarlalardı bi görsen, İsmayıl kendini ağaca 
urganla bağlar öyle sürerdi tarlasını, kazma küreğinen. Set set böyle, bi 
uçsa gariban erim, tıngır mıngır uçurumun dibinde bulacak kendini... 
-       Bağlarıdı urganı beline, ipin ucunu da ağacın gövdesine, öylecene 
kazmayınan kürekinen belinen tarla açardı, altın gibiydi bi karış toprak bizim 
orlarda... 
-       İsmayıl ile ömür sürmüşsünüz epeyi. 
-       Eh işte ona varır varmaz oğlana yüklendim, küçük oğlana. Bu arada ilkim 
de kardaşını sırtına bağlayıp gezdi yattı, ona ağalık etti. Allahı var İsmayılım da 
öte git demedi öbüründen getirdiğim oğluma. Derken işte 
oğlanlar ortaya çıktım çıkıcam deriken bu sefer bu ikinci kocamın tertibi geldi, 
yaşı tuttu. İsmayılcağızımın ayağı aksak idi, çabuk yorulurdu. Belki o sebepten 
hemen askere alınmamış,yirmisinden sonra çağırdılar, eh davet 
mühim yerden, derhal gidildi. 
-       Nereye? 
-       Çanakkale! 
-       Bendeki kayıtlara göre de öyle, doğru diyorsun. 
-       Yalan borcum mu var ağam... 
-       Sen Münkirzadelerle nasıl konuşulacağını bile bilmiyorsun be Altun 
hatun, seninle ne yapacağız... 
-       Ahanda ömrümü sermişim önüne, çekmişim çekeceğimi, yanmışım 
tütmüşüm, 
ömrümün ırgatı olmuşum. Ne altunu, bir pul gümüş bile etmemişim, ölümden 
öte köy mü var... Ko burda da çalışayım, zaten alışık değilim ki yatmaya, 
kabahatli gibi geliyor şuncacık yerde uzanıp yattığım. Bakma şimdi sana cevap 
veriyorum diye değil, senden eveli de sonrasında da yatmaktan zor sunaca-
ğım... 
-       İki oğlun var, iki de koca aldın şu ana kadar. 
-       Dur dur, ekle o defterine, kocam askere alınıp da Çanakkale’ye saldıkla-
rında, ben ikiz kızlarıma yüklüymüşüm,  bilmiyordum... 
-       Etti dört... Sonradan başka çocuğun oldu mu, dörtle kapattın mı defteri? 
-       Dörtte kaldık. 
-       Dokuz ay sonra ekizler doğdu, ama, İsmayıl’ım görmedi. 
-       Hadi be... Hay allah. 
-       Ben de öyle dediydim o vakit, ama, sana uymadı bu söylediğin... 
-       Sanırım ufukta üçüncü görünüyor. 
-       Görünür elbet, dört bebe başımda, iki karış tarla dağın başında. Belime 
urgan dolayıp kazmaya çabalıyordum nafile yere... Toprak bile yummuş ağzını, 
bir şey püskürtmüyor... Yer tütüyor, gök bastırıyor. Bunların taktığı beşibiyerde 
de tez vakitte tükendi. İlkim büyüyüp yetişti, aldım onu, sırtıma sarıp götürdüm 
öteki köye, kendi köyüme, dedesigile bıraktım. Bu oğlunuzun emanetidir, 
dedim, babalığı Çanakkale’de. Döner mi  dönmez mi bilinmez. Ben ara ara 
gelir görürüm, kardaşlarını görsün soğumasın diye yanımda da götürürüm, 
ama, şimdi hepimiz acız. Siz birlikte aç kalın, biz benimkilerle aç kalalım. 
-       Ne dediler? 
-       Ne diyecekler, haklısın gelin, dediler. Benimkiler zaten öncekiler, şimdiye 
kadar bildiklerin, sonrakiler, bundan sonra sorup da bileceklerin hep gelin 
dediler bana. Hepsi beşibiyerde taktı yüzgörümlüğü, bütün 
beşibiyerdeleri, beş beşibiyerdemi de satıp yedim, mecbur öyle ettim... 
-       İkinci beşibiyerde de satılıp yenildi. Beline urgan bağlayıp uçurum kıyısı 
tarlacıklar sürüldü. Sürülmeyip sürülür gibi edildi. Ürün vermedi ama ürün alınır 



--------- maviADA --------  

maviADA  güz 2006  

gibi yapıldı. Peki kocan? 
-       Çanakkale’de kaldı, herkes gibi. 
-       Herkes orada mı kaldı, neden? 
-       Neden mi? Bunu sen mi soruyorsun ağam? Herşeyden 
haberdar olan? 
-       Sınıyorum, defter kayıtlarını karşılaştırıyorum. 
-       Kurtuluş için işte, her evden bir yahut birkaç şehidimiz oldu 
Çanakkale’de. 
-       Sen ne yaptın millet cephede ölürken? 
-       Yetiştim, serpildim. Güzel kızıdım. Akça pakça, beline 
kadar örüklü, parlak yüzlü, temiz nefesli, hamarat, şen şakrak. 
Onca ölüm kıtlık kırım onca çocuk yüzümün rengini soldurmadı. 
-       İçinin hevesini de soldurmamış. 
-       Öyle ağam, soldurmadı. Senden mi saklayacağım, bilici 
görücüden... Zaten yaşım da yirmibeş var mıydı? Bilmem ki... 
İşte biri büyük harbin ilkinde yürüdü size, ikincim Çanakkale’de. 
Evlendiğimde çocuk idim, çizgi oynardım, kendimi evlendikten 
sonra bildim. On beşimde doğurdum. Araları fazla yok, iki oğlum 
üç yıl ara ile doğdular, etti on sekiz. Kızlarda ara açıldı beş yıl, 
işte hesap tamam, yirmi beş bile değilim. 
-       Nasıl ettin peki? 
-       Size sormalı... Herkes gibi ettim, tu ettim avuçlarıma, 
kaptım küreği, hem sandalın küreğini hem tarlanın tapanın 
küreğini... Ne kadınlığı bildik ne analığı, ne safayı. 
-       Ama bu aynı zamanda kendini bilmek demektir. 
-       Bunca mı zordur? Neden herkes böyle emek harcetmiyor? 
-       Ne biliyorsun? Herkesin imtihanı ayrı ayrı. Sen sanıyor 
musun ki sen derde boğuldun da gayrısı pek rahat? Herkesin 
çile yumağı başka, herkesin insanlık 
notu başka. 
-       Şimdi biz afbuyur bu nota göre mi cennet yahut cehenne-
me ayrılacağız. 
-       Yalnız onunla değil, söylediğin o kadar da kolay değil. Hem 
bir hayli uzun zaman gerekiyor, sınıfını belirlemek için. 
-       Ne kadar? 
-       Bunu senin ölçülerinle söyleyebilmek zor. 
-       Bir ay bir mevsim bir yıl... Harp kadar uzun, sulh kadar 
kısa, bunun bir ölçüsü vardır, olmaz mı... 
-       Var da onu sizin hafsalanız almaz, başka birçok şeyi 
alamadığı gibi. 
-       Benim hafsalam başka bazı şeyleri de almıyor ki ağam. 
-       Neleri? 
-       Kimine yüzünüz yumuşak... 
-       Töbe de, kimlere? 
-       Yunus’a, sizin yani bizim Yunus’a, hazreti Yunus’a... 
-       Hazret ise yüzümüz yumuşaktır,mecbur. 
-       Onun üstüne hazret tanımam da, ilahilerini okuruduk biz 
mukabelede falan, içimiz ürperir idi. Bak misal, ‘Ne kişidir Azrail 
ki kasdede canıma benim. Ben anın kendi kasdını kendine 
zindan eyleyim / Ya Cebrail kim ola kim hükmede benim ahıma / 
Yüz bin Cebrail gibiyi bir demde perran eyleyim. 
-       İyi söylemiş, yalan da değil ayrıca dedikleri. Ama bunun 
mukabelede okunduğunu senden duyuyorum,  
-       Sana bişey dememiş ağam, hadi gene... 
-       Söylemesini bilen söylesin, ne isterse söylesin. Anlat hadi, 
sonrayı anlat... 
-       İkinci de cephede kalınca gayrı, eş dost hısım ata araya 
girip beni uzak bi dağ köyünden çoban Resul’le başgöz ettiler. 
-       Dölekten, denize yakın köyden varıp çıktın dağ başlarına. 
-       Öyle deme, Resul iyi adamıdı. Çalışkandı. Bir sürüye 
bütün hükmederdi. Hem yakışıklıydı da. Yüzü turmuş, erkek 
olmuş tek kocam o idi. Ben bohçamı aldım vardım yanına, önce 
bi tanış biliş olalım deyi. Ahretliğimin abisi götürdü beni, onun 
yanına. Resul hemen evine buyur etti, baktım derli toplu, temiz, 
kapısının önünde çiçekleri. Kendi de temiz, durduğu yerde 
duramayan, elleri ince uzun, kendinin de boyu uzun, baya iri bir 

adamıdı. Sanki memlekete uzak, Allah’a yakın bir mahalleydi yaşadığı dağ 
başı. Harpten kıtlıktan ölümden uzaktaydı. Ben de dedim, biz de bu kargış 
işleri unuturuz belki buralarda.Hem her yer senin, çocuklar gönlünce oynar,sen 
gönlünce, geniş ekecek yer bulursun. Aldım çocukları, çeyiz çimeni bohçala-
dık, yükledik iki ata. Vardık yeni erin huzuruna. Çocukların elini yüzünü buz 
gibi yayla sularıyla yudum, besmeleyle yatırdım yerdeki pamuk döşeğe. Her 
yan sabun kokuyordu, barut kokusuna öyle uzaktık ki, şükrettim Rabbime. 
Onları orda koyup biz çıktık dağlar başına. Eh, ibadet de kabahat de gizli değil 
mi Münkir ağam. Bu bizim Resul bana yüzgörümlüğü mavi taşlı bi yüzük almış 
gönlünden kaynamış da almış, sağolası. Oturdu kavalıyla bana dertli bir nefes 
çaldı bi güzel. Mısır ekmeği kesmiş getirmiş, arasına karalahana kavurması 
katmış, acı biber bi de soğan. Kendi yemiyor soğanı, incelik ediyor, ben de 
yemem dedim, ya ikimiz beraber ya hiç. Neyse tuza banıp da yedik soğan da 
koktuk kendimize, oh ettik. Oğlanlara düdük yapmış, ne sevindi küçüğüm, 
abisininkini kendi versin diye sakladı kuytuda. Kızlara da ben bezden bebek 
diktim. 
-       Bunları geçebiliriz Altun hatun, ayrıntı gerekmiyor. 
-       Olur mu Münkir ağam, hayatın tadı tuzu bunlar değil mi... O mavi taşlı 
yüzüğü, kavalın sesini, soğana uzak durmasını nasıl unuturum Resul efendi-
nin, rahmetli... 
-       O da mı rahmetli? 
-       Eh oldu ya, sizin marifet hep... Ondan bir çocuk bile yapmadan... 
Ömürsüzümüş, körbarsağı patlamış, bir gecede gitti, hiç anlamadık nasıl 
oldu... 
-       Sen kısmetsiz kadınmışın. 
-       Kulun kısmetlisi kısmetsizi mi olur, olsa olsa dağıtanın nekesliği... 
-       Bak bunlar kayda geçiyor, sonra demedin deme... 
-       Kanaat notu mu olacak? 
-       Sebebin olacak, sebebin... 
-       Ağam ben olan biteni söylüyorum, artığı eksiği benden değil, günah da 
size sevap da... Sabır bize, çeki bize... 
-       O imtihan yerinin güzelliği peki? Hiç dünya yüzü görmeyenlere ne 
buyurulur? Olup da yitenler, gün yüzü görmeyenler, hiç büyümeyenlere 
nediyeceksin? 
-       Haklısın, herkesin çekisi ayrı, haklısın ağam. 
-       Ağam deme demiştim... Şimdi üç mü oldu adamların... 
-       Sayma eksilir derlerdi, sahiden eksildiler. Üçüncüyü gömdük, indik gayrı 
ne edelim, halamgilin kapısına indim. Üç çocuk eteğimde. Yaşım desen daha 
otuzu bulmamış... 
-       Hamdullah dördüncün mü?.. 
-       Öyledir, sen öyle diyorsan. 
-       Nasıl, ben öyle diyorsam? 
-       Emrin olur ağam, dediğin doğrudur, ben riyakar bir kulum, aklım da fazla 
basmaz... Sabrı bilirim, avratlığı bilirim, keyifle yaşamasını isterdim, çoluk 
çocuğumun iki can arası yetiştiğini, kollarına altın bilezik meslekler 
takındığını görebilmeyi isteridim. 
-       Kulluk görevlerini eksiksiz yapabilmeyi peki? 
-       İsterdim, kim istemez, ama hiç fırsat olmadı. Namazı da sakatladık, zekatı 
hepten boşladık, bize verdiler, fitre, hac geç bunları bi kalem. Kurban hiç yok. 
Oruç zaten daim var idi, her gün... Akşamları hamdettik, yattım sağıma dön-
düm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma’yı hep söyledik. Besmelesiz 
iş tutmadık. Tek sureyle de olsa namaza duracak vakit bulduğumuzda kıldık, 
eda ettik, kazaya bıraktıklarımızı atladık, her vakit kılamadık. İdare edilmez mi 
bu kadarıyla... 
-       Edilmez, ciddi olmak gerek. 
-       Herkes ciddi mi ağam, başı leh tahtasına her vuran, onca ümmet-i 
müslüman, gavurlar, tanrıtanımazlar, kırk bin çeşit millet... Sahi onların darası-
nı kim alıyor, nasıl hesabediliyor onların itikadı imanı... 
-       Bütün yaradılmışlar bizim, hepinizin ölçüsü aynı... 
-       Aaa hiç olur mu... Bizim hoca teyze vardı, hafız teyze de deridik. 
-       Onu, dördüncümle evlendikten sonra tanıdıydım, pek hoştu senden iyi 
olmasın. Derdi ki, eğer ki şu ışığı bulan adam, hani edili büdülü bi adı vardı 
hani... Dilimin ucunda, çıkartamıyorum... 
-       Edison. 
-       Hah, atana rahmet, Edison dünyanın yüzünü nura boğan adam, eğer bir 
kere, tek bi kerecik kelime-i şehadet getirse idi, dosdoğru cennetti mekanı. 
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Ama,heyhat, demedi, besmele de çekmedi, şimdi mecbur 
cehennemlik... 
-       Haltetmiş hafız hanım.... 
-       Ben de öyle geçirdiydim içimden. Ama benim dördüncü, bir 
bayram namazı vaazında erkek hoca da aynını söyleyince, 
dinini imanını şettiğim demiiş... Çıkmış camiiden, peşinden de 
bütün cemaat... 
-       Biz ne diyoruz tamburum ne çalıyor... 
-       Afbuyur, anlamadım... 
-       Ben de... Dördüncüyü anlat hele. 
-       Dördüncü fırıncı. Şehre yakın bi kasabadan,artık yaşını 
almışlar istiyor beni. Bunun öbür rahmetlikten çocukları var, üç 
onda üç bende, hep birlikte ömür geçirdik, çala çala bir havaya 
döndük. 
-       Rahat mıydın? 
-       Eh işte, o yaşta ne rahatlık olacak, yolu yarılamışız, altı 
çocuğu birden sırtlamışız. Sızıysa sızı, yükse yük, işse iş 
-       Heves ise heves... 
-       Yaa, ne demezsin ağam. Gönül ile başetmesi zor, nefis de 
öyle, kaynayıveriyor su gözesi gibi. Ne harp, ne kıtlık ne onca 
gündelik yorgunluk, insan başını yastığa koyunca, yanında bir 
nefes istiyor, yastıkta bir baş izi... Yalnızlık Allaha mahsus. 
-       Biz ne yapalım... 
-       Sizin alemde böyle tırı vırı işler aşklar meşkler yalnızlıklar 
evlilikler yok ki...  Anlamanız da zor bana sorarsan... Şimdi bu 
benim anlattıklarım yazıya geçiyor mu, affıma yarayacak mı 
acaba? İnsanız, kimbilir ne hamlıklar ettik, ne canlar yaktık, ne 
gönüller kırdık... 
-       Onlar ufak işler, büyük kabahatin var mı onu düşün, hak 
yedin mi,gönül incittin mi, yüz yıktın mı, aşka ziyan verdin mi... 
-       Yapmışımdır, kim yapmadım der yalan söyler. Ama ağam 
kainat koskocaman, düzenler benzersiz, bunların ortasında 
kulun ufak tefek kusurlarının hükmü nedir? Dünyaya insan olup 
açan zaten sınavı geçmiş demektir. Neler sırtlıyoruz biz dünya-
da iken, nelerin üstesinden geliyoruz. Daha imtihan daha imti-
han, hakka reva mı... 
-       O sana düşmez, onu biz düşünürüz. Anlat bakalım 
-       Oğlum, küçük oğlum yetişti bu arada, bakkallık eder idi. Bu 
yeni yerimde beni ziyarete geldi. Bir hafta öncesi ben bir karüsa 
ile gelmiştim, yanımda yalnız kızlarım vardı artık. Onları da 
nişanlamıştım, bu yeni evimizden gelin ettim sonradan. Oğlum, 
aynı kerüsa ile geldi, elimi öptü, babalığının elini öptü. O da 
onun sırtını sıvazladı. Kardeşlikleri ile tanıştı, oturduk sininin 
başına, bir pilav yedik elinin artığı... Sonra beni gizlice arka 
odaya çekti, elindeki bohçayı sedirin üstüne bıraktı. ‘Anam’ dedi, 
gelinin sana namazlık işlemiş, işte seccaden işte içinde tesbihin, 
işte bu da namaz örtün, kıyısı iğneoyalı... Bundan sonra 
beşvakit namazını eda et, yaşının hakkını ver. Otur köşende, 
kızların çevrende dönsün, özünle üveyinle, çocuklarınla sır sıtır 
ol. Bu babalıktan gayrısı sana kısmet olmaz inşallah. Eğer, ola 
ki bu adamcağız da ömürsüz çıkar, emr-i hak vaki olursa seni 
başı bağlı, eteği düzlü, köşesinde oturur itikadının gereğini 
yapar bir hatın olarak görmek dilerim. Gayrısında ben yoğum, 
beni yanında bulamazsın, ona göre... 
-       Eh doğru diyor oğlan, haklı. 
-       Haklı, ama, ben de haklıyım. Bu dünyada herkes kendince 
haklı ağam. 
-       Dördüncün kimdi? 
-       Fırıncı Temel idi. Bööyle kalem gibi ince uzun bir adam idi. 
Elleri kocaman idi, ateşle güreşir idi. Devirler değişmiş, harpler 
tükenmiş, elimiz artık ağzımıza erecek derken. 
-       Eee... 
-       Hasımları varımış, bu un işinde ekmek işinde neyi payla-
şamadılarsa... Bir gün fırına gitti, gece bir yarısı giderdi biliyor 
musun, anca hamuru mayalayacak, bekleyecek, ateşe salacak, 
zor iş... 

-       Biliyorum, geç oraları... 
-       Geçilir mi, hayatımız o atla geç dediklerinle örülüyor be ağam... 
-       Geçme o zaman, kal orda... 
-       Yolda bulup getirdiler eve. Kalbi mi tuttu, yoluna durup sinirini mi zıplattı-
lar aksi adamıdı, olur a... Parasına mı tamah ettiler, fırınına mı, bilemedik. 
Rahmetli oldu o da anlayacağın... 
-       Oğlun ne dedi ne tuttu? 
-       Oğlum hemen aldı beni evine götürdü. Bacıları evlenmiş gitmiş, ikisi de 
şehirde yaşıyorlar. Evinde oturttu köşeme, seccade bohçamı kucağıma ver-
di,gözleri dört dönüyor, eski dediklerimi tut dercesine... 
-       Gelin evindesin. 
-       Gelin evindeyiz biz gayrı. Torun torba seviyoruz, ilkimden olan oğlumun 
kızını orda gelin ettik, onu yokluyoruz. Ama ben varım ellimde. İçim olmuyor bi 
türlü kuru kovan... Aklım, fikrim, nefsim yerinde, veren Allaha çok şükür. Elli-
sinde saçım solmamış, yüzüm kırışmamış, dünyaya hayran, hevesle mevesle 
yaşamaya çalışıyorum... Ama sığıntı gibi zor 
-       Oğlunun evi. 
-       Kimin evi olur ise, kendi ocak başın gibisi yok. Bizimkiler der ki, paran 
çoğusa oğlunla otur, gücün çoğusa kızınla otur, aklın varısa yalnız otur. 
-       Doğru söz. 
-       Doğru elbet. Sonra ben daha genç bi kadınım, bakma şimdikiler karı mı, 
iki çıtayı çatıyorlar avrat diye satıyorlar. 
-       O kadar da değil Altun hatun. 
-       O kadar o kadar Münkir ağam, o kadar. Biz zorplu avrat idik. Çayı, unu, 
çırpıyı sırtımıza vurur ıh etmezdik. Ne canlar verdik toprağa, 
-       Tırnağımızı taşa geçirip de yaşadık, bunun da bir bedeli umarız vardır... 
-       Artık o bedelin darası bizim elimizde,sen sus. Da sonrayı anlat bana... 
-       Sonra işte Selamet efendiye vardım. 
-       Gene mi? 
-       Gene, suç mudur ağam, af buyur... 
-       Bu kaçıncı. 
-       Beşinci. Sonuncu. 
-       Kimidi? 
-       Fındıklığı vardı, mahsulü çok değildi ama bize yeterdi. Yetecekti yani. 
-       Onu nerden buldun Altun hatun? 
-       Kızları yoklamaya gittiydim, şehre. Bunun da kızı benim kızlara komşu 
imiş. Hatunu öldükten sonra iki yıl beklemiş, artık yeter deyip helal süt emmiş 
bir dul kadın aramaktaymışlar. 
-       Senin kızlar da seni mi söylemiş? 
-       Yok, töbe olur mu hiç öyle şey, zaten ağalarından korkarlar. 
-       Ama sen korkmamışsın. 
-       E korkmadım ya Münkir ağam. Ne gün gördüm de. Kimin kapısına varay-
dım da? Nenem deridi kırklı ellili yaşlarda kadın tam kadın olur diye, anca o 
yaşa gelince ilmini aldım bu sözün. 
-       Kimseden izin almadın mı? 
-       Kendime döktüm döşedim, izni kendim verdim. Aklımla fikrimle onun 
kasabasına gittim, bohçamı kucaklayıp da. Seccade bohçamı da elbet. 
-       Sonra işte, gelin gireceğim gün... 
-       O faslı biliyoruz artık, son kaydın o zaten. 
-       Oğluma pek üzüldüm, onu gördüm, gerçek alemden. Oturmuş yeni 
evimin bahçesinde bir iskemlede, başını kollarına kapatmış, önündeki iskem-
lenin sırtına dayayıp da böyle... Aman nasıl içini çeke çeke ağlıyordu. 
-       Sen de sanıyordun ki anasının kaderine ağlıyor, o kendine ağlıyordur. 
Evlat hep kendine ağlar. atasını unutur, evladında öder borcunu. 
-       Haklısın, öyledir. Ben gene de evladım küçücük çocuk gibi içini çeke çeke 
ağladıkça ana yüreğimle perişan oldum. Büyüğümü de düşündüm, o da başını 
eğmiş bi kıyıda çökmüştü. Kızlarım koşunup duruyordu. Nasıl tık etti kalbim, 
hiç anlamadım. Bir sıkıntı geldi, tek düşündüğüm, gerdeğe giremeyeceğim, 
oldu. Fındıkçı Müslüm bey dışarda namaz  kılıyordu, yüzgörümlüğüm gene bir 
beşibiyerdeymiş, bu kere bozdurmam Allahın izniyle, bunu ebedi takarım diye 
geçiriyordum aklımdan. O sıkıntı basıp da beni, can burama gelince, anca 
Allah diyebildim, o kadar. 
-       Herşey kısmetle, kısmetten öte köy yok. Beşibirlik için bu sözüm. 
-       Haklısın Münkir ağam. Ama o cemaatin arasında bir kadını işittim, ona 
pek öfkelendim, diyordu ki, ‘kan boğdi oni.’       
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Fadime YILDIRIM KAROĞLU 
 
Zaman Kalbur İçinde 
 

ani kokular vardır, alır insanı, yitip gitmiş zaman 
dilimlerine taşır. Alır götürür yüreğini, yaşamın 
gizli kuytularına. Hani bir de yaş ilerlemiş, ilk 

gençlik yılları burnunda tüter olmuşken; zaman kalbur olmuş 
eleyip dururken; Tak taka tak, tak taka tak… 

Oturduğumuz apartmanın alt katında açılan bir halı 
atölyesine götürüyor bu kez kokladığım soluk çınar yaprakla-
rı beni. Liseyi yeni bitirmiş, üniversite sınavlarında istediğim 
başarıyı sağlayamamıştım. Yeniden sınava girmeyi planlı-
yordum. Öyleydi ya, huzursuz ve boşluktaydım.  Evimizin 
altındaki halı atölyesine sık sık uğrar olmuştum. Nedeni, 
arkadaşım Neşe’nin sıcak ilgisi mi, yoksa ustabaşı olarak 
çalıştığı atölyenin garip, gizemli atmosferi midir bilmiyorum, 
her gün ordaydım. Çayımızı içerken, bu zevkli ama bir o 
kadar da eziyetli işin nasıl yapıldığını merakla seyrederdim. 
Metresinde binlerce ilmek olan, incecik ipek ipliklerle doku-
nan halıların hiç de akıllıca bir iş olmadığını, iğneyle kuyu 
kazmanın bu demek olduğunu da düşünmüyor değildim. 

Tak taka, tak tak… Tak taka tak tak… Kirkit sesleriyle 
konuşmalarımız bölünür, sonra aynı şevkle devam ederdik. 
En çok halıların her iki üç sırada bir kırkımı zevkli gelirdi 
bana. 

“ - Neşe! Ben de yapabilir miyim ne dersin? ”  diye sor-
muştum bir gün. 

“ - Neden olmasın ki? Pek ala parmakların sağlıklı. Yal-
nız bir iki hafta bir zorluğu olacak, işaret parmağının nasır-
laşması gerek. Hatta para bile kazanabilirsin, yaptığın sıraya 
göre ücret ödenir. Akıllı kızsın, usta bile olabilirsin. Desen 
kurar, ilmikleri çıraklar yardımıyla birlikte doldurursunuz,” 
demişti. 

Para kazanma fikri de hiç fena değildi. O güne kadar 
hep babamdan harçlık alırken, şimdi emeğimle para kaza-
nacaktım. İstediğimde hiç kaygılanmadan kendime, anne 
babama, arkadaşlarıma hediyeler alabilecektim. Güzel değil 
miydi? 

Uçan halının simli kabartmalarında buluvermiştim ken-
dimi. Parmaklarım nasır tutmuş, biraz estetiği bozulmuştu, 
ama o kadar önemli değildi. Parasız, okumayan bir kızın 
estetiği olsa ne olacaktı ki? Her geçen gün biraz daha büyüt-
tüğüm halının desenlerine bakarak kendi kendimle övünmek 
hoşuma gidiyordu. İncecik çözgülerle uğraşmak hem gözle-
rimi hem bedenimi yorsa da, bundan yüksünmüyordum 
doğrusu. Biraz eğlence amaçlı başladığım bu iş beni iyi 
sarmıştı.  

Yurtdışına ihraç edildiği söylenen bu nadide halılardan 
bir çiftini kendi ellerimle dokuduğumu çocuklarıma göstere-
cek herhangi bir kanıtım olmayacaktı ilerde. Dokuduğum 
ilmikler arttıkça bunu daha çok düşünür olmuştum. 

Bunun böyle olmasına izin veremezdim, hiç değilse bir 
işaret, bir… Sonunda gözümü karartım, deseni bozma 
cesareti gösterip, halının sol alt bordürüne ismimin ve soya-
dımın baş harflerini özenle işlemiştim. Ola ki günün birinde, 
hiç ummadığım bir zaman diliminde, İşte! İşte! Bu benim 
dokuduğum, ilmik ilmik sabır, emek dokuduğum güzel halım, 
diyebilmek için. 

Halı desenlerinin masalsı dünyasında zaman yolculu-
ğuna çıkar, kâh yedi başlı ejderhalarla savaşır, kâh tavus 

kuşlarının gökkuşağı kanatlarında telek olur asılırsın. Ya da serpme de-
senlerinin dolambaçlarında kaybolup, daracık sokaklarında koşup yorul-
duktan sonra, sundurmalı evinizin üst katındaki sedire serili bin bir desen 
kırmızı halının üzerinde çocukluğunun bebekleriyle oynamaya koyulursun. 
Mis gibi tereyağlı bulgur pilavı ve yeşil soğan kokuları böler, en güzel 
yerinde masalı, yumuşak, ama kararlı bir ses: 

“-Kızım sofraya!”  diye çağırır. Dayanamazsın. Karışır birbirine koku-
lar ve sesler. 

Neşe’nin en gözde ustalarından biri olmuştum. Aldığımız aylıklar hiç 
de küçümsenecek gibi değildi. Fakat yükün çoğunu çocuk yaştaki çıraklar; 
küçük parmaklar çekiyordu. İnce küçük parmakları ilmeklerin arasında hızlı 
hızlı gidip gelirken kıpkırmızı kesilir, nasırlaşıncaya kadar geçen zamanı 
yara bantlarıyla geçiştirirlerdi. O ince çözgüleri birbirinden ayıklayarak 
ilmek atabilmek için işaret parmağı ve başparmaklarının tırnakları uzun 
olması gerekiyordu. Bu yetişkinlerde, belki diğer tırnaklarını da uzatırsa, 
hoş durabilirdi. Ama o minik parmaklarda uzun tırnak… Yemek aralarını 
atölyenin arka bahçesinde, yakan top oynamaya ayıran çocuk kadınların 
tek parmaklarındaki uzun tırnaklar içimi burkardı. 

Her halı bitiminde çalışanların geliştirdiği, bir halı kesim töreni yapılır-
dı. Halaylar çekilir, türküler söylenir, yalandan gülümsenen o günün anısı-
na boy boy fotoğraf çektirilirdi. Gerçekte hiçbiri bu esirgedikleri, gözlerinin 
ışığı çocuklarını uğurlamak istemezdi. Onun için bir süre dinlenme izni 
verilirdi halısını bitiren usta ve çıraklara. 

Her usta, halısına sevdiği bir isimle dokunur, dokur, büyütürdü. Saray-
lı, Tavuslu, Serpme, Karanfil, Lalezar… 

Benim halım; açık yeşil zemin üzerine, kenarları siyahla belirginleşti-
rilmiş, kabartmalı eflatun ve mor karışımlı menekşelerle bezeli, küçük bir 
bahçe görünümündeydi. Onun için Menekşe diyordum ona. Halısını, 
çözgüleri sık, kırkımı düz ve kusursuz, özürsüz, patlaksız tamamlayıp 
bitiren ustalar maaşla ödüllendirilirdi. Bu ödülün,  Menekşe’yi satın almaya 
yetecek kadar olmasını ne çok istemiştim. 

Yıllarca ilmik ilmik, desen desen; umutlarınızı, düşlerinizi, sevinçleri-
nizi dokuduğunuz o gizemli dünyanızın, gün gelip, halı bitirilip de kesilme 
zamanı geldiğinde, elinizden alınarak, çözgülerinden ortadan ikiye kesil-
mesi içinizi burkar, öksüzleştirir sizi. Burnunuzun direği sızlar. Ve o koku… 
O koku işte… Zaman kalbur içinde, eler durur: Tak taka tak… tak taka 
tak… 

Neşe’yle dostluğumuz daha sonraları da sürdü. Şimdilerde dokuma 
tezgâhları üzerindeki halılar yerine boy boy çocuklarını büyütüyor. Benim 
içinse, anlatma gereği bile duymadığım dokumacılık günleri çok gerilerde 
kalmış, zaman içinde yaşam farklı boyutlara taşınmış, bizi de sürüklemiş 
yol arkadaşlarımız değişmişti artık. İstediğim üniversiteyi kazanamamıştım 
belki, ama yaşam fırsatlarını esirgeyecek kadar da acımasız davranma-
mıştı bana. En azından kimi açılardan… Her açıdan eksizsiz yaşam, o kim 
de var ki? Üniversite mezunlarının bile işsiz dolaştığı günlerde, çok seve-
rek yapmasam da kimseye muhtaç olmadan, gelecek endişesi duymadan, 
yaşayacağım bir işim olmuştu. 

Dokuma tezgâhlarının, kirkit sesleriyle çocuk saçlarımıza asılan toz 
kokuları değildi artık zaman; saçlarımızdan savrularak geçen güz kokula-
rıydı. 

Gün, artık kayalıkların tepesinde, portakal bahçeleri içine özenle yer-
leştirilmiş pansiyonun, hamarat aşçısından çupra yenilen, Akdeniz’in güz 
mavisine dalınan, geceleri ay ışığının gizemli harelerine yapışıp, antik 
kentlerin mistik atmosferini soluyarak yıldızlarla dans edilen, ilk gençlik 
dönemlerinde özgürce dolaşamadığımız yaşamın doruklarında dörtnala 
koşma günüydü. 

O yaz, yıllık iznimi arkadaşların düzenlediği bir Akdeniz turu ile değer-
lendirme düşüncesi çok sevimli gelmişti. 

“ Efsanevi kutsal Noel Baba, Patara’da doğmuş, bu günkü Kale’de 
yaşamış ve ölmüştür. Ege gibi, Akdeniz kıyıları da, antik kalıntılarla dolu-
dur. Antalya’nın doğusunda, eski adıyla Panfilya olarak bilinen kıyı ovasın-
da Perge, Aspendos ve Side gibi antik kentler de yer alır…”  diye ezberle-
diği bilgileri turist kafilesine anlatmaya çalışan otel görevlisi rehber, As-

H 
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pendos’ta konser verecek olan ünlü bir şarkıcının konserine 
de bilet temin edebileceğini söylüyordu. 

Tur arkadaşlarım, kaşla göz arasında temin ettikleri 
konser biletlerinden bir tanesini tutuşturuvermişlerdi elime. 

Konser saatini büyük bir heyecanla bekleyip hazırlanan 
arkadaşlar, otel çıkışında benim aralarında olmadığımı fark 
etmemişlerdi bile… 

Derin bir nefes alıp bugünkü Akdeniz’ in ışıltılı sahil 
kentlerinin çarşılarına avare bıraktım kendimi. Meraklı oldu-
ğum onca o kadar mücevherat ve giysi mağazaları dururken, 
büyük ve bir o kadar da lüks halı mağazasının içinde duru-
yordum hesapsız. Çeşit çeşit el dokuması halılar; Bünyan, 
Lâdik, Isparta, Hereke, Sivas… Bir bir anlatıyordu tezgâhtar, 
Sivas halılarının hapishanedeki mahkûmlar tarafından do-
kunduğunu ve sahip olmak için sıraya girip, yıllarca beklen-
diğini, yine Hereke halılarının saf ipekten dokunup, ince 
çözgülerinin sağlamlığından, santimetrekaresinde bilmem ne 
kadar ilmek bulunduğundan ve büyük bir bölümünün ihraç 
edildiğinden, çok değerli olduğundan söz ediyordu ki, duvar-
da asılı duran bir ipek halının yanına taşıdı beni ayaklarım. 
Sanki bir yerden tanıyordum, sanki kan çekiyordu. Yabancı 
gelmiyordu hiç. Renkleri, deseni,  yaldızlı kabartmaları… 

İyice yanaşıp parmaklarımı bebek teni kadar yumuşak 
halının üzerinde şefkatle gezdirirken halının sol alt bordürü-
ne yıllar önce, ilmek ilmek, deseni bozarak dokuduğum, 
adım ve soyadımın baş harflerine çakılıp kalmıştı gözlerim. 

Donmuş sosis görünümünü saklamak için sıkı sıkı avu-
cumun içine aldığım, nasırları çoktan sağalan işaret parma-
ğım, yeniden zonklamaya başlamış; bir anda, içimin ürperti-
si, zamanı başka bir boyuta taşıyarak dizlerimin bağını 
koparmıştı.  

Aynı anda çözgülerinden fırlamış binlerce ilmek, hep bir 
ağızdan Mee… neek… şeee! Mee… neeek… şee!  diye 
bağırıp, kirkit seslerine tempo tutuyorlardı beynimin içinde: 
Tak taka tak… Tak taka tak tak… 

Burnumda yine o keskin koku: Zaman, kalbur içinde... 

Fadime Y. KAROĞLU  KiMDiR? 
İşletme okudu. Dergilerde öykü ve denemeleri yayın-

landı. KUŞLAR GEÇİYOR( öykü, İstanbul, ADA kitap, 2006 
ekim) adlı bir kitabı var. 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öykü Üzerine: ÖYKÜYE SEVDALI YÜREĞİM 

KENDİNİ SORGULUYOR, NİÇİN ÖYKÜ?.. 
 

Nadir GEZER 
 
*Şiirden öyküye, öyküden romana, denemeye uzanan yolda hep insan 

ilişkilerini. Bu ilişkilerdeki kopukluğu, bunalımlarla yüklü toplumsal kavgaları 
öne çıkarır ama bana öyle geliyor ki bu konuda öykünün yeri ve ağırlığı başka-
dır. Çünkü öykü kısalığı, etkinliği ve çarpıcılığı yönünden bambaşka bir yazım 
türüdür! Anlatım yönüyle yazarı, okuma ve etkileme yoluyla da okuru derin bir 
düşün dünyasına çeker, yorumlatır; sevgisinden sevince, sevinçten seviye 
taşır… Umutla umutsuzluk arasında bir kaygılar toplamının derinlerinde dolaş-
tırır okuru! Derinden derine unutulmaz etkinliğinin nedeni de budur! Yazarının 
toplumsal kaygılarıyla donanmış okur, onu sürekli düşün dünyasının insanı 
konumuna taşır. Ayrıca öykü okurunu o denli etkiler ki okurunu şiirsel bir 
duyarlılıkla bütünleştirir. 

*Onun için diyebiliriz ki öykü yazarı salt kendisi için yazmaz ve yazamaz; 
içinde yaşadığı toplum için, insan sorunları ve kaygıları için yazar, bu yolla 
sorunları döker ortaya. Böylece bu sorunlar üzerinde insanı bir düşün dünyası-
na çeker. Bir yanıyla da toplumsal değişimlerin önderidir öykü yazarı. Sanatsal 
çabalar içinde n çok öykünün öne çıkışının bir nedeni de bu olmalıdır, değil 
mi? insan denilen varlık sürekli bir yalnızlık yaşar, o yalnızlığı yaşarken kendi 
içine döner kendisiyle hesaplaşır, toplumun duyarlılığını sorgular, kendine bir 
çıkış yolu arar… O yolu bulur da! 

*Sabahattin Ali’nin, Sait Faik’in, Orhan Kemal’in, Mehmet Başaran ’ın, 
Fakir’in, Talip Apaydın’ın, Çehov’ un öykülerindeki insancıl değerler insanı 
derinden derine etkiler! Çünkü bu yazarlar öykü güçlerini insandan alırlar! 
İnsandan yana olan yazar, ha geçmiş yüzyılın yazarı olmuş, ha bugünün, bir 
ayrımı olmaz bunun… Böylesi derin bir kökenden gelen yazarın ne sesi kısılır, 
ne de emeği tükenir… 

*Öykü nedir? Nasıl tanımlanır? Gibi sorulara yanıtlar da yazarına göre 
değişik boyutlarda olur. Emin Özdemir’e göre “Olmuş ya da olabilmesi müm-
kün olayları anlatan kısa olumlu yazılar” derken, bir başka yönüyle de şöyle bir 
tanımla buluşturur okuru : ”İnsan yaşamından gerçeğe uygun kesitler sunan” 
der. Bu tanımla da yetinmez, bu iki tanıma bir üçüncüsünü de ekler:”Olayları 
ve kişileri tek yönüyle ele alıp anlatan, romandan daha küçük oylumlu yazı-
lar”(1) diyerek öyküye değişik bakış açılarıyla buluşturur okuru… 

*Öyküye hem yaklaşım bakımından hem de tanım bakımından her öykü 
yazarının bakış açısı başka başkadır… Önemli olan yazarın topluma ve insana 
yazın dünyası bakımından yaklaşımıdır. Bu yaklaşım onun yazın dünyasındaki 
kişiliğini vurur dışa… Yaşar Nabi bir yazarın sanata bakış açısına şöyle bir 
görüşle yaklaşır:”Sanat, dar kalıplara, sınırlamalara, her zaman karşı çıkar. 
Birçok öykü türü vardır, yarının bize ne türler getireceğini kimse ileri süre-
mez.”(2) Bu deneyimlerle yüklü yazarımızın belirttiği gibi öyküye bugünkü 
bakış açımız yarınlarla uyuşmayabilir. Kuşkusuz her çağ kendi yazın türünü 
yaratır, yazın dünyasını yeni aşamalara taşır… Sevgili Yaşar Nabi aynı önsöz-
de şunu da eklemeden duramaz:”Öykünün üzerimizde merak ihtiyacımıza 
cevap vermekten daha başka etkiler yapmasını, bizi içimizden sarmasını, bize 
bir hava yaratmasını bekliyoruz.”derken de öyküden beklediklerini çok açık bir 
dille anlatır okuruna…  

*Yüreği insan sevgisiyle örülmüş ünlü yazarımız Sait Faik için onun ya-
yıncısı olan, onu çok yakından tanıyan Yaşar Nabi onu şöyle tanıtır okura: 
“Sait Faik’e yeni edebiyatımızda en yüksek yeri verdiren özellik nedir diye 
araştırırsanız, uyanık düş görmekte bütün meslektaşlarını gölgede bırakan 
yaratılışından başka ne sebep bulabilirsiniz.” (3) 

* Yine Yaşar Nabi, Sebahattin Ali’yle yapmış olduğu bir söyleşi de sanat 
üzerindeki düşüncesi sorgulandığında şöyle yanıtlar: “Ben hiçbir zaman sana-
tın maksatsız olduğuna kani olmadım. Sanatın bir tek ve açık maksadı vardır: 
“İnsanlar daha iyiye, doğruya, daha güzele yükseltmek, insanlarda bu yüksel-
me arzusunu uyandırmak sanatın ve burada konumuz edebiyat olduğuna göre 
edebiyatın, bu manada gelişmesin, isterim.” (4) 

*Yazın dünyamızı varsıllaştıracak bir sorun da dil sorunudur… Dilini çağ-
daş verilerle donatmamış, dildeki gelişmeleri izlememiş bir yazar, kendi yazın 
dünyasında yaya kalır ve kendi yazınında istenilen düzeye ulaşamaz. Yine 
Sevgili Yaşar Nabi’ye dönelim, onun yazın dünyamızdaki dil sorununa yakla-
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şımına bakalım: “Bir ulusun düşün ve sanat hayatı dilinin geliş-
mesine sıkı sıkıya bağlıdır. Dilleri yeteri kadar gelişememiş ya 
da başka dillerin baskısı altında kalarak bağımsızlığını kaybet-
miş uluslarda düşünce hayatı aksar, ancak bir aşamaya kadar 
gelişip orada kalır.” (5) Yazın diline özen göstermeyen bir 
yazara bundan daha güzel bir uyarı olabilir mi? 

*Ne zaman yazın dünyamızda dil sorunu dile gelse Nurul-
lah Ataç da bilge kişiliğiyle dikilir karşımızda… Onun için Yaşar 
Nabi şöyle der: “Yazıda her şeyden önce dile önem vermek 
gerektiği gerçeğini o öğretti bize.” (6) 

*Özgürlüğe kavuşmuş bir toprak kölesinin torunu ve küçük 
bir taşra bakkalının oğlu olan ünlü öykücü Alton Çehov, Çarlık 
Rusya’sının çöküş dönemindeki taşra yaşamını, insan ilişkileri-
nin kopukluğunu, bunalımlı bir toplumun bireylere yansıyan 
tedirginliklerini şiirsel bir gerçekçilikle dile getirmiştir. (7) Öyküye 
ve insana böylesine sıcak yaklaşan yazar, insanlarla ilişkilerini 
hiç kesmeden sürdüren Çehov, o içten insana yakın öykülerine 
verdiği sıcaklıkla dün olduğu gibi bugün de insanı sıcacık sar-
maktadır. Ölümsüzlüğünün nedeni budur… 

* 

Nadir GEZER 
 
OKUMALI, O OKUMALI 
 
*Nazik Ana’nın üzerinde gün boyu onu tedirgin eden bir 

sıkıntı vardı! Yüzü uzamıştı!.. Ama üzerine yığıntılanmış  bin 
bir sıkıntıya karşın yine de sessizdi. Kendi içine çekilmiş, 
kendi kendisiyle didişiyordu. Turnagözü rengini andıran 
gözbebeklerine vurmuştu bu sıkıntı. Böyle anlarda yabansı 
bir ışıltı gelir, gözbebeklerine konardı. Sıkıntı sıkıntıyı iz-
ler,bir teselli için eli koynuna gider, tütün tabakasını çıkarır, 
bir sigara sarar dudakları arasına alır sigarasını, kibritini 
çakar, sigarasının dumanını vururdu dışarıya.O dumanın 
oluşturduğu depdeğişik dolanıma bakar, düşüncelere dalar. 
Başı darda mı dardaydı!.. Dört çocuk… Kaynana… Ve dört 
aydan bu yana cezaevinde yatan bir koca… Kent 
uzaktı…Yayan yapılacak gidiş geliş güçtü…Az buz değildi 
ki…İki buçuk saatlik yoldu bu…Avlu da keçi koyun… Çan 
sesleri birbirine karışıyordu…Ne yana baksa hep benzer 
sıkıntılar üzerine yükleniyordu!.. Yoksunluklarla kuşatılmış 
bir yaşam insana kaygıdan başka ne verebilirdi ki!..Bu 
yüzden öfkeliydi Nazik Ana!.. Tütün kaçakçılığı nedeniyle 
kocasını cezaevine tıkıveren hükümete, kaymakama, 
savcıya, hakime, jandarmaya, ilgisi olsun olmasın bütün 
sorumlulara karşı öfkeliydi işte… Koyunu, kuzuyu kurda 
kaptıran oğluna karşı da öfkeliydi… O içini kasıp kavuran, 
onu bir tedirginlikten ötekine taşıyan her şeye karşı 
öfkeliydi… İki parmağı arasındaki sigarasından son 
çekiminin dumanını dışa vururken “İçim içime sığmıyor!”dedi 
kendine. Düşüncelerle yüklü yüzü derinleşti, yabansı bir 
yalnızlığın derinliğinde buluverdi kendini… Sonra birden 
kendini toparladı, titrek dudaklarıyla, “Hiç olmazsa 
çocuklarımdan o okumalı!”dedi kendine. *Yer odasındaki çamaşır dolabının önüne yaymış oldu-
ğu bohçaya oğlunun çamaşırlarını, dış giyimiyle ilgili ıvır 
zıvırı dürüp üst üstte koyarak bohçaya kendine özgü şekil 
veriyordu. Bohçaya her dokunuşunda içi titriyor,sanki yalnız-
lığının öfkesini bohçadan alırcasına iki eliyle bastırıyor,sonra 
da uçlarını birleştirerek düğüm üstüne düğüm atıyordu…Her 
deviniminde de “O okumalı” diyordu, titrek bir sesle. 

*İşte Nazik Ana, akşamın alacasına böylesi duyarlılık-
larla ulaşırken gecenin karanlığı da sessizce ağırdan ağır-
dan köyün üzerine düşüverdi… 

*Sabahın alacası daha dağ doruklarına düşmeden yanı 
başında yatan oğluna seslendi:”Nedim yavrum,uyan he-

le!..”Toprak yeniği elini oğlunun yüzünde ana sevecenliğiyle dolaştırarak, 
“Uyan hele!..”dedi yeniden. 

*Oysa,neredeyse Nedim’i de uyku tutmamış,o da uyanmıştı erken-
den.Böyle anlarda yaşının küçüklüğüne karşın onu da uyku tutmaz-
dı.Sessizliğinin nedeni anasının elinin yeniden yüzünde dolaşması, onun 
analık sıcaklığını duyumsamak isteğiydi…Yeniden anasının eli yüzünde 
dolaşırken Nedim birden iki ince kolunu anasının boynuna dolayıverir-
di,ardından da: “Anacığım,ben çoktan uyanığım.”dedi titrek mi titrek bir 
sesle. 

*Ana oğul hemen ayaküstü birkaç yudum bir şeyler atıştırdıktan sonra 
kaynanası Halime Ana’ya: 

 “Hadi Allahaısmarladık ana…”dedi Nazik Ana 
“Güle güle gidin gelin, herkese selam” diyerek yolcu etti onları. Koca 

kapıya dek iki de bir duraksadı, Nedim’i kucakladı, öptü. Ardından da umut 
yüklü bir sesle “İyi oku emi yavrum” dedi içten bir sevecenlikle. Halime 
Ana’nın o içten yakarılarını yüklenen ana oğul sabahın alacasına dalıverdi-
ler… 

*Nedim, elini anasının eline vererek onun ana sıcaklığını duyumsaya-
rak yürüdü… Anası yüzünü ona çevirerek, “Hiç olmazsa sen oku be yav-
rum!” dedi içli bir sesle: 

“He ana…”dedi Nedim. 
*Sabahın sessizliğinde ayak sesleri daha bir büyüdü. Yapılar arasın-

da yankılandı. Bu yankı sesiyle ana oğul daha bir canlanıverdiler. Yürüyüş-
leri ivecenleşti. Sabahın ılıcak esintisiyle yüzlerini hoş bir yaşam sevinci 
sarıverdi… 

*Dünyayı kasıp kavuran İkinci Dünya Savaşı, ülkeden ülkeye 
insanların içini bir korku, bir umutsuzluk sarmıştı. Günlük yaşantılar altüst 
olmuş, yadırganır bir dünyanın sıkıntıları gelip abanmıştı insanların 
üzerine. Bu yüzden öğretmenler askere alınmış, pek çok okulun kapısına 
kara kilit vurulmuştu!.. Nazik Ana’yı bir tedirginlikten ötekine taşıyan da işte 
bu kara kilitti!.. Bu nedenle Nazik Ana, oğlunun okulundan kalacağı 
kaygısıyla oğlu için yola düşmüştü.Ondan  iki yaş büyük bir oğlu vardı,yine 
ondan küçük bir oğluyla bir kızı da vardı ama,onun yüreğinde okumasının 
özlemini çektiği  elinden tuttuğu oğluydu.Ona umut bağlamış,o yolda 
koşullar da ağır da olsa yürümeyi benimsemişti.İşte şu dere tepe yola 
düşüşünün nedeni buydu!..Bunda analığın ve kadınlığın ağır sezgisi de 
vardı. Yaşı daha dokuzunda olan oğlundan ne bekliyordu?:Neden  
umudunu bu oğluna bağlamıştı?..Onların yürüyüşlerinin tersine akan 
derenin şırıltısına,yer yer artan çağıltısına verdi kendini Nazik 
Ana.Düşüncelere daldı.O boğaz denilen dar geçide giriverince bir hoş oldu 
içi!Sanki her şey birden yabansılaşıverdi!..İçini bir korku sardı!..Bir yanda 
yankılanan su sesi,bir yanda da uzadıkça uzayan dar boğaz…Depdeğişik 
duyarlılıklar ortamına taşıdı onu!..Yine de oğluyla korkusuzca yürüdü. 
Boğazı aşıverince sabah güneşinin doruklardan yürüdükleri alana doğru 
yayılışının sevincini yaşayıverdi. Yüzü güldü, oğlunun elini sıktı, eğildi öptü 
onu… Titrek bir sesle: “Hiç olmazsa,sen okumalısın yavrum!..”dedi. 

Sevinçle gülümsedi Nedim, güneşli yüzüyle anasının yüzüne bakarak: 
“Heee anacım!..”dedi sevinçli bir sesle.Yürüyüş yönüne ters akan de-

renin sesinde hoş bir müzik sesi duyumsadı Nazik Ana… Bu ses, usunun 
ve yüreğinin derinlerinde “mızıka” sesine dönüşüverdi. Çocukluğunun, 
genç kızlığının mızıka sesiydi bu!.. Doyumsuzca dinlediği, kollarının ara-
sında iki yana savurarak çaldığı mızıka sesi!.. O ses, ona güç veren bir 
sesti. O seste, yaşam sevinci vardı. O mızıka denilen çalgı aracı, daha 
küçük boyutlu akordeonun taa kendisiydi… Abaza geleneğinde bu müzik 
aracı, düğünlerin vazgeçilmez çalgısıydı. Oyunlar onunla oynanır, körüğü 
açılıp kapandı mı tüm gençlerin yürek atışları artar, sevi rüzgârları eserdi 
içlerinde. Onun için mızıka bambaşka bir çalgıydı Abazalar için!.. Daldığı 
bu düşüncelerden birden sıyrıldı Nazik Ana! Salt su sesine verdi kendini… 

Yaaa İşte Şöyle böyle derken, devinimli güneş köyden köye, bir do-
ruktan ötekine kayıvermiş, günün saati ikindiyi buluvermişti. Ulaşmak 
istedikleri köyün ünlü mü ünlü tepesi önlerindeydi. Yorulmuşlardı, ter 
belerinden giysilerine vurmuştu. Ve ünlü tepenin ünlü meşe ağacı önlerin-
deydi işte!.. Nazik Ana gökyüzünün açık mavi rengine bakarak: 
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“Bu saatlerde buralar hep böyledir yavrum…” diyerek 
sırtını yaşlı meşe ağacına verdi. Meşe ağacı da ağaçtı 
hani… Yaşlı mı yaşlıydı!.. Gün görmüş köy yaşlıları gibi 
gövdesi yosunlaşmış,bedeni çimen yeşilinden kül rengine 
doğru uzanan yosunlarla bezenmişti. “Bu tepe benden 
sorulur!..” dercesine görkemli bir duruşu vardı. kimi dalları 
yaygınlaşmış, yere doğru meyletmiş, depdeğişik bir görünüm 
almıştı… Yanı başında soluklanmadan akan pınarın görü-
nümü de bir başka güzellik veriyordu çevreye. Bir doğa 
harikasıydı burası. Yörük tepesi, yöreye egemen olan tepe!.. 
Mezit Köyü üç mahallesiyle insanın gözleri önündeydi. 
Uçsuz bucaksız o güzelim doğa içine yayılmış olan bu köy 
ne yazık ki düşmanlıkların, kan gütmelerin, bitmez tükenmez 
açıların saltanat kurduğu bir köydü. Kafkas geleneğiyle 
kurulmuş birbirinin benzeri evler… Geçmişin bütün anıları, 
acıları usuna üşüşüverdi Nazik Ana’nın!.. Birden doğruldu 
yerinden, kırılgan bir sesle: 

“Hadi yavrum yolumuz az kaldı,Bir de yukarı mahalle 
yokuşu var önümüzde!” dedi oğlunun yüzüne bakarak. 

“Ben hazırım be ana!” diyerek o da doğruldu yerinden. 
İşte o anda güneyden kuzeye bir turna katarı yeri göğü 

inleten, insanı yalnızlığına sürükleyen turnaların sesleri 
dolduruverdi çevreyi…yüzünü turna katarına çevirerek: 

“Nedir bunlar be ana?”diye sordu Nedim. 
“Turna bunlar be yavrum. Her yıl işte bu mevsimde bu-

radan geçerler. Genellikle bu mevsimdeki yolculukları ku-
zeyden güneye olurmuş. Kendi yaşantılarına uygun bir yer 
ararlarmış!..”dedi Nazik Ana. 

“Heee anladım ana bizim köyün leylekleri bunlarda!..” 
“He işte öyle yavrum!..” 
Karşı Mahalle’nin iniş aşağı yoluna verdiler kendilerini. 

Bir solukta dereye ulaşıverdiler. Burası üç değirmenler 
bölgesiydi!..Derenin suyu bu daracık alana girince sanki üç 
yönden sıkıştırılmış gibi köpükleşir,sesi büyür de büyür,soluk 
soluğa daracık geçitleri aşarken iki yana çırpınır, yeri göğü 
inleten, kulakları sağırlaştıran bir sesle iniverirdi!.. İnsan dere 
kıyısına ulaşıverince birden duraksar, ürküntüleşmiş suya 
bakar, ardından da derenin tek geçidiolan tahta köprüye 
çekinerek de olsa adımını atardı… Ana oğul da benzer 
sıkıntıları yaşayarak dereyi aşıvermişler… Eh artık dere 
aşılmış, yeğni eğimli koca bir çayırlık açılıvermişti önlerinde. 
Koyunlar… Kuzular… İki yana koşturan çocuklar… Tepelere 
tünemiş çamlar… Neresiydi burası böyle? Kuş cıvıltıları, 
karga sesleri… Akşam güneşinin o güzelim ışıltısı ağaç 
doruklarından evlerin çatılarına, pencerelerine ulaşıyor, 
akşama depdeğişik bir ışıltı veriyordu… Nazik Ana,geçmişin 
esrikliğiyle derin bir sessizliğe gömülüvermişti işte o anda!.. 
Ne zaman bu köye adımını atsa hep böyle olur-
du!..Coşkulanırdı. Sevinçlerle acıları aynı anda yüreğinin 
derinlerinde yeniden ve yeniden yaşardı!..  Kısa bir yokuşu 
çıkıverince birden duraksadı Nazik Ana, yeni yapılmış gör-
kemli okul yapısını görüverince gözlerine inanamadı,olduğu 
yerde kala kaldı, Nedim’e seslenerek: 

“Bak gördün mü yavrum, okul işte karşımızda!”dedi. 
Gözlerini kırpıştırarak bakan Nedim: 
“Hee ana anladım, bu benim okulum!..”dedi. 
Yukarı Mahalle ve işte iki koca kanatlı kapı ve küçük bir 

de giriş kapısı!.. Mavi boyalı iki katlı yapı gülümseyiverdi 
yüzlerine… Nazik Ana’nın içi bir hoş oldu, duygulandı. Coş-
kudan yüzü seğirdi… Baktı kaldı her şeye… Avlunun orta-
sında durdu öylece. Tahta çitle ayrılmış koyu evi, bahçeler, 
ağıl ve dam… Ağıldan gelen keçi ve koyun seslerinden, 

damdan gelen at ve malak seslerinden bir hoş oldu içi. Öylece sessizce 
durdu kaldı olduğu yerde. Saime Yenge’nin Abazaça çağrısıyla kendine 
geldi,birden topladı kendini,odaya doğru yürüdü… Gürültülü ama saygılı 
hoşbeş birbirini izledi. Çocuklar neredeyse yabancı kadın olarak gördükleri 
Nazik Ana’ya sorgulu gözlerle bakıyor, ona yaklaşmaya çalışıyorlardı. 
Nazik Ana onlara döndü, o sevecen kadınsılığıyla kucakladı onları. Uzak-
tan gelişine uygun birtakım armağanlar getirememiş olmanın ezikliğiyle 
kendine, “Yoksulluğun gözü kör olsun!”dedi. Nedim’in varlığını anımsaya-
rak onu evin çocuklarıyla tanıştırdı… Zeki, Seliye, Seli üçü de birden onun 
çevresini alıverdiler. Utangaç yapısıyla Nedim, yabansı gözlerle bakındı 
kaldı çevresine. Bu yerodası da onlarınkine hiç benzemiyordu… Ortada 
yastağaç,meşe odunlarıyla yüklü ocak,ocağın tam ortasından sarkmış, 
kapkara olmuş çöven…Yanda geniş bir divan…Bahçeye açılan kapı… 
Nedim’in bu birbirleriyle bütünleşmiş nesneler arasında gözleri dolandı 
kaldı. Bütün bu nesneler arasında bir yabansılık geldi çöktü üzerine Ne-
dim’in… Seliye, halasının oğluna karşı uzun kirpikli iri titrek gözleriyle, 
dolgun yanaklarıyla, ona yaklaşmak isteğiyle Nedim hep uzak durdu ona. 
Yastağaçın çevresinde yemek için yerlerini alırken Saime Yenge, Nazik 
Ana’nın tedirgin yüzüne bakarak: 

“Zayıflamışsın!..”dedi. 
“Yaaa!..” dedi Nazik Ana, sonra da ekledi:”Ne olacak köyden kaza-

ya,kazadan köye…Tarlaya,bağa,bahçeye… Dur durak yok be yenge!.. 
Dört çocukla her iş de üzerinde!..” 

“Evet, zor ya!”dedi. 
Yolculuğun verdiği yorgunlukla yatakta buldular kendilerini. Yine de 

Nazik Ana uzaktan uzağa köyü dinledi. Derinden derine gelen Abaza 
ezgileri, mızıka sesi…Ardından da önü alınamaz derin bir yorgunluk uyku-
su… 

Sabahın pencerelere vuran ışıltısıyla uyandı Nazik Ana, gözlerini 
pencere aydınlığına verdi.Sabahı dinledi…Kızlık ve gençlik günleri-
ni…Ihlamur ağaçlarının koyu, yumuşak gölgelerinin insana verdiği esrikliği 
düşündü…. Sanki olduğu yerde doğa o güzelim ıhlamur ağaçlarının sıcak-
lığı sarıverdi onu!.. Kuş cıvıltıları, kuzuların üzgü yüklü bağrışla-
rı…Yaşamın tanımsız bir derinliğine çekiverdi onu!.. Bütün bu güzelim 
duyarlıkların geçidinden geçiveren Nazik Ana’yı yaşam hüzünlü  mü hü-
zünlü bir yanıyla sarıvermişti işte!..Bütün bu olumsuzluklara karşın yine de 
yüreğinin derinliklerinde bir yaşam sevinci vardı!..Güzel olan da buydu!.. 
Oğluna döndü, onun yüzüne baktı. Tanımsız analık sevecenliğiyle eli 
oğlunun yüzünde dolandı. Sessizce sokuldu ona yanağında öptü.Sonra da 
“Senin ayrılacağına,okuman için, okulun için katlanıyorum yavrum!..” dedi. 

Sabah kahvaltısından sonra yeni bir yolculuk bekliyordu Nazik Ana’yı! 
Koca kapıdan uğurlanırken, Nedim hemen onun başında yürüdü.Yukarı 
Mahalle’nin gömütlüğü son evlerin dışında meyilli bir alandaydı.tam gömüt-
lüğe ulaşıverince birden duraksadı Nazik Ana,yüzünü gömütlüğe çevirerek 
yere çömeldi.Yakarıya başladı,sonra doğruldu yerinden. Gömütlüğe baktı 
uzun uzun…Yaşlı meşeler, kabukları yosunlaşmış meşeler sarmıştı bütün 
alanı.Elleri bir meşe ağacından ötekine kayarak anasının, Neşide Yenge-
si’nin iki kardeşinin gömütlerini bularak, gömüt taşlarına dokunarak yüre-
ğinde yeniden düğümlenen acılarını, sıkıntılarını vurdu dışa!.. Abazaça 
ağıtlar yaktı. Ardından da ağır ağır ayrıldı gömütlükten. Kıyıda kendini 

bekleyen oğluna sarıldı üst üstte…Gözyaşlarını tuttu.Az ötede bütün 
çatısı görünen okula baktılar birlikte.Daha çok duramadan Nedim’i 
geride bırakarak iniş aşağı ayrıldı oğlundan.Nedim anasının ardından 
baktı kaldı.Yol boyunca izledi onu. Taa Yörük Tepesi’ne dek durdu 
kaldı olduğu yerde. Anasını gözden yitiriverince döndü köye doğru, 
isteksizce yöneldi eve… 
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NNiiddaa  ÖÖZZ    

KIRMIZI 

 

oraya bakıyordu adam/ kiralık gözlerle  

biri asılmıştı duvara 

jaluzilerden ışık sızıyordu 

lamba üflesen sönecek/ sen ne yaparsan 

yap 

vazodaki çırılçıplak çiçekte 

isa'nın ellerindeki kan 

yüzüne boya bulaşmamış ressamın 

 tuvaldaki fon  

kırmızı 

oraya bakıyordu kadın/ kiralık gözlerle 

bulanık görünüyordu düş 

sol koridordaki/ sondan üçüncü kapı 

demişlerdi yaşam 

çürümüştü ahşap/ anahtar paslı 

siyah besteliyordu şarkılarını 

piyanosu satılalı 

notaların hepsi 

kırmızı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraya bakıyordu çocuk/ kiralık gözlerle 

memesiz bir kadın silueti 

herkes başka ninni fısıldıyordu ona/ uyumalıydı artık 

erken açmalıydı gözlerini dünyanın 

bütün para değil/ bozuktu hayat 

*"kirletildikçe denizler/ 

ortasında akan koca nehirlerdi gözyaşı"  

suyun ağladığını anlamıştı 

koca bir saatti duvardaki 

kırmızı 

güneş dönerken dünyaya sırtını  

oraya bakıyordu herkes 

duraklar insan dolu/ otobüsler bomboş  

bütün lambalar 

kırmızı 
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Öykü Üzerine:  

ÖLÜMÜN FARKINDA OLMAK 

 

ZEYNEP ALİYE 

 
 
Sanatı, öznel bir estetik üretim süreci olarak alıyor-

sak, amacını da tüketicisinde doyurucu estetik yaşantılar 
oluşturmaktır diye değerlendirebiliriz. Doyurucu estetik 
yaşantılar ilk bakışta, kişiden kişiye son derece değişken-
lik gösteren talepleri içerir içermesine ancak göreceli bir 
kavram olan güzel değerlendirmesine, onu oluşturan 
evrensel kriterler baz alınarak bakıldığında kimi ortak 
noktalarda buluşulmaması da mümkün değildir.  

 Şurası kesindir ki, Güzel’i ancak ve ancak, öz ve 
biçemden oluşan ve sanatçının yeteneği, sezgileri yanı 
sıra kuşkuculuğunun zemin oluşturduğu yaratıcılığıyla 
harmanlanarak  varlık bulan estetik üretim çabası 
yaratabilir. Yoksa kimilerinin savladığı gibi ortak bir güzel-
güzellik anlayışı hiçbir estetik üretim için söz konusu 
edilemez. Çünkü bu, sanatı kalıplara sığdırmaya, 
matematiksel kesinliklere bağlamaya kalkmak demektir. 
Sanatı taraf olmaya götüren, kanatlarını kesen, 
özgünlüğüne ket vuran bu anlayıştır. Öte yandan ‘Güzel’ 
tanımlanması da ancak bu özgür bakıştan geçilerek kabul 
edilmelidir. (Ve bence,  klasik konumuna taşınan güzellik 
bu anlamda bir kez daha sorgulanmalıdır.)  

Sanatın biricik amacı kimilerinin savladığı gibi, ‘Gü-
zel’i yaratmak değildir elbette. Eleştirmenler, sanat tarihçi-
leri, olaya bu açıdan bakıyor olabilirler. Ama aslolan, 
sanatçının yaratı sürecini tetikleyenin ne olduğu değil 
midir? Öyle ya, sanatçı, bir güzellik anıtı oluşturmak 
amacını mı güder? Ya da olaya toplumsal açıdan bakan-
ların savladığı gibi, toplumu daha ileriye, yukarıya ya da 
farklı bir yöne, aşamaya taşımak mıdır görevi?  

Peki, şöyle soralım: sanatın görevi var mıdır? Sanat-
çıdaki görev bilinci midir üretimini hayatının anlamı hatta 
varlık nedeni haline getiren? Üstelik bizimki gibi sanatın 
hiçlendiği, küçümsendiği ülkelerde, ‘rağmen, -a mukabil 
- karşın’ gerçekleştirme cesaretini, gücünü, heyecanını 
veren.   

Kendimi lam üzerine yatırıp gözlemlediğimde karşı-
laştığım gerçekliğin, hiç de idealize edilenle çakışmadığı-
nı söyleyebilirim. Ben niçin yazıyorum sorusuna misyon 
yüklemeye, kutsallık katmaya, yüceltmeye çalışanların ne 
ölçüde samimi olduklarını sorgulayacak kadar da kuşku 
duyuyorum çünkü sonuçtan. Sanatsal üretimin öncelikle 
kişinin içindeki tepiden kaynaklandığına inanıyorum 
çünkü. Sanatın biricik amacı kendisidir, onun dışında 
hiçbir amacı yoktur noktasına da uzak duran bir yaklaşım 
benimkisi. Ancak, yazarak geçireceğim saatlerin bana 
verdiği mutluluğu başka hiçbir şey veremeyeceği için 
yazıyorum diyecek kadar da (şayet aşk’sa aramızdaki) 

bunun “öncelikle kendim için” amacına hizmet ettiğini söyleyebilirim.  
Yazma aşkı değil de yazma tutkusu mu demeliyim?  
Çünkü öykü yazmak, beni yeni doğuşlara götüren kısa ölümler 

yaşadığım bir deniz belki de. Gecenin koynunda beliren aydınlığın usul 
usul ona nüfuz etmesine, yırtıp parçalayarak ele geçirmesine benzer 
bir duygu bu. Ancak işgalin, yok etme eyleminin sonsuza dek sürme-
yeceğini bilerek.  İşgal eden de işgal altındakinin duyduğu acıyı, korku-
yu, öfkeyi taşımaktadır sonuçta. Sonra yeniden sil baştan. Yani gün 
yeniden aydınlık; yeniden ölüm.  Bir bakıma acının farklı tatlarının bir 
tayfta yaşanması. Beni bana götüren, yaşama sevincimi tazeleyen; 
öteki yüzüyle ölüm karşısında ne kadar çaresiz olduğumu her defasın-
da yeniden gösteren, müthiş med cezir halleri.  

İnsan belleği toplumsal belleğin bir uzantısıysa, ona derin bağlarla 
bağlıysa ve yazılanlar sonuçta o devasa belleğin yarattığı med cezir 
halleriyse bunu incelemek de ruh bilimcilere, sosyologlara, felsefecilere 
düşen görev. Sözün kısası, sanatçı büyük düşünmeden, büyük hesap-
lar yapmadan yazıyordur. Cennete gitmek adına iyi insan ünvanı 
edinmeye çalışanların samimiyetsizliğine benzetiyorum ben bu taktik 
hesaplarla, bir stratejist yaklaşımıyla  hareket edenleri.  

Kendi adıma, edebiyatı siyasetin yerine geçirerek toplumsal kurtu-
luşu sağlayacak bir kurtarıcı gibi görmedim hiçbir zaman. Siyasal ve 
ahlaksal sorunları çözmeye kalkarsa ne baş etmesi mümkündür, ne de 
zaten sanat yapıtı olarak kalması. Angaje olmuş, bir sav ileri sürerek 
kanıtlamaya çalışan yapıtın estetik yönü ne yazık ki feda edilmek 
zorundadır. Çünkü, siyasal ve ahlaksal bir tutumun başladığı nokta 
artık saf, tarafsız, özgür değildir. Hiçbir siyasal ve ahlaksal söylem düz 
olamaz. 

Sanat aracılığıyla iletebileceklerimizin olması farklı bir konu. Ama 
öncelikle, yazdıklarımız kendi özgün dillerinde  birer özgün deneyim 
olmalıdır. Her öyküyle dünya yeniden kurulur diye düşünüyorum. Yeni 
bir öykü, yeni bir gün gibi, yepyeni bir hayat gibi soluklanır, vücut bulur; 
kendine özgüdür. Önceki yıllarda kalemimin ucundan damlayan mü-
rekkebe karışarak, şimdiyse bilgisayar ekranının içine girip kayboldu-
ğum bir sonsuzluk hali olur. Sanallığın içinde kurduğum gerçeklik, 
paradoksal bir durum gibi görünse de hayatın kendisi.  

Öyküyle, sabahlar ya da geceler aynılaşmaktan, daha doğrusu fi-
ziksel yorgunlukların fark edildiği zaman dilimleri olmaktan çıkıyor, 
desem... 

 Bozuluyor kurgu, program; planlar alt üst oluyor. Bıçağın sırtında 
bir ‘olmak ya da olmamak’ ikileminde fiziksel yorgunlukların altındaki 
ruhsal  gerçeklerle yüzleşiyorum ki beni doğuş ve ölüme götüren de bu 
yüzleşme oluyor, desem...  

Dünyayı ve gerçek mutlulukları tanımak için yapılabileceklerin sı-
ralanmasında belki de tek şey öykü yazmaktır bu yüzden. Kendime 
dolu dolu bir Günaydın diyebilmek için, aynaya gözlerimi kaçırmadan 
bakabilmek için... Ölümle yüzleşmek, hiçlikle burun buruna gelmek her 
insanın harcı değildir çünkü. Zaten kimi ölümler yaşamın ta kendisi, 
kimi yaşamlar da ölümün kapısı değil midir? Hayır, aptalca mutluluk 
düşleri kuranlara göre değildir gerçek öykü. Böyle demiş olmalı bir 
filozof. Her şey bir yana yaşamı fark etmek için ölümün farkında olmak 
gerek. Çünkü mutluluğu ancak keder kahır ormanından ölümü göze 
alarak geçenler hak eder(mi?). Öykücü,  hayat suyunu bulunca hiç 
düşünmeksizin, hiçbir hesap yapmadan içine dalmazsa sonsuza dek 
yitirir öyküyü. Ondan sonra  tek arkadaşı  ölüme ve yaşama sınır olan 
ruhsuz bir bunalımdır; hüzün değil. Hüzün, sanatın dokusunu oluşturan 
malzemedir ki  vazgeçilemez.  

Sıcakkanlı insanları sever öykü; deniz gibi, gökyüzü gibi, yağmur 
gibi insanlarla aynı suda akmak ister. Yani dağ, yani nehir, yani deniz, 
yani fırtına gibi. Yani kelebek uçuşu, yani kozasını ören ipekböceği, 
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yani uçurumundan akan su, yani sisin dağılmasıyla orta-
ya çıkan dağın görkemi, yani uçurumlar vadisi, yani do-
ğanın tüm harikaları. Sanat, esin ve güzelliklerin kaynağı-
dır doğa. Ona yaslanmayan, ondan beslenmeyen her şey 
sahtedir, bayağıdır, sıradandır. Edebiyatın en temel, 
vazgeçilemez özelliği sahici  olmak zorundalığıdır. Kuş 
sesleri, kelebek uçuşları, dalga hışırtılarıyla yoğurulmuş 
huzurlu, dingin bir sabahta acının tokadını çarpmalıdır 
yüzümüze. Bir bakıma, narin bir kelebek kanadından 
dipsiz uçurumlara savurabilmelidir insanı.  

Bir öykücü çoğunlukla, öykünün nereye yelken aça-
cağından pek emin değildir. Ya da yarattığı kahramanlar, 
her zaman istediği kalıba girmeyebilir. Hayat her zaman 
kurgulanandan çok daha zengin sürprizlerle şaşırtır insa-
nı. Kurgunun nasıl bir gelişim göstereceği bu bağlamda 
bilinemez. İşte yazar, ne getirip ne götüreceğini  bilmediği 
bir öykünün kapısından yatak odasına, tüm savunma ve 
saldırı silahlarından arınmış olarak girebilir. Yoksa öykü-
nün   antresinde en çoğu da bekleme salonundan daha 
öteye gidemez. 

Daha açık bir deyişle, oyalanıp durma hali.  

Yazar çırılçıplaksa eğer ve ruhu, öykünün sunağına 
uzanmaya hazırsa kendini açar ona. Der ki, “Sen olarak 
geldin. Hoş geldin.”  

Evet insanı mutlu edecek her şey doğada ama ona 
yani ormanın büyülü çiçeğine ancak doğallığını korumayı 
başaranlar ulaşabilir. Yani hayatın en güzel damarından 
beslenmeyi seçenler. Sonuçta bir seçim olsa da aynı 
zamanda şanstır bu. 

Ama sıcak çöl rüzgarlarında kavrulmayı göze alanla-
ra vaha, yaşamanın okyanusta bir kibrit çöpü olduğunu 
fark edenlere de istiridyeden bir kucak gibidir. Yani gönül 
rahatlığıyla bırakabilir bir öykücü kendini yeniden doğuşa. 
Bana sorsalar ‘Nasıl bilirsin öyküyü, nedir, neyin nesidir’ 
diye, söyleyebileceklerim bunlar. Bende yarattığı 
etkilenim, bıraktığı iz, bu.  Çöldeki kaynak suyum benim. 
Ayakta, dimdik kalabilmemin en önemli nedeni.  
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Çağla BAŞTÜRK 
 

GÜNAYDIN 
Gün doğmuştu. Güneş küçük penceresinden içeri giriyor ve yüzünü 

aydınlatıyordu. Gökyüzü parlak mavi bir elbise giymişti. Tek bir bulut bile 
yoktu. Küçük bir çocuğun oyun dolu bir güne başlamasının heyecanıyla 
yerinden fırladı. Perdeyi araladı. Penceresinin önünde renk renk çiçekler 
ona bakıp gülümsüyordu sanki. O da onlara çocuk saflığının en güzel 
örneğiyle gülümsedi. “Günaydın güzel çiçekler” dedi. Sonra odasından 
çıktı ve eski konağın kalabalığının arasına daldı. 

Büyük, kalabalık bir ailenin torunuydu, küçük kız. Her sabah bir sürü 
insan işe gitmek için koştururdu. Geriye yalnız birkaç yaşlı insan kalırdı O 
ise beş yaşının tüm coşkusu ve merakıyla çevreyi izlerdi. En çok da bu 
kalabalığa hiç karışmayan kadına ilgi duyardı. Annesinin ona bir şeyler 
yedirmeye çalışan ellerinden kurtulup yanına giderdi. Kadın yaşlıydı. 
Yalnızca pencereden dışarı bakardı. Hiç konuşmazdı. Hiçbir şeye tepki 
göstermezdi. Belki de kadının gözlerini hiç görmemişti küçük kız. Yine 
böyle günlerden birinde kalabalığın içinden sıyrılıp kadının hüzünlü dünya-
sının içine giriverdi. Ürktü önce. Sonra tüm çocuklar gibi içindeki sevgiye 
boyun eğip: “Günaydın babaanne” dedi gülümseyerek. 

Yaşlı kadın ses vermedi. Kıpırdamadı bile. Gözlerini yine sokağa dik-
miş, öylece duruyordu. Pencerenin önündeki çiçekler küçük kızınkilerin 
aksine solmuştu. Bu odanın içindeki her şey solgun ve cansızdı. 

Küçük kız kapı eşiğinde kalakaldı. Ne bir adım ileri atabildi ne de geri. 
Bir süre sonra küçük çocukların her şeyden çabucak sıkılıveren doğası 
kendini gösterdi yaşlı kadının ve oracıktan ayrıldı. Bir sonraki güne dek de 
yaşlı kadını bir daha düşünmedi. 

Ertesi sabah uyanır uyanmaz koşarak yaşlı kadının yanına gitti. Bu 
kez birden kendini toplayıp ona yaklaştı. Sıcacık, küçük elini yaşlı kadının 
kemikli elinin üstüne dayayıp destek alarak sedirin üstüne çıktı, yanına 
oturdu. Yeniden aynı saflık ve içtenlikle: “Günaydın babaanne” dedi. Yaşlı 
kadın kıpırdar gibi oldu. Başını hafifçe torununa çevirdi. Ama ona yalnızca 
göz ucuyla baktı. Sonra yine kendine dönüp pencerenin dışındaki boşluğa 
daldı gitti. Küçük kız bu kez daha da ürktü. Koşarcasına çıktı odadan. 
Bütün bir gününü oyunlar oynayarak arkadaşlarıyla geçirdi. 

Bir sonraki gün küçük kızın doğum günüydü. Annesinin yeni dikmiş ol-
duğu giysisini giydi. Rengârenk giysisinin içinde yüzü daha da pembeleşti; 
sarı buklelerine renk renk tokalar takmıştı. Gözleri ışıl ışıldı. Büyük bir 
sevinçle kendini göstermek için yaşlı kadının yanına gitti. Gözlerinin içi 
gülümseyerek: “Günaydın babaanne” dedi. Kadın bu kez ağır ağır çevirdi 
başını. Küçük kızın güneşli yüzünü görünce içinde sevgi denizleri kabardı. 
Onda kendi çocukluğunu gördü. Aynı yeşil gözlerle ikisi de dünyaya. 
Birininki aydınlık yüklüydü diğerininki solgun. Aynı yüzdü ikisi de. Biri daha 
çocuk saflığı içinde diğeriyse yorgun… Gülümsedi babaanne. Yüzündeki 
çizgiler siliniverdi sanki. Yeşil gözleri yoğun bir sevginin yüreğine dolma-
sıyla yaşarıverdi. Yumuşacık baktı torununa.  “Günaydın güzel kızım” dedi. 

 
 
 
 
 



--------- maviADA --------  

                           maviADA   GÜZ 2006 

 
Yusuf YAĞDIRAN 
 
Kırık Cam Parçacıkları  
 
bıraktı bedenini  
korkuluğun öte yanına adam.  
yıldızlar boşandı gökyüzünden.  
bir martı çığlığı aldı gecenin hüznünü  
aydınlandı karanlığın kan kokan yüzü.  
nehir taştı, her şey sustu  
silindi gölgesi ay ışığının.  
 
irkilerek uyandı kadın.  
ıslak bir yıldız vardı avucunda 
kanayan...  
korkuyla sıçradı yatağından  
aynaya koştu.  
bir martı kondu saçlarına  
geceden daha soğuk  
daha gerçek hayatından. 
  
silinmeye başladı yüzü kadının  
ay ışığı aldı gözlerinin yerini.  
bir el dokundu  
karanlığın perdesini yırtarak omzuna.  
ağladı kadın. 
  
yüreği kırık cam parçacıklarıydı ellerinde  
kayboldu adam  
savurup elindekileri geceye.  
 

Yusuf  YAĞDIRAN KİMDİR? 
1977 doğumlu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. De-

neme, şiir ve eleştirileri dergilerde yayımlanan yazarın 
GÜNDÜZ DERSEM ÇIKMA( İSTANBUL, EKİM 2006, 

ADA Kitap) adlı bir şiir kitabı var. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

Öykü İnceleme 

 

Yusuf YAĞDIRAN 
 
BİR YOKLUĞU ANLAMAK:  
Şenol YAZICI ve AŞKARAYAN* 
 
 

 
 
 
 
 
 
Şenol YAZICI / Öykü /  
Ekim 2006, 128 Sayfa, ADA 
kitap/İstanbul 

 
 
 
 
 
 

 
Duraksız bir öyküdür 

yaşam: soluğunuza sakla-
nan acı, yürümeyi öğretir size. Geriye dönme şansınız yoktur. Ya 
yaşarsınız ya da ölürsünüz. Aşk, öyküneceğiniz tek şeydir yol boyu. 
Düş kırgını olsanız da bitmez sesinizdeki arayış. Kanayan her yarayı 
seversiniz, kabuk bağlamış olanlarını da kanatarak. Çünkü bu dünyada 
yaşamak, bir yokluğu anlamaktır. 

Şenol YAZICI’nın AŞKARAYAN yapıtı, “yokluğun bilinci” olarak çı-
kıyor karşımıza. Söz konusu olan, bir öykücünün aşkla kanattığı üç 
öykü değil sadece. Yokluğa düşülmüş cesur ve ayık bir ses. Şimdi bu 
sesi arşınlayacaksanız, bir yokluğun kanatılacağını bilin. Sonunda tüm 
varsıllığınızın bir hiç olduğunu anlayıp ölebilirsiniz. 

Öznel olarak kısaca tanımlamaya çalıştığım AŞKARAYAN, “Ses”, 
“Benim Kimsem Olsana” ve  “Aşkarayan” adlı üç öyküden oluşmuş 
içsel bir yolculuk. Üç öykünün de temelinde aşk var. Her şeyin birbirine 
benzediği yerde başlıyor üçü de. Ve benzeşen her şey, ölüyor son söz 
söylendiğinde. 

Öykücülerin, nesneleri ve insanları tanımlamak uğruna, sıfat çöp-
lüğüne çevirdikleri yapıtlarını düşününce, Aşkarayan’ın gücünü de 
anlamaya başlıyorsunuz. Eylemlerin tanımlanmadığı yerde, varlığa 
dair ne söyleseniz boştur. Yazar, bu gerçekliğin yansımasıdır ki, çoğu 
öykücünün akıl edemediği şeyi yapıyor. Tümce içerisinde zarf kullanı-
mını yoğunlaştırarak anlatıma derinlik ve akıcılık katıyor. Ancak bunu 
yaparken de gürültücü çoğunluktan ayrışıyor. Psikanaliz adına bir şey 
bilmedikleri halde, iki kitaptan sonra Freud’laşan tatlı su balıklarından 
alabildiğine uzaklaşıyor. “Yeryüzünde söylenmedik söz yok tur”un 
savunucularını utandırmak için mi bilinmez, “ben de hep bunu söyle-
mek istemiştim” dedirtiyor insana. Türkçeyi kullanmadaki ustalığı, 
tümüyle yalın satırlardaki gizemli müzikle sezdiriyor kendini. Örneksiz 
ve ilk olma saplantısından o kadar uzak ki, ne yöresel söylemlerle 
dolduruyor satırları, ne de zincirleme kargaşa tamlamalarıyla. Sözcük-
leri sahiplendikçe, ince bir yağmur işliyor içinize. Yazarın edebiyat 
eğitimi almış olması, öykülerin yüzüne de yansıyor. Söylemek istediğini 
söylüyor yalnızca:  Ne fazla, ne eksik; ne ağdalı, ne basit… 

Öykülerinde hakim anlatıcıyı tercih eden yazar, gözlem gücünü 
tiplerin anlatımında gösteriyor. “Ses” öyküsünde tanıştığımız muhtar ve 



--------- maviADA --------  

maviADA  güz 2006  

karakol komutanının bize çok tanıdık gelmesi bundandır. 
“Aşkarayan”ın Hüseyin’i de güneş yanığı toy bir delikanlı-
dır, binlercesi gibi. Yazarın karakter yaratmadaki inanıl-
maz yeteneğine gelirsek… Okuduğum kitaplar içinde, 
beni en çok sarsan iki karakter var: Suç ve Ceza’nın 
Raskolnikov’u ve  Ş.YAZICI’nın Ses öyküsündeki Köse. 
Yazar karakter yaratmakta çok başarılı. Köse, insan 
ruhunun ulaşabileceği bütün karmaşayı içselleştirip özet-
leyen biri, ölmeden mezara girenlerden. Dışı Quasimodo,  
içi Kuyucaklı Yusuf. Ama hepsinden öte, o, Köse; sonsu-
za değin sesini arayan dilsiz bir neyzen... Şimdi öykünün 
özetlenmesini bekliyorsanız, bunun öykülere haksızlık 
olacağını belirtmek gerekir. Ancak sıra dışı bir filmin 
yaratımı için şunu söyleyebiliriz: Köse’nin “Ses”ine kulak 
verin. 

Öyküdeki diğer kişilere gelince… Aşkarayan’da kısa 
süreli de olsa bize merhaba diyen Yargo, tipin sınırlarını 
zorlayan bir köylü. Portakal bahçelerinin ince ruhlu işçisi, 
karakteristik özellikleriyle belleğimizde yer etmeyi başarı-
yor. “Benim Kimsem Olsana”nın Yıldız’ıysa, öykünün 
kimsesiz ve buyurgan yüzünü tek başına çiziyor. Tutun-
duğu yerde ters yüz ediyor dünyayı. Biliyorsunuz ki o, 
zamanın kendisidir. Araya yıllar ve söylenmemiş sözler 
girmiş olsa da aşka kimse olunmalıdır. İnsanların 
isimlerinin, onların insanlıklarına etki ettiğini söylerdi bir 
dostum. Şimdi ben de diyorum ki, öykülerin isimleri, 
onların öykülüklerine etki eder. Benim Kimsem Olsana, 
kimsesi olmayan bir umudu emanet ediyor bize. Belki bu 
yüzden, her sayfada daha yalnız hissediyorum kendimi. 
Keşke benim olsaydı diyorum. Bir öykü kıskanılır mı? 
Kıskanıyorum. Ama biliyorum ki Yıldız’dan başkası değil 
bana böyle hissettiren. Belki de yaşamım boyunca olmak 
istediğim insan olduğundandır. Her şeyi silip yeniden 
başlayabildiğinden. Sadece aşk için. 

Öykülerinde genellikle dış mekânı kullanan Ş. Yazı-
cı, bu yolla eylem temelli akıcı bir olay örgüsü oluşturu-
yor. Anlık aktarımlarda ve ruh çözümlemelerinde başvur-
duğu iç mekân kullanımı ise, betimlemelerindeki zengin-
likle kimlik kazanıyor. “Aslan yattığı yerden belli olur” 
misali, tüm kahramanları yaşadıkları yerlerle özetliyor 
aslında. Bu bağlamda görsel zekası gelişkin bir yazar 
olmanın avantajlarını çok iyi kullanıyor. “Ses” ve 
“Aşkarayan”da bire bir köy atmosferi yaratan yazar, “Be-
nim Kimsem Olsana”da çizdiği kent ve kentli görüntüsüy-
le, dikkat çekiyor. Mekân tasarımında iğreti olan tek bir 
unsurun olmadığını görmek, gerçekçi yazın olgusunun 
varlığını da kanıtlıyor. 

Zaman kullanımında, anlatının tüm olanaklarını kul-
lanan Ş. Yazıcı, Aşkarayan’da evrenin bütününü sezdiren 
bir yolu seçmiş. Bireyin yaşamından yola çıkıp türün 
anlatıcısı rolünü de üstleniyor. Bu rol sayesinde de ”dün”, 
“an” ve “gelecek” kavramlarıyla varsıllaşan bir bütünlük 
yaratıyor. Zaman, bu kitapta yaşam sürecinin farklı nokta-
larını ifade etmiyor sadece, türe ait her şeyin faklı dönem-
lerdeki durağanlığını ve evrimini de içeriyor; aşk olgusu-
nun zamanla değişen ve değişmeyen her yönünü bütün-
lüyor. Felsefe, Edebiyat ve toplumbilimlerin potasında 
aşkın doğası ve metafiziği üzerine bir sorgu odası yapı-
landırıyor, yaratılış dinamiğini irdeliyor. Bu sorgulayış, 
Aşkarayan’ın kahramanı Gülbeyaz’da başka bir boyut 

kazanır: O bedenini ve ruhunu anlamaya çalışır. İçine sinecek yanıtı 
bulmadan da, evet demez… Öykülerin derininde, özellikle de kahra-
manların Saklıkentlerinde, yani yüreklerinde, kozmik bir zaman gizi 
yatıyor. Köse’nin, Yıldız’ın, Su’yun, Gülbeyaz’’ın ve Hüseyin’in aşk 
karşısında sergilediği her eylem, evrenin farklı boyutlarında ve zaman-
larında yaşamış, yaşayacak türlerin ortak  tavrı ve yazgısıdır. Bazen 
ölümdür aşk, bazen yeniden doğuş, bazense kaçış…  

 
Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın yapıt incelemelerinde özellikle üzerinde 

durduğu bir kavram var: Zihniyet. Her yapıtın, yazıldığı dönemin izlerini 
taşıdığı gerçeğinden hareket eden Aktaş, dönemsel yapı taşları sap-
tanmadıkça, hiçbir yapıtın özüne ulaşılamayacağını savlıyor. Bu konu 
bizim için de büyük bir öneme sahip olduğundan, şimdi bu gerçeklik 
üzerine konuşmak istiyorum. Evet, Ş. Yazıcı’nın “Aşkarayan” yapıtını 
anlayabilmeniz için, bu toplumun 1900’lü yılların başından itibaren 
geçirdiği süreci çok iyi bilmeniz ve dönemi içselleştirmeniz gerekiyor. 
Aksi durumda ne Ermeni ve Rus öykü kahramanlarını, ne toprağa 
bağımlı feodal köy yaşantısını, ne de seksenli yılların düş kırgını bıçkın 
yüreklerini anlayabilirsiniz. Sonuç itibariyle her insan, türün 
yaşatıcısıdır ve öncesizlik yalnız yaratıcı sese aittir.  

Öykülerin yapısal kurgusundaki en temel unsurlardan biri de olay 
örgüsündeki geçişlerdir. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri olarak da 
bildiğimiz bağlantı noktaları, sağlıklı bir öykünün vazgeçilmezidir. Ş. 
Yazıcı, üç öyküde de bu bağlamda çok sağlam bir yapı sunuyor bize. 
“Ses” öyküsünde derede bulunan bir kadın cesediyle başlayan merak 
ve gerilim, Köse’nin öyküye girmesiyle yavaş yavaş artıp şiirsel bir 
sona varıyor. “Benim Kimsem Olsana’da, küllenmeye durmuş bir acı-
nın, umulmadık bir mektupla kora dönüşünü ve aslında hiç ayrılmamış 
iki insanın aşka kaçışını izliyoruz şarkı şarkı. Ve nihayet “Aşkarayan”, 
Gülbeyaz’ın onlarca kez öldürüp tekrar dirilttiği bir umudu saklıyor 
kuşkularımıza. Kördüğüm oluyor aşk. Bir yandan kanatıp bir yandan 
sağaltıyor yaralarımızı. 

Son olarak Ş. Yazıcı’nın yapıtındaki can alıcı imgeleri seslendir-
mek istiyorum. İmgenin yalnızca şiire özgü olmadığı bir gerçek. Nite-
kim Aşkarayan, söylemedikleriyle de var ediyor kendini.  

Köse’nin özlem duyduğu gücü, insanlardan görmek istediği saygı-
yı, dünyayı yerinden sarsma tutkusunu o kadar güzel anlatıyor ki bir 
“tüfek”. Yaşama değgin tek umudunu da onunla gömüyor sesler me-
zarlığına. Tüfeğin sustuğu yerde, yitiriyor sesini aşk. 

 Gülbeyaz’ın koynuna sakladığı “portakal çiçekleri”, bir kadın fer-
yadı oluyor göğe karışan kokusuyla. O an seziyorsunuz, sahiplenilme-
nin insanın tek sığınağı olduğunu. Ve sahipsizliğin kirlettiğini masumi-
yeti. Aşkarayan oluyorsunuz çiçekten çiçeğe ölen. 

Sonra bir mektup kalıyor avucunuzda. Buruşturdukça yok olaca-
ğını sanıyorsunuz. Yıllarca susturduğunuz sesi uyandırıyor. Kendinize 
dönüyorsunuz istemsiz. Var olduğunu sandığınız her şey, yoksullaşı-
yor ansızın. Yaşam, bedenini sese vermiş bir kâğıt parçasının izinde 
değersizleşiyor. Bir kimse arıyorsunuz yokluğunuza yüz olacak. 

Şimdi aynaya baktığınız her an, bir yokluğu anlatıyor en çok. Ka-
pamayın gözlerinizi. Kulaklarınızdaki uğultu hiç dinmeyecek. Yürüyün 
artık… Korkmadan… 

Şu ana kadar yazmış olduklarımız, ne kadar tanımlayabildi 
“Aşkarayan”ı bilmiyorum. Sonuçta hiç kimse kendinden öte bir yere 
varamaz. Her söz kendinde bulur karşılığını ilk. İyisi mi kendi sözcükle-
rinizle dinleyin Şenol Yazıcı’nın sesini. Bakarsınız yolda buluruz birbi-
rimizi. Bir yokluğu anlayacak kadar cesaretiniz varsa. 
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 AYLA 
 
Eski bir resim sanki 
Saçları katran karası 
Teni bembeyaz 
Yüzünün dikişleri atmış besbelli 
Beşi bir yerde sözlerinin 
Gerisi ele karışmış 
Bakışları bir parça kar, yitik 
 
Ne güzelmiş şu Ayla 
 
Canına değmiş insanların 
Kırsalarmış bacaklarını 
Dünkü kavgada 
Bilseler yabancıya gitmediğini Ayla’nın 
Şunun kocasına döşek bunun oğluna 
 
Ne yamanmış şu Ayla 
 
Serilmiş komşular balkona 
Müşteri bekliyorlar Ayla’ya 
Üç kadın daha geliyor adları sahte 
Hoş buluyorlar, gülerek soluyorlar  
Şimdi fahişe topukları aşındırıyor sokakları 
 
Ne bahtsızmış şu Ayla 
 
ELİF KARAOSMAN   
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Nilhan Ceylan YILDIRIM 
 
 
 

GEMİ ADAMLARIM 
 
 
 
 
Kara parçasına rastlamadan,  ufuk çizgilerinin birini geçip  bir ye-

nisine kucak açıyor dev gövdem. Suların uysallığına teşekkür ederek 
ayrılıyorum geceden.  Sönen ay ışığına veda  ediyor, bir yenisini gör-
düğüm ufuktan  doğan güneşle, selamlaşıyorum.  

İkinci kaptanım, Efendi kaptanıma devrediyor dümenimi. Çarkçı-
başım da yorgun.  Yirmi gündür taşa toprağa değmeyen tabanları,  
toprak koklayacakken bugün,  tayfalarım uyanıyor heyecansız. Sevdik-
lerine kavuşma heyecanları  da bitti biliyorum. Parlak mavi sulara 
bakarken bütün gözler soluk; bu gidişimizde limana bağlatmadılar  
beni.  Adamlarım uzaktan seyretti Valencia'yı bir hafta. Açıkta demir 
attık. Açıkta boşalttılar yükümü.  

Karinam suları yardıkça , güneşe çarpan üst kesimimi yıkanır gibi 
serinletiyor.  Tayfalarım da,  güvertemi.  Elleri çok yavaş iki gündür. 
Çatırdayan yerlerim için sesimi çıkaramıyorum.  

Dört yanları su, onların da  içleri  kurudu. Denizlere yeni açılan, 
kanunlarıyla yeni  tanışan gemi adamlarımın sayısı  çok bu seferimde.  

Memleketimin kara sularına yaklaşıyoruz, sabah mahmurluğuyla.  
Kara sularına yaklaştıkça, Efendi kaptanım heyecanlanır, hızlanırız 
birlikte. Yavaşlıyor aksine. Çarkçıbaşım Süleyman   veda edecek 
limana vardığımızda hepimize. Şimdi Kaptan  köşkümde, son saatleri-
mizi uzatıyoruz.  

Çarkçıbaşı Süleyman. On beş yıl önce tanıştık Haydarpaşa Lima-
nı'nda.  Devlet hizmetinden emekli olunca  benimle  başladı çalışmaya.  
Okşar gibi, yağlar çarklarımı. Ben bile boğulurum bazen gürültümden, 
O, bütün makinelerimin sesini tanır.  Bu ayrılığa en zor ben alışacağım 
galiba. 

 Karabaş da gidecek öyleyse. Titrek bir yavruyken buldu yabancı 
bir limanda Çarkçıbaşım Karabaşı. Yedi yıldır  birlikte uyurlar neredey-
se. İkisi de ayrılacak benden. İkisi de en sevdiklerim. Şimdiden  sızla-
maya başladı dev gövdem. 

Memleketimin Ege kıyılarından süzülüyorum Marmara Denizi'ne 
doğru. Havasını, suyunu özlemişim . Nasıl dingin kucaklıyor beni. 
Efendi Kaptanım, kıyıya yakın seyrediyor, öğlen güneşi bastırmak 
üzere. Tayfalarım dürbünleriyle   yemyeşil sıradağlı kıyıları seyrediyor,  
içleri duyuyor insan cıvıltılarını. Yalnızca Karabaş sevinçten, 
güvertemde dört dönüyor dili bir karış dışarıda. Nefes nefese. 
Havlamaya çalışıyor hala. Ama Tayfalarım umarsız, bu gösteriye. 
Duruyor Karabaş, kımıldamadan bakıyor tayfalara tek tek. Uzunca 
sarkmış tüylü kulaklarını, sürterek kıvrılıyor bir köşeme.  

Çanakkale Boğazından her geçişimde, bir huzur kaplar içimi. Saf 
sularımda, kendim gibi salınarak yüzerim. Geçtik yine, balık lokantala-
rında çupra yiyenlerin, seyrinden. Sahilde  çayını  içenin, balıkçı tekne-
lerinin önünden.  Marmara'da doğdum, Tuzla Tersanesi'nde. Kızaklar-
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dan inişim bugün gibi aklımda.  Bu yüzden, aşık bu sulara  
"ten"im.  

Gelibolu, Şarköy, Tekirdağ derken çok az kaldı sığı-
nağıma. Sıcak sular, karartan güneş,  adamlarımın içlerini 
ısıtamadı bir türlü. Soğuk yüzleriyle toparlıyorlar, eşyala-
rını. Üzerinde Valencia yazan ne küçük bir hediye,  ne 
abartılabilecek  bir anıyla dönüyorlar evlerine  ilk kez 
gidenler.   

Çarkçıbaşım Süleyman, kamarasını toparlıyor.  Es-
kimiş kitaplarını, radyosunu, kızının, rengi atmış  çocukluk 
resmini.  Karabaş, önünde arkasında. Yatıyor önüne,bir 
sağa bir sola kıvrılıyor ilgilenmiyor Çarkçıbaşım. Üstüne 
atlıyor patileriyle, el bile değmiyor Karabaşa. Karabaş 
üzgün.  Eğerek boynunu çıkıyor kamaradan.  

Loçamın içinden, salındı göz demirim  sığınağımın 
dip sularına.   Evimdeyim. Efendi Kaptanım, adamlarıma 
bir dahaki yük taşıma için bilgi veriyor uğurlarken. Çarkçı-
başım Süleyman'la  vedalaşıyor en son.   Karabaş da, 
Süleyman'ın arkasından gitmeye hazır. Ama Süleyman 
çömeliyor, Karabaşın boynuna sarılıyor sıkı sıkı. Başını 
okşuyor, durduramıyor  gözyaşlarını. Bir daha sarılıyor. 
Arkasından gitmeye hazırlanan Karabaş'ı durduruyor 
elleriyle.  Anlıyor Karabaş, dikiliyor dört ayağı üzerine,  bir 
kere havlıyor Süleyman'a , düşürüyor gözlerini , tüylü 
kulaklarıyla dönüyor arkasını yavaşça.  Gözleri ıslanıyor 
Karabaş'ın, içi uluyor yürürken.  Bir kez daha dönüp 
bakıyor Süleyman'a, küskün kıvrılıyor bir köşeme.  

Kıçtan pruvam arasında sağa sola zıplarken, devril-
meyen uzun boyu, güneş görmemiş yüzü , koca elleriyle  
Çarkçıbaşımı hatırlatır  diye,  seviniyorum Karabaş'ın 
kalmasına. 

Ben biliyorum Çarkçıbaşım bir daha gelmeyecek, 
ama Karabaş umutla bekleyecek güvertemde, gözdemi-
rim, sığınağımın dip sularından  her çekilişinde.  

 
 
 
 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

ÖÖÖYYYKKKÜÜÜdddeee      

GGGeeennnççç      KKKaaallleeemmmllleeerrr         333   

        ÇANTADA KEKLİK 
                                          Nalan ÇELİK 
 
       Cuma namazından dönen Mali Müşavir Hasan , masasına oturdu. 
Süzülerek gelip masanın önündeki sandalyeye, siyah mini eteğini uyluğu-
nun, neredeyse tamamını açığa çıkaracak biçimde ustaca sıvayarak 
oturdu Gamze. Giydiği leopar desenli tişört göğüslerinin yarısını, ayva 
göbeğinin tamamını açıkta bırakıyordu. Cilve yüklü sorusu “Bizim için de 
dua ettiniz mi Hasan Bey”e yanıt beklemeksizin, göğüslerinin kalanını da 
göstermek istercesine masaya abandı. Bir yandan da yılışık bir sırıtışla 
adamın bal rengi gözlerinin içine bakıyordu. Masasında herhangi bir evra-
kın, telefonunun, delgeçin bir milim yeri değişse, hatta bunu yapan kendisi 
bile olsa, rahatsız olurdu Hasan. Gamze’nin, tüm evraklarını karıştırma-
sından, monitörü çarparak oynatmasındansa rahatsız oluyormuş gibi 
görünmüyordu.  
       Hasan’ın çipil çipil ölgün gözleri canlanmış, Gamze’nin lensle renklen-
dirilmiş yeşil gözleriyle göğüsleri arasında pinpon topuymuşçasına gidip 
geliyordu. Başını çevirdiğinde odadaki öbür üç çalışma arkadaşına suçüs-
tü yakalanmış çocukmuşçasına baktı. Gümüş alyansıyla oynamaya başla-
dı.  Kızıla çalan badem bıyıklarını ince, solgun dudaklarını örtmek isterce-
sine çekiştirdi. 
       Birkaç ay önce Hasan ile Gamze, ihracat kapanışı gecikmiş bir fatura 
nedeniyle tartışmışlardı. Gamze, şirketin İthalat-ihracat müdürü Serdar’ın 
sekreteriydi. Serdar haftada bir işyerine uğrayan emekli, etliye sütlüye 
karışmayan bir adamdı. Yaradılış olarak konuşmaktan hoşlanmazdı. 
Müşteri bağlantılarını telefonla kuruyordu, kente bir-iki saat uzaklıkta satın 
aldığı çiftlikten. İşler yolunda mı değil mi diye kolaçan etmeye uğruyordu, 
şirkete.  Arada sırada karısının yüzünden başka yüzler görmek isteği 
duyuyordu. Gamze okulunu, bir buçuk yıl önce bitirmişti. Tanınmış bir ilaç 
firmasında tıbbi mümessil olarak altı ay kadar çalıştıktan sonra bu işi 
yapmamaya karar vermişti. Her gün eczaneleri, depoları,  hastaneleri 
dolaşmak, sürekli olarak doldurması gereken kotayı düşünmek zor gelmiş-
ti. Bu şirkete de masa başı işinin çekici gelmesi nedeniyle girmişti.   
     Hasan, her ay Katma Değer Vergisi beyannamesine yazılacak ihracat 
evraklarını takip etmesi, zamanında beyannameye işlemesi hakkında işe 
başladığı günden beri uyarıyordu Gamze’yi. Altı aydır yapılan sürekli 
uyarılar hiçbir şeyi değiştirmemişti.  KDV beyannamesi yine son güne 
kalmış, evrak için gümrüklerde koşuşturulmuştu. Gamze beyannamenin 
mutlaka her ayın yirmisinin akşamına kadar vergi dairesine teslim edilmesi 
gerektiğini bir türlü anlayamamıştı. Hasan’ın, “Alt tarafı ayda altı yedi tane 
ihracat evrakının   yazışmasını, telefonla takibini bile yapamıyorsun, size 
okulda ne öğretiyorlar?” cümleleri her ayın yirmisi akşamı yinelenir durur-
du.  Hasan’ın “Sen aptalsan ben ne yapabilirim?” sözleri tartışmanın görü-
nüşteki sonuydu. 
Kendini akıllı, iş bilir, şeytana pabucunu ters giydiren biri olarak gören 
Gamze, bu sözleri duyunca çıldırdı. Herkesin çekine çekine girdiği patron-
ları Yaşar’ın oda kapısını çalmadan hışımla açtı. Boyalı, fönle dalgalandı-
rılmış, omuzlarına dökülen sarı saçlarını savurarak odaya dalmasıyla 
kapıyı gürültüyle kapatması birkaç saniyede oldu bitti. Odasında 
olanlardan habersiz,  karısıyla konuşan Yaşar, ahize elinde donakaldı. 
“Çocukları okuldan alırım tatlım, görüşürüz,” diyerek apar topar telefonu 
kapattı. Elini beline dayamış, sağ ayağını sinirli sinirli parke zemine vuran 
Gamze’ye şaşkın şaşkın baktı. “O mali müşavir müsveddesi, herkesin 
içinde bana aptal dedi nonoşum. Benden özür dilemesini sağlamazsan 
sana yaşattığım aşk dolu sahneleri bırak, tırnağımın ucunu bile göster-
mem, haberin olsun. Kimse bana böyle terbiyesizce davranamaz. Dar 
ederim bu dünyayı ona,” cümleleri öfkeyle dökülüyordu kırmızı rujla 
kalınlaştırılmış incecik dudaklarından.  
       Yaşar çok zor durumda kalmıştı. Nemli, küt, tombul parmaklarını 
ovuştururken zihninde tilkiler cirit atıyordu. Bir yanda karısının bile bilmedi-
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ği cinsel fantezilerini bilen sevgilisi, öbür yanda yıllardır 
yaptığı işle ilgili birçok açığını bilen,  yolsuzluklarını kapatan 
mali müşaviri vardı. Şirkete yılda bir kez genel kurul toplantı-
sına gelen, öbür altı ortağından çok daha fazla kazanıyordu. 
Hakkım bu, diye düşündü. “Onlar yurtdışında, yazlıklarında, 
at yarışlarında keyif çatarken ben ne yapıyorum, her gün 
şirkete erkenden gelip eşek gibi çalışıyorum. Üstelik ben 
buranın patronu değilmişim gibi tüm çalışanlardan sonra 
çıkıyorum.” Aman boş ver, dercesine elini salladı ama bir an 
sonra içi titredi naylon fatura olayını anımsadığında. Gözleri-
nin önünden Hasan’ın ince dudakları, yosun tutmuş dişleri, 
badem bıyığı, pis pis sırıtışı hızla geçti. “Merak etme yine 
hallederiz. Ne ortaklarının, ne vergi dairesinin ruhu duyar,” 
demişti. Bunları söylerken kendi avantasını çabucak hesap-
lamıştı. “Bu defa banka hesabıma yatırma  tehlikeli oluyor, 
elden ver,” derken Hasan’ın çürük dişlerinin kokusu odaya 
yayılıyordu.  İçi kalktı. Yapış yapış parmaklarını alnına gö-
türdü. Şakaklarını ovuşturdu. Bu işte ustalaşmış parmakları 
kırlaşmış kıvırcık saç diplerine doğru, derisini yüzercesine 
hareket etti. Karısı kaç kez uyarmıştı: “Kırış kırış oldu alnın. 
Bir gün kemiklerine geçecek, parmakların… Yine ne tilkilik 
düşünüyorsun?” diye. 
        Kesik kesik öksürürken,  aklından karısını uzaklaştır-
maya çalıştı. Olmuyordu. Birkaç gün önce Gamze’nin diri 
memelerini okşarken karısının memelerinin neredeyse 
göbeğine sarktığını söylemeden edememişti. Gamze’yle 
gülüşmüşlerdi karısının memelerinin durumuna. Başını 
masadan kaldırmadan, göz ucuyla Gamze’nin parke zemine 
vuran küçücük ayaklarına, armağan ettiği sivri topuklu 
ayakkabılara baktı. Aklına yazlığa gittikleri gün Gamze’nin 
giydiği çocuk mezarı büyüklüğündeki lacivert terlikleri geldi. 
Küçücük ayakları kaybolmuştu içinde. “Ayağıma uygun bir 
terlik alsana, kendimi buranın yabancısı olarak görmek 
istemiyorum,” demişti fısıltıyla boynunu öperken. “Bir de şu 
çarşafı  değiştir yaaa, sabah kadar kayıp durdu, bir rahat 
sevişemedik. İpek çarşafları karına sakla nasılsa kaydıracak 
bir şey yapmıyorsunuz,” demişti, şehvetle bakarak. Yaşar’ın 
yeniden içi titredi. Karın boşluğuna bir ağrı saplandı. 
Sevişmek istediğinde de korktuğunda da hep aynı ağrı 
karnından, kasıklarına doğru yayılırdı. Ahizeyi kaldırdı. 
Telefonun tuşlarına üç kez bastı. “Nevin Hanım odama bir 
süre telefon bağlamayın,” dedi. Yeniden telefonun tuşlarına 
üç kez bastı “Hasan Bey biraz odama gelir misiniz?”dedi.  
       Hasan da Gamze kadar hızlı adımlarla kapının önüne 
geldi. Birkaç kez tıklattıktan sonra kapıyı açtı. Kapının ka-
panmasıyla ofiste bir hareketlilik, masalar arasında gidiş 
gelişler, fısıldaşmalar başladı. Hepsi biliyordu, ama bilmez-
den geliyorlardı, Gamze’yle patronlarının ilişkisini. 
      “Hasan Bey, KDV beyannamesi zamanında yetişti değil 
mi?” diye sordu, ayakta bekleyen Hasan’a. “Yetişti, yetişti siz 
hiç merak etmeyin,” diyerek kollarını göğsünde birleştirdi. Bir 
tartışmaya hazırlanıyormuşçasına bedenini dikleştirdi Ha-
san. “Lütfen oturun, Hasan Bey,” diyerek koltuğu göstermişti 
eliyle Yaşar. Hasan koltuğa yerleşip bacak bacak üstüne 
attığında Gamze hâlâ ayaktaydı. Ona otur dememişti Yaşar. 
İçi içini yiyordu. Odadaki her şeyi kırıp dökmek geçiyordu 
aklından. Yaşar’ın karısıyla iki çocuğunun resmine ilişti 
gözleri. Mutlu aile tablosuna. “O bize ait. Bizim babamız. 
Benim de kocam. Sen kim oluyorsun sürtük,” diyerek sırıtan 
resme baktı. Antika çerçeveli resmi alıp odadakilerin başla-
rında parçalamak istedi. Bir an bakışları kapıya kaydı. Her 
şeyi bırakıp çantasını alıp çıkıp gitmek istedi şirketten. Aklı-

na Yaşar’ın ona söz verdiği tek taşlı pırlanta yüzük geldi. Her gece televiz-
yonda reklamını görüp düşlediği yüzük… Ona sahip olmak için nasıl çıldır-
dığını anımsadı. Yaşar’ın söz verdiği arabayı düşündü hemen ardından. 
“Otamatik vitesli olsun nonoşum… kırmızı… spor bir araba istiyorum. 
Geçen gün Suna’ya aldığından,” demişti. 
       Yaşar, “Hasan Bey, bir daha son dakikaya kalmamalı KDV beyanna-
mesi,” dedi öfkelenmiş gibi görünmeye çalışarak. “Siz bu uyarıyı Gamze 
Hanım’a yapmalısınız, ben elimden geleni yapıyorum,” dedi Hasan, pis pis 
sırıtarak. Yaşar, “Bu son gecikme olur umarım, Gamze Hanım,” dedi,  
gözlerini Gamze’den kaçırarak. Gamze yutkundu, erkeklere bakmadan 
uzaklardaki birileriyle konuşuyormuşçasına “Elimden geleni yapacağım,” 
dedi. Yaşar telefon ahizesini uzanırken Hasan ile Gamze’ye bakmadan 
“Çıkabilirsiniz,” dedi sesini otoriter bir tonda çıkarmaya özen göstererek. 
Telefonun tuşlarına basarken vartayı atlatmış olmayı diliyordu. “Şu istediği 
arabayı alırsam sesini çıkarmaz sürtük, ne renk istemişti acaba?” sorusu-
nu geçirirken karısı Suna’ya aldığı arabadan istediğini anımsadı. 
       Kapı açılınca olayın nasıl sonlandığını merak ederek içeriye kulak 
kabartan çalışanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Gamze ile Hasan ise ağır 
ağır, isteksizce, kimsenin yüzüne bakmadan işlerinin başına döndüler. 
       İş arkadaşlarının ayaklı gazete, kimi zaman da “Meraklı Melahat” diye 
seslendikleri Sekreter Nevin olayın iç yüzünü öğrenmek, öbürlerine de 
anlatmak için Gamze’ye, “Öğlen birlikte yemeğe çıkalım mı şekerim?” diye 
sordu. Aslında hiç de istekli değildi Gamze’yle yemeğe çıkmaya. Çünkü 
konuşurken ağzından çıkacak yanlış her kelimenin patronun kulağına 
gideceğini biliyordu. Başından geçen kötü bir deneyim öğretmişti, 
Gamze’yle konuşurken dilini tutmasını gerektiğini. Gamze’yle Yaşar’ın 
ilişkisi ayan beyan ortaya çıkmadan önce Gamze’ye yaptığı kimi yorumla-
rın patronun kulağına fısıldandığından emindi. Sonraki birkaç günde Ya-
şar’ın davranışları değişmişti Nevin’e karşı. Sertleşmiş, iğneleyici sözler 
kullanmıştı. İşe geliş gidiş saatlerine daha dikkat eder olmuştu Nevin. Her 
zamankinden daha erken geliyordu. Akşamları da beş on dakika oyalanıp 
geç çıkıyordu, patronu bir laf etmesin diye. Yine de odada neler konuştuk-
larını öğrenmek için can atıyordu. Merakı zamlı aylığının bile önüne geçi-
yordu. Zam ayındaydılar. Ağzından kaçıracağı bir tek kelime zam 
alamamasına neden olabilirdi.   
       Gamze yemekte olanları, müşavir bozuntusunu ihmal etmişim, sözle-
riyle biçiminde yorumladı. Hasan’dan intikamını alacağını, “Onu öyle bir 
duruma getireceğim ki namazı niyazı unutacak, önce şirketten sonra 
karısının evinden sepet havası olacak,” diyerek açıklamıştı, hiçbir sıkıntı 
duyumsamadan.  Sağılacak inek olarak düşündüğü patronu içinse bam-
başka tasarıları vardı Gamze’nin. Bir yıllık süreye yaydığı tasarıya göre 
şirketten ayrıldığında, eviyle arabası olacaktı. Pırlantalar, bankadaki he-
sapsa bu tasarıda lafı edilmeye bile değmeyecek ayrıntılardı. 
        Gamze’yi dinleyen Nevin konuşmak için can atıyordu. Ama korkuyor-
du da. Yanlış bir şeyler söyleyip, zam alamamaktan. Ev kirasına yüzde 
otuz zam gelmişti. Doğalgaz, elektrik, su, telefon, ekmek, içtiği sigara 
hepsine zam gelmişti. Üstelik yaşlı annesinin emekli aylığından başka bir 
geliri yoktu, ona da bakmakla sorumluydu. Ağabeyi evlenip gittiğinden beri 
on yıl olmuştu. Ne arıyor, ne soruyordu. 
        Ahhh anne,  ahh,  diye geçirdi içinden Nevin. “Bok mu vardı da sepet-
ledin altın yumurtlayan tavuğu? Aldattı diye boşanmanın ne gereği vardı. 
Olan bana oldu işte,” diye iç geçirdi. “Otuz beş yaşına geldim, kim alır artık 
beni,” diye düşünürken “Gamze’nin ben yaşlılığımda parasız kalmak iste-
miyorum, sen ne düşünüyorsun bu konuda,” diye çınlayan sesiyle irkildi. 
Nevin’in elinden düşen çatal, lokantanın seramik zemini üzerinde çınladı. 
Çatalını alırken yüzüne yalancı bir gülümseme yerleştirdi. “Haklısın Gam-
ze, yaşlılıkta parasızlık zor,” dedi.  Ama Gamze’nin yolunun yol olmadığını 
da düşünüyordu, ona özenmekten de kendini alamıyordu. Kendisi dürüst-
çe çalışıyor, işine saatinde gelip gidiyordu. İşe her gün geç gelip erken 
çıkan, öğle yemekleri bir saat olduğu halde bir buçuk saat dışarıda kalan, 
hemen hemen aynı işi yapmalarına karşın, kendi aylığının en az iki katı 
aylık alan Gamze’ye hırs, korku okunan gözlerle baktı. Gamze’den olabil-
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diğince uzaklaşmaya karar verdi. Çok yakında şirkette orta-
lığın iyiden iyiye karışacağını düşündü.  
       Gamze’nin tasarıları bir ay gibi kısa bir sürede meyvele-
rini vermeye başladı. Hasan cuma namazlarından vazgeç-
memişti, ama Gamze’nin hiçbir yanlışını da görmüyordu 
artık. Hatta şirketin en akıllı ve en güzel kızı olduğunu uluor-
ta söylemeye bile başlamıştı. Yaşar zaten çantada keklikti 
Gamze’nin gözünde. Hasan da istediği kıvama umduğundan 
daha kısa sürede gelmişti. Bir de şu lağım gibi kokan ağzı 
olmasaydı, diye düşünüyordu. Öbür çalışanlar Gamze’nin 
yapabileceklerinden ürkerek ondan uzak duruyorlardı. En 
çok da  işsiz kalmaktan korkuyorlardı. 
       Gamze kendisini çok yalnız ve huzursuz duyumsuyordu. 
Kurtlar sofrasına daha ne kadar dayanabileceğini düşünüp 
duruyordu. Konuşabileceği kimsesi yoktu. Ailesini anımsadı-
ğında yaptıklarının tüm bu yalnızlığa değdiğini düşünerek 
kendisini avutuyordu. 
       Ailesi yıllar yılı dürüstçe çalışmışlardı da ne geçmişti 
ellerine? Bir ev bile alamamışlardı. İki yılda bir değiştirilen 
kiralık evler, her taşınmada kırılarak azalan eşyalar geldi 
aklına. Sürekli damlayan musluklar, çalışmayan sifonlar… 
Bıkmıştı su damlaması sesinden, kovayı doldurup tuvalete 
su dökmekten. Yokluk nedeniyle çıkan bitip tükenmeyen 
kavgaları anımsadı. Annesinin ağlayışını, babasının kapıyı 
çarpıp gidişini, sabaha karşı eve sarhoş dönüşünü. Gam-
ze’ye  nasıl kurtarıcıymışçasına baktıklarını. Gamze’den 
beklenen sonsuz başarıları... 
    Hiç âşık olmadığını anımsadı Gamze.  Belki de yalnızca 
bir kez. Lise ikide sınıflarına katılan Bahar’ın üniversiteli, 
yakışıklı ağabeyi Murat’a. Yüzüne bile bakamamıştı utancın-
dan, çocuk Gamze için yazdığı şiiri okurken. Murat’ı anımsa-
yınca yanakları kızardı. “Keşke onunla yaşamış olsaydım bir 
şeyler, güzel bir anım olsaydı sığınabilecek,” diye düşünür-
ken gözleri doldu. Bedenini hem çok beğeniyor, hem de 
tiksiniyordu artık. “İleride âşık olabilecek miyim tüm bunlar-
dan sonra… Filmlerdeki gibi haz alabilecek miyim bir kez 
olsun sevişmekten,” diye düşünürken yakaladı kendisini. 
Gözlerinin önüne damlayan musluklar, annesinin gözyaşları, 
babasının kurtar diyen ağlamaklı bakışları geldi oturdu 
yeniden. Gözyaşları buz kesti, akamadı.    Gamze, çantada 
keklik patronu, her an çantaya atılmaya hazır müşavirle 
ulaşmak istediği yolda ilerliyordu. Hedefine varmak için 
zamanı iyi kullanmalıydı. On bir ay kaldı tutsaklıktan kurtul-
mama, diye düşündü. Hatta öğle saatleri gelince  günü bitti 
sayıyordu dayanabilmek için tutsaklığına. Hapishanedekiler 
de böyle yapıyordu, takvim yaprağı yerine duvarlara çentik 
atıyorlardı. Hep suçlular mı tutsak edilirdi? Yalnızca ben mi 
suçluyum? Onlar beyken ben sürtüğüm, orospuyum... İçi 
sıkıldı. Bunları daha sonra düşünürüm, diye geçirdi 
zihninden… Masa üstü takviminden bir ayı daha kopardı. 
Yeni ayın ilk gününe bir çarpı işareti daha koydu. Kopardığı 
yaprağı çantasına bir hazineymişçesine yerleştirdi. Çantasını 
omzuna taktı, öğle yemeğine çıktı.  

Nalan ÇELİK KİMDİR? 
Düzce doğumlu, Nalan ÇELİK.  Dergi ve gazetelerde şiirleri 
yer almış.  Gelincik ( Haziran 2005, İnsancıl Yayıncılık) 
adlı bir şiir kitabı var.    

 

 

 
Mavi IŞIK 

Bir Çağ Yangını Romanı: BAĞBOZUMU 
Şenol Yazıcı, “Bağbozumu” adlı kitabında insanların onur adına 

sığdırarak yaptıklarını ve gerçek erdemlerin bazen nasıl cezalandırıldı-
ğını üç kuşağı inceleyerek anlatıyor. Romanı okurken, kendi kendinize 
acaba yaşam hissedilen midir, yoksa görülen gerçekler mi, diye dü-
şünmeden edemiyorsunuz. Biz onuru için ölenlerden olamıyorsak, bu 
dünyada amaçsızca yaşayıp başkalarının hayatlarının tamamlanması 
için kullanılan yapboz parçalarından biri oluyoruz. Belki tek başına bir 
parça hiçbir işe yaramaz, ama bir parçası eksik olan bütün de artık  
anlamlı değildir. 

Yazar, Bağbozu’munda,  93 Harbi (1873) başlayarak 12 Eylül 
1980’i de içine alıp zamanı, inancı, sevgiyi, sadakati, erdemi, eğitimi, 
hak ve özgürlükleri; bunları barındıran ya da barındırması gereken 
toplumu mercek altına alıyor, bunu bir ailenin üç kuşağını inceleyerek 
yapıyor.  Bir akrep gibi çaresizliğin köşesinde kıstırılarak kendini sokan 
üç kuşağı. 

Roman bir baskı yanlışlığıymış gibi Demokrat Parti iktidarı zama-
nında,1950, 60 lı yıllarda,  yani ikinci bölümle başlar, ama 93 Harbine 
gönderme yapar, sonunda ise 1. bölümle ve 93 Harbi sonrasıyla yani 
başlangıçla biter.  Yani her şey aslına döner, der gibi. Yusuf ve Güli-
zar’ın öyküsünde romanın saklı, derin öyküsünü de okuruz. Dede 
Yusuf’un babasının Rum papaz Yasef olduğunu, Yusuf’un bilmeden öz 
babasını öldürdüğünü, ırk ayrımcılığının, kafatasçılığın insanlık gerçeği 
karşısında ne kadar anlamsız olduğunu fark ederiz. Belki de yazarın 
mesajı da buna dayalıdır, Keşiş Yasef’in ağzından seslendirilir: 
Musa’ya inen On Emrin ilki,  kimseyi öldürme, öldürdüğün çok yakının 
olabilir. 

Zaman, kitabın başlangıçında 1950’li yıllar, Demirkırat iktidarı za-
manı gibi gözükse de, kitabın sonunda, yani sanki bir yanlışlıkmış gibi, 
ama bilinçle yerleştirildiği kurgudan net belli olan 1. bölümden,  kırık bir 
aşk hikayesi bölümünden anlaşılır ki, roman 1800 yılların sonunda, 
Karadeniz’de başlar. Kahramanımız Rum azınlıktan Yusuf ya da Ya-
sef, küçük yaşında  Gülizar’a tutulur, sevgiyi tanır. Büyüklerin söylediği 
ninniyle rüyasında ne görebiliyorsa, onu gerçek sayan ve dayattıklarıy-
la onu unutmaya çalışan bir çocuktur henüz. Bir Hıristiyan erkek, bir 
Müslüman kadını sever, olanaksız bir aşktır bu. Umudunu erteler. 
Sadece sevdiği kadının yavrusunu, o isyan tohumunu dünyaya getir-
mesiyle avunmak zorunda kalır. 

Yaşananlar gizli kalır, ama bu ödül değildir, geçmişten ders alın-
maması aynı acıların tekrarlanmasına neden olur. Sanırım ninnilerde 
bu acılı bölüm yoktur. Çünkü her uyarı uyananların sayısını artıracak-
tır. Bu kez ninni dinlendirmek için değildi. Sonsuz, yıkıcı ve yaptırımcı 
bir ezgiydi.  

Bir aşk çocuğu ama talihsiz Yusuf’un kızı Fatma, sevdiğine kavu-
şamayınca başkaldırının sonu ölümle biter. Fakat bu ölümün sessizliği 
Yusuf’u uykusundan uyandırır. Torunu  Gökçe’yi,  karısı Hacer’in sağ-
duyulu ve israrlı sesiyle kulaklarına o ninni dolmadan okutmaya karar 
verir.  Okumak, bir insanın felaketi nasıl olur;  bu ülkede bir devir oldu 
bu.  

Gökçe’nin olağan olmayan geçmişi, bunun üzerine  oluşan ruhsal 
yapısı,  ekonomik zorluklar, dönemin çalkantılı ve kanlı siyasal yaşamı, 
sosyal uyumsuzlukları getirir, o artık bir militandır. Tüm hayatında, 
istemediği yerlere sürüklenir. Zaman artık halkı da uyandırma zamanı-
dır. Fakat ne halk kulaklarını tıkayan ellerin çekilmesini, ne de o eller 
çekilmeyi istemektedir. Halk kendi yavrularını hainlikle suçlamıştır. Bu 
bilerek yapılan bir suçlama ve kıyım mıdır? İnsanlar neden bu denli 
sağırlaşmıştır? Yazar, gerçekte Karadeniz halkının  Kurtuluş Savaşı 
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yıllarını adlandırmak, hatta tanımlamak için kullandığı 
Bağbozumu’nu  yüzyılın adı yaparak bunu sorgulamakta-
dır. 

Yazar, okuyucunun boşluğa düşmesine izin verme-
den, onurun, dostluğun, yurt sevgisinin, bağlılığın, erde-
min, özsaygının nasıl yittiğini  bulduruyor okura. Bir top-
lumda, nasıl olup para, koltuk ve çıkarların bu denli önem 
kazanabildiğini,  bu güne gelişin ve büyük yıkımın 
yüzyıllık öyküsünü büyük bir zekayla kurarak, bir solukta 
Yakın Türkiye tarihinin üzerinde gezinerek  aktarmaktadır 

Bu yaşamın parçası olabilmek uğruna bin bir zorlukla 
okuyup dedesi Yusuf’un “anlattıklarını” anlayarak büyü-
yen Gökçe, sırf dünyaya gücünü yettirmeye çalışan azın-
lıklardan olabilmek için bir ucundan tutar 93 Harbi, 68 ve 
12 Eylül’ün. Yaşamın acı gerçekleri her defasında yıkmak 
ister onu. Yaşam neden bu kadar acımasızdır ki? Siz ona 
ölesiye bağlıyken o sizi, hiçbir kaybınız olmayacağına 
inandırarak , ama her şeyi yok ederek bırakır gider boş-
luklara. Kendi boşluğunuzu bile yaratamadan daha! İlk 
önce dünyayı kurtaran olursunuz, sonra vatan haini. Oysa 
o buruşuk yüzlü, ama olağan üstü özverili anneannesi 
Hacer’in yansımasını taşıyan ay, her şeyi görmez mi, 
bilemez mi? Yoksa o da susup dünyayı  değiştirmek için 
ne kadar çırpınsan da, o sana hep küstah davranır diyen-
lerden midir?  

İnsan büyüdükçe değişir, korkuları da büyür. Ama 
gittikçe onların sana anne şefkatinden bile daha yakın 
olduğunu görürsün. Kaybedebileceğin ne de çok şey var 
diye düşünürsün. Oysa Gökçe ve onun gibilerinin kaybe-
decek bir şeyleri yoktur aslında, kendi gençliklerini gele-
cek gençlikler için feda etmekten başka! Ölüm bile kardeş 
kadar yakındır artık onlara. Ama onlar en azından onurla 
ölen erdemlilerdendir. Bir şeyin, güzel ve gerekli bir şeyin 
parçası olabilmişlerse ne mutlu onlara.  

Evet önce adam olmaları beklendi onlardan, onlarsa 
dünyayı adam etmeyi deneme cesaretini gösterenlerden-
diler! Sonuç hüsrandı, yenildiler. Olsun, tarih yenilen 
kahramanların onurlarına yaslanmaz mı? 

Bağbozumu birbirine benzeyen kitapların gündemi 
işgal ettiği ortamda keyifle okunacak, çok şey öğrenilecek 
bir kitap.       

 

 

 

 

 

 

 

AİLENİN KÖKENİ’NİNDE “YAKINLAR”  
EGEMENLİĞİ Yada  CUMHURİYET… 
İsmet Kemal KARADAYI  
 
Merhaba Dost. 
“Hani insan karşı karşıya oturur söyleşir ya, hep öyle düşünürken sen 

yazışmalarımızı halka sunmaya başladın. Bunlar kimi ilgilendirir? Bana 
yazmıyor muş gibi yapıyorsun. O zaman da hissettiğimiz ve beklediğimiz 
rahatlama kaybına uğruyoruz...” mu acaba? Sanırım katıksız sevgi, çıkar-
sız ilgiden gelen bir alınganlığa kapılmışsın. 

Bak, sen “mış” diyorsun, ben “mu”..  Sen şimdiki dostluğumuzun bite-
ceğinden korkuyorsun, ben güzel duygu ve beklentinin ölümsüz olması 
yönündeyim… Sen sanki varsa yoksa söylenceler ve ayrıntılı anlatımlar-
dan yanasın; bense hani o “kimi ilgilendirir” dedeğiğin, aslında bir’lerin, 
iki’lerin tohumlayıp doğurduğu, büyük bir özenle bakım isteyen kalıcı, 
kazandırıcı genel ve nesnel birliktelikten yanayım… Duygularımız, düşün-
celerimiz, yaptıklarımız, kurgularımız “ben”de kalmasın, paylaşılsın, “biz”le 
olsun diyorum. O “biz”in izinde ikimiz de varız, başkaları da. İşte, birlikteli-
ğimizin ürünlerini, sağlıklı ise, ürünlerin başka insanları örnekleyen, ilgilen-
diren, uyaran yanları vardır, olabilir diye  daha bir toparlayıp yazarak 
yayınlıyorum.İlginç katkıların sürmesini mi sevgili dostum? 

Kesindir ki salt “dedikodu” ardında koşmak hoş değil. Sonunda “biz” 
üzülürüz, “onlar” incinir. Biraz akıl, biraz vicdan, biraz da eğitim ve görgü 
varsa… Ama dost, her söyleşmeyi, her dertleşmeyi, her durum saptama-
sını ve eleştiriyi, haksız kötüleme, karalama, çekiştirme, suçlama olarak 
tanımlanabilecek “dedikodu” ile bir sayabilir miyiz?.. 

Bunları bırakıp “aile” içinde de mutlu olmaya bak. Sana bağlı, anlayış-
lı bir eş… Biri tıp’da, öteki gazetecilik ve müzik dalında iki oğul… Liseli, 
akıllı, hiçbir zaman “coco” olmayacağına inandığım “cici” bir kız… Gençler 
bilimden, uygarlıktan, çağdaşlıktan, çalışmaktan yanalar; insanları ve işi 
seviyorlar. Böylece hem kendilerini, hem de toplumsal yararı daha çok 
bulacaklardır… Sen “cici”yle Filipinler’e giderken, delikanlılardan biri İstan-
bul’da, öteki Antalya’da olacak, öyle mi?.. Eşine de artık başka kuş üzüm-
lü, fıstıklı “düğün pilavı” olmak üzere güzel yemekler, iyi birkaç şarap 
bırakırsın… 

İşte, buradan oraya iki küçük haber. Gazetelerden:1.”Nisan ayında üç 
mevsim: İstanbul’da ilkyaz, Bodrum’da yaz, Erzurum’da kış…”  2.”Aşiret 
reisi kızına düğünde, dokuz kilo altın takıldı…” Gel koca Nazım gibi söyle-
yelim: “Bu memleket bizim”… 

Şu sıralarda şu soru da yine çok sorulmaya başladı: “Nereye gidiyo-
ruz”?.. 2 Nisan günlü Cumhuriyet gazetesinin başlığında, kara bölüm 
üzerinde yeşil renkli bir yazı, önce şaşırtıcı sonra uyarıcı oldu. Şöyle ya-
zılmıştı: “? Zınızın adnıkaf ninekilhet”. Yani, “Tehlikenin farkında mısınız?.. 
Orhan M.Arıburnu’nun “zompok eyin pi” dizesi gibi… Benim, iki yıl önce 
yayınlanan “çakıllamalar”ın birinde kullandığım “keşşeulğokeşşe” 
benzeri… Hadi hayırlısı. “İyilik güzellik” dileyelim. Ve önce “huzur” için, 
“kurtuluş” için, Cumhuriyetimiz için akla, haklara, bilimsele, onura ilişkin 
sakıncalı gidişlerin ayırtına vararak alınacak ciddi önlemler olsun diyelim… 
Yazık, iç ve dış “terslik”ler sürüyor… 

“Faks mektup”una gelince: “Aynı şeyi yeniden yeniden deneyerek 
farklı sonuçlar alacağını ummak kadar açık bir delilik örneği yoktur” bilgeli-
ği Einstein’in mi bilmiyorum… “Keşke demektense bir dahaki sefere de-
meyi dene” sözünün Collinius’e; “Kapana kısıldığının ayırtına varmadıkça 
kapandan kurtulamazsın” tümcesinin Conspiracy’e ilişkin olduğunu 
da…Taşlama olabilir bunlar… 

Ne ki, “Kimi eskidiği için yaşar /Kimi yaşadıkça eskir /Ne tohumda ke-
ramet /Ne toprakta, başakta/Marifet yaşamakta” şiiri senin, onu sanki 
biliyorum… 

Günleriniz ışıklı, erinçli; gezileriniz artırıcı ve dinlendirici olsun… Bu 
ikili, o beş kişiyi gözlerinden öpüyor… Sevgiyle kal… 
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YÜKSEL AKYÜZ 
 
GÜL’E GÜL’E 
 
Ellerim kanardı gül bahçelerinde 
Kuruyup gitti ağaçlar gibi ellerim de  
Gül kokusu kaldı hep anılarımda 
 
Umutlarımdı dağlar 
Uzun yollar düşlerdim 
Yolcuları tutuklanmayan yollarda 
 
Hayli zaman oldu  
Dokunmayalı bir halıya 
Gülümseyen bir dudağı öpmeyeli 
 
-Gül gölgesinde bir mola-ydı ömrüm 
Gür sular gibi akıp geçen ömrümden 
Dolmadan kırılırdı bütün testilerim 
 
Geçen günleri ve mevsimleri 
-Bir şiirin bir araya getiremediği 
Dizeleri gibi- anımsa 
 
Okul çıkışı nedensiz bir kahkahayı 
Vişneli pastayı, ilk kez gittiğin deniz kentini, 
Dökülen ipek eteğinin rüzgarla havalanışını, 
Müziğin nağmesinİ, saçlarının loş bir odayı 
Dolduran esintisini… 
 
Bir küçük kıza dokunur gibi 
Boynunu okşayan elimi, 
Mor bir geceyi, 
O çocuğun gülüşünü, güzün gelişini… 
 
Değişen yüzünden çok 
İçindeki öteki kadını sevdim 
-Günün birinde serpilip,  
Yeşermeyi bekleyen- 
Güzel bir ağaç gibi 
 
Gülerdin ve usuca okşardın yüzümü 
 
Ne zaman ağlasam, 
Bir kuş öter kafesinde 
 
Yüreğim Gül’dedir 
               Söylenir: 
“Bahçenin gülünde beka 
Gül mevsiminde vefa yoktur.” 
 
 

 

Ferhat KARAKAŞ 
 
SEN…  
 
Sen gülerken, gamzelerin oluşur. Gözlerin gözlerime değer, kal-

bime akar gülüşün, yeşille mor, sarı ile kırmızı karışır birbirine, güller 
açar, sözcükler bal kıvamında damla damla süzülür dudaklarından, 
sahile ulaşan dalgalar gibi savrulur saçların, sen gülerken kumsalda 
belirir yüzün, ve bilirsin ki, “iyi insan gülüşünü sevdiğimiz kişidir” 

Sen severken, anlam kazanır duruşun, bakışın bir başka güzeli 
yansıtır. “Sevgi, sevilen şeye doğru bir çekilmedir.” Bunun için her şey 
sana doğru akar, suların alçağa aktığı gibi…  Sen severken, umarsız 
olursun, ama “gerçek aşk iki yalnızlığı değiş tokuş etme çabasından 
başka bir şey değildir.” Onun için “sen severken kendimi kutsal deli gibi 
görürüm,” Ve bilirsin ki; “sevmek, bir yüzdeki çizgileri, bir yanağın 
rengini görüp heyecanlanmaktan daha ciddi ve daha önemli bir şeydir.”  

 Sen düşünürken, kuşlar bile susar, ırmaklar nehirlere nehirler 
çağlayanlara fısıldar hüzünlü duruşunu, sen düşünürken güzelsin, 
bahar sonbahara anlatır sarı saçlı halini, kuzular dağ yamaçlarında 
öylece kalırlar, dere tepe düz giden ne varsa mıh gibi çakılır olduğu 
yerde, tahammül edilemez hiçbir sese, söze ve saza, Ve bilirsin ki, 
“düşünceler kelimelere döküldükleri zaman ölürler”  

Sen uyurken, gece sessizliği sarar sarmalar tüm bedenimi, gece 
mavisi gözlerine, gözlerin uyku harmanına dönüşür, rüyaların en uzu-
nu, gecelerin en kısası ile buluşur, sen uyurken, “bir tren sisleri yara 
yara geceyi çizer raylara, ve bilirsin ki “İnsanlar uyanıkken yalnızca bir 
tek dünyayı paylaşırlar. Ama uyudukları zaman her birinin kendi özel 
dünyası olur” 

Sen okurken, aldığın haz gerçek okuma ihtiyacını anlatır. Zengin-
ler fakirlerin yanında daha çok fark ederler kendi durumlarını. Sen 
okurken hakikat belirir ufukta. Okumak yaşamaktır, kültürdür, bağım-
sızlıktır, felsefedir, güçtür. Ve bilirsin ki “İnsanoğlu… kendi kendisini 
okuyan bir “kitap”tır. 

Sen Yazarken, farklısın. İnsan düşünür, okur, ama yazamaz. Bir 
öncekini bir sonrakine aktarmaktır yazmak. Her hece bir damla, her 
kelime bir ırmak, her cümle bir nehir, her kitap ise  bir deryadır. Sen 
yazarken insan yürür, tarih yürür, kültür yürür. Sen yazarken aşk yürür, 
özlem yürür, sevgi yürür. Ve bilirsin ki “yürümek için baston ne ise, 
düşünce için kalem de odur.” 

Sen bakarken,  saklanır her şey, çıkmaz sokaklara dolaşır insan-
lar, börtü böcek ne  varsa kaçışır, ruhun aynasıdır bakışlar, sen bakar-
ken tüm kimliğin bir gölge gibi serilir yol üzerine, derinlikler anlamsız 
kalır yanında,  sen bakarken görmenin hiç önemi kalmaz, “bakma 
bana, bakıyorlar çünkü bakışıyor muyuz diye, tutmalıyız kendimizi bize 
baktıklarında. Gel, kendimizi tutalım, ne zaman bakmazlarsa o zaman 
bakışalım” ve bilirsin ki; “bir aşığı en mutlu eden şey ilk bakıştır.” 

Sen yaşarken, gülersin, seversin, düşünürsün, uyursun, okursun, 
yazarsın, bakarsın ve konuşursun… bilirisin ki ;”yaşamak, bir ortamın 
çaresiz tutsağı olmaktır” ve “yaşam bir anlamda mutlak güncelliktir.” 
“suyun yüzeyinde kalabilmektir” “sonsuz olmak ister insan, çünkü 
yaşam onun tam tersidir.” Ve bilirsin ki; “düşünmek için yaşamayız, 
tersine; hayatta kalabilmek için düşünürüz” ve SEN bilirsin ki “yaşam 
kökten yalnızlıktır”  
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MUZAFFER GÜLTEKİN 
 

 

DÜŞLERİN DİLİ OLSA 

  

 

Ne zaman bir düş görsem 

Yüreğim kilitlenir yüreğine 

Yemin ederim  

Açamam. 

  

Parmak parmak uzar ellerim  saçlarına  

Al, dersin alamam; tut, dersin tutamam 

Karışır aklım  renklere  

Açamam. 

  

Pembenin eğriminde döner başım  

Döner dertlenir umarsızlıktan 

Sarılır,bir yumak olur ayazlarda 

Açamam. 

  

Düşlerin dili olsa da öykülese geceleri 

Yoksa her gece bir ezginlik 

Her gündüz bir kör düğüm 

Açamam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cumhur UTKU 

 KARAKALPAK KIZI 
Roman 
Tulepbergen Kaipbergenov  
Çeviren: Kayhan Yükseler  
Evrensel Basım Yayın  
 

Karakalpak yazar Tulepbergen Kaipbergenov’un “Karakal-
pak Kızı” isimli romanı, koyu yoksulluğu, feodaliteyi ve kadınların 
erkek baskısı altında ezilişini anlatıyor. Babasının, annesine 
“Seni lanet olası kadın!” haykırışı ile başlayan roman Karakalpak 
kızının çektikleriyle devam ediyor. Cumagül’ün ve 
Karakalpakistan’ın kaderi birbirine çok benziyor. Bu arada oku-
yucu, yirminci yüzyılın başlarındaki toplumsal gerçekçiliğin sos-
yalist devrim sürecine etkilerini de canlı olarak yaşıyor. Kitabı 
okuyan yoksulluk ve onur kavramlarını yeniden sorguluyor.  Orta 
Asya çöllerinde de Anadolu bozkırlarında da hayat aynı hayat. 
İnsanlar, kuşlar, bitkiler ve onların gereksinimleri olan hava, su, 
güneş, savaş ve barış, yer kürede hep aynı… Romanda Sovyet 
devriminin serüveni, Cumagül’ün hikâyesi ile birlikte veriliyor. 

Bolşevik hareketinin başlarında yaşanan zorluklar, toprak 
ağalarının davranışları, bir kadının ve yoksul köy halkının kaderi, 
o yerlerde ve o zamanlarda gerçekleştirilen devrimin tarihi ile 
birlikte kurgulanmış romanda. Kaipbergenov diyeceğini güzel 
diyor. Cumagül’ün babası zalim Zaripbay’ın  “Babanın karşısına 
başın açık nasıl çıkarsın? Bu ne rezalet!” demesi romanın yarı-
sının özeti… Bağnaz İslam her tarafa korku salmış… 
Karakalpakistan’ın Mangit köyü, fukaralığın, kadınlığın ve bey 
baskısının üst üste geldiği bir yurt parçası. Yazar, romanın son 
sayfasında zalimlerin, din bezirgânlarının ve diğer çakal ruhlu 
insanların tümünün ne olduğunu Cumagül’ün ağzından özetleyi-
veriyor; “Ha ak köpek ha kara köpek, hepsi bir değil midir?” 
İnsanlık bütün iyilikleri ve kötülükleri ile yaşayacaktır.  Hayat 
kötülüklerle mücadeledir. Cumagül’lerin mücadeleye ihtiyacı 
vardır. Cumagül’e cehennem hayatı yaşatan, onu sürekli aşağı-
layan, döven, burnunu parçalayan ve dondurucu bir şubat aya-
zında kız çocuğu ile birlikte evden kovan kocası sonunda cephe 
değiştirecek, kötülerin yanından iyilerin yanına geçtiğinde bile 
dünyanın güzelleştiğini göremeyecektir.  

İnsan merak ediyor, şimdi Karakalpakistan’da haller nasıldır? 
Sovyet döneminde neler yapıldı? Konsomolun yaptığı işleri 
şimdi kimler devam ettiriyor? Karakalpaklar mutlu mu? Feodal 
yapı yok edildi mi? Yoksa Duysenbay gibi ikiyüzlü ağaların ye-
rinde şimdi ikiyüzlü patronlar ya da beşyüzlü devlet görevlileri mi 
var? Yoksulluktan ölenler, aydınlanırken yananlar ve açlıktan 
kırılan halktan buğday çuvallarını saklayanlar var mı gene? Bu 
köy hala Mangit adıyla öylece duruyor mu?  Din ve milliyetçilik, 
ekonomik bağımsızlığını elde etmek için çok uzun mesafeler kat 
etmesi gereken toplumlarda işi daha da zorlaştırıyor. “Hey, Rus-
ları bize örnek alma! Onlar domuz eti yer,” sözü ile milliyetçiliğin 
din ile pekiştirilmiş olmasından ancak bir kez söz ediyor roman-
da Kaipbergenov. 
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Romandaki kişilerin her biri ayrı ayrı roman 
kahramanı olabilir. Örneğin bu roman Cumagül 
üzerine değil de onun babası Zaripbay ya da köyün 
terzisi Tanirbengen’in dramı üzerine kurulabilirdi. 
Demem o ki, romandaki kahramanların her biri birer 
ayrı roman kahramanı olabiliyorsa o roman 
sürükleyici, gerçekçi ve etkileyici olabiliyor. 

Anlatım çok iyi!  Cumagül, sanki İnce Memet’in 
kadın sürümü… Kaipbergenov’un bu romanını, 1986 
yılında Issık Göl’de düzenlenen Sovyetler Birliği 
Yazarlar Toplantısında Kaipbergenov’la tanışan 
Yaşar Kemal’le birlikte yorumlamak ne güzel olurdu! 
Çeviri iyi! Geçen yıl Yapı Kredi Yayınları’nın çeviri 
ödülünü alan Kayhan Yükseler, Türkçe’yi iyi biliyor 
ve iyi kullanıyor. Ayrıca bu romanı ilk kez yayınla-
yan, yayınlayabilen Evrensel Basın Yayın da kut-
lanmaya değer.  

“Yine aynı simalar… Ama her defasında gittikçe 
azalıyorlar…” Romanda geçen bu konuşma da 
hayatımızın içindeki kötülerin giderek azalmasını 
görerek, devamlı umuda yolcu olacağımızı anlatıyor. 
Umudum, memleketim Türkiye’de kitap okuyan 
simaların artmasında… Bu romanı tezgâhlarda 
bırakmayın, okuyun.  Korsan kopyalarını da bekle-
meyin, çünkü bu anamalcı düzende “çok satanlar” 
raflarına çıkamaz. Romanı okuduğunuzda onda 
bizden bir şeyler bulacaksınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gökçe Güneş 

 
Baba Evi  
 
Roman / Orhan Kemal /  
Tekin Yayınevi 
 
 
 
 
 
Kitap, Adana'dan başlayıp Konya'ya, ardından bir çok şehri gezip 

yine Adana'ya dönen mülteci bir ailenin yaşamını konu alıyor. Kahra-
manımız, "küçük adam" hikayesini beş yaşından itibaren anlatmaya 
başlıyor. Babası, ona daha çok üvey çocuk muamelesi yapar. Baba-
annesi ve halaları, hizmetçi sınıfıyla fazla alakadar olmasından dolayı 
çocuğun annesini sevmezler. Hatta bu nefretleri annesinin ve babası-
nın boşanıp yeniden evlenmesine yol açmıştır. Kardeşi Niyazi’yse 
babasının gösterdiği bütün ilgiyi üzerinde toplayıp, bunu abisine karşı 
kullanarak, kahramanımızın ailesinden ayrılıp Adana'ya gitmesinde 
büyük bir rol oynamıştır. Ne var ki,  asıl neden, babasının küçüklüğün-
den beri ona okuyup adam olmasını öğütlemek yerine başarısız za-
manlarında sık sık  dövmesi, hoyrat davranmasıdır. Babası, Milli Mü-
cadele yüzünden onları da alarak devamlı oradan oraya gitmek zorun-
da kalan bir memurdur. Sürekli  taşındıkları sırada, Küçük Adam, 
Ermeni kızı Virjin'le, lokantaları olduğu zaman Naciye’yle , fabrikada 
çalışmaya başlayıp on yedi  yaşına bastığındaysa Rum Eleni ve abla-
sıyla tanışmıştır. On sekiz yaşına bastığında  dayanamayarak, babası-
nın sık sık dediği gibi,  hiç bir aile  on sekiz  yaşından sonra çocuğuna 
bakmakla yükümlü değildir, düşüncesini de kullanarak Adana'ya tek 
başına döner. Eskisi gibi Cin Mehmet'i, Ado'yu bulamaz; ama yeni Cin 
Mehmetler, yeni Adolar ve yeni yaşamların içinde bulur kendini... 

 
 
 
 
Bu roman, yazarın önsözünde dediği gibi Orhan Kemal’in yaşa-

möyküsüdür. Hayatın bir çok engelden oluştuğunu anlatmasının ya-
nında bir insanın, ne kadar vicdansız olursa olsun, mutlaka yüreğinin 
uzak bir köşesinde acımanın kırıntılarını saklayacağını da anlatıyor. 
Güzel bir kitap. Ne var ki  rahatsız edici yanları da  var. Okurken, akra-
ba ilişkilerindeki sertlikten rahatsız oluyor,  çocukla birlikte yoğun bir 
karamsarlığa düşüyorsunuz. Çocuk her açmaza girdiğinde 
babaevinden kaçmayı düşünüyor. Sorunlardan kurtulmanın  tek yolu-
nun kaçmak olduğunu öneriyor gibi bir hisse kapılıyorsunuz yada bana 
öyle geldi.  Kaçıp da yeni bir hayat bulabilenler için iyi örnek olsa da, 
bulamayanlar içinse bir ibret sanki. 

 


