
1

Dosya:

AHMET HAMDİ 

TANPINAR

SÖYLEŞİ  jehan barbur

ESK İŞEHİR  ANADOLU L İSES İ  ÖĞRENCİLER İ  TARAF INDAN HAZIRLANMAKTADIR .

yıl:  1  - SAYI:  4

Ç INARALTI

GÖKHAN YAVUZ DEMİR / FİLİZ MUNGAN

İBRAHİM ŞAHİN

ALİ LİDAR

ALPER GENCER

SÖYLEŞİ  atasoy müftüoğlu

MUSTAFA ÇİFTCİ

ERKAN KANTARCI

SEMİH YILDIZ

FATMA BALCI



GEREK 40

MASAL 41

42

ÖZGÜRLÜK PUSULASI 38

EDİTÖRDEN 1

AŞKNÜMA:CELİLE HİKMET 2

EVRELER 5

SIRF BU YÜZDEN 6

SOLUK ALGINLIĞI 7

BAŞKA BİR LAVİNYA 7

NARKOZ 8

SOKAKTA 9

ATASOY MÜFTÜOĞLU RÖPORTAJI 10

ALFABENİN EN ŞEFKATLİ HARFİ 14

LAN İSMAİL 16

ÖLECEKSEK ÖLELİM 17

JEHAN BARBUR RÖPORTAJI 18

SİLSİLE 19

LEYLA 20

TANIDIK KUŞLAR 21

VAY BE SÜLEYMAN 23

GEÇMİŞİN MÜZİĞİNİ GELECEĞE TAŞIYAN ADAM:AHMET HAMDİ TANPINAR 24

KENDİ ÜSTÜNE KAPANAN TANPINAR 26

SÜKUT SUİKASTININ MAĞRUR MAĞDURU: AHMET HAMDİ TANPINAR 28

YEŞİL 30

İNCİRE VE ZEYTİNE 31

SELAMÜNALEYKÜM, ALEYKÜMSELAM... 22

ANLATTIĞIM SENİN HİKAYEN 35

KİTAP ÖNERİLERİ 36

MEMLEKETİMDEN ÇOCUK MANZARALARI 32

yIl: 1 sayI: 4

saHİBİ
Eskişehir Anadolu Lisesi Müdürü 

Rıfat GÜNDAY 

GENEl yayIN yÖNEtmENİ
 Müdür Baş Yardımcısı 

Nurullah YAZICI

GENEl yayIN KooRDİNatÖRü
Ali LİDAR

Kerem SÖĞÜTKIRAN
Resul ÇOBAN

yayIN KuRulu
Ceydanur SUDURAĞI

Ezgi YILMAZBAŞ
Hazal AKIN

Gökçe Zeynep YILMAZ
Kevser TURAN

Makbule ELAÇMAZ
Nurhan KULAKSIZ

Sena YILMAZ
Merve Elif ÜRTİŞ

yaZI İNCElEmE KuRulu
Fatma Gökçe FIRAT
Arzu Tunca YAĞIZ

KaPaK - İÇERİK DİZGİ VE tasaRIm
Hıdır Murat DOĞAN

Lealcinaralti
    ealcinaralti
F cinaraltidergi

  Uluönder Mah. 
İsmet İnönü 2 Caddesi No: 81

Tepebaşı/Eskişehir

 0 222 335 38 15

© 2017

Ç IN ARALTI

ÜÇ VAKTE KADAR ÖLECEĞİM



1

BİRBİRİMİZİ SEVMEDİĞİMİZE BİZİ İKNA EDEMEYECEKSİNİZ.

Aynı gökyüzünü tutan dağlar gibiydik. Dağlarımızın hiç eksik olmadı karları. Bulutlar süsledi 
her zirveyi ayrı ayrı. Hepimizin kendimize has yamacı, eteği, kurdu, kuşu vardı. Ne fırtınalar 
geçti üzerimizden ama asla vazgeçmedik göğümüzden. Sevda tılsımlı bir sözdü dilimizde. Köp-
rülerimiz çelikten, bıçkın bir delikanlıydı rûzigârımız. Çok fısıldasalar da kulağımıza asla inan-
madık dağların birbirinden kopuk olduğuna. Sıra sıra dağlardık aynı hudutta. Biz o dağların 
arasında dolaşan ılık yelden alırdık gıdamızı. Şiddetli depremlerle büyük büyük parçalar kopsa 
da bağrımızdan gözümüz hep gökyüzünde ayaklarımız kürre-i arzın ta dibinde... Birbirimizi 
sevmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yamaçlarımızda hep bir Halis, kartal bakışıyla; kızgın lavların 
içinde ateşe siper göğsüyle hep bir Fethi öylece hazır bulunacak. Kim ne derse desin, başımıza 
ne gelirse gelsin; 

BİRBİRİMİZİ SEVMEDİĞİMİZE BİZİ İKNA EDEMEYECEKSİNİZ.

Nurullah YAZICI
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MAKBULE ELAÇMAZ - EZGİ YILMAZBAŞ

AŞKNÜMA: 
CELİLE HİKMET

“1916’dan  1919’a kadar bir kadına deli gibi aşık ol-
dum. Bu kadın yazın adada otururdu. Ben de orada 
idim. Deli divane olmuştum.” diye itirafta bulunuyor 
Yahya Kemal. Beklentilerin bizi sadece üzeceğini gös-
teren bu hikaye, Celile Hanım’ın kocası Hikmet Bey’e 
karşı bütün güzel hislerinin yok olduğu 1916 yılında 
başladı.  

İstanbul’un en güzel kadınlarından olan Celile Hik-
met, sadece güzelliği ile değil, yeteneği ile de herke-
sin gözdesiydi. Entelektüel duruşu, sanat anlayışı ve 
düşünce yapısıyla dönemin birçok kadınından farklıy-
dı. İlk Türk kadın nü ressamı olacak kadar da cesurdu 
Celile. Bunun yanı sıra şiire ilgisi vardı. Sanata yatkın-
lığını anne ve dedesinden alan Nazım Hikmet, Celile 
Hanım’ın ilk çocuğuydu. Nazım daha sonraları şiddetli 
geçimsizlik nedeniyle sona erecek bir birlikteliğin tek 
güzel tarafıydı. 

1915 yılı, bir aile toplantısında Nazım’ın denizciler 
için yazdığı şiirinden Bahriye Nazırı Cemal Paşa çok 
etkilenince Nazım’ın Bahriye Mektebi’ne gitmesine 
karar verildi. Yahya Kemal de o sıralar bu okulda öğ-
retmenlik yapıyordu. Aralarında Necip Fazıl ve Nazım 
Hikmet’in de bulunduğu öğrenci grubuna şiir dersleri 
veriyordu. Hafta sonları Nazım’a evde verdiği dersle-
rin bitiminde Celile Hanım ile uzun uzun sohbet et-
meye başlamışlardı. Edebi içerikli bu sohbetler onları 
usulca birbirlerine yaklaştırmaktaydı. Yahya Kemal 
Celile Hanım’ın güzelliğinden, ela gözlerinden ve ha-
yata dair cümlelerinden çok etkilenmişti. 

“Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum,
Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum,
Hulyâmı tutan bir büyü var onda diyordum,
Gördüm: Dişi bir parsın elâ gözleri vardı.”  

- Yahya Kemal, Telakki 

Celile Hanım da kötü giden evliliğinden bunalmıştı 
artık. Bir anda aşkın alevine kapıldılar ve Celile, bu 
alevin etkisiyle eşinden boşanarak aralarındaki bütün 
engelleri kaldırdı. Yahya Kemal’le yaptıkları kaçamak 
buluşmalar elbette insanların ilgisini çekmişti. Dedi-
kodular hızla yayıldı. Bunun üzerine Yahya Kemal bir 
hafta okula gitmedi. Okula geri döndüğünde, genç 
Bahriyeli Necip Fazıl hocasına “Hocam, kibrit suyu 
içerek intihara kalkıştığınızı duyduk. Sınıfın bu durum-
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dan duyduğu derin üzüntüyü size söylemek isterim.” 
diyerek dedikodulara atıfta bulundu. Sınıfta sergile-
diği bu alaycı tavır o dönemde asla kabul edilemez-
di. Necip Fazıl bu sözlerinden dolayı “kodes” denilen 
tahta dolabın içine cezaya gönderildi. Bu ilişkiyi hoş 
karşılamayan tek kişi Necip Fazıl değildi. Nazım Hik-
met bir gün dersten sonra Yahya Kemal’in pardösüsü-
nün cebine bir not bıraktı.

“Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak gire-
mezsiniz.”
Yahya Kemal elbette aşıktı ama korkuları vardı. Bu 
not ile paniğe kapıldı. Korkularının esiri olup Celile ile 
arasına mesafe koydu. Celile Hanım aşkı için bütün 
engelleri aşmışken Yahya Kemal, korkularıyla yeni en-
geller oluşturmuştu. Bağlanma korkusunu aşamıyor 
fakat Celile’yi deliler gibi kıskanıyordu. Bu kadar de-
dikodudan sonra Celile ise evlenmek istiyordu. Ancak 
Yahya Kemal’in yersiz kıskançlıkları da kafasını karış-
tırıyordu.

“Bir gece Ada Oteli’nde otururken, yandaki iki kişi-
nin ‘Berlin Büyükelçisi bu gece davet veriyor... İstan-
bul’daki bütün güzel kadınlar davetli lafını ettiklerini 
duydum. Müthiş bir acıyla yerimden kalktım. İskeleye 
doğru gittim. Son vapur çoktan kalkmıştı. Sert bir lo-
dos esiyordu. Deniz karmakarışıktı  ancak ne olursa 
olsun, sandalla Maltepe’ye geçmeye karar verdim. 
Sandalcılara gittim, yanaşmıyorlardı. Çok para verince 
biri ikna oldu. Açıldık, bir süre sonra lodos büsbütün 
arttı. Denizde çalkalanıp duruyorduk. Sandalcı bana 
küfretmeye başlamıştı. Ölmek üzereydik, ama ben 
sadece sevgilimin katıldığı geceyi düşünerek müthiş 
bir kıskançlık duyuyor ve bir an önce orada olmak is-
tiyordum...”

Yahya Kemal’in evliliği reddetmesi ve Celile gibi öz-
gürlüğüne düşkün bir kadını bu denli kıskanması, 
ilişkilerini çıkmaza sürükledi. Celile fazlasıyla müte-
essirdi. Artık dayanamadı ve kendini Paris’e, sanatın 
kollarına attı. O herkesin dilindeki “Sessiz Gemi” şiiri 
sanıldığının aksine ölüme değil, giden sevgilinin arka-
sından yazıldı.

“Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.”   

-Yahya Kemal, Sessiz Gemi
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Celile Hanım, Paris’te sanatla uğraştı uzun bir 
süre. Bu sırada Yahya Kemal de milletvekilliği 
yaptı. Nazım Hikmet ise büyük bir isim haline gel-
mişti. Celile İstanbul’a döndükten bir süre sonra, 
1938 yılında, Nazım Hikmet ideolojik tutumun-
dan dolayı yirmi sekiz yıl hapse mahkum edildi. 
Celile artık yaşlanmış, eski güzelliğini kaybetmiş-
ti. Oğlunun bu hali de onu kahrediyordu. Oğlu-
nu kurtarmak için çareyi yıllardır görmediği aşkı, 
Yahya Kemal’den yardım istemekte buldu. Mazi-
den gelen bir ses olarak imzaladığı mektubunda 
“Onu himaye ederek kanayan bir anne yüreğini 
kurtarınız.” yazıyordu fakat Yahya Kemal’den bir 
cevap gelmedi. Her zaman kaçmayı tercih etmiş 
olan Yahya Kemal, bu sefer de susmayı tercih 
etmişti. Artık gözleri zor seçen Celile, Nazım’ın 
hapiste açlık grevi yaptığını duyunca oğluna des-
tek olmak için Galata Köprüsü’nde açlık grevine 
başladı. Tesadüfi bir şekilde oradan geçen Yahya 
Kemal, Celile’yi gördü. O anda aklına Nazım’ın 
o sözleri gelmişti, giden sevgililer geri dönme-
yecekti. Her şeye rağmen Yahya Kemal, Celile’yi 
görmezden gelerek öylece geçip gitti. 

“Bir sabah söyledi son sözlerini, 
Yumdu dünyaya ela gözlerini; 
Koptu evden acı bir vaveyla, 
Odalar inledi: “Leyla! Leyla!” 
…
Nice günler bakarak dalgalar, 
Dediler: “Uğradı Leyla nazara!” 

 -Yahya Kemal, Nazar

Bu açlık grevi büyük yankı bulmuştu; Nurullah 
Ataç’tan Halide Edip Adıvar’a, İbrahim Çallı’dan 
Behçet Kemal Çağlar’a birçok aydın Nazım’ın ser-
best bırakılması için bir dilekçe imzalamıştı. Bu 
dilekçeye, belki de kayıtsız kalan tek kişi Yahya 

Kemal’di.  Yahya Kemal’in aksine dünya çapın-
da ünlü, önemli bilim ve kültür insanları da bir 
mektup imzalamıştı. Nazım Hikmet’i Kurtarma 
ve Eserlerini Yayma Komitesi, UNESCO’ya arala-
rında Picasso, Aragon, Camus, Sartre, Simone de 
Beauvoir, Yves Montand’ın da bulunduğu yirmi 
dokuz ismin imzasını içeren bu mektubu  gönder-
mişti. Ancak bu çabalardan sonuç alınamamıştı. 

Nazım Hikmet 1950 yılında çıkan Af Yasası ile öz-
gürlüğüne kavuştu. Nazım hapisten çıktıktan altı 
yıl sonra, 1956’da, ela gözleri artık hiç görmeyen 
Celile Hikmet kalp krizinden vefat etti. Yahya Ke-
mal de ondan iki yıl sonra hayata gözlerini yum-
du. Ölümünden sonra Yahya Kemal’in evrakları-
nın arasından içinde kurumuş iki yaprak bulunan 
bir zarf çıktı.  

“Bu zarfın içindeki hatıra 19 Ağustos 1919’da Sir-
keci Garı’nda gece saat onda veda ettiğim aziz bir 
kadının göğsündeki çiçektendir. Koparıp verdiği 
bu iki yaprağı daima muhafaza edeceğim.”

Yahya Kemal görmeden, dokunmadan muhafa-
za etmişti aşkını. Celile Hikmet ise sevgilisinin 
gözlerine bakmak, ellerini tutmak, yanı başında 
olmak için engeller aşmıştı. Bir yanda aşkın me-
kansız, zamansız, karşılıksız yaşatılabileceğini 
gösteren Yahya Kemal, bir yanda aşk için bütün 
zorluklara göğüs gerilebileceğini gösteren Celile 
Hikmet.  Bu iki devrini aşmış insanın aşkı; güzel 
ve değerliydi fakat istemeden yarattıkları çıkma-
zın içinde sıkışıp kalmıştı. Farklı karakterler, farklı 
beklentiler, daim üzüntüler… 

Büyük aşıklar hep üzüldüler. Fakat aşkları sonsu-
za dek yanacak bir ateş alevlendirdi içimizde. Aşk 
ateşinin sönmemesi ve nice hikayelerin bu ateşi 
kuvvetlendirmesi dileğiyle.



5

Kar tanelerine dokunamazdı yıldızlar. İçemezlerdi 
havayı her solukta, ulaşamazlardı ruhlarını hapseden 
bedene. Bilmezlerdi acıyı, tatmamışlardı hiç ayakları-
na batan çakıl taşlarını.

Karanlıkta asılı kalmış buzlar mıydı yıldızlar? Yoksa 
acısını ateşle kusan bİr ejderhanın kusmuğu mu? 
Gece bitmeden hayaletleri benliğine kadar da ete ke-
miğe mi bürünürdü yalanlar, edemez miydi ölümün 
dansını ruhlar? Sever mi yıldızlar ölüm anında ken-
dilerine masallar anlatacak rüyaları? Kafalarını kal-
dırdıklarında yıldızlar yukarıya, göz kırpan var mıdır 
uzaklarda onlara? 

Bilirler miydi en iyisini? Anlarlar mıydı her ölümden? 
Var mıydı her yaraya bir merhem? Ağlar mıydı yıldız-
lar ruhu delik deşik eden kesikler yüzünden. 

Bildiğim yıldızlar ağlamıyordu. Yanlarında yaraları-
na saracak bantları yoktu. Acıyor ve kanıyor, iltihap 
kapıp sancıyordu yaralar. Bir yara bandı bulan olsa 
da yarayı deşmemek adına üstünü kapatıyor, terk 
ediyordu kendi haline. Zaman geçiyor, yaralar kabuk 
bağlıyor fakat acı geçse, kabuk kalksa da iz; kalıyordu. 

Böylece unutulmuyordu işte. Hatıra da gelmiyordu 
aksine. Bir köşesinden sıyrılıp atılamıyordu aklın. 
Öyle alışılmıştı ki varlığı, öncesinde kalanların hatıra-
sı da bulanıktı. Böyleydi çoğu yarası yıldızların.

Bir kez işledi mi ruhuna sızısını, acısı geçip gitse dahi 
izi derince bir uykuya dalıyor, görülüp dokunulmasa 
bile varlığı dibe çöküyor ve beraberinde gidiyor yıl-
dızların. Geçmesine geçiyor, akıllarına bile düşmüyor 
çoğu zaman. Ancak her zaman akıllarının bir köşesin-
de bulunan bu izlere alışan yıldızlar, bunu nadiren ha-
tırlar. Akıldan çıkmayan unutulur mu ki hatırlasınlar. 
Etine kemiğine sarar, ruhuna bular ve devam ederler 
yola. Böyledir işte temizleyen yaralar.

Eh, bilirsiniz, bazıları da korkak olurdu bu yıldızların. 
Renkleri terk etmişti onları. Varlardı var olmasına 
ancak parıldaması için var güçleriyle uğraştıkları ka-
buklarına öylesine odaklanmışlardı ki çatlaklarından 
sızıp okyanuslara karışan yağmur damlalarını duya-
mayacak kadar sağır olmuşlardı. 

Özlerini akıtmıştı onlar damla damla.  Boş bir ko-
vuktu oysa özü olmadan, güzel kabukları. Hem, par-
lamıyorlardı artık eskisi gibi. Daha veda etme sırası 
gelmeyen bir iki yağmur damlası vardı tek, az da 
olsa ışıldamalarını sağlayan.

Ah o yağmurlar, içebilselerdi bir o akıp giden yağ-
murları, kana kana içlerine çekebilselerdi, bulurlar-
dı belki ölümsüzlük iksirini. Şehrin ışıkları örtmüştü 
onların üzerini, saklamıştı cılız parıltılarını düzenbaz 
oyunlarla.

Nice ölümlerin boynuna çiçekler asmış olanlar vardı 
aralarında. Öpmüşler vardı onca yılanı dudakların-
dan. İçine katanlar vardı koca bir alemi, uzak diyar-
lardan bu yana. Hikâyeler vardı savaşları anlatan. 
Akmış mıydı hiç kan, yıldızların boynundan? 

Yağmurlar, sonbaharın serininde yüzüme çarpan 
yağmurlar. Ah o yağmurlar, içine işleselerdi bir so-
ğuğun, ateşe düşselerdi çıkartarak dumanlar; uzan-
saydı o dumanlar gökkuşağına, bir çocuğu alnından 
öpse, kedi merdiveninin üstünden koşarak geçsey-
di, parmak uçları değseydi uçak kanatlarına, duyar-
lar mıydı yanık kokularını? 

Duyarlar mıydı uğruna dünyalar yaratılanlar, yıldız-
ların göz yaşlarını? 

Acır ya yağmur damlalarının tadı, sürer mi de tüm o 
kabuklar zehri dudaklarına...? Zehir gibi çünkü tadı, 
acıyor dilim damağım. 

Sırtının altındaki soğuk kara saldırdı parmaklarını, 
acılarla yoğrulmuş karanlıkta uzanan adam. Zihnin-
de bir şalter indirilmiş gibi sessizliğin altında kaldı 
bütün kelimeler. Telaşlı bir ses patladı kulaklarında.

İçindeki hayat sorguları cevap buldu son anda.
Yıldızlar da ölüyordu vakit dolduğunda.
Barut kokusu sızlattı burnunu. 
Bir çığlık kadar sessizce ayaklandı ölüm.
Halletti işini haberi yokmuşçasına.
Çantasını topladı, çekti kapıyı çıktı sonra.
Elveda dünya.
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SIRF BU YÜZDEN
NURULLAH YAZICI

Kaçtım hep gizli taraflarımdan
Saygı duymak buysa...
Eğilmez, kırılmaz yanlarım vardı
Sözlerimin şiirli bir tınısı
Falezleri terbiye eden isyanım
Sevdamın karası,
Yusufluğu yüzümün
Kadife bir sensizliğim vardı
Aksak yürüyüşümün tersine
Tutarlı bir yan bakışım
Saçaklarda eriyen buzlarım
Kaldırımlarda izlerim,
Dik yokuşlarım, kavgasız dalaşlarım vardı
Hanidir pek uzağım ya
Sevabı çok günlerim vardı
Yaldızsız sandukalarda kitabeler...
Karalamalarım vardı tertemiz
Bir çırpıda çıkıveren cevaplarım
Sorularım vardı sonra
Dizilirdi öylece baştan başa bir ufka
Mevsimim hiç gazel dökmezdi
Her birini kendi tadında yaşadığım
İtiraflarım vardı
Yüksek konuşurdum, takılmazdı
Dilim boğazıma
Bir iddiam vardı her şeyden önce
Herkes konuşurken mahcup susmalarım vardı
Yüzüne baktıklarım kadar
Cesurca suratıma vuranlarım vardı
Of… of ki ne off !
Çekil önümden kırgınlığım
Yırtık bakışlı kalleşliğim
Yazgının kelepçeleyişine itiraz eden
Hadsiz küstahlığım...
Ah... Bir yol üstü pınarında 
Bırakamadım prangalarımı ben
Parmaklarımı ısırmaya çok evvel başladım
Tırnaklarım hep etimde kaldı
Bir nefeslik duman gibi kaldı
İçimde heveslerim
İşte bu yüzden sırf bu yüzden
Bunca varlarım, çiğnenmemiş
Bir lokma gibi kaldı soframda
Sofram ortada kaldı sahipsiz...
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SOLUK ALGINLIĞI
ERKAN KANTARCI

bayanlar baylar!
gölgesini görüyorsunuz kelimelerin
uzaklıklar topluyor elleriniz yorgun
kanatlarınızda bir yan çocukluk kabusları
bir yan suskun kuşların uğultusu
soyunuyorsunuz ürkek yenilgilere

bayanlar baylar !
yoksunuz baktığım her yerde yoksun’uz
bense limanda kendi günbatımı bekliyorum
avuçlarımda kutsallığı suyun
ve soluma soluma 
sarmalanan ateşi sönmüş ihtirasın

bayanlar baylar !
sevilemiyorsanız tebdili insan edip çekip gitmeli
yeter geceleri sokak lambalarından umulan medet
ayrıştırdı günleri bir soluk algınlığı
hırçın bir sonbahar sabahında
acılar ete kemiğe büründü bayanlar baylar !
oyuncak dünyada dünyanın oyuncağı oluyoruz      

GAMZE DİLARA KINAY

BAŞKA BİR 
LAVİNYA

Lavinia olsaydım mesela 
Özdemir’in Lavinia’sı
Hayalindeki muhteşem sevgili Lavinia’sı
Ya da Lavinia çiçeği olsaydım
Ölüm çiçeği..
Belki de Shakespeare’in Lavinia’sı olurdum.
Titus’un güzeller güzeli kızı, Lavinia’sı
Öldürseydi Titus beni…
Özdemir’in hayalinde,
Çiçeğin isminde,
Shakespeare’in eserinde,
Ama bir şekilde,
Ölseydim…
Öldürülseydim…
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narkoz
SEMİH YILMAZ

ne yapıldıysa tasarımıyla örtüştü kuralın
bir deniz dalışıyla arınmaya kalkıldıysa
çamura bulanmış olmak şaşırtmadı kimseyi
ordaydım, kayıtsızlığa dökülüyordu kıyısında saçlarım
tekerrürde doğanların ağıtları geliyordu uzağın yerleşkesinden
geçenler ucu sivri bir bıçak gibi sormuştu “nasılsın?”
iyiydim ne olsundu, düz ve emin bir şeyler geveliyordum sürekli
ezbere insan adlarını geveledim, doğrusu bu
söylenirken adları, insan etinin leş tadı gelmiyor dile, denedim
tiksintiyle bırakıp, otları seyretmek için saatlerden medet umulmuyor
pusulasını kırarak haritasını baştan çizenler
adalesinde aşınmış yolların izleriyle
tek başına kalmanın yabanına varanlar yok muydu
vardı elbet, ama onlar için dikilmiş
yani yönleri sersemletecek güce dair anıtlar
boş zamanların manzarasına yaramakta şimdi
cenk ve ithal ışığın aydınlığında
konuşmalar içinde denklem yaratanlara
hacminden ağır gölgelerini uzatmakta

oysa ben zaten kimin adını geveledimse onunla uyuttum kendimi
kimin adını geveledimse onunla soyundum, onunla kirlendim
onunla koltuk değneği gibi yaslanıp durdu ağzım bir slogana
yarayı kaşımak her şeyi tekrar etmekti en başından
kimin adını geveledimse onunla tekrarlandı hata
noksan solungaçlarla sarılmalara, bahane putlarına tapınmaya
ve acının kıyısına vardıran yine gevelediğim adlarla yürüdüm
kimin adını tiksintiyle geveledimse, onunla arınmaya  kalkacak yine bendim

caymakla bir iskelet
kalmakla kaynamış eklem
durmakla atmış kalple
ordayım hala
içim daralıyor
ilk taşı kim attıysa
öpüşmüş gibiyim onunla
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SOKAKTA
YAREN AKTAŞ

Yüzünü gıdıklayan tüy yumağına karşı uyanmamak için verdiği savaşta yenik düştü bir pazar sabahı. Ağırlaşmış 
göz kapaklarını yavaşça aralayarak etrafına bakındı. Ağzının kenarından akan salyalara aldırmadan gülümseye-
rek  dostunun onu doyurmasını bekleyen Kepekli dışında etrafta kimse yoktu. Ayağa kalkıp şöyle bir gerinirken 
pazar sabahlarını ne kadar sevdiğini düşündü. Otobüs duraklarında işe, okula gitmek için soğuk yüzleriyle yere 
bakarak bekleyen vakitsiz insanlardan arınmış sokakların, fırınlarından çıkan sıcak ekmeklerin mis kokusunda 
kendini sokaklara daha ait hissediyordu. Dünden kalan bayat simidin yarısını tüy yumağına verip  diğer yarısını 
kendine ayırdı , yemek için iyice acıkmayı bekleyecekti. Sahile doğru yola koyulmadan önce; hafif sıyrık bir kadı-
nın, evine yedi yıllık “kötü şans paketi” musallat olmasın diye çöpe attığı kırık aynada kendine bakarken  her pa-
zar sabahı ailesiyle sahildeki kafeye kahvaltıya gelen o güzel kızla karşılaşma ihtimalini hatırlayınca gülümseme-
sini engelleyemedi. O sırada kendi kuyruğunu kovalamakla meşgul olan Kepekli’ye eliyle “Beni takip et.” işareti 
yapıp yürümeye başladı. Gerçi aralarındaki akılalmaz dostluk bağından mı, yoksa Kepekli’nin köpeklere özgü 
muhteşem koku alma yeteneğinden mi bilinmez bu hareketi yapmasına gerek kalmadan  tüy yumağı girdiği her 
delikte onu buluyor ve kepekli ekmeği andıran tombul gövdesini zar zor taşıyarak yanı başında beliriveriyordu 
zaten. Yine de riske atmak istemezdi.

Sahildeki kafenin yanından geçerken içeriyi çaktırmadan süzeyim diyordu ki  gözleri camekânın ardındaki ışıl ışıl 
gözlerle buluştu. Gerçekte beş on saniyeyi geçmeyen ama sizi başka evrenlerde yaşlanıyormuş gibi hissettiren 
bir anın sonunda, camekâna yansıyan kendi görüntüsüyle irkildi. O ışıl ışıl gözler kaybolmuştu. Kırılan umuduyla 
ilerleyerek  sahilin denize değil de caddeye bakan –aynı zamanda kafeyi gören- tarafına oturdu. Güneş yüzünü 
hafif hafif yakmaya başlarken  ağır bir rüzgâr esiyordu. Birinin yanına yaklaştığını hissetti. Koruma içgüdüsüy-
le ayaklanan Kepekli’yi sakinleştirmek için kafasını okşarken elinde sımsıcak simit ve çayla dikilen kızı gördü. 
Gülümsedi, gülümsediğinde daha yakışıklı olduğunu düşünüyordu. Kenara kayıp kıza yer açtığı sırada caddede 
trafik daha hızlı akmaya başlamıştı. “Senin için.” dedi kız  ama oturmadı, ailesinin yanına dönerken arkasına 
bakıp gülümsedi. Çayın sıcaklığından ziyade birinin ona değer verdiği düşüncesiyle içi ısındı. Tabi Kepekli böyle 
düşündüğünü duysa ona alınabilirdi. Haydi oğlum, dedi, zamanı geldi. Güneş artık daha fazla yakıyordu. Akan 
trafiğin ortasına koştu.  Ardında onun için üzülecek birini bırakmanın bencil mutluluğuyla…
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ATASOY MÜFTÜOĞLU
RÖPORTAJ: KEVSER TURAN - MAKBULE ELAÇMAZ - NURHAN KULAKSIZ

Çağının ak saçlı bilge adamı Atasoy Müftüoğlu’na Deneme Dergisi ve edebiyat felsefe hakkında merak ettik-
lerimizi sorduk:

Deneme dergisini çıkarma fikri nasıl ortaya çıktı?

Biz gençlere bir kalıp çerçeve önermekten çok onlarla konuşmak istiyorduk. Yani, onlar bizi gelenekte olduğu 
gibi uslu uslu oturup dinlemesinler, onlar da bir şey söylesinler istedik; nitekim biz onlarla konuşuyorduk ve 
bu konuşmalardan hareketle bu fikir ortaya çıktı. Aslında, dergi yeni bir şey konuşmak üzere ve yeni bir içerik 
üretmek üzere çıktı da diyebiliriz. 

Peki, bu süreç nasıl gelişti?

Ben o tarihlerde burada, belediyede çalışıyordum. Ofisimiz daha çok öğrencilerin gelip gittiği bir ofisti. Orası 
resmi bir daire olmaktan farklı bir yerdi. Oraya bütün dergiler, yazarlar, ziyaretçiler gelirdi. Eskişehir’de o 
dönemde o büronun nezih bir rolü vardı. Sonra Eskişehir Anadolu Lisesinden arkadaşlar gelip gitmeye baş-
ladı. O zamanlar Nabi Avcı lise öğrencisiydi, Ahmet Kot keza öyle. Büroya gelip giden gençler aynı zamanda 
o dönemin etkili dergilerinden haberdardı. Örneğin Sezai Karakoç ve Diriliş, Nuri Pakdil ve Edebiyat daha 
sonra Mavera. Böyle pek çok isim var ve bu isimler şu an çok iyi yerlerdeler. Bürokratik açıdan değil, düşünsel 
açıdan.

İlk sayılarını ben daktiloyla yazıyordum, elimle dosyalıyordum. Sonra Nurettin Topçu çevresi bize yardımcı 
oldu. Bir iki sayı burada basılmış olabilir ama daha sonraki sayılar İstanbul’da basıldı. Dergi, daha sonra Anka-
ra’da Gelişme Dergisi olarak devam etti. Uzun sürmedi, arkadaşlar mezun olduktan sonra dağıldılar. Bir kısmı 
Ankara’ya bir kısmı İstanbul’a gitti. Bir kısmı Diriliş’e, bir kısmı Mavera’ya yazmaya başladılar. 

Dergiyi çıkardığınız dönemde de şimdi de ülkemizde edebiyata olan ilginin çok olduğunu düşünmüyoruz. 
Deneme’yi çıkardığınız yıllarda hayal kırıklığı yaşadığınız bir an oldu mu?

Hayır, hayal kırıklığı olmadı. Edebiyatın her türlü fanatizmin ve bağnazlığın üstesinden gelebilecek bir güç 
olduğunu gösteren bir toplumu oluşturduk. Pek çok şairin ilk şiirlerini biz yayımladık. Mesela Hüseyin Atlan-
soy da o zaman ilkokul öğrencisiydi ve dergileri postaneye götürüp getirmekle sorumluydu. Şu an kendisi 
önemli bir şairimiz. Yani bütün gelenekçi baskıya rağmen bizim edebiyat yoluyla güzel ilişkiler kurduğumuza 
inanıyorum. 
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Deneme dergisini çıkarma amacınız neydi? 

Amacımız sadece bir dergi çıkarmak değildi. Biz şunu arzu ediyorduk: Gençlerin gelecek projeksiyonu içerisinde 
güncele kayıtsız kalmadan ama günceli aşan bir şeye sahip olması. Biz bunu çok önemli görüyorduk. Çünkü bir 
hayat tarzı felsefesine sahip olmak gençlerin büyük sürünün bir parçası olmalarını engeller. 
Gençlerin geçmişe yönelik düşünmek yerine kendi zamanlarının bilincine varmasını ve kendi zamanlarının ifadesi 
olacak tarzda içerik üretmesini hedefliyorduk. Kendi yaşadıkları dönemi etkileyecek şekilde yankısı olabilecek bir 
dil kurmaları, kendi dönemleriyle ilişki kurmaları gerekiyor. Çünkü geçmişle yaşayanlar bu dönemle ilişki kura-
mazlar.                                   

Deneme dergisinin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?  

Deneme dergisi bir sorumluluktu. Sorumluluğun bilinçle bütünleşmesi sonucunda daha nitelikli bir şey açığa 
çıkıyor.

Biz o sene Varlık yıllığında yer aldık. Bu bizim için önemliydi çünkü onlar son derece tavrı olan yıllıklar. Varlık yıllığı 
Diriliş’e, Mavera’ya kapalıydı. Kullandığımız dil sayesinde dergimiz Varlık yıllığına girerek ideolojik saplantıların 
duvarlarını aşmayı başardı. 

Peki, ideolojik saplantıların duvarlarını aşmak isteyen bir dil nasıl olmalı?

“Niteliksel yani hamaset yapmayan, milliyetçilik yapmayan, popülizm yapmayan; bir şey söyleyen, söyleten, üre-
ten, bunu da yeni bir dille söyleyen bir dil.“

Asıl dikkati çeken bu dildi.

Bugün Türkiye’de kullanılan ve İslam adına tüketilen dil bugüne hitap etmiyor ve yankısı da yok. Bugün bu dili 
kimse umursamıyor. Dolayısıyla bu dilde ne söylerseniz yankısı olmuyor. Bu amaçla kendi dönemlerine tanıklık 
edecek, kendi dönemlerinde yankısı olabilecek bir içerik üretimine cesaret etmek, yeni bir dil bulmak çok önem-
liydi. Nitekim bulundu.

Kur’an-ı Kerim’de de “En güzel yollarla söyleyin.” denir yani dünya görüşü perspektifimizi en güzel dil olan edebi-
yatla söylemeye çalışıyorduk, böyle yaklaşıyorduk. 

“Hiçbir devrim yapılmadı, hiçbir bahar yaşanmadı.” demişsiniz. Biz bu devrimi; yazarak, dergi çıkartarak yap-
maya çalışıyoruz. siz de edebiyatla düşünsel devrim yapılabileceğine inanıyor musunuz?          
  
Ben buna hala inanıyorum. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın şu anda tanımı mümkün değil, hiçbir kategoriye 
sığmıyor. Onun için biz bütün kültürleri takip ediyor, ırkçı olmayan ve ideolojik saplantıları olmayan bütün kültür-
leri okumaya cesaret ediyor ve okuyoruz. 

Buradan şöyle bir sonuç çıkarılabilir: İnsani bir dünya mümkün, kapitalist düzene -daha doğrusu piyasanın belir-
leyici olduğu ekonomi düzenine-  mahkûm değiliz. 

Mesela kapitalizmin iliklerimize kadar işlediği toplumda hala demokrasiden bahsetmek gibi bir saçmalıkla yaşı-
yoruz. Belirleyici olan piyasa hazretleri (!) ama insanlar demokrasiden falan bahsediyorlar. 

Biz bütün bu yanılsamaları aşan bir şey oluşturabiliriz diye düşündük. Ama bizim ufkumuzu kapatan bir şey var, 
biz derken İslam’a vurgu yapmak istiyorum. Biz bir sorunla karşı karşıya geldiğimizde hep sorunları dışarıda ara-
rız hâlbuki sorun bizim içimizdedir. Bununla yüzleşmeye cesaret edemediğimiz için dışarıyı suçlamak kolaydır. 
Sizin kuşakların, bizim kuşakların ufkunu aşarak bu dili kurabileceklerine dair bir umut taşıyorum. Çünkü bizim 
kuşaklar birtakım uyuşturucularla yani vatancılık, milliyetçilik, bayrakçılık, sancaklık, ulus devletçilik vb. uyutuldu. 
İnsani değerler, anlamlar bağlamında bütün kültürleri ve bütün geçmişleri içerecek, kuşatacak, kapsayacak; bir 
tarih felsefesi, siyaset felsefesi perspektifi oluşturmanın mümkün olduğuna inanıyorum. Bunun edebiyat yoluyla 
gerçekleşeceğini de biliyorum. 

Edebiyat böyle birtakım bireysel hazlara hitap eden ya da taklit eden olmaktan çok tarihe tanıklık eden bir eyle-
min adıdır. Yani en güzel yolla etkilemek, sarsmak, alt üst etmek bunların hepsi edebiyat yoluyla mümkün olabilir. 
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Bizim kuşağımızın uyuşturucusu olan popüler kültür ve hızlı tükenme hakkında ne düşünüyorsunuz?  
Bizler bu dışarıdan gelen uyuşturuculara karşı ne yapmalıyız?  

İçeriden gelen o saydığımız uyuşturucular, dışarıdan gelen de tüketim kültürü. 

Biz iki taraftan baskılanıyoruz, iki taraftan terörize ediliyoruz. Günübirlikçilik, bizim felaketimiz olacak. Dün-
yada ne olduğunu anlamak için daha küresel ölçekte bakmanız gerekiyor. Evvela gençlerin düşünmeye, 
kendileri olmaya cesaret etmeleri gerekiyor. 

Gençler hocalarıyla fikir alışverişinde bulunabilirler ama hocaları hiçbir zaman gençlerin ufkunu kapatma-
malı çünkü genelde böyle olur. Hoca, üstat, politik lider, manevi lider ufkunu kapatır. Dolayısıyla düşünme-
ye cesaret etmek “Bu yolda hiç kimse tarafından propaganda nesnesi olarak kullanılmaya, manipülasyon 
nesnesi olmaya müsait değiliz.” demektir. Onun için biz gençlere hitap ederken 

“Bize gelmeyin, kendinize gelin.”  diyoruz. Kendiniz olun, üretmeye cesaret edin. Çünkü taklit etmek üret-
memek demektir. Geleneksel kültürler taklide dayalı olduğu için hiçbir şey üretemezler. Bugün olduğu gibi 
hamasete, milliyetçiliğe, popülizme mahkûm olurlar. Politik popülizm, dini popülizm uyuşturucusuna karşı 
uyanık olmalıyız.

Tabi en büyük zenginlik genç olmaktır. Dolayısıyla gençliği israf etmemek gerekiyor. Gençliğin hakkını ver-
mek gerekiyor. Pek çok hayati soru sormaya sizin kuşaklar cesaret etmeliler. Sizler de düşünmeye cesaret 
etmişsiniz zaten.   

Düşünmek hemen yapmayı gerektirir. Düşünmekle yapmak arasında doğrudan bir ilişki var.  Düşünceyi 
yaparak hayat geçirmektir önemli olan. Bizim felaketimiz içerik üretememek. Çünkü içerik üretmediğinizde 
içerik üretenler sizi teslim alıyor.

Ben bunları aşmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Bu 21.yy için; her türlü ırkçı, bölgeci saplantıdan 
arınmakla mümkün.       

Peki, bu içerik üretememe sıkıntısı tam olarak nerede başladı?  Çünkü önceden; Doğu üreten, Batı tüke-
ten rolündeydi. sonradan rolleri değiştiren ne oldu sizce? 
  
Kampala’da entelektüel tarihe ve küresel tartışmalara Müslüman olarak katılan Mahmut Mamdani diye 
biri var. Sizin sorunuza cevaben Doğu’da içerik üretiminin durduğunu ve bu defa tarihe içerik üretenlerin 
yani Batı’nın girdiğini söylüyor. 

14.yüzyılda İslam âlimleri her şeyin yanıtı verdi, yeni soru da yeni yanıt da yok demişler. Fakat yeni bir tarih 
ortaya çıkıyor. Yeni bir tarih ortaya çıkarken yeni bir şeyler üretiliyor, bir şeyler üretmeniz gerekiyor.
Bir tek düşünürümüz yok. Çünkü bu gelenekçi kültürler çok ucuz iyimserlikler üretirler. “İyi olacak inşallah” 
dersiniz  ancak siz, iyi bir şey yaptığınızda iyi olacağını bilmezsiniz. O ucuz iyimserliklerin geldiği nokta pa-
halı trajedilerdir. İşte bu ucuz iyimserliği yüzünden Doğu bu duruma geldi.  
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Günümüzdeki Doğu-Batı çatışması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Evvela bu ikili karşıtlıkların modern zamanlarda icat edildiğini bilmek gerekiyor. Doğu-Batı karşıtlıkları da, özne-nes-
ne kategorileri de modern zamanda icat edildi. Batı kendisini özne, Batı dışındakileri de nesne olarak konumlan-
dırdı. Yakın zamanda AB-Türkiye geriliminin temelinde bu var. Nesne ne yaparsa yapsın özneyi ikna edemez. Şimdi 
bir içe doğru entelektüel hesaplaşma, bir dışa doğru entelektüel hesaplaşmaya ihtiyacımız var. Batı bütünüyle kötü 
değil, Doğu bütünüyle iyi değil. İşte bu entelektüel hesaplaşmayı yapmak gerekiyor. Doğu zamanı mühürledi, bilgiyi 
dondurdu. Batı kendisini konumlandırırken sömürgecilik adına uygarlık misyonu diye bir klişeye sığındı: “Batı uygar, 
siz barbarsınız, Batı buralara sizi uygarlaştırmak için geliyor.” dedi. Bundan daha aşağılayıcı bir şey olamaz. Ne yazık 
ki hala düşünce, edebiyat, sanat, ilahiyat, felsefe hayatımız, bu uygarlık misyonu diliyle hesaplaşamamıştır. 

Batı kendisini ırkçı olarak konumlandırdığında kötü, Doğu ise düşünceleri dondurduğu, zamanı mühürlediği için 
kötü. Mühürlenmiş bir zaman düşünebiliyor musunuz? En büyük kötülüğü biz kendimize yaptık. Yeniliği bidat (hoş 
görülmeyen) saydık. Hâlbuki değişim ve yenilik bir fantezi olsun diye değil, ihtiyaç olduğu için var.

Dünya sadece ahiretle ya da bireysel vicdanla ilgileniyor. Din bugün sadece bir sosyal yardım kurumu gibi var. Çünkü 
karşınızda modern tarihin oluşturduğu paradigmalar bütünü var ve biz paradigmalar savaşını kaybettik. Sizin kuşak-
lar bunu kazanacak. Bir paradigma savaşı vereceksiniz ve bunu kazanacaksınız. Bunu birilerini mağlup etmek için 
falan değil, insanlığın hatırı için yapacaksınız. 

son olarak neler söylemek istersiniz?  

Biz hepimiz çitin içinde konuşuyoruz. Seküler (dünyevi) bilginin tahakküm üreten iktidarına mecbur ve mahkûm-
sunuz. Çünkü sekülerizmin (dünyacılığın) dokunulmazlığı var, İslam’ın dokunulmazlığı yokken. Bazı şeyler mümkün 
olmayabilir. Ama hiç değilse mümkün olanları konuşabilirsiniz. Risk almazsanız hiçbir şey mümkün olmaz. Ben 74 
yaşındayım, siz daha hayatın başındasınız. Ancak çok çaba harcarsak, çok umuda hakkımız var. Ucuz iyimserliklere 
kapılmayan dikkate ihtiyacımız var. Şu anda bir çitin içindeyiz. Ben en kenarda dolaşıyorum, birisi atlasa atlayaca-
ğım. Ama kimse atlamıyor. Siz, çiti atlayacaksınız; biz de sizin peşinizden geleceğiz ömrümüz olursa.

Atasoy Müftüoğlu
1942’de Trabzon, Çaykara’da doğan Atasoy Müftüoğlu; Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve daha birçok Müslüman 
yazar ve şairin “kuşatıcı bir medeniyet” söylemine yöneldiği bir dönemde yetişti. 1966 yılında ailesiyle birlikte Eskişehir’e 
taşındı. 1960 yılında Trabzon’da başladığı yazarlık hayatına, Eskişehir’de bir han odasındaki daktilosundan güçlü ve sorumlu 
üslubuyla devam etti. 1971 yılında ise Eskişehir’de Deneme adlı bir edebiyat dergisi yayınladı.
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ALFABENİN 
EN ŞEFKATLİ HARFİ

GÖKHAN YAVUZ DEMİR

Onu ilk görüşümün üzerinden neredeyse bir sene 
geçti. Şehirden uzak, ormanlık bir alanda; bir tür 
Gulag mahkûmu diğer sokak köpekleriyle beraber 
hayatta kalmaya çalışıyordu. Evrim teorisi açısından 
bu pek mümkün görünmüyordu maalesef; çok kü-
çük, çelimsiz ve zayıftı. Onlara mama getiren F’nin 
etrafını saran bütün köpeklerin aksine bu ufaklık 
bize hiç yaklaşmamıştı. Tedirgin bakışlarıyla etrafı-
mızda geniş bir daire çizerek bacak arasına sıkıştır-
dığı kuyruğuyla bizi kendince makûl ve güvenli bir 
uzaklıktan izlemeyi tercih etmişti. F’nin daha sonra 
anlattığına göre fasılalarla süren bütün bu “mama 
partisi” buluşmalarında da aşağı yukarı bu güvenlik 
mesafesini hep korumuş. Sadece son iki buluşma-
nın ertesinde F’nin arabasının peşinden koşmuş, 
sanki “beni de götür” dercesine… Belki biraz bu 
sese kulak vermesinden belki daha çok da Hz. İsa 
misali ötekinin acısını içinde hissedebilme üzerine 
uzmanlaşmış vicdanî muhayyilesinden ötürü, F son 
ziyaretinden dönüşünde, iri köpeklerin saldırısına 
uğradığı için topallayan bu küçük ürkek kızı da ara-
basının arka koltuğuna atıp getiriverdi.

Modern kent hayatının yahudisi olan sokak köpek-
lerinin toplanıp ölüme mahkûm edildiği bu Ulu-
dağ eteklerindeki yerli ve millî Auschwitz’te bir 
sene boyunca hayatta kalan bu küçük hanıma F 
-daha önceki köpeklerine verdiği Kocabaş, Fındık, 
Karabaş gibi isimler düşünüldüğünde- muhteşem 
adlandırma yeteneğiyle Fıstık adını verdi. Veteri-
nerdeki muayenesinde Fıstık hanımın boyutlarına 
rağmen evrim teorisini kendine hayran bırakacak 
bir yaşama güdüsüne sahip olduğu meydana çıktı. 
Fıstık kız, o kısacık ömrüne bir sene süren ağırlaştı-
rılmış müebbet hayatından önce iki bacağına platin 
çubuklar takılmasını gerektirecek kadar felaket sığ-
dırmayı da felaketlere rağmen hayatta kalmayı da 
başarmıştı.
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GÖRSELLER: FİLİZ MUNGAN

F’nin eline düşen her kardeşi gibi Fıstık da hızla kilo 
almaya başladı. Yalnızca sırtında  -tıpkı dantelli be-
yaz bir masa örtüsünün üzerine damlamış gibi du-
ran- büyük bir kahve lekesi olan, kuyruğundan baş-
layıp burnuna kadar giden ve ensesinden itibaren 
kafasının tepesini, kulaklarını, alnını ve yüzünü iki 
kahverengi ayrı kıtaya bölen beyaz tüyleri altındaki 
bedeni hızla yağlandıkça Fıstık’ın keyfi de arttı, bü-
tün oyunculuğunu sergiler oldu.

Bazı geceler kitap okurken gelip kucağımda uyu-
yan Fıstık’a, bir Hemingway karakteri gibi yok olsa 
bile asla kaybetmeyen bu minik kıza hayranlıkla 
bakmaktan kendimi alamıyorum. Sonra karşımda 
diğer köpekleriyle oynayan F’ye, sadece şefkatiyle 
Fıstık’a yeniden umut ve yaşama sevinci aşılamayı 
başaran bu kadına aşkla ve şaşkınlıkla bakıyorum. 
Soyut bir yaratıcı kavramını, bir Tanrı fikrini düşün-
mekten aciz Fıstık’ın Tanrı hakkındaki düşüncelerini 
dile getirseydi, anlatacağı Tanrının F olacağını, F’nin 
Fıstık için adeta bir Tanrı olduğunu fark ediyorum. 
F için küçük ve basit bir eylemin Fıstık için evren 
kadar büyük ve her şey anlamına geldiğini görüyo-
rum. Ve kafama dank ediyor…

F ile Fıstık’ın, bu iki F kızının birbirlerine yaşama 
sevinci hediye eden ilişkilerindeki şefkatten yok-
sun bir edebiyatın asla Tanrısal bir seviyeye ulaş-
ması mümkün değil! Şefkatli bir Tanrı’ya inanmış 
bir edebî muhayyileden yoksun bir edebiyatın F’ye 
de Fıstık’a da ve hatta büyük bir anlam krizinde can 
çekişen biz bütün modernlere de yaşama sevinci 
verme ihtimali yok. Oysa F’nin şefkatinde Fıstık an-
lamını asla bilemeyeceği bir anlama kavuşuyor ve 
Fıstık’ın gözlerindeki yaşama sevincinde de F gün-
delik hayata anlam bahşetme gücünü kazanıyor.

Anlamın somut bir hal kazandığı salonda oturmuş 
F ile Fıstık’ın oynayışlarını izlerken kendi edebî mu-
hayyilemde bugüne kadar eksik olan, şu âna dek 
ucu hiç açılmamış bir kurşun kalem keşfediyorum: 
şefkat!
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Öğrencilikle öğretmenlik arasındaydım. Üniversi-
tede ders dinlerken öğrenci; staj için gittiğim lise-
de öğretmendim kendimce. Öğrencilerin gözünde 
çömezdim. Öğrenciler, üzerime yakıştırmaya çalış-
tığım ciddiyete aldırmıyor “Haydi oradan, yemez-
ler.” der gibi dinliyorlardı beni. Niye o kadar ciddi 
görünmeye çalıştıysam...

İlk günlerde sadece ders anlatan öğretmeni dinle-
mem gerekiyordu. Ama ben daha çok öğrencileri 
gözlemliyordum. Hemen hepsi, “bitse de kurtul-
sak” diyen gözlerle bakıyorlardı. İsmail hariç. İsma-
il öğretmeni de dinlemiyor , sadece etrafına bakıp 
gülümsüyordu. Ortada en arkadaki sırada oturu-
yor, bazen arkadaşlarıyla didişiyor, bazen sıraya bir 
şeyler çiziyor ama hep gülümsüyordu. Sol yana-
ğındaki yara izi ona korkunç bir görünüm veriyor , 
gülümsemesinin görülmesi için çaba sarf edilmesi 
gerekiyordu. Anladığım kadarıyla kimse böyle bir 
çaba sarf etmeyi düşünmüyordu. Kimse de İsma-
il’in umurunda değildi zaten. Başta öğretmen. Ders 
anlatan öğretmen “Arkadaşlar sorusu olan var 
mı?” dediğinde İsmail parmak kaldırıp “Örtmenim 
tahtayı silebilir miyim?” demişti. Kendisine izin ve-
rilince eski model bir arabanın zor tutan marş mo-
toru sesini taklit ederek yerinden kalkıp tahtanın 
önünde acı bir fren sesi çıkarmıştı. Öğrencilerin gü-
lüşmeleri arasında taftayı silip aynı seslerle yerine 
oturmuştu İsmail.

Öğretmenler odasında söz İsmail’den açılınca onun 
birinci sınıfı tekrar okuduğunu ve okulun en yara-
maz en serseri öğrencisi olduğunu öğrenmiştim. 
Ne işi varsa okulda?

İsmail’i daha sonraki günlerde de gözlemledim. Sı-
nıfa  son o girerdi, hatta öğretmeni de içeri alır ka-
pıyı kapatır öyle geçerdi yerine. Değil sınıfta, okul-
da da herkes korkardı İsmail’den. Öğretmenlerin 
çoğu ondan “illallah” eder ama onunla münakaşa 
etmezler, ders dinlemesi için ısrar etmezler, o yok-
muş gibi davranırlardı. Ama İsmail sık sık varlığını 
kanıtlardı.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun üç ayda bir verdiği 
kredimi çektiğim bir gün okul çıkışında yan yana 
denk geldik İsmail’le. Gülümsedi “Örtmenim şim-
di sen örtmen mi olacan?” dedi. “Nasipse İsmail” 
dedim. “Aa adımı öğrenmişsin örtmenim.” dedi. 
Yürümeye başladık konuşa konuşa. Kahvaltı yap-
madan çıkmıştım o sabah ve öğlene kadar sadece 
çay içmiştim. “İsmail gel seninle bir şey yiyelim.” 
dedim. “Örtmenim simit alalım şuradan.” dedi. 
Hazır param da varken karşımıza çıkan ilk lokan-
taya girdik. İsmail ezile büzüle etrafına bakınıyor, 
tedirginliğini gizlemeye çalışıyordu. “Örtmenim” 
dedi, “Biliyor musun ben ilk kez lokantada yemek 
yiyorum.” her zamanki gülümsemesini takınmıştı 
yine. Ailesini sordum, kaç kardeş olduklarını... İs-
mail anlattıkça lokmalar boğazıma diziliyordu. Beş 
kardeşin ortancasıymış İsmail. Babası işsizmiş, üs-

telik içiyormuş da. Okuldan sonra ayakkabı boya-
cılığı yapıyormuş. Babasından saklayabildiği parayı 
annesine veriyormuş bazen. Anlatırken yüzündeki 
gülümseme kaybolmuyordu. Her zamanki yüz ifa-
desi vardı. Ama ben karşımda durumunu anlatan 
bu çocuğun kaderini anlayamıyor, anlamlandıramı-
yor, nasıl gülümseyebildiğine şaşıyordum. Ya Rabbi 
ne kaderler vardı. Ayrılırken teşekkür etti İsmail. 
“Örtmenim ben de sizin ayakkaplarınızı boyarım 
hem de pırıl pırıl yaparım.” dedi.

Öğleden sonra tekrar öğrenci olup üniversiteye 
gittiğimde okul kantini, arkadaşların konuşmaları, 
girdiğim eğitim psikolojisi dersi bana çok boş geldi. 
Aklıma İsmail ve onun gülümsemesi geliyordu hep.

Stajyer olarak ders anlatacaktım ve üniversiteden 
bir hoca gelip beni izleyecekti. Rehber öğretmenim 
dersi İsmail’in sınıfında anlatacağımı ve o ne yapar-
sa yapsın moralimi bozmamam gerektiğini söyledi 
bana. Sınıfa önceden gidip ders anlatmaya başla-
yacaktım, öğretmenlerim daha sonra geleceklerdi. 
Sınıfa yöneldiğimde İsmail kapıdaydı. Elimi omzu-
na koydum: “İsmail ilk kez ders anlatacağım, öğret-
menlerim de bana not verecek. Laf aramızda çok 
heyecanlıyım, sen yapmazsın biliyorum ama dersi 
kaynatmak isteyen olursa senden yardım istiyo-
rum.” dedim. “Tamam örtmenim bi dakka” dedi. 
Sınıfa girdi ve bağırarak “Bana bakın çöm örtmen 
varya şimdi ders anlatacak bak konuşan olursa ....” 
diye giden bir nutuk attı arkadaşlarına. Derse gir-
dim, konuyu anlatmaya başladım; beni, ders an-
latmamı değerlendirecek hocalar geldi. Sınıf pür 
dikkat beni dinliyordu. “Sorusu olan var mı?” dedi-
ğimde bile İsmail’in soğuk bakışı hakimdi sınıfa. O 
gün ders çok iyi geçti. Güzel bir not aldım İsmail’in 
sayesinde.

Stajımın son günleriydi. Rehber öğretmenim ya-
zılı sorularını bana uzatırken “Yazılıyı sen yapıver 
benim biraz işim var” dedi. Sınıfa yöneldiğimde 
İsmail’i göremedim kapıda, sınıfta da yoktu. Yazılı 
kâğıtlarını dağıtıp başlattım sınavı. Az sonra kapı 
çalındı İsmail girdi sınıfa. “Örtmenim ben de yazı-
lı olabilir miyim” dedi. “Ne demek İsmail.” dedim 
“Sen öğrencisin niye izin istiyorsun ki ?” dedim. 
Her zamanki gülümsemesiyle yüzüme baktı: “Ar-
tık öğrenci değilim örtmenim, beni bugün okul-
dan attılar” dedi. Yazılı kâğıdını verip İsmail’i sıra-
sına gönderdiğimde hiçbir şey düşünemiyordum. 
Beş dakika kadar oturdu İsmail, kâğıda bir şeyler 
karaladı; sınıfa, arkadaşlarına baktı, sonra kalk-
tı “Örtmenim ben artık gideyim.” dedi. Hiçbir şey 
diyemedim. Kapıdan çıkarken durdu, gelip boynu-
ma sarıldı. Donakalmıştım. Kapıdan çıkarken göz-
leri yaşarmıştı ama gülümsemesi hep yüzündeydi 
sanki. Kâğıdına baktım büyük harflerle hiçbir imla 
kuralına uymadan: “Örtmenim ben iyi bir öğrenci 
olamadım ama inşallah sen iyi bir öğretmen olur-
sun, beni okutamadın ama belki çocuklarımı oku-
tursun.” yazmıştı.
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ÖLECEKSEK 
ÖLELİM
ALPER GENCER

senin ismin gönlümde üzeri çizilmiş durur
nicedir mıhlanmış gibi çekici hatırımda yok
ölmüş bir süvarisin atın hala koşuyor
dağlardan dönüyor sesin yârlardan ve dermanlardan
çalışan bir saatsin cansız kolunda günün
uykuya dalmışsın da serabında bir çölün
donmuş ve dağılmışsın zemheri haracında

dudaklarımı okumayı bırak
kelimelerin teferruat
olduğu bir oyundur hayat
sözler anlamın ağırlığıyla çökerler
sen uçarı duyguların sana konduğu yere bak
plan yapma yorulursun
kaderi tasarlama boşuna
suya düşer planların
gözün uymaz olur kaşına
sana boynunun bilmediği bir eğimle
gövdene teslim olacak bir duruş gerek
bilme bilirsen kovulursun
sana cehaletle un ufak olacak bir savruluş gerek
bana sorma sorarsan
sana seni unutturacak bir varoluş gerek
sakın ümidini kesme bahardan
kar erir
yaz soğur
güz kalır elbet

senin ismin gönlümde üzeri çizilmiş durur
nicedir mıhlanmış gibi çekici hatırımda yok
ölmüş bir süvarisin atın hala koşuyor
ne yapsan şablonlarla dans
ne etsen muhakemeye reverans
yazık sana
bu ormanın yüktür aslanlarına
sebeplerin kobay sonuçların muamma
bu etrafı çevrili göl
bu susuzluk
bu aşılması imkansız çöl
bu bir türlü yavrulamayan döl
ey bütün kırbaçların izi hatırına
ölmek ayıp değil sevgilim
öleceksen lütfen öl
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JEHAN
BARBUR
RÖPORTAJ: DAMLA GÜMÜŞ

Jehan Barbur, 12 Nisan 1980’de Beyrut’ta dünyaya 
gedi. Hristiyan Arap asıllı Türk sanatçımız, Bülent 
Ortaçgil’in de referansıyla büyük kitlelere sesi-
ni duyurdu. Dinleyicileri tarafından “Huzur veren 
ses” olarak nitelendirilen Barbur, son zamanlarda 
da yazar kimliğiyle öne çıkmış durumda.

müzik alanında başarılı olduğunuz ortada. Edebi-
yatla da oldukça haşır neşirsiniz. Hatta üniversite 
yıllarınızda tiyatroyla da yakından ilgilenmişsiniz. 
sanatın sizi bu kadar çekmesinin sebebi nedir?

İlgimi çekiyor demek yanlış bir tabir olabilir. Ben 
sanatı hayattan ayrı görmüyorum, yanına gidebile-
ceğim bir olgu olarak da değerlendirmiyorum. Ben 
her şeye öyle bakıyorum. Çünkü hayat ve sözde 
gerçekçilik benim ilgimi çekmiyor ve daralıyorum. 
Benim gerçeğim diğer taraf. 

sizi dinleyen insanların çoğu sesinizin huzur verici 
hatta dinginleştirici olduğunu söylüyor. sizin hiç 
“Bu adamın/ kadının sesi bana huzur veriyor!” 
dediğiniz birisi oldu mu?

Elbette oldu, olmaz mı? Erkan Oğur’u dinlemek 
beni her daim sakinleştirmiş, hayata yeniden tu-
tunmamı sağlamıştır. Kuzey Avrupa’daki birçok 
müzisyen için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ayrıca 
Fırat Tanış’ı da dinlemek beni çok mutlu eder, içim 
açılır.

Hem müzik hem de edebiyat alanında oldukça se-
vilen bir isimsiniz. Elinize aldığınızda ilk albümü-
nüz “uyan” mı sizi daha çok heyecanlandırdı ilk 
kitabınız “Çatıdaki Çimenler- sen”e yazılar’ı mı?

Hiçbiri beni heyecanlandırmıyor. Onlar kaydedildi-
ği ve yazıldığı anda benim için bittiler. Benim için 
en heyecanlı süreç üretim süreci, sonrası bir sıkış-
ma hissi. Ben kendi yazdığım şeylere dönüp tekrar 
bakmıyorum. Bir sonraki serüvenin hayalini kuru-
yorum.

“yazmasaydım, çıldıracaktım.” demiş sait faik. si-
zin böyle hissettiğiniz bir an oldu mu?

Yazdım ve yine  de çıldırdım. Demek yazmasaydım 
ölürdüm.

Nar (2011) filminde seslendirdiğiniz “Kar tane-
leri” isimli şarkıyla “En İyi film Şarkısı” ödülünü 
aldınız. Peki hiç bir filmde rol almayı düşündünüz 
mü?

Ödülü şarkının bestecisi Selim Demirdelen’le pay-
laştık. Bir filmde rol almak ne yazık ki düşünmekle 
olmuyor. Bir yönetmenin sizi filme ya da role uy-
gun bulması gerek. Ayrıca ben oyuncu değilim, ne 

kadarının altından kalkabilirim bilmiyorum ama 
hayaliniz nedir deseniz, Reha Erdem’in bir filmde 
sandalye dahi olmaya tavım.

Bir röportajınızda hayranlarınızla arkadaş olabil-
mek için üç ayrı facebook hesabınız olduğunu 
söylemiştiniz. sizce nedir sizi hayranlarınıza bu 
kadar bağlayan?

İlk gençlik yıllarımda hayranı olduğum sanatçılarla 
kurmaya çalıştığım bağı unutmamış olmam.

İnsanlar yaptıklarınıza hayranlık duyuyor. Hatta 
ben çoğu yazınızda kendimi buluyorum. sizin de 
okuduğunuzda kendinizi bulduğunuz hatta “Bunu 
ben yazmalıydım.” dediğiniz bir eser oldu mu?

Çooook... Klasik Türk edebiyatına hayranım. Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü ve Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu kitapları beni okuduğum dönem itibarıyla 
çok etkilemişti. Keşke bunu ben yapsaydım cüm-
lesini pek kurduğumu sanmıyorum. Yapabilsem 
yapardım zaten. Yapmayı arzuladığım şeyi de er-
telemeden yapıyorum. Ama örnekse Haluk Oral’ın 
araştırmacılığına hayranım. Keşke o dünyaya vakıf 
olabilsem, evet.

Her insanın bir kahramanı, hayatını değiştiren bi-
risi olmuştur. sizin kahramanınız kim?

Benim kahramanım yok. Ben kahramanlara inan-
mam. Ancak birilerini çok sevebilir ya da onlara 
hayranlık duyabilirim. Kahramanlar insanlara göl-
ge eder ama sevdikleriniz yol gösterir. Bu isimlerin 
benim için başta geleni Ferhan Şensoy’dur.

ot dergisinde düzenli olarak yazıyorsunuz. Dergi-
cilik hakkında düşünceleriniz neler, dergicilik için 
bize bir öneriniz var mı?

Yazarın ses mecrası. Okurun irkilme imkanı. Dergi-
cilik benim için budur. Önerim ise istikrardan vaz-
geçmemek ve rekabet uğruna çizgiyi bozmamaktır. 
Fikir yazılarından ödün vermeden dergiyi yaşat-
maktır.

Baba Öyküler’de sizin en etkilendiğiniz hikaye 
hangisi?

Ben işin çok içindeyim. Artık yabancıyım anlatı-
lanlara ve yazdıklarıma. Hepsi bende bir iz bırak-
tı. Hepsi beni sarstı. Hem her hikâyenin bir ağırlığı 
vardır. Mukayeseye kurban gitmemelidir.

İlginiz için teşekkür ederim.

Asıl ben ilginize teşekkür ederim.
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bir tebessüm ve bir damla gözyaşından ibaretiz nihayetinde 
bir gece ve bir gündüzden 
güç bela döndürüyoruz mai misketimizi 
bir bayrak yarışı misali atadan toruna 
ateş, su, hava, toprak, aşk ve nefretten örgünmüşüz 
naçar hepimiz birbirimiziz 
dünya sınır kapısında, “Kişiye özel muamele edilir, Haksızlık caizdir.” yazar ama bebekler okuyamadıklarından 
gelirler sanki buraya 
herkesin kendine has bulutu dolaşır tepesinde ömrüne zamklanmış gibi 
kimi acı yağdırır kimi sefalet, para, refah, başarı, sevgi, nefret... 
gezegenin çevresi akıldan gönüle kadardır, bahsi geçen binlerce kilometre ise niceliktir ve maalesef burada hiçbir 
nicelik gerçekten nicel değildir 
virgülden sonrasını bir türlü düşünmeyiz biz uykudan sonrasını düşünmediğimiz gibi 
bir çoğuzdur ancak her bülbülün bir gülü vardır çok sevecek 
bir yerinden tutalım istediğimizde umudu bir gül kokusu dolar her yere 
kimi talihlidir ulaşır umuduna 
ama tarih bahtsız çocuklarını yazar hafızasına vicdan yaparcasına 
ben Herodot değilim maziyle aramda kara kedi gibi dolanır ilgisizliğim 
ama dedemi dinledim, babamı ve tarih derslerini de
 başlangıçtan bu yana gittikçe kısırlaşan bir döngüye eğrilmiş ve sıkışıp kalmış gibiyiz 
aynı kilitli kapıyı tekrar tekrar aynı anahtarla açıyor ve kitliyoruz 
sanırım zaman bir salyangoz kabuğu şeklini alıyor ama ne yazık ki onun kadar yavaş hareket etmiyor 
bazen göz açıp kapayışımıza yıllarca sığabilirken bir ömre bir an yetemiyor 
dünya güneşin yörüngesindeyken, ay dünyanın ve insanoğlu yine bir insanoğlunun; zaman daralıp genişleyerek 
bir dilim ayırıyor herkese hiç de adil olmaya çalışmadan 
bir tebessüm ve bir damla gözyaşından ibaretiz nihayetinde 
bir sevap ve bir günahtan

SİLSİLE
GÖKÇE ZEYNEP YILMAZ
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leyla
HASAN BİLGİN

Hangi melekten çaldın o güzel gözlerini
Hangi yangın yetişebilir içimdeki aşka
Hangi sessizlik hangi sadelik anlatır seni
Ömrümün sayılı nefesi sen olsan Leyla
 
Açan çiçekler seninle yalvarsalar Allah’a 
Senin adını koysam bütün sarı papatyalara
Ellerimle sarsam seni saklasam avuçlarımda
Fakir yüreğimin sofrası sen olsan Leyla

Yok olsam yollarında çiğnensem
Yolumu kaybetsem zamanda
Hani kuruşla ölçüleni hazine zannetsem
Benim tek doğrum sen olsan Leyla
İbrahim ateşlere atılmasa
Karınca İbrahim’e koşmasa
Dünya dursa güneş yanmasa
Benim tek yangınım sen olsan Leyla

Canım ısmarlarım sana Azrail’in elinde
Hapis gibi kilitlensem ince teninde
Çöl olur içi boşaltılmış ömür çeşmesinde
İçtiğim su da sensin Leyla aldığım nefes de
Eğer bir su olsam yangının en sıcak yerinde
Yıldızlar düşse iki insanın kor tutan yüreklerine
Yine yaşayamam ki senden başka masal içinde
Hayalim de sensin Leyla gerçeğim de

İnanmadığın toprak tohum tutar mı aşka
Benim her geçen günüm sensin Leyla
Yanlış ellere eldiven olsan da 
Benim kalbim sensin be Leyla
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BİyoGRafİ

Şehit Hasan Bilgin 13.02.1990 - 10.12.2016 
13 Şubat 1990’ da Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde doğdu Aynur 
ve Yaşar oğlu Hasan.

Liseyi Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesinde, üniversiteyi de 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde okumuştur. Katıldığı 
sınavlar sonrasında ilk tercihi olan Karabük POMEM’de 7 ay 
süre ile polislik eğitimi almış ve 2015 senesinin Eylül ayında 
İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde göreve başlamış-
tır.

Üniversite hayatında ve Karabük Polis Okulunda şiir kulüp-
lerinde de çalışmalar yapan Hasan; amatör şair ve vatanse-
verdi. Her zaman naif bir kişi olarak akıllarda yer etmişti. 10 
Aralık 2016’ da Dolmabahçe’de Beşiktaş-Bursaspor karşılaş-
masında görevli iken kahpece yapılan saldırı sonucu isminin 
önüne şehit unvanını katarak aramızdan ayrılıp uçmağa var-
mıştır. Vatan sağolsun !
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Ağlamaktan sonraki dinginlik, 
Bir memleket türküsü dinletiyor ruhuna.
Tanıdık tartışmalar bölüyor dinlenmişliklerini 
Şöyle dua ediyorsun;
 “ben bir uykuya dalayım, bir uyuyayım 
çiçek açsın izmariti ömrümün 
her şey o arada olsun ve bitsin, o arada..”

Gülüşleri, umutları, sevdaları
Hapsetmeyin kavga denen hayat boşluğuna
Orda her şey buza kesmiş, her şey
Neye dokunsak içimizi üşüten bir serzeniş kopuyor gökte
Ah, mazi.. İşte katıyor insana az buçuk
 Ondan mı tanırım her çocuğu, kalbini görünce yüzünde

Onlar gözlerini kıssa da hayallerini seçemeyen çocuklar.
Her gece, uyumadan önce; 
Yüzlerindeki morluklardan öpüyorlar.
Serçe, kırlangıç, bülbül..
Tanıdık kuşları avlıyor,
                                        Tanınmadık avcılar..

Sesler yükseldikçe yatağında sıkılaşan yaylar,
Güdümlü bir silah gibi
Acının memleketini fırlatacaklar.
Yatağın bilinmedik tarafına dönerken,
Karanlığı söke söke sabaha veren masum.
İki duvar ötesi 
Geceye kan damlardı annesinin kalbinden.
Anladım;
Babadan oğula aktarılan tokatlar 
Yükselirken göğün en mavi odasına

Vurulan tokatın hesabını başka bir yüze sorarmış       
Dayak yiyen çocuklar..                          

TANIDIK KUŞLAR
NURHAN KULAKSIZ
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Selamünaleyküm, 
Aleykümselam...
COŞKUN ÇEBİTÜRK
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Sabahın erken vaktinde, otobüs firma yetkilisinin 
telefonu ile uyandım. Yetkili, otobüsün arızalı ol-
ması sebebiyle kalkamayacağını söylüyordu. Biliyo-
rum, yalandı. Bilinçli olarak inandığım yalanlardan 
bir tanesi de bu olsundu. Öyle de oldu. İnsanlar ki 
kaçmak istiyorsa onları köşeye sıkıştırmanın gereği 
yok. Kaçsınlar. Kaçmayan, kaçamayan saldırganla-
şır. Ve ben bir saldırgan ile mücadele edemeyecek 
kadar zayıfım şu sıralar. Zaten ben de bir yalanın 
içindeydim nasıl olsa. İki hafta sonumu işgal eden 
resmi görevlerimden birisini kandırmak zorunday-
dım. En az mağduriyet oluşturacak olana resmi bir 
kılıf bularak Afyon’daki dersime gitmiyor muydum 
sanki ? Neyse.. Hep, yaşamı fazla zorlamamak ge-
rektiğine inanmışken, biraz da sınırları zorlayarak 
böyle bir adımı attım.

Zaten ne zaman böyle bir adım atsam rövanşı da 
olmuştur. Özel aracımla gitmekten başka seçe-
nek kalmamıştı. Düştüm yola. Yol benim işim. Bir 
namaz kılarken bir de yoldayken kendimi çok iyi 
dinlerim. Namazlık saltanatım nadir ve kısa oldu-
ğu için yol bunun için çok idealdi. Yol, bir tefekkür 
halidir bende.

Yol başladı. Her geçen dakika artan kar sanki bir 
bataklığa doğru çekmekteydi beni. Hiç sevmem 
karlı havalarda araba kullanmayı. Yıllar yıllar önce 
aldığım ilk arabamın henüz tadı damağımdayken 
(5-6 aylık) yaptığım ciddi bir kaza beni karlı ha-
valarda araç kullanmaktan soğutmuş ve biraz da 
korkutmuştu. Seyitgazi’ye doğru giden yolda kar 
yağmakta. Yol balçık kıvamına gelmekteydi. Üstelik 
de kar lastiği yoktu. Aynı yolun yolcusu olan Ümit 
Hoca’ya attığım mesajda araba ile geliyorsa dikkatli 
olmasını eğer ki kar lastiği yok ise otobüsü tercih 
etmesini söylemiştim. O ise arayarak Seyitgazi’de 
beklememi söyledi. Seyitgazi’ye vardım. Yaklaşık 
20 dk.lık bekleme süresinde ışıl ışıl olan Seyitbattal 
Gazi Türbesi’ne baktım defalarca.

Hava soğuktu. Üşüyordum. Buna rağmen arabada 
olmayı değil dışarıda olmayı tercih ettim. Bir yan-
dan da yağan karda bir türkü tutturdum:

“Bir insan ömrünü neye vermeli, 
Harcanıp gidiyor ömür dediğin,
Yolda kalan da bir yürüyen de bir,
Harcanıp gidiyor ömür dediğin” diye...

Önümden insanlar geçti. Tanımadığım çokça insan 
defalarca “Selamunaleyküm” dedi. Ve tanımadı-
ğım onca insana defalarca “Aleykümselam” dedim. 
Genelde mütebessim insanlardı. Belli ki işçi, çiftçi 
yurdum insanıydı. “Selamünaleyküm, aleykümse-
lam” Hem, Eskişehir’de yolda yürürken sabah sa-
bah kaç kişiden bu selam alınabilirdi ki....

Oysa bundan bir süre evvel yurt dışı tecrübesi olan 
bir arkadaşım demişti. Fransız, İngiliz insanı me-
denidir. Tanımadığı insanlara sabah sabah sürekli 
“günaydın” derler diye. O geldi aklıma birden “Bu 
Seyitgazi halkı hepsinden medeni” diye. Defalarca 
, defalarca “Selamünaleyküm” dediler bana. Hem 
de öyle Avrupa’nın ezberlenmiş mekanik günay-
dınlarından da değildi. Gayet samimi ve mütebes-
sim.

Bir süre sonra Ümit geldi. Aslında iki hafta önce 
bana “Beraber araba ile gidebiliriz” demişti. (Ken-
disi her hafta özel araba ile gitmekteydi) Ben ise 
Ümit’e otobüsün daha rahat olduğunu söylemiş 
bir anlamada onu kibarca reddetmiş ama yine 
onun telefon numarasını da almıştım. Aslında te-
lefon numarasını almamın sebebi bir fayda ilişki-
si kurmak değildi. Ama insandık ya mademki aynı 
yolun yolcusuyuz lazım olur. Üstelik geçmişte hu-
kukumun da olduğu kıymetli bir eşi de vardı, mer-
habamın olduğu. Yüce gönüllülük göstererek beni 
almayı teklif etmesi yetti. Bu Afyon’a ulaşmaktan 
daha kıymetliydi. Afyon’a nasıl olursa her koşulda 
ulaşılırdı. Sabahının kazançlarından birisi de Ümit 
oldu. Dönüş yolunda da bir çok ortak yönümüzün 
olduğunu farkettim. Bir vesileydi belki de bu aksilik 
tanışmaya, kaynaşmaya bir hukuk kurmaya.

İşte öyle,

Selamünalyeküm, Aleykümselam.
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VAY BE SÜLEYMAN
MUSTAFA ÇİFTCİ

Fakülteyi bitireli beş sene olmuştu. Hala işsizdim ama 
nasıl bir cesaretle bilmiyorum evlenmiştim. Bir de oğ-
lum vardı. Sağa sola çarpa çarpa uçmayı belleyen kuş 
cücükleri gibi yaşamayı belliyordum. Sonunda bir ders-
hanede rehber öğretmen oldum. Aslında hem rehber 
öğretmen hem idareci hem de sınıflarda duvar gazete-
si çıkaran bir adamdım. “Ne iş olsa yaparım abi.” de-
memiştim ama insan çaresiz olunca bir de evde seni 
bekleyen hanımın ve oğlun için para lazım olunca işte o 
zaman her işe balıklama dalıyorsun. İşte o günlerde bir 
öğrenci velisi geldi ve “Benim oğlum çok sessiz bizim-
le bile konuşmaz. Nasıl olacak bu çocuğun durumu?” 
dedi. Dershanecilik, yarısı ilim yarısı film bir iştir. İlim 
olan kısmı öğrencileri sınava hazırlamaktır. Film olan 
kısmı ise hiç kimseyi küstürmeden çalışmaktır. Ben de 
öyle yaptım. “Oğlunuz yarın yanıma gelsin ben ilgileni-
rim.” dedim. Ve adam gitti. Ertesi gün odama dal gibi 
uzun, çıbık gibi ince bir çocuk geldi. Adı, Süleyman. Ço-
cuk hakikaten çok sessizdi. Ama bu sessizlik pısırıklık 
gibi değil de olanı biteni hem anlayıp hem susmak gibi 
bilinçli bir sessizlikti. Sağdan soldan laf açmaya çalış-
tım. Arabalardan, futboldan falan bahsettim. Ergen ar-
kadaşlarının bir kötülüğü veya ağır bir şakası sebebiyle 
mi suskun anlamaya çalıştım. Ama Süleyman profes-
yonel susucu çıkmıştı. Gerçekten fena halde suskundu. 
Son bir gayretle bir soru daha sordum. “Süleyman sen 
ne iş yaparsın? Günün neyle geçer senin?” Süleyman 
insanlığı kurtaracak açıklamayı yapar gibi başı dik ko-
nuştu. “Şiir yazarım” dedi. Bu deyiş öyle esaslı olmuştu 
ki odanın ortasına ellilik top mermisi düşmüştü sanki. 
Lafın ağırlığı şiirden mi yoksa Süleyman’ın tavrından 
mıydı bilmiyorum ama bildiğim şey o laftan sonra be-
nim devreler yandı, daha bir şey diyemedim Süley-
man’a. Biraz kendime gelince eh o zaman bana yarın 
bir şiirini getir dedim. Süleyman yine ağır başlı tavrı ile 
çıktı odadan.

Ertesi gün Süleyman elinde bir şiirle geldi. Şiiri al-
dım. Okuyunca anladım ki Süleyman boş adam değil. 
Susuyorsa sebebi var yani. Şiir , o yaştaki bir çocuğa 
göre fazla iyiydi. Merhum Attila İlhan’ın tabiriyle “lü-
zumundan fazla beyaz” bir işti. Öğretmenler odasına 
gittim. Edebiyat doktorası yapmış bir bayan hocamız 
vardı. Hocanın tavırları, davranışları hababam sınıfına 
derse giren evde kalmış öğretmen gibiydi hani Perran 
Kutman’ın canlandırdığı. O sebepten şiiri gösterirken 
çekindim. Hoca hanım bir laf eder diye korktum. Ama 
şiiri gösterip fikrini almazsam çatlayacağım. Neyse ki 

Hoca Hanım o gün sağ tarafından kalkmıştı ve şiiri oku-
du sonra bana baktı ve uzay filmlerindekilerin bir cisim 
yaklaşıyor demesi gibi heyecanla, “Bu çocuk ya çok iyi 
bir şair ya da çok iyi bir hırsız. Eğer bu şiiri bir yerden 
çalıp getirmediyse hemen tebrik edelim. Çünkü bir 
deha ile karşı karşıyayız” dedi.  Hoca Hanım’ın bu sözü  
karşısında ben de mahallede top oynayan çocuğu keş-
fetmiş Fatih Terim gibi oldum. Gururla Süleyman’ın 
yanına vardım. Süleyman yine sadece susarak beni 
dinledi. Ben yeni bir şiir daha getirmesini istedim. Sü-
leyman sipariş üzerine köfte ekmek hazırlayanlar gibi 
bir siparişle yazıyordu şiiri. Ertesi gün ve daha ertesi 
gün şiir taleplerim bitmedi. Süleyman artık öğretmen-
ler odasının suskun şöhreti olmuştu. Hocalar onu çok 
seviyor. Ne okuyor, nasıl yazıyor merak ediyorlardı. Bi-
liyor musunuz Süleyman o günlerde baharın güneşini 
görüp boy veren öksüz oğlan çiçeği gibi açıldı, gülüm-
semeye başladı. Meğer ne güzel şeyler bilir ne güzel 
anlatırmış Süleyman. Babası annesi teşekküre geldiler. 
Süleyman denemelerde dereceler yapmaya ve bizim 
için her biri yakut kırığı gibi değerli şiirler yazmaya 
devam etti. Ve sonunda imtihanı kazandı ve okuma-
ya gurbete gitti. Giderken yanıma geldi. Gece boyunca 
uğraşıp yazdığı şiirini okudu. Sarıldık birbirimize. Elimi 
öpmek istedi. Yok dedim daha o kadar yaşlanmadım. 
Süleyman’ın gidişini camdan seyrettim. Vay be Süley-
man dedim vay be Süleyman…

Süleyman’ın şiir ile nefes alması, öğrenciliğinin yanın-
da şiiri bir vaha gibi görmesi beni de çok sarmıştı. Baş-
ta dedim ya fena halde işsizdim ve sonunda benimle 
hiç ilgisi olmayan, benim yapıma çok ters bir iş bulmuş 
çırpınmaktaydım. Ve bu arada benim enerji içeceğim 
olan okumaktan ayrı kalmıştım. Süleyman’ı görünce 
anladım ki para kazanmak için bir iş yapsam da benim 
can suyum olan okumaktan ayrı kaldıkça farkında ol-
madan kuruyor, tükeniyordum. Süleyman aslında hem 
kendine hem bana ilaç olacak bir iş yapmış, şiir yazmış-
tı. Süleyman’ın yaptığından anladığım benim hemen 
acilen günde bir paragraf bile olsa okumaya dönmem 
gerektiği idi. Günlük işin neyse yap ama sana nefes al-
dıran şey ne ise resim, şiir, hikaye neyse artık işte onu 
sakın boşlama yoksa kurur kalırsın. Biz Süleyman’ı ku-
rumadan şiir yardımıyla yakalamıştık. Süleyman bana 
ders olmuştu. Pencereden bakıp vay be Süleyman 
demiştim ya şimdi ne zaman okumaktan sıkılsam Sü-
leyman’ı anıyorum. “Vay be Süleyman” deyip yeniden 
başlıyorum…



GEÇMİŞİN MÜZİĞİNİ 
GELECEĞE TAŞIYAN ADAM: 
AHMET HAMDİ TANPINAR

SENA YILMAZ

Kitapları otuz sekiz dile çevrilmiş bir yazar, ülkesinde 
ve uluslararası alanda edebiyat festivallerinde sıkça 
anılan isim, Oğuz Atay’ın, Vüs’at Orhan Bener’in, Yusuf 
Atılgan’ın roman evrenlerini şekillendiren kalem, Freud 
ve Bergson ile aynı gökyüzü altında olmaktan hoşnut 
olan ve bir o kadar da entelektüelitesinin, titizliğinin 
yükünü çekmiş bir adam Ahmet Hamdi Tanpınar… 23 
Haziran 1901’de kadılık yapan bir babanın üç çocuğun-
dan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Maalesef Tanpı-
nar  gözlerini acıya , savaşa ve ömrü boyunca yakasını 
bırakmayacak hasrete açtı. Balkan Harbi’ydi, I. Dünya 
Savaşı’ydı, II. Dünya Savaşı’ydı derken bir sürü kriz gör-
dü, geçirdi. 1915 yılında, henüz on dört yaşındayken 
annesi Nesime Hanım’ı Kerkük’te kaybetti. Tanpınar’ın 
“Orpheus kompleksi” adı verilen kaygılı deneyimi de 
burada başladı. Bu sancı ile adının duyulmasını sağla-
yan ilk şiiri Musul Akşamları’nı yazdı. 1919’da İstanbul 
Üniversitesinde Yahya Kemal’in öğrencisi oldu. Yahya 
Kemal’in öğrencisi olmak… İlk başta etkileyici ve büyü-
leyici gelebilir. Bu durum Tanpınar’ı da etkiledi  ama sa-
dece iyi yönde değil. Yahya Kemal’in öğrencisi olmak o 
kadar da kolay değildi. Ahmet Hamdi’nin şiir yönünün 
biraz geride kalmasının sebebi işte buydu. Ona olan 
hayranlığı, onun yanında kendisini eksik görmesi, belki 
Yahya Kemal’e karşı kıskançlığı, anlık kızgınlıkları… Tüm 
bunlara rağmen Tanpınar ,  romandaki edebi başarısını 
şiirine de yansıtabilmişti.   “Musul Akşamları” 1920’de 
Celal Sahir Erozan’ın antolojisinde, Yahya Kemal’in Der-
gâh’ında ise 1921-23 yılları arasında 11 şiiri yayımlandı.

‘’Bir bahar saati kadar aydınlık
Kalbe ümit kadar yakın ve ürkek,
Bir sabah vaktiydin geldin gülerek...
Saçların dağınık, göğsün açıktı,
Yüzün sade lezzet, sade ışıktı,
Bir çoban rüyası kadar güzeldin,
Bir sabah vaktiydi gülerek geldin’’
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Tanpınar’a göre aşk sanatsal yaratıcılığı sağlayan tek 
enerji kaynağıydı. O, bütün ömrün adandığı aşk ile se-
vilen bir kadının, erkeğin sanatsal yaratıcılığını besle-
diğini ve onu ölümsüzlüğe taşıdığını ancak bunun için 
aşkın yarım kalması, tamamlanmaması ve acı duygu-
sunun erkeği sanatsal yaratıcılığın eşiğine getirmesi 
gerektiğini düşünürdü. Tanpınar, aşka bakış açısını ya-
rattığı karakterlere yansıttı, onlara ruhundan üfledi. 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yarattığı erkek karakterler, 
kırık aşk hikâyelerinin kırık dökükleri altında can ver-
mişlerdi, varoluşsal sıkıntılar yaşayan içe dönük, aşkı 
hayatının merkezi yapan kültürlü karakterlerdi. Huzur 
romanındaki Mümtaz buna örnek verilebilir. 

Tanpınar’ın klasik Türk musikisiyle tanışması, Kon-
ya’da bir Mevlevi ayininde Itri’nin bestesini dinleme-
siyle gerçekleşti. Öylesine etkilendi ki hayatının kalan 
kısmında bütün güzel sanatların musikinin peşinde 
olduğunu savundu. Şiirlerinde ve romanlarında mü-
ziğin derin etkisini yansıttı. Tanpınar müzikle o kadar 
iç içeydi ki müzik dinlerken gözünün önünde canlan-
dırdıklarını , uyanıkken görülen rüya olarak ifade etti. 
Hatta müzik onun nazarında duadan farksızdı. 

“Ey bitmek bilmeyen hıncı zamanın
Her şey bana karşı kendi içimde,
Renk ve büyüsüyle bakışlarının
Mûsıkî hâtıran gibi peşimde.”

Tanpınar aynı zamanda çok ciddi bir entelektüeldi. 
Her gece Ulysses’ten birkaç sayfa okumadan uyumaz-
dı. Edebiyat Fakültesindeki öğrencileri arasındaki la-
kabı “Al Capone”du üstadımızın. Bu adın Tanpınar’ın 
sürekli taktığı şapkası yüzünden verildiğini sananlar 
da vardı. Fakat sebep başkaydı: Tanpınar, İngilizcesi-
ni geliştirmek için çoğu Agatha Christie kitabı olmak 
üzere her gece bir polisiye roman ya da gangster ro-
manı çevirip öyle uyurdu. Hatta sonraki zamanlarda 
ikinci bir çalışma alanı olarak çevirmenliğe başladı.

1930 yılında Ankara’da toplanan Türkçe ve Edebiyat 
Muallimleri Kongresi’nde, Osmanlı edebiyatının ted-
risattan kaldırılması ve okullarda edebiyat tarihinin, 
Tanzimat’ı başlangıç kabul ederek okutulması gerek-
tiğini söyleyen Tanpınar, kongrede önemli tartışmala-
rın doğmasına sebep oldu. “Medeniyet Değiştirmesi 
ve İç İnsan” makalesinde şöyle özetler bu durumu 
Tanpınar: “Cesaret edebilseydim Tanzimat’tan beri 
bilmeyerek babasını öldürmüş bir adamın karmaşası 
içinde yaşıyoruz derdim.”

1939’da Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in emriyle ku-

rulan 19. Asır Türk Edebiyatı Kürsüsüne, doktorası 

olmadığı hâlde, Yeni Türk edebiyatı profesörü olarak 

atandı ve Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tari-

hini yazmakla görevlendirildi.

1942 yılında Maraş milletvekili seçildi. Doğu ve batı 

ilişkilerine dair derin görüşleri vardı. Bu görüşlerini 

Huzur’da şöyle dile getirir “Biz şimdi bir aksülamel 

(tepki) devrinde yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. 

Kafamız bir yığın mukayeseyle dolu; Dede Efendi’yi 

Wagner olmadığı için, Yunus Emre’yi Verlaine, Baki’yi 

Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. 

Uçsuz bucaksız Asya’nın, Türkistan’ın o kadar zengin-

liği içinde, dünyanın en iyi giyinmiş milleti bulunduğu-

muz halde çırılçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her 

şey bizden yeni bir sentez bekliyor; biz görevimizin 

farkında değiliz. Boşu boşuna başka milletlerin tecrü-

besini yaşıyoruz.” Yüzyılın en doğru tespitini yapmış 

olmasına rağmen biraz da muzipti, “Şark oturup bek-

lemenin yeridir, yeterince beklersen her şey ayağına 

gelir.” sözü de ona aitti. 

1953’te Edebiyat Fakültesi, Tanpınar’ı altı aylığına Av-

rupa’ya gönderdi. 1954 yılında Saatleri Ayarlama Ens-

titüsü romanının Yeni İstanbul gazetesinde tefrikası 

yapıldı, 1955 yılında ise ikinci hikâye kitabı olan Yaz 

Yağmuru yayımlandı. 1957 ve 1958 yıllarında Cumhu-

riyet gazetesinde yayımlanan yazılarına ağırlık verdi. 

1959’da Edebiyat Tarihi’nin ikinci cildi için kaynak top-

lamak üzere Rockefeller Bursu’yla bir yıllığına yeniden 

Avrupa’ya gitti.

24 Ocak 1962 günü geçirdiği kalp spazmı sonucu ha-

yatını kaybetti. Cenazesi Aşiyan Mezarlığında Yahya 

Kemal’e yakın bir yere defnedilmiştir.

Mezar taşı üzerinde çok bilinen “Ne İçindeyim Zama-

nın” şiirinin ilk iki mısrası yazılmıştır:

“Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında.”
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Modern Türk edebiyatı tarihinin üzerinde yürüdüğü 
sosyolojik kanal, zaman zaman bazı yazarların müda-
halesiyle yönünü değiştirir. Bu yazarlardan birincisi 
Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu ve 
Kırık Hayatlar adlı romanlarında ve özellikle hikâye-
lerinde kahramanların psikolojik dünyasına nüfuz et-
mek isteyen Halit Ziya, kendi psikolojisi yerine öteki-
nin iç dünyasını kavramaya çalışır. Onda ve bir sonraki 
önemli romancımız Peyami Safa da yazar/anlatıcı psi-
kolojisi yerine kahramanın analizi ön plandadır. Üste-
lik Peyami Safa, psikolojik analiz meselesini daha aka-
demik bir düzleme çeker. Şüphesiz edebiyat tarihinin 
sosyolojik davalar üzerinde inşa edilmesinde siyasi ve 
sosyal hadiselerin büyük etkisi vardır. Yakın tarihimiz-
deki bir yığın trajik hadise, yazarların kendilerinden 
ziyade olayları ve olguları anlatmayı tercih etmeleri 
üzerinde etkili olmuştur. Böylece birey, kendisini top-
lum için feda etmiş oldu. Bireyin iç dünyasının analizi, 
sonuçta daha melankolik bir kişilik ortaya çıkaraca-
ğından, bu sonuç devrin ihtiyaç duyduğu insan tipine 
uymayacaktı. Oysa toplumun ihtiyaç duyduğu insan 
tipi daha aktif ve mücadeleci olmalıydı.

Ahmet Hamdi Tanpınar da, kendi neslinden birçok 
romancımız gibi yakın tarihin birçok siyasi ve sosyal 
hadisesine yakından şahit olmuş, bizatihi olayların 
içinde bulunmuştur. Fakat onun romancılığı olgula-
rı ve olayları kronolojik olarak olduğu gibi anlatmak 
şeklinde kurgulanmamış, olgu ve olayların bireyin 
üzerindeki etkilerini analiz etmek şeklinde kurgulan-
mıştır. Söz konusu olaylar, bireydeki tesirleri bağla-
mında mevzu alınmıştır. Tanzimat, İkinci Meşrutiyet, 
Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı 
ve Kurtuluş Savaşı gibi toplumu sarsan büyük olaylar 
yanında, Cumhuriyet devri boyunca yaşanan bir yığın 
değişim karşısındaki birey, Tanpınar roman ve hikâye-
lerinde, daha çok iç dünyası ile vardır. Onun roman-
cılığının belirleyici yönü olan bireyi anlamak ve anlat-
mak çabası, öncelikle kendini anlamak ve anlatmak 
çabası üzerinden kurgulanmıştır. Çünkü Tanpınar’da 
esas olan kendini kavramak ve anlatmaktır. İnsan 
Tanpınar’da Platonvari bir bakışla idedir. Merkezine 
kendisini koyduğu sanatında Tanpınar, bir insanı an-
latmakla bütün insanlığı anlatacağının farkındadır. Bu 
konuda onu Batı edebiyatından gelen kaynaklar da 
etkilemiştir. Örneğin romantik edebiyatın merkezin-
de yazarın kendi duyuş ve düşünüşü vardır. Roman-

KENDİ ÜSTÜNE KAPANAN
TANPINAR

İBRAHİM ŞAHİN
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tikler, toplum karşısında kendi üstüne kapanmış bireyi 
çözmeye, onun iç dünyasını anlatmaya çalışıyorlardı. 
Bu yüzden romantik edebiyatın birçok romancısı kah-
ramanlarının isimlerini aynı zamanda romanlarının 
da ismi yapmışlardır. Öte yandan Fransız edebiyatının 
büyük şairi Paul Valery ve romancısı Marcel Proust, 
Rus romancısı Dostoyevski ve ayı zamanda Freud ve 
Jung Tanpınar’ın okuduğu ve etkilendiği kaynaklardır. 
Dikkat edilirse bu isimlerin hemen hepsi sanatkâr ve 
bilim adamı olarak kendilerini merkezine koydukları 
metinlerinde psikolojik derinlik peşindedirler. Valery, 
Proust ve Dostoyevski gibi sanatkârlar kahramanlarını 
analiz eder gibi görünseler de tespit ettikleri sonuçlar 
aslında insanlığın halleridir. Tanpınar da, Halit Ziya ve 
Peyami Safa’dan farklı olarak edebi hayatı boyunca, 
yazdığı hemen hemen bütün metinlerinde kendini 
anlatmış, kendi üzerinden bir kurgu dünyası icat et-
miştir. Yazarın bunu yapabilmesi için kendi üstüne ka-
panması gerekir. Kendi üstüne kapanan yazarın, kendi 
iç hallerini seyretmekten başka yapacağı bir şey ola-
maz. Çünkü hakikati kavramanın tek yolu kendini kav-
ramaktır. Paul Valery’nin önce düşüncenin işleyişine 
sonra da dikkatin kendisine dikkat konusundaki sözleri 
Tanpınar için bir bakıma en temel prensiptir. Abdul-
lah Efendi’nin Rüyaları adlı hikâyesinde bütün hikâye 
Abdullah Efendi’nin iç dünyasında gerçekleşen olgular 
toplamıdır. Evin Sahibi adlı hikâyesi ise yüzeyinde ya-
kın tarihin siyasi ve sosyal olaylarını anlatıyor görün-
mekle beraber, asıl insanı ve o insanın hakikati olan 
ölüm gerçeğini, bir hikâye kahramanının şahsi ızdırabı 
gibi anlatır. Bu konuda Tanpınar’ın hiç şüphe yok ki en 
dikkate değer eseri Huzur’dur. Huzur, sosyal değişme 
tarihimizi hikâyesi olmakla beraber, romanın kahra-
manı Mümtaz’ın iç dünyasının hikâyesidir. Mümtaz’ın 
iç dünyası bir bakıma bütün bir toplumun aynasıdır. 
Romanı okuduğumuzda anlarız ki sosyal değişmenin 
sebep olduğu arızalar, sadece Mümtaz’ın iç dünyası-
na değil, aynı zamanda bizim de iç dünyamıza aittir. 
Mümtaz burada toplumsa bilinç dışı temsili olur. Asıl 
Tanpınar romancılığı da, tıpkı Mümtaz gibi içe kapan-
dığında, kendi üstüne eğildiğinde ortaya çıkar. Kaldı ki 
Tanpınar’da her şey, insan da eşya da daima kendi üs-
tüne kapanır. Bu yönüyle Tanpınar’ı empresyonistlerin 
ve ekspresyonistlerin devamı saymak da mümkündür. 
Onlar da kendi üstlerine kapanmayı tercih ediyorlar-
dı. Kendi üstüne kapanan insan, orada, hem insanlığın 
hem de şahsi tecrübesinin bütün kayıtlarını bulabilir. 
Bakışın dıştan ziyade içe dönmesi demek olan kendi 
üstüne kapanmak, ister istemez hem düşüncenin hem 
de duygunun işleyişini izlemek manasına gelmektedir. 
Kendi üstüne kapanan bir insan, empresyonları im-
geye, imgeleri de kavramlara dönüştürür. Duyguların 
rengi, kokusu ve tadı olduğunu ancak böyle kavraya-
biliriz. Düşüncenin nereden nereye ve hangi sebeple 
hangi aşamaları kaydettiğini de aynı bakış bize sunabi-
lir. Öyleyse kendi üstüne bakmak derin bir contempla-

tion gerektirir. Dış dünyanın bizdeki tesirlerini kavramayı 
amaçlayan böyle bir tefekkür, dış dünya ile ilişkinin kesil-
mesinden ziyade, dış dünyanın asıl anlamının keşfedilme-
si demektir. Freud ve Jung bu süreci bize kendi akademik 
tespitleri ile anlamışlardı. Ancak aynı sürecin sanatsal 
bir ürün çerçevesinde ve yine didaktik olmayan bir dille 
metne aktarılması, on dokuzuncu yüzyıl romancılarından 
Marcel Proust’da görülür. Tanpınar’ın bir çeşit psikolog 
olarak nitelediği Proust’a üstadım demesi bu bakımdan 
anlamlıdır. Deneyimle zenginleştirilmiş iç dünyamız, yine 
zengin bir dille ancak sanatkârın bakış açısından dile geti-
rebilirdi. Tanpınar eşya karşısındaki duyarlığını hangi dik-
katle analiz ediyorsa şahsi hayatına ait hadiseleri de aynı 
dikkatle analiz ediyordu. Bu analizin ana argümanı ob-
jektiflik değil, tam tersine subjektifliktir. Onun analizlerini 
birer sanat malzemesi kılan da bu subjektivizmdir. Tanpı-
nar iç dünyasında sadece olayların sıradan izlenimlerini 
görmedi; kendine yönelik acımasızlığı neticesinde, trajik 
sonuçları da gördü. Onun iç dünyası güzel sanatlardan 
gelen bilgi birikimiyle zenginleştirilmiş uçsuz bucaksız bir 
âlemdi. Tanpınar bu âlemin verilerini, dikkati sayesinde 
arızi unsurlardan soyutlayarak kavramlaştırmayı tercih 
etti. O yüzden çoğu zaman hikâye ve romanlarında kah-
ramanlarının başına gelenler, birer Tanpınar deneyimi 
gibi okunabilmektedir. Dikkat sonucu yüzeyde durduğu 
için lüzumsuz olan bir yığın aldatıcı unsur temizlenirken, 
bakış esas ve asli olanı idrak etmeyi öğrenecektir. Ve böy-
lece kavramlaştırılan her özel durum, herhangi bir roman 
kahramanının dramı olmaktan çıkıp genel insanlık duru-
mu olabilmektedir. Kendi üstüne her kapandığında insan 
hallerinin bir başka yönünü gören Tanpınar, Huzur’da, 
Sahnenin Dışındakiler’de, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’n-
de ve son romanı Aydaki Kadın’da, ayı dünyanın değişik 
görüntülerini dile getirdi.

Tanpınar sanatının bir başka özelliği de okuyucu ile ara-
sında analize dayalı bir ilişki kuruyor olmasıdır. Çünkü 
hikâye ya da roman kahramanları kendilerini analiz eder-
ken, aynı anda okuyucu da, kendini analiz etmeye başlar. 
Bir yandan kendini seyretmekle büyülenen okuyucu için 
artık Tanpınar hikâyesi ya da romanı birer aynadır. Biz 
orada sadece kurgunun kahramanını değil, aynı zaman-
da kendimizi de görürüz. Tanpınar, seçkin okuyucu için 
derin bir aynadır.

Onun şiirleri ise, estetik duyuş biçiminin bir başka örne-
ğini verir. Saf şiiri saf düşünce ve saf duygu çerçevesinde, 
şekle bağlı prensipleri ihmal etmeden dile getirmek ola-
rak anlayan Tanpınar, iç hallerini, şiir yoluyla gizemli bir 
forma sokmuştur. O yüzden onun şiirleri çoğu zaman ka-
palı bulunarak zihni olmakla itham edilmiştir. Oysa duy-
guların ve düşüncelerin iç dünyasındaki akislerine keskin 
bir dikkatle bakan herkes, onun gördüklerini görebilirdi. 
Ne yazık ki bu zengin iç dünya, bize bütün cephelerini 
gösteremeden, 24 Ocak 1962’de aramızdan ayrıldı. Ve 
Türk edebiyatı hala kendi üstüne kapandığında, kendini 
ve insanlığı bulabilecek bir ikinci romancısını arıyor.
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“Talihimizin en hazin tarafı neresidir, biliyor musun Müm-
taz? İnsanın yalnız insanla meşgul olması. Bütün bina 
onun üzerinde kuruluyor; dışarıda ve içeride. Farkında ol-
sun olmasın, insan insanı malzeme gibi kullanıyor. Kinimiz, 
garazımız, büyüklük arzumuz, aşkımız, yeisimiz, ümidimiz 
hep onunla.”

“Huzur”

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biridir Ah-
met Hamdi Tanpınar. Üstelik bu sıfatı sadece yazar ve 
şair kimliğiyle değil edebiyat tarihçisi ve eleştirmen 
kimliğiyle de fazlasıyla hak etmiştir. Öyle ki kaleme al-
dığı “19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı kitabı bugün 
dahi aşılamamış bir zirve oluşturmuştur edebiyat ta-
rihçiliği yazımında.

Buna karşın Tanpınar denildiğinde akla yazarlığı ve 
şairliği gelmektedir. Kendisiyse daha çok şairliğinin 
üzerinde durmuş, şiirlerinin ön planda olmasını is-
temiştir. Romanlarındaki dili ve güçlü imgeleriyle bir 
şair edası taşımaktadır. Şiir sanatının çok yararlandığı 
bir şeyi romanında da uygular Tanpınar, spekülasyo-
na ve dolayısıyla imgeye çokça başvurur. Onun yaptığı 
şey aslında edebi bir senfoni, leziz bir musiki alterna-
tifidir.  Örnek vermek gerekirse Huzur’da Mümtaz’ın 
adaya gitmek için bindiği vapurda seyrettiği Boğaz’ı 
ve Boğaz’ın değişen yüzlerini anlattığı bölüm, yazarın 
nesri nazma yakınlaştırma ustalığını gösterir nitelik-
tedir. Tanpınar romanlarının belki de döneminden 
önce yazılan Tanzimat ve cumhuriyet romanlarından 
ayıran özellik de bu şiir dilidir. Ayrıca bence Tanpı-
nar’ı Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri ola-
rak görmemizi sağlayan bir diğer özelliği de edebiyat 
dizgesine kattığı yeniliklerdir. Yaz Gecesi adlı öyküsü 
edebiyatımızda pek görmediğimiz bir türün, gotik 
edebiyatın birkaç örneğinden biridir. Ayrıca Sahne-
nin Dışındakiler’deki ağacı evliya sanan kadınla Yüz-

SÜKUT SUİKASTININ 
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yıllık Yalnızlık karakterlerinin arasındaki neredeyse 
kardeşliğe varan ilişkiyi gözden kaçırmamak lazım. 
Tanpınar eserlerinde de görüleceği üzere çok geniş 
bir edebiyat ve sanat bilgisine sahiptir. Eserlerinde 
sıklıkla Nietzsche, Bergson ve Schopenhauer tesiri-
ni görmek ve Baudelaire, Valery gibi isimleri oku-
mak mümkündür. Tabii bir ismin onun için taşıdığı 
anlam başlı başına bir maceradır. Bilindiği üzere 
Tanpınar, Yahya Kemal’in talebesidir ve sanatının, 
özellikle şiirinin gelişmesinde Yahya Kemal’in tesiri 
büyüktür. Fakat Yahya Kemal’le ayrıştığı yönler de 
mevcuttur. Hiçbir zaman Yahya Kemal gibi bir kitle-
nin şairi olamayacak, geçmişten ve geçmişin o şanlı 
tarihinden bahsetmeyecektir. Tanpınar bireyin sa-
fındadır, kitleyle iletişimi ustası kadar güçlü değildir. 
Kim bilir belki de bu bireyselliği yüzünden kendi ta-
biriyle “sükut suikasti”ne uğramış, eserleri sağlığın-
da hak ettiği değeri hiç görememiştir. Dert yandığı 
bu gölgede kalmışlık bir diğer önemli yazarın, Oğuz 
Atay’ın da başına gelmiştir şüphesiz.

Ama ustasının kendisine öğüdü de aslında onun için 
kabullenilmesi zor bir tavsiyedir. Yahya Kemal, Tan-
pınar’a şiirin kendi dönemiyle bittiğini, yeni neslin 
düzyazıya yönelmesini salık vermiştir.

Tanpınar’ın şüphesiz ki başyapıtı olarak değerlen-
dirilen eseri Huzur’dur. Romanın kahramanı Müm-
taz, pek çok açıdan Tanpınar’ın kendisine benzer. 
Tanpınar gibi Mümtaz da bir kaybın estetidir, kay-
bolmuşun, terk edilmişin izindedir. Hayranı olduğu 
Proust’a da bir saygı duruşudur sanki bu arayışı.  İs-
tanbul’u değerlendirmesi de yine bu açıdan bakıldı-
ğında daha anlamlı hale gelecektir. Tanpınar bu ese-
rinde de kronotop olarak savaşı seçmiştir. Zaman ve 
mekanın kendisi savaşı çağrıştırmakta, savaşın uza-

yan, bireyin peşini bırakmayan kollarını imlemektedir. Bir 
diğer önemli eseri olan Sahnenin Dışındakiler’in kahra-
manı Cemal gibi Mümtaz’da da aslında en temel korku 
savaşa dahil olmak, savaşa girmek ve belki de en başında 
bir savaşın başlamasıdır. Elbette her iki metindeki sa-
vaş ve bunların bağlamı birbirinden farklıdır. Mümtaz’ın 
uğultusundan korktuğu savaş Türkiye’nin son ana kadar 
dahil olmadığı fakat beşeriyet algısının değişmeye baş-
ladığı İkinci Dünya Savaşı’dır. Cemal ise sahnenin içine 
girmek istediği fakat kişisel macerasından dolayı arafta 
kaldığı Kurtuluş Savaşı’nın sancısını çekmektedir.Dikkatli 
okuyucu romanın İkinci Dünya Savaşı’nın başladığını bil-
diren radyo anonsuyla bittiğini hatırlayacaktır.

Mümtaz gerçek olamayacak kadar sentez bir karakterdir, 
estettir, yaşamın salt zevkli yönlerini gören bir adamdır 
–tabi ki romanın bir safhasına kadar-. Bu tanımlama bile 
Tanpınar – Mümtaz birlikteliğini gösterir niteliktedir. Tan-
pınar da tıpkı Mümtaz gibi döneminin savaş uğultuların-
dan, dedikodularından bir estet olarak kaygı duymakta-
dır.

Tanpınar meşhur şiirinde de söylediği gibidir artık bizim 
için; ne büsbütün bizimledir –ki biz derken zamanımızı, 
dönemimizi sahiplenmekliğimizdir söz konusu olan- ne 
de büsbütün bizim dışımızdadır –yine burada da kastı-
mız, eserlerinin yeniden ve yeniden basılması, eserlerine 
dair yapılan araştırmaların nicelik olarak artışıdır- Yazar, 
şair, estet, eleştirmen, edebiyat tarihçisi Tanpınar daima 
bir maddi sıkıntı içinde yaşadığı dünyadan 1962 yılında 
ayrılmıştır. Geride çok farklı okumalara gebe pek çok eser 
bırakmıştır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün boşunalığını 
çok yüzeysel bir söylemle dönem ve yaşamın anlamı nok-
tasından ele almak bile; Tanpınar’ın neden bugün hala 
en çok bahsedilen, kendisinden sonraki yazarları en çok 
etkileyen isim olduğunu görmemiz açısından yeterlidir.
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Hava soğuk. Isıtmıyor yeşil kazağım.

 Günün bütün yorgunluğunu tabanlarımda hisse-
diyorum,  kız yurdunun altı kişilik odasında, kapı-
yı görmeyen ranzanın üst katında, mahzen içinde 
mahzen yaratıp susuyorum. Küçükken de susar-
dım her yatağa girişimde, yaşamın bittiği dakika-
larda yere serilen upuzun döşeklerde burnumda 
sümük dona dona sabahı ederken. Okumaya ge-
leli de buranın sessizliğinde yer buldum kendime. 
Gerçi ben evden kaçtığımdan beri her yerde sus-
maya alıştım. Bir sır gibi yaşamı belli eden her ke-
limeyi mıhladım alt dudağımdan üst dudağıma. En 
çok da o günden sonra sustum ya hep. 

12 yaşındaydım, mevsimlerden kışa yakındık. Saat 
sekizdi. Öyle demişti yan komşunun büyük oğlu. 
Evin karşısındaki indirmede oynuyorduk. Şehre ta-
şındıktan sonra, evin dışına bu indirmeyi yapmış 
bizimkiler, aslında bakmayın ne kadar zıt olduğu-
na mahalleye, her ailenin çocuğunu toplardı bu 
etrafı naylonla çevrili kışın bacasında duman çı-
kan oda. Şevket amcanın yeni giysileriyle sürekli 
yanımıza gelen oğlu Ömer, bisikletini alıp zaman 
zaman ortadan kaybolan ve uzun süre endişeyle 
aranan Ali ve bir o kadar kaçkın, iki arka sokakta 
oturan kırmızı şaçlı kız. Birbirimizle bağımızı hayat 
köprülerinden kuruyor, nerden gelirse gelsin yok-
sunluk, sofrada ekmeği böler gibi bölüşüp acıyı 
hiç ayrılmıyorduk birbirimizden. Abilerim ve yaşı 
dolana kadar  ablalarım da bu indirmenin mahre-
miyetine sığınmıştı. Ama ben de biliyordum biraz 
boyu uzasın insanın, biraz da kız olsun hele, indir-
meden alınır, evin işlerine terfi(!) ederdiniz. En çok 
Fatma ablamı özlüyordum doğrusu, evden çıkmaz 
olmuştu o da ama onunki zorunlu özgürlük değil 
kendi isteğiyle sessizlikti. Onu ne kadar özlersem 
özleyeyim indirmedeki oyunları bırakıp girmiyor-
dum içeri. Sanırım bu yüzden çok sonraları fark et-
tim eve gelip giden dayımın vakitsiz ziyaretlerini. 
Bir hareketlilik vardı durağan günlerimizde. Kapı-
lar çalınıyordu günden güne başka kadınlar yaşlı 
amcalar giriyordu eve. O günlerde ben açardım 
kapıları ve o günden sonra hayatımda hangi kapı-
ları çalsam otomatsız apartman boşluklarına açıldı 
kapılar. Ablam salona giriyor teyzeler ona bakıyor 
maşallahlarını takıp dillerine gidiyorlardı evleri-

ne ve belli ki ablam da gidecekti biriyle. Dedim ya 
saat sekizdi, öyle demişti yan komşunun büyük oğlu. 
Eve girecektim üstümde yeşil kazağım vardı, Fatma 
ablam sıkı sıkıya iliklemişti önümü, sonra durdum. 
Birden durdum. Elindeki bohçasıyla dayımın elini 
öpen ablam gibi. Sonra eski model bir arabaya binip 
annemi öpmeden giden ablam gibi. Ne olduğunu az 
çok sizin gibi anlamıştım ben de, hayatını kaçıp kur-
tardığını sanan, sanmak zorunda bırakılan ablamdan 
sonra.

Birkaç yıl geçti, her mevsim kış gibi geçti. İndirme-
deki günlerim bile doldu sayıyla. Yine bir kış sabahı 
ablam döndü eve, o günden sonra hiç görmemiştim 
onu, haberini bile sokamaz olmuştuk kapıdan içeri. 
Bana sarılmadı yine, benzi soluktu, eli kanlı. Dayım 
yoktu hiç ortalıkta, gelip birkaç kez aracı olduğu işin 
gidişatını merak ettiğinden sorular sordu bize. Bu-
lamadan gitti cevaplarını. Ve yıllar karınca bile eze-
meyen ablamı ezip geçmişti. Kaçıp gelmişti sonunda 
ablam, sessiz sedasız oturdu divana, yeşil kazağım 
vardı yine sırtımda, ama bu sefer bir kor parçası gibi 
sarıyordu beni. Çıkarıp atmak istiyordum ama Fatma 
ablam da vardı. Gitmeden önce bir hiçti nerden ba-
karsanız bakın ona, yitirerek devam ettiği hiçliğine, 
ondan öğrendim hiçlikten nasıl yitirilir. Önceleri da-
yak yediğini söyledi babası yaşındaki heriften ama 
sustuğunu, sustukça da arsızlaştığını, elinin güçlen-
diğini, karşılık verdiğini. Ve bir gün de çekip gelecek 
kadar değiştiğini.

Sonra bir sürü şey işte, sonra yine yoksunluk ve ça-
resizlik , sonrası umudun yuva yapamaması gibi bir 
kuşa. Kaçtım ben, başka yolu yoktu bir gece öyle 
demişti ablam. Doğardın burada, bir şanssa sana bir 
indirmen olurdu evin dışında, yaşamanın ütopyası 
olurdu bura sana, sonrası sana ait değildi kaderin, 
ondan sonrası biterdi. Ama kaçarsan, kaçarsan aç ka-
lırdın, kaçarsan yatacak yerin olmazdı belki, kaçarsan 
düşerdin sürüklenirdin ama kaçarsan umudun olur-
du.

Kaçtım. 

Hava soğuk.

Isıtıyor yeşil kazağım.

YEŞİL
CEYDA NUR SUDURAĞI
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Gözlerime ant içerdin, rengini her sorduğunda. Birinde Kudüs’ü, diğerinde Şam’ı görür gibi iç çekerdin. Gözüm 
zeytin gibi kara, gözüm incir gibi alev alevdi. Aslında ben gözden öte bir şey değildim. Adem’in tövbesini, Nuh’un 
cemini işittim de ben Kerbela’dan başka acı değildim. Dudağımda incirin balı, yanağımda zeytinin tuzu ol ister-
dim de ben susuz çölden ibarettim. Gözlerimi okurdun mısra mısra her şiir durağında. En çok da göğe baktığımız 
zamanlarda. İncir gölgesinde soluklandığımızda… Gülü koparmayıp gülüverdiğin anlarda… Sirkeci’den kalkan göç 
hikâyelerine daldığımızda… Laleli’den dünyaya giden şairler, Fatih-Harbiye’den geçen yazarlardık. Ellerimizde keli-
meler, adımlarımızda ahenk… Biz aslında ses ve sözden mürekkeptik.Gözlerime boyardın hayata açılan her kapıyı, 
hiç solmazdı. Bakır pasından acı kahveye tüm hüzünler, balköpüğünden su yeşiline bütün ümitler gözlerimdeydi. 
Ah burcu burcu kokun gözlerimde tüterdi. Kâh portakal bahçelerinden bir meltem kâh Boğaz’dan esen derin bir 
elemdi… Aklımızda yarım hikâyeler; hiçbir şeyden vazgeçemezdik. Medcezir gibi her gidişimiz daha kuvvetli bir ge-
lişti , bilemezdik. “Nasılsın?” dan sonra “İyi misin?” diye soranlar kadar sahici ve samimiydik. Belki buna güvendik, 
buna alıştık, kim bilirdi? Zeytinin ve incirin olmadığı şehirlerde yaşıyordun, kurşuni günler tüketiyordun ama hiç 
yaralamıyordun, yaralanmıyordun. İncir çekirdeğini doldurmayan tatlardan bahsediyordun. Ben de zeytin çekir-
değinin faydalarından. Hiçbir zaman söylemek istediklerimizi söyleyemedik zaten. Belki bir zeytin dalı bulamadığı-
mızdan… Belki de incir bahçesinde yüzüne bakmadan söylediğim o koca yalana inandığımızdan… Yine de özlerdik. 
Özlendiğimizi ve özlediğimizi bilirdik. Bu ikimize de yeterdi. “Kaç kere geldim/Sen yoktun” dizeleriyle anlatırdın 
özlemeyi… Bütün hasretliklerde hep aynı dua “Çayın demini birlikte gözlemek”ti. Bir bardak çay, iki-üç zeytin ve 
cevizli incirdi rüyamda beni sana kavuşturan. Ama sen zeytinler toplanmadan gittin. İki bilet al dönüşe, incirler 
olmadan yanındayım sevgilim.

İNCİRE VE ZEYTİNE
FATMA BALCI
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Hey, hey! Günaydın çocuklar, günaydın!
Hep güler yüzle karşılarsınız beni…   (*)

Çöp ayıklama tesisine girmeden bile nefes almayı zorlaştıran kesif koku ve her yerdeki çöp yığınları göste-
riyordu ki; altı ay önceki kabul günü teslim edilen, modern (!) çöp bertaraf tesisi çoktan bertaraf edilmişti. 
Yeni işletmecinin saha sorumlusu adamı, çatıdaki ışıklıklardan vuran gün ışığında rağmen dağılmayan, içe-
rinin loş ve leş karanlığında, çevresine bakarak açıklama gereği duydu; “Fareler, farelerr... Kedilerle arkadaş 
burada.” Kural-1, bir şantiyeci hiçbir şeyden korkmaz ve her şartta çalışır, diye içimden tekrarladığımı duy-
du sanırım. Gerçekten tüm hayvanat ve haşarat burada barış içinde yaşıyordu, insanlara bile aldırmadan. 
“Bandı yırtılan konveyörü dışarı aldık diyordunuz, bir de ona bakalım, ne yapabiliriz.” diyerek hem konuyu 
işe getirmek hem de biraz nefes almak istedim. 

Dışarı çıktığımızda gördüğümüz manzara klasik vahşi ayıklama ; modern ayıklama tesisleri olmayan yerler-
de, yerleşim yerlerinden toplanan çöpler, çöplük alanlarına yığılır ve insanlar bu çöplerin üzerine karıncalar 
gibi dağılarak, geri dönüştürülebilir malzemeleri ayıklar, işte buna vahşi (!) ayıklama diyoruz. 

Yeni işletmeciler, anladığım kadarıyla doğu bölgelerimizden bir köyü komple bu ayıklama işi için istihdam 
etmişlerdi. Yatacak yer var, yemek var, hem mis gibi bir çam ormanının içi, daha ne olsundu. Anneler, ba-
balar, çocuklar komple çöplerin içinde; kâğıt, plastik, cam, metal dönüştürülebilir ne varsa ayırıyorlardı. 
Genç bir anneyle 2-3 yaşlarındaki kız çocuğuna gözüm takıldı. Küçük kız çok şanslıydı bugün, çöpe atılan 
bir oyuncak bebek ona mutluluk kaynağı olmuştu. Çöplerin arasında bebeği görünce gözleri ışıldamış, 
gülerek annesine gösteriyordu. Gördüğüm en başarılı geri dönüşümdü diyebilirim. Yaramaz bir çocuğun 
şımarıklığıyla çöpe giden gözyaşları, başka bir çocuğa gülücük ve yaşama sevinci olarak geri dönüşmüştü. 
Dünyayı kurtaracak olan geri dönüşüm bu, diye düşündüm; tatminsizliğin, küçük şeylerden mutlu olmaya 
dönüşmesi. 

Bu sırada genç anne, küçük kızının gülerek anlattıklarını duymuyor gibiydi, zira o da çöpten plastik dantel 
bir örtü bulmuş, az kirli elleriyle, çok kirli örtüyü temizlemiş ve koynuna sokmakla meşguldü, ilerde işçi 
barakaları değil kendi evi olduğunda, bir yerlere serme hayalinin yüzüne yayılan tebessümü ile.      

Hey, hey! Günaydın çocuklar, günaydın!
Sabah akşam bıkmadan dinlersiniz beni…

İlk ne zaman karşılaştık, nasıl tanıştık hatırlamıyorum. Belki de hafızamızın koruma rölelerinden biridir bu 
unutuş. Hayat bazen, insanın silemediklerini, bırakamadıklarını, göze alamadıklarını; şefkatli bir anne eliyle 
saçını düzeltir gibi çıkartıyor içinden. İnsan bakakalıyor ama… diyor, susuyor. Biliyor ki onlarla özgür değil, 
onlarsız da eksik mi acaba?  Sonuçta, Tanrı’nın insana kıyamama şekli bu galiba; yük boyunu aşınca, bırak 
ben taşırım bile demeden, sessizce bağlarından azat etmek.

ŞEBBOY AKKURT

MEMLEKETİMDEN 
ÇOCUK MANZARALARI
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İşte böyle unutulması elzem günlerden birinde tanıştık boyacı çocuk Tuncay’la. Üniversiteye yeni başlamıştım. Ba-
zen şehirde karşılaştığım, bu 11-12 yaşlarındaki çocuk, kampüs boyacılığına geçince arkadaşlığımız pekişmişti. Her 
gün çizmeleri boyatmak, benim için Tuncay’la harçlığı paylaşmak gibi bir şeydi artık. Otobüsten indiğim zaman, 
durakta beni beklerken buluyordum onu. Zamanla yanında başka arkadaşları da olmaya başladı ama değişmez 
gerçek, ben onun müşterisiydim. Ben sigaramı içerken o çizmelerimi boyar, bu esnada biraz sohbet ederiz. Bazen 
tellendiririz de birer tane ve ben her seferinde hayret ederim; bu dudağında alaycı gülümsemeli küçük herifin ço-
cuk olduğuna ve hayat hakkında benden daha tecrübeli oluşuna. 

Bir gün yine otobüsten indim, rutin derse ya da sınava geç kalış günlerinden biri. Sigaramı yaktım ve mehter marşı 
eşliğinde fakülteye doğru koşmaya başladım. Arkamdan seslendi, “Abla, ablaa!” diye. Biran durdum, “Tuncay geç 
kaldım, sen al bu parayı, alacağım olsun, sonra görüşelim.” dedim. Cevap vermesini beklemeden, koşmaya devam 
ettim. Her şeye koşarak yetişebileceğimi zannettiğim zamanlardı. Sonra bir daha görmedim onu. Arkadaşlarına 
sordum, onlar da bilmiyordu. Hikâyesi ne miydi? Bilmiyorum ki iki çocuk karşılaşınca sadece oyun oynarmış, gü-
lüşlerini paylaşırmış, acılarını değil. 

Dün gece düşündüm de renkler olmasaydı,
Yaşanmazdı bu dünyada.

Sanayide, dışardan bakınca sıradan bir demirci atölyesinin kuytusundaki ofisimde yoğun ve gergin iş günlerinden 
biriydi yine. Çalıştığım projeyi yetiştiremeyeceğimi anlamanın sıkıntısıyla söylenmeye başlamıştım. Her yer toz 
olmuştu yine, kesin ondan konsantre olamıyordum. Yoksa on bir kaplan gücündeydim, hangi iş bana dayanabilirdi. 
O hırsla kalktım, aldım elime bezi etrafın tozunu almaya başladım. Tam o anda sürme ofis kapısı yavaşça açıldı, içe-
riye sırtında bir bebek, yanında bir kız çocuğuyla bir kadın, kafasını uzattı. “Allah rızası için ablaa” diye terennüme 
tam başlayacaktı ki, lafı ağzına tıktım; “Ayıp ayıp, sapasağlam kadınsın, iş var mı demek yok, anca dilenin, çalışana 
iş her yerde, bak onca iş arasında benim yaptığıma!” Bunu dememle pişman olmam bir oldu. Hayır, alakasız yere 
sinirimi zavallı kadından çıkarttığımdan değil; kadının hemen koşup “Aaa, bırak abla, ben yaparım” deyip, elimden 
bezi alıp ortalığı silmeye başlamasından. Diyecek bir şey yok tabii.  

Bir anda 4-5 yaşlarındaki, esmer, cin bakışlı küçük kızla göz göze geldik. Öyle kocaman gülümsedi ki; hâlâ aklıma 
geldikçe içimi bir ferahlama kaplar ve gayriihtiyari gülümserim. Dizlerimi kırıp yanına çömeldim ve elimi uzattım, 
“Merhaba, tanışalım mı? Ben, Şebboy. Senin adın ne?” Utangaç bir gülümsemeyle küçücük elini uzatarak, cevap 
verdi, “Veda”.  

Annesi temizlik yaparken küçük Veda ile konuşmak, resim yapmak, müzik dinlemek, oyun oynamak, hatta ben 
çizim yaparken onun beni izlemesi ve bana sorular sorması artık benim için heyecanla beklenen haftalık terapiler 
olmuştu. Bu küçük çingene kızının kıvrak zekâsı, çocuksu neşesi, kirli yüzüyle tezat pırıl pırıl yüreği… 

Derken bu ziyaretler seyrekleşmeye başladı. Annesi birkaç kez, şimdi hapisteki kocamı ziyarete gideceğim, diye 
çalışmadan ücretini istedi. Veda burada dursun, ben bir gidip geleyim önerisiyle de geldi. Müşterilerin şaşkın 
bakışları altında Veda’nın yanımda oturmasının benim açımdan bir sakıncası yoktu ama yalanla gelen tüm bu ta-
lepler tarafımdan refüze edildi. İnsanların yalan söylemesini sevmem, insanları yalan söylemek zorunda bırakmayı 
da sevmem. Bazı sorulara verilecek yalansız cevaplar yoksa, ruh sağlığınız açısından en iyisi, hiç soru sormamaktır. 

Sonunda Veda, kayboldu ortadan. Annesi, Çocuk Esirgeme aldı dedi. Benim küçük kızım, kim bilir nerelerde şimdi.
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Korktuğum odur ki kapkara bir dünyayı,
İsteyenler var aramızda.

Ferzan Özpetek, geçenlerde bir fotoğraf paylaştı, sosyal ağlardan birinde. Fotoğrafta, kurşun izlerinden 
delik deşik, açık yeşil bir duvarda camları kırılmış bir pencere ve bu pencereden objektife gülümseyen iki 
çocuk yüzü. Bu fotoğraf nerede çekilmiş bilmiyorum ama şiddetin doğal olduğu, yaralı coğrafyamızın hangi 
kangren sızısı olduğu ne fark eder ki?

Evet, doğrudur; çocukların hafızası yoktur. O yüzden biz onların hâline üzülürken onlar gülümsemeye ve 
oyun oynamaya devam ederler. Çünkü onların dünyası oyun üzerine kuruludur. Ama sürekli maskelerin de-
ğiştirildiği, ön yargılı ve şişkin egolu oyunlar değil; mutluluk üzerine, her şeyi olduğu gibi alıp olduğundan 
çok daha güzel ve sevilesi yapan oyunlar. 

Bu çocuklar hâlâ yaşıyor mu ya da hangi şartlarda hayatlarını sürdürüyor, arada aklıma düşüyor. Fakat bili-
yorum ki ikisi yan yanaysa, nerede ve hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, gülerek oyunlar oynamaya devam 
ediyorlardır.

Oyun ister bazen büyükler tabancalar kılıçlar tüfekler,
Zevk meselesi bu karışılmaz.
      
Altı yaşındaki yeğenimin süt dişleri dökülmeye başladı. Aile içinde bir telaş, bir gırgır, bir şamata… Sallanan 
dişini, doğum günüm var diye çekmeyi reddetti. Ee haklı; dişsiz bir Elsa Frozen prensesi olamazdı. Doğum 
gününün ertesi, dişimi çektim diye mutlu bir şekilde yanıma geldi.

Klasik diş perisi hikâyesini anlattım ve sonsuz bir kredi vadeden gözlerle sordum: “Şimdi dişini yastığının 
altına koyacağız, söyle bakalım diş perisinden ne istiyorsun?”. Tavana bakarak, parmakları dudaklarında 
kısa bir süre düşündü ve kendinden emin bir şekilde cevap verdi: “Dünya barışı!”. 

Tartışılmaz zevkler ve renkler sizin olsun bütün bu zevkler,
Bırakın renkleri çocuklara.

(*) Günaydın Çocuklar /Barış MANÇO, 1989 _ Doludizgin -A5
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Quid rides? De te fabula narratur.  
Ne Gülüyorsun? Anlattığım Senin Hikayen. 

“Geçirdiğim bütün bu anlamsız hayatta, geleceğimin ta derinlerinden, henüz gelmemiş yıllar içinden, karanlık bir soluk 
bana doğru yükseliyor ve yaşadığım yıllardan, daha gerçek olmayan yıllardan bana sunulan ne varsa, hepsini aynı düzeye 
getiriyordu.” Camus 

Çok küçük bir çocukken bile hiç okumadığım, hiç görmediğim hatta varlığını hiç bilmediğim şeylere inanmaya başlamış-
tım. Ve tüm bu gizli dünya yakamı hiç bırakmadı. 
İnsanların yalnızlıklarını düşünüyorum. Yalnızken yaşadıklarını. Her baş yastığa konduğunda düşündüklerini ve üzüntüle-
rini; planlarını, heyecanlarını, umutlarını… 
Bilmeye can atmanın umudu ve bildiklerinin yükü arasında bir gün batımı. 
Yaşamak yalnızken yapılan bir eylem. 
Gerisi sadece hiç tanımadığımız ya da tanıdığımızı sandığımız büyük yanılgılar ve kalabalık. 
Bir sıcak yaz akşamüstünün ne kadar kıymetli olduğunu henüz kavrayamadığım çocukluğumdan bir, hayır bir değil birçok 
kare zihnimde beliriyor. Mesela ayakkabının içindeki delik çorabın ve sen aslında mutlusun. Fakat birinin görme ihtimali. 
Sana bu önemsiz detay yüzünden bir endişe yayıyor. Sakin ol, nefes al. Her şey yolunda. 
Sana bir şey hatırlatayım. Birkaç arkadaşınla saklambaç oynuyorsun. Gün aydınlık. Etrafta canlı çiçekler, meyveli buz 
satan seyyar satıcılar, basma etekleri ve memelerini belli eden bluzlarıyla anneler, ellerinde sigaralarıyla adamlar; koca-
man, renkli ve zıplayan bir topun ahenkli hareketleriyle devasa bir güven duygusu oluşturuyorlar. Ebe duvara yaslanıyor 
ve saymaya başlıyor. Herkes bir tarafa kaçışıyor. İyi bir yere saklanmalısın. Tamamen bilinçli ve bir o kadar içgüdüsel o kalp 
çarpıntısı ve çocukluk heyecanıyla, var gücünle koşarken birden o devasa güven duygusundan uzaklaşıyorsun. Seyyar sa-
tıcı görünmüyor, teyzeler ve bluzları hatta ritmik el hareketleri ile ördükleri örgüleri birden ardında kalıyor. Tüm o devasa 
ve yaşayan gerçeklikten uzakta bir gizli yer ararken aniden düşüyorsun. 
İnsan yalnızken düşmeli. 
Dirseğindeki deri parçaları beyaz şeritler oluşturmuş, altından beyaz ve pembemsi kan görünüyor. Kimsen yok. Kısa 
bir şok ve saklanma amacı ile acıyı erteleyip kendini o saklanacağın güvenli deliğe tıktığında sağlam elinin en kullanışlı 
parmaklarıyla sızlayan dirseğindeki yarayı sıkıştırıyorsun. Sessizsin. Yaranı sıktıkça sanki artık acımıyor gibi geliyor. Eşiğini 
belirliyorsun. Teslim olmuyorsun. Dirseğini bir ucube gibi kıvırmışsın daha iyi görebilmek için. Diğer elinin parmakları ile 
kopmak üzere olan deri parçalarını sıyırıyorsun. Biliyor musun, acıyor ama tüm bu acı ile baş edecek kadar da güçlüsün. 
Uzaklardan ebe olan arkadaşının sesi geliyor. Sen güvenli bir sığınaktasın. Her şey yolunda. Sakin ol. İçinde sana ait olma-
yan bir ses durmadan seni sakinleştiriyor. 
Ne zamanki o sığınaktan çıkıyorsun, yalnızlığın insanlara karışıyor. Terlemiş çocukların gülüşmeleri kulağına takılıyor, 
meyveli buz kapları yerlere atılmış görüyorsun, o güvenli bölgenin sınırına geri giriyorsun. İşte o zaman sorular ve sorular 
ve sorular ile bir sürü insan yalnızlığına müdahil oluyor. 
Acıyı hissetmeye başlıyorsun. Ve acıyla baş etmeye artık gücün yok. İzin vermiyorlar. Çünkü sana güvenli bölge diye öğ-
retilen yer aslında herkesin söz hakkı olan diktatör bir ülke! 
Bir otobüs yolculuğunda başını cama dayamış düşünen birisi, yağmur altında tek başına yürüyen bir başkası, kafasında 
müzik ile dalgın dalgın yürüyen her insan o güvenli sığınakta o an. Kendini dinlemekte. Müziği kapattığında, bir ses tüm 
büyüyü bozduğunda ise artık acımaya başlar. 
Biliyorum. 
Biliyorum çünkü yedi sekiz yaşlarında tek başıma bir boş alanda oynarken paslı bir jilet bulmuştum. Elime alıp, evirip 
çevirirken birden gözüm başka bir şeye takıldı. Onu izlerken dalıp gittim. Sonra elime baktığımda jileti tırnağım ve etim 
arasında istemsizce hareket ettirip, parmağımı farkında olmadan kestiğimi görmüştüm. Elimden kanlar akıyordu. Öylece 
izledim. Şaşırdım, biraz korktum ama acımıyordu. Ta ki biri beni görüp bağırana kadar! 
O ses sizi yaşamaktan uyandırıp gerçek dünyaya çağırır. Acı, keder bunlar öğretilmiş ve çoğul kimlikler ama güç tamamen 
tek ve tekil. 
Yalnız olduğunuz tüm o anları uç uca birleştirip dikerseniz ömrünüzün tamamı oradadır. Gerisi sadece sizinle ilgili değil. 
İçinde herkes var. Sana öğrettikleri her şey ile orada duruyorlar. 
Yalnızlığı bu yüzden seçiyorum. 
Bana yaşadığımı hissettiriyor. 
O yalnızlıkta elimi kesiyorum, düşüyorum dirseklerim kanıyor ama kendime yetiyorum. 
Horatius Hiciv I’de der ki: 
“Quid rides? De te fabula narratur.” 
Yani “Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikayen.” 
Cemil Meriç ‘Mağaradakiler’ kitabında şöyle anlatıyor… 
“Kimi başında taçla doğar, kimi elinde kılıçla… Ben kalemle doğmuşum. İnsanlar kıyıcıydılar, kitaplara kaçtım.” 
Camus’nun saçmaya dayanan felsefesi üç aşamadan oluşur: İntihar, umut ve isyan. 
İntihar etmediğimiz her yeni gün, yaşamaya devam ettiğimiz her yeni gün adını sesli söylemeye korksak bile içinde umu-
du barındırır. 
“Bir fincan kahve mi içsem yoksa beynimi havaya mı uçursam?” 
Beynimizi havaya uçurmayıp içtiğimiz her fincan kahve ise yalnızlığımızın şerefine havaya kalkmış ve hayata dair en büyük 
ve en lezzetli isyandır dostum! 
Yalnızlığın dışında kalan her şey için saçma denebilir sanıyorum. 

İLAY BİLGİLİ

ANLATTIĞIM SENİN HİKAYEN



KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI
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mEZElERİ GüZEl- ERDEm aKsaKal

“Anlatacağım hikâye, şehirli ve çalışan grubun yaşadıkları. Ben de onlardan 

birisiyim ya, o yüzden içeriden bolca itiraf taşıyor. Zira ne yazıyorsam çok-

ça kendimden, yakın çevremden gördüklerim. Hikâye gerçek. Uydurmadım, 

en fazla biraz abartmışımdır. Ne yaptığımızı, dünyayı nasıl gördüğümüzü ve 

neden böyle davrandığımızı anlatmaya çalıştım. Bu kitap, kötü çocuklar ol-

madığımızı ispat etme ve bize verilen gazları kolayca yuttuğumuzun hesa-

bını verme çabası aslında. Kendime ve sınıf arkadaşlarıma bolca iğne batır-

dım. Hatta çuvaldız ve şiş bile kullandım kimi zaman. Ama itirafçı olan beni 

dahi şişleyemeyecek kadar iyi insanlarız, biz beyaz yakalılar. Her sabah saat 

6.45’te çalan alarm sesinin, sabah tıraşının, makyajının, kravat ve topuklu 

ayakkabı içinde büzüşen bedenlerin, bilgisayar başında uyuşan beyinlerin 

öyküsü bu kitap. Başka da bir şey değil.”  

Oturduğunuz şirketin size zimmetli sandalyesinden okuyun bunları, bu ay 

alacağınız terfihi düşünerek mesela, emekçi olmanın haklı gururunu his-

sederek, bir beyaz yakalı olarak… Yarım gününüzü almayacak kadar akıcı, 

gerçekleri bir çırpıda söyleyecek kadar cesur, plaza hayatının görünmeyen 

yüzü...

KaRaHİNDİBa - sİNaN sülüN

Karahindiba“, üç öyküden oluşuyor: “Aralık”, “Mavi Pelikan” ve kitaba 

adını veren “Karahindiba”. Her üç öyküde de farklı üsluplarla toplumsal 

dayatmaların sebep olduğu hayal kırıklıkları ve yalnızlıklar üzerinden 

yaşama tutunma veya tutunamamayı anlatılıyor. Mağlupların birbirin-

den farklı üç dünyasını anlatıyor. İhanete uğramış, yalnız, işsiz Rıfat, 

mavi bir pelikana aşık olan Numan, ve yazar olmaya çalışıp istemeden 

katıldığı bir davette o güzel naif olan karahindiba çiçeğiyle tanışan Ad-

nan. Peki ya sen hiç Sinan Sülün okudun mu ?
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IHlamuR GüNlüKlERİ - BaŞaK BuğDay

OT derginin de en güzel köşelerinde ismini gördüğümüz, kimi zaman iki 

cümleyle yüreğimizi dağlayan, gülümseten ağlatan, bizden olan, okurunu, 

hikâyeyi anlattığı yere götürüp yan masaya oturtan, hatta izlerken çay bile 

ısmarlayan bir yazar. Bir şiir, öykü ya da roman okurken “İşte aynen böyle 

hissediyorum.”, “Sanki ben yazmışım gibi.” deyip altını çizdiğiniz tüm o 

‘şeyler’in bir araya geldiği bir kitap, kısaca, Ihlamur Günlükleri.

oBsEsİf - CHEVy stEVENs

Otuz iki yaşında bir emlakçı olan Annie O’Sullivan’ın kaçırıldığı gün, yapmayı 

planladığı üç şey vardı: Bir ev satmak, annesiyle son tartışmasını unutmak ve 

erkek arkadaşıyla akşamki randevusuna vaktinde yetişmek. O gün evi gezen 

fazla müşteri olmamıştı, ancak son ziyaretçisi kapıda belirdiğinde o günün 

şanslı günü olduğunu düşündü.

Annie bir psikopat tarafından kaçırılıp çok uzak bir dağ kulübesinde alıkonul-

duğu bir yılı aşkın bir süreyi psikiyatriste anlatmaya karar verir. Bu seanslar 

onun hayatındaki kopuk parçaları bir araya 
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ÖZGÜRLÜK PUSULASI
ELİF BEYZA YAMAN
Eve girmeden önce gözleri saat kulesine takıldı, 
yürüyüşü yavaşladı. Akrep belki de son kez paslı 
yatağından kalktı o gün. Eve adımını atar atmaz 
koridorda asılı duran tahta çerçeveden ona bakan 
bir çift kestane göze, bakışlarıyla karşılık verip sev-
diği kadını selamladı. Uzun ince parmakları, oldu-
ğundan daha genç gösteren yüzünde gezindi. Çıkık 
elmacık kemikleri, biçimli kaşları, pürüzsüz teni ve 
kestane gözleriyle bir insan ancak bu kadar güzel 
olabilirdi. Elleri dudaklarına gitti. Ne zaman derin 
düşüncelere dalsa böyle yapardı. Leyla kuş gibi 
hafif adımlarla yanına geldi ve narin bedenini Ah-
met’in oturduğu banka bıraktı. Ahmet,

“Demek gidiyorsun.” diyebildi…

Leyla bembeyaz dişlerini göstermedi belki ama iç-
ten bir gülümsemeyle dudakları hafifçe yana kıv-
rıldı. Bir yanı hep yarım kalan sevincini kestane 
bakışlarında gizlemeye çalıştı. Kendi zaferini kaza-
nıyordu Leyla. Geniş ve uzun hırkasının eteklerini 
dizlerine çekti, cebinden çıkardığı yuvarlak cismi 
Ahmet’e uzattı. Gülümsemesi yüzüne yayılmış, 
gözlerine ulaşamamıştı Ahmet’in. Sevdiği kadının 
bununla ona ne anlatmak istediğini çözmek ister 
gibi baktı. 

- Bir özgürlük pusulası. Ben özgürlüğüme, Brük-
sel’e gidiyorum.

- Özgürlük sadece bedende mi dersin? Gitmek mi-
dir tek çare? Olmaz olsun böyle özgürlük!

Leyla, sevdiğim kadın, gidiyordu, bırakıyordu beni. 
Koridordaki eski fotoğraf karesine, bizi seyrettiği 
yere dönüyordu. Leyla o meşhur özgürlüğüne gi-
derken ardında sümbül kokuları ve karların yavaş-
ça kaldırımlara süzüldüğü bir günden başka koca-
man bir hiç bırakıyordu. 

Melek, yalvaran sesiyle babasını sümbül kokuların-
dan uyandırdı.

- Hadi söylemeyecek misin babacığım? 

Kızının sesine yansıyan hayal kırıklığını hissedince 
daha fazla dayanamadı. Hediyesini derisi aşınmış 
ceketinin cebinden çıkarttı. Dışarısından pek de sı-
cak olmayan odanın başköşesindeki, oturunca yay-
ları batan koyu yeşil kanepeye yerleşip kocaman 
gülümsedi. Melek tıpkı annesine benzeyen meraklı 
bakışlarla hediyesini süzdükten sonra aldı. 

- Özgürlük pusulası kızım, dedi. Biz olmadığımızda 
sana yol gösterecek bu pusula.

- Ama siz hep yanımda olacaksınız değil mi baba-
cığım?

Cevap veremedi. Leyla olsa derin ve kızgın bakış-
larını dolaştırırdı üzerinde. Ahmet önce Leyla’nın 
kestane bakışlarını getirdi aklına. Sonra özgürlük 
diye yanıp tutuşan sözleri yankılandı kulaklarında. 
Melek öylesine benziyordu ki annesine. O gülüş, 
o bakış ve hatta o koku… Melek gidince Ahmet’e 
Leyla’sını hatırlatacak bir şey de kalmayacaktı. Ger-
çi ikisi de göz kapaklarının içine yapışıp kalmış bir 
fotoğraftı. Ahmet hayatın tüm yorgunluğunu ayak-
larına toplamış gibi ağır adımlarla sevdiği kadının 
kalan eşyalarını da toparlamak üzere tavan arasına 
çıktı. Leyla’yı özlediği yetmiyormuş gibi bir de Me-
lek’i özleyecekti şimdi. Lacivert kitaplığın önünde 
durdu. Onun gözünde bu eski raflar kitaplarla de-
ğil, Leyla’nın anılarıyla doluydu. Leyla özgürlüğünü 
kitaplarından kazanmıştı. Okudukça dışına kapanıp 
içine açıldı. Ahmet’se bunu sadece izlemekle kal-
mıştı. Bir türlü geçememişti Leyla’nın duvarlarını. 
Leyla uzaklaştı, kendisinden değil sadece, herkes-
ten uzaklaştı. Özgürlüğü öğrendi ve özgürlüğe gitti. 
Diğer kitaplardan biraz daha ileride duran bir kitap 
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çekti dikkatini. Leyla kitaplarında yaşardı yaşayama-
dıklarını. Kitabın üzerindeki ince toz tabakasını hafifçe 
üfledi. Çok olmuştu buraya gelmeyeli, Leyla’yla otu-
rup bir muhabbet etmeyeli.  İç çekerek kitaba şöyle 
bir baktı.  Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Kitabı şöyle bir 
karıştırdı. Dalgındı, okuyamadı. Aklında Leyla’sı vardı. 
Leyla’ydı, ne karar verdiyse oydu. Bir şey yapmadan 
sadece saçlarını camdan aşağı sarkıtıp dikenlerin ara-
sından sıyrılıp Leyla’nın, saçına tırmanmasını bekledi.  
Ne istediyse, ne umut ettiyse olmadı. Tüm umutların 
eninde sonunda durup kalacağı yer kursağıydı. Ah-
met’in özgürlüğüyse Leyla idi. Leyla acele mi etti bi-
linmez ama kırmızı başlığı ve sepetinde kokusu tüten 
hayalleriyle bir başına ormana gitti. Gözü karaydı kır-
mızı başlıklı Leyla’nın. Gözü kara olanın hayallerine 
ulaşması tez olurmuş. Sonra Tanpınar’ı koydu yerine 
ve raflarda gözlerini gezdirdi. Bir Oğuz Atay romanına 
ilişti bu sefer gözleri. Elleri titredi. Aldı romanı diğer 
kitaplar arasından. Tutunamayanlar… Sahi özgürlüğü-
ne ne kadar tutunmuştu Ahmet, özgürlük demek ha-
yalleri demek değil miydi? Bir şeyler eksikti. Leyla onu 
okurken kendini kaybeder, odasından çıkmaz, o güzel 
yüzünü kimselere göstermezdi. Kendinde görmedi ha-
tayı. Cebinden özgürlük pusulasını çıkarttı. Gözleri bir 
ara pusuladan yere kaydı. Bir böcek ters dönmüş ince 
bacaklarıyla doğrulmaya çabalıyordu. Ahmet kendini 
hep böceğe benzetirdi. O anda yaşlanmıştı sanki. Saat-
lerini ayarlamış mıydı Leyla’ya? Olurdu belki. Buluşur-
lardı. Neden olmasındı? Yüzünü arkaya dönüp, sırtını 
metal kitaplığa verdi. Birden yaşlar süzüldü gözlerin-
den. Demek o da özlemiş ki gelmişti. Koşup sarılmak 
istedi, hareket edemedi, kaldı olduğu yerde.

- Hiç değişmemişsin. Hala kendini bir böceğe benzeti-
yorsun. 

- Leyla, diyebildi sadece.

- Seni özlediğim falan yok, hemen heyecanlanma. Ben 
sadece bir zamanlar sana verdiğim ve senin kıymetini 
bilemediğin pusulamı almaya geldim.

İstemsizce ellerinin arasındaki pusulaya baktı. Özgür-
lük pusulasına. Şimdi karşısında özgürlüğü duruyor. 
Birkaç adım yakın ona. Neden kıpırdayamıyorum diye 
soruyor kendine. Koşup sarılayım ona. Yeter başka 
Leyla’lar için kendi Leyla’ma kavuşamadığım diye he-
yecanlanıyor. İnanamıyor gördüklerine. Kapatıyor göz-
lerini, yine de görmeye devam ediyor. İnsan görmek 
isteyince gözlere ne lüzum var. Gözlerini tekrar açıyor. 

Leyla ayağa kalkmış, kestane gözleri sıcacık bakıyor. 
Yalnız, -di’li geçmiş zaman eklemeyi unutuyor bazı 
şeyleri unuttuğu gibi. Leyla beklediği gibi değil. Ahmet 
yaşlanıyor. Ağaçlar, yosunlu yönünü dönüyor, bir rüz-
gar esiyor. Rüzgar yayıyor sümbül kokusunu tavan ara-
sına. Ahmet içine çekiyor kokuyu. Bilmem kaçıncı defa 
burnu sızlıyor. Nasıl da özlemişti, yine de çıkmamıştı 
hiç sesi. Ciğerine doluyor gökyüzü, yalnız Ahmet’in 
gökyüzü Leyla. Gök aynı zamanda özgürlüktür. Martı-
ların sesi de özgürlükte yankı yapar. Bakıyor pusulası-
na, ibre özgürlükte takılı kalıyor. Bir gökyüzü daha ba-
şına yıkılıyor. Sümbül kokusu kesiliyor aniden. İnce bir 
kadın sesi doluyor kulaklarına, martılar suskun. Tekrar 
ve son defa bakmak istiyor pusulasına. Bomboş elle-
rinden yalnızlığa teğet geçen bir rüzgar daha oluyor. 
Serin okşayışıyla rüzgarın, Ahmet kendine geliyor.

- Hayatım, nerede kaldın?

Ahmet bir süre duruyor durduğu yerde.

- Geliyorum hayatım.

Diyebiliyor acemice. Leyla nerede?  Ya Melek?  Mele-
ğim nerede? Elinde bir özgürlük pusulası, ibre şaşmış, 
yerini yadırgamış bu gece. Birden kayboluyor elleri. Ne 
özgürlük ne pusula kalıyor geriye.  Ahmet mavi çizgili 
gömleğinin sol göğüs cebine yerleştiriyor hayal kırık-
lıklarını, Leyla’sını,  Melek’ini hatta martısını. Yalnız 
elinde bir sümbül var. Alay eder gibi bakıyor Ahmet’e. 
Ahmet susuyor. Özenle koyuyor sümbülü kitaplığın or-
tanca rafına. Az önce burada Tutunamayanlar vardı. 
Nerede benim gözlerim? Endişesini yutuyor Ahmet, 
yalnız sindirmiyor. Merdivenlerden inerken Leyla son 
kez sesleniyor ardından ama Ahmet duymuyor. Her 
şeye geç, her şeyde geç kalıyor. Yanlış zamanda yan-
lış yerde, yanlış yerde doğru zamanda oluyor. Her şey 
bu ikilemden kaynaklanıyor. Oysa özgürlük içimizde bir 
yerlerdeydi.

Ahmet hızlı adımlarla iniyor merdivenlerden. Herkes 
gibi hayatın akışına kapılıp önemli noktaları kaçırıyor 
belki.

- Oğlumuz hangi filme gitmek istiyormuş Karıcığım?

- “ Özgürlük Pusulası” diye bir filmmiş hayatım.
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BEYZA NUR SÖZEN

Yaslanmış haldeyim sert bir yere, biliyorum. Odun kokusu genzimde, 
acı bir tat dilimde. Sırada gözler! Açamıyorum göz kapaklarımı, san-
ki tüm dünyanın nefreti binmiş göz kapaklarım üstüne. Ama deniz-
de kum bende inat! Açıyorum tüm nefrete karşı gözlerimi. Kara bir 
oda ,aynı ahlarımız gibi. Doğrulmak istiyorum, yine aynı ağrı, sanki bir 
ananın feryatları kapaklanmış belime boynuma. Doğruluyorum, daha 
fazla yaş olmasın diye. O an fark ediyorum zaten akmış yaşlar.

Belime kadar kan ter ondan sonra. Ama bizde yalan olmaz hani, ger-
çekten kan, ter. Kıyafetlerimin üstüne sinmiş, tırnaklarımın arasına 
dolmuş,beynime çöreklenmiş kan,ter dört duvar odada. ‘’Ne oldu Al-
lah’ım?’’ diyorum. ‘’Ne ara bu hale geldik?’’

Kalkıyorum ayağa. Kalkmak gerek.
 
Fark ediyorum, çizmelerimin içine de dolmuş günahlar, ağır geliyor 
adım atmak. Ama atmak gerek. Duvarlara son bir kez bakıyorum, ‘’Bu 
sefer son.’’ diyorum. ‘’Vallahi de billahi de bir daha dönmeyeceğim 
aynı yere.’’ dümdüz yürüyorum hiç etrafa bakmadan çünkü biliyorum 
bakarsam yine dönerim bu izbeye. Şeytan tüyü var lanette, dönüp 
dolaşıp yine geliyorum!

Neyse çıkıyorum zor bela odadan. Kolay mı senelerin pişmanlığını ar-
dımda bırakmak. Sonra hiç bakmıyorum ama koridormuş merdiven-
miş. Dümdüz ileride bu sefer badem gözlerim. Çıkıyorum. En dışarı bu 
sefer hani. Burnumu uzatmak gibi değil bu sefer, tümüyle çıkıyorum. 
Ellerim, ayaklarım. Benden, bizden geriye ne bıraktılarsa tümüyle.

Yürüyorum umarsız. Düşünmemişim ki ne yapacağım, ne edeceğim. 
Mühim olan çıkmak, çıkmam gerek. E çıktık şimdi ne olacak? Yürüye-
ceğiz. E yürüyoruz. O zaman koşmak gerek, koşacağız.

Koşuyoruz bu sefer. Soluğumu çeviremiyorum bazen, varsın çevire-
meyeyim koşuyoruz ya. Tüm dünya çocukları gülümsüyor sanki öyle 
rahat akıyor kanım. Hiç çocuk düşmemiş hiç bomba atılmamış,sanki 
umutlar aynı bardaklar gibi hiç kırılmamış. Ben hiç o odaya gözlerimi 
açmamışım, kulaklarım hiç minik kızı üç dakikalık aşağılığın ciğeri ol-
muş babanın çığlıklarını duymamış.

Sonra bir an duruyorum, hiçbir şey yokken, soluğum iyi, bacaklarım 
yanmıyor. Bir anlığına gaflete düşüyorum,  duruyor, oturuyorum. Koş-
mak gerek. Yorulduğumu düşünüyorum. Bir serin meltem, uyuşuyor 
ayaklarım.

Uyuyorum.                                                                                                   
Uyumamak gerek.                                       

Susuyorum.                                                                                                                                                            
Susmamak gerek.

Uyanıyorum. Yaslanmış haldeyim sert bir yere, biliyorum. Odun koku-
su genzimde, acı bir tat var dilimde. Yine aynı yerdeyim.

Sırada çok şey var ama önce görmek lazım artık bazı şeyleri, dünya 
kör çoktan ama vicdan sağır değil ya. Önce gözler! Açmıyorum göz ka-
paklarımı sanki tüm dünyanın kahpelikleri sinmiş kirpiklerim üstüne.
Açmıyorum gözlerimi bu hainliğine.        
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Şehirde mavi ay efsanesi dolaşıyordu. Ama o gece dolunayı kimse mavi göremedi. Biri hariç..
Masal Şatosu dolunayı maviye boyamıştı ve herkes bundan habersizdi. Baba bir dilek tuttu ve annenin düşlerine 
serpiştirdi. Mavi ışıklar süzüldü annenin yüreğinden. Ciğerinde bir sızı hissetti. Irmaklar o gece uzaktan anne ve 
baba için aktı. Su deyince akla bir kez daha mavi geldi, sanki hayal kurmak için bir renge ihtiyaç varmış gibi. Bü-
tün şehir o gece aydan mavi olmasını bekledi. Dolunayı herkes gördü, maviliği ise yalnızca anne. Düşler şeffaftı. 
Yoksa suçlanır mıydı hiç hayalperestler ?

Annede gece körlüğü vardı. Yüreğinin bir köşesinde kızı için bir şato inşa etmişti. Gece karanlığı çöktüğünde 
anne, bu şatoya kızının yanına kaçıyordu. Kızını göremiyordu. Gözü, karanlığa alışmak nedir bilmiyordu çünkü. 
Ama telaşlanmıyordu anne. Göz alışamasa da gönül doldururdu boşlukları nasılsa. Yalnızca gözüyle gören, bilir 
miydi ki düşle dünyalar yaratmayı ?

Masal henüz dünyaya gelmemişti. Ama annenin içine doğmuştu. Saatlerin ayarsız olduğu bir evrendeydi o. Geç-
mişle geleceğin birbirine karıştığı bir iklimdeydi. Hayaller dünyasında yaşıyordu Masal. Masal’ın kulağına ezanı 
Zamani Efendi okudu. Ne de olsa o da Masal gibi henüz dünyaya gelmemişti.

Anne bir kızı olsun istemişti hep ve Masal ismini vermişti daha hayalinde yaşatırken sevmeye başladığı kızına. 
Böyle doğmuştu Masal, hayaller dünyasında. Nerede bir masumiyet parıltısı görülse Masal’a atfediliyordu. An-
nesinin tertemiz düşlerinde mavi ışıklar altında yıkanıyordu. Masal’ın kaderi koşulsuz bir şekilde annesinin elin-
deydi. Annesi Masal’ı gülerken hayal ettiğinde Masal gülüyordu, papatyaların arasında koşarken hayal ettiğinde 
Masal papatyaların arasında koşuyordu. Annesi Masal’a dokunamıyordu, Masal da annesine. Annesi Masal’la 
konuşabiliyordu, tabii duymak istediklerini hayalindeki kızına söyletmesine konuşmak denirse. Ağzı vardı ama 
dili bağlıydı Masal’ın. O yalnızca annesinin düşündüğü kadar vardı…

Bir gün annesi Masal’dan vazgeçti. Hayaller dünyasına gök taşı düştü o gün. Annenin düşleri sarsıldı. Masal 
çok korktu. Üstelik annesi Masal’ı korkarken hayal etmemişti. Korkudan dili çözüldü Masal’ın. Çok korkuyordu 
ve annesine sarılması mümkün değildi. Hayaller dünyasından bir an önce çıkması gerektiğini anlamıştı Masal. 
Yoksa annesi onu öldürecekti.

Hayaller dünyasında mavi ışıklar yanıp sönmeye başlamıştı. Masal, susuz kalmak üzereydi. Onun tek yaşam kay-
nağı mavi bir ışıktı ne de olsa. Karanlığa çalan bir düşte annesi onu yalnız bırakmıştı. Can çekişiyordu Masal. Biri 
onu kurtarmalıydı. Annesinden başka kimsesi yoktu ama Masal’ın. Biri annenin düşlerini maviye boyamalıydı.
Masal gözlerini açtı. Gök taşının üstündeydi. Etrafına baktı. Her yer maviydi. Masal’ın bilinci kapalıyken ırmaklar 
uzaktan hayaller dünyasına akmıştı gürül gürül. Masal bunun daha büyük bir banyo olduğunu düşündü. Yıkan-
mak için maviliğe atladı. Masal kurtulmuştu. Artık annesinden başka biri daha vardı, biri daha sevmişti onu, biri 
daha yaşatmıştı onu içinde. Masal’ı ölmek üzereyken o kurtarmıştı. Masal o maviliğe “Baba” dedi bu yüzden.

MASAL
BURAK TAŞÇI

OKURLARDAN GELENLER

Eğer sizler de eserlerinizle Çınaraltı dergisinde yer almak isterseniz 
sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Lealcinaralti
    ealcinaralti
F cinaraltidergi
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İşte buradayım. Etimle kemiğimle demek isterdim ama hala zayıfım. O vadolunan kilo almaları hala yaşaya-
madım. Kendime biçtiğim ömürden beş yaş büyüğüm. Çok daha öncekiler gibi bu son beş yılı da ne yapaca-
ğımı bilemeden geçirdim. Hayata dair son planımı tam yirmi beş sene evvel yapmıştım. Çok nasihat işittim, 
az nasihat ettim. Sözlerden ders çıkarılacak bir adam değilim. Neyse ki toy insancıklar görebiliyorum hala 
ve vücudundaki kırışıklık sayısı kadar bilge olduğun düşünülüyor bu hayatta. Nesiller arası çatışmalar nere-
deyse bir yıla inmiş durumda. Ben hala yirmi beş sene önce yapmadıklarımla dövüşüyorum. Yaptıklarıma 
karşı olan dövüşü çoktan kaybettim zaten. Sadece filmlerde olur dediğim durumlara inceden imrenmiş 
olmalıyım ki sadece filmlerde ve benim nefesimle kirlettiğim hava sahalarında olan haller içerisindeyim. 
Yirmi beş yıl geçmiş, tıraştan tıraşa baktığım yüzüm iyice tanınmaz hale gelmişti. Heyhat ! Limon kolonya-
ları da eskisi kadar ferah değilken tansiyon ilacının yanı sıra meybuz emecek değiliz ya! Havadan, karadan 
ve sudan devam eden söndürme çalışmaları küresel ısınmaya yenik düştü ve bölge gözden çıkarıldı : Bu 
yangın sönmez! 

Değiştim. Her şey gibi. Yıllarca işittiğim o “Unutursun , bir başkası çıkar karşına.” içerikli nasihatleri benim 
de edeceğim günler gelse de bana bu lafları edenlerin nasıl hissettiğini anlasam diye bekliyordum. Yirmi 
beş yıl geçti. O nasihatlerin hepsi palavra çıktı. Şimdi çaresiz kaldım. Bu yaştan sonra yalandan nasihat 
edecek değiliz ya sırf o hissi tatmak için! Baştan ayağa da yalan denilemez elbet. Başka kadınlar da oldu. 
Senden yaklaşık yedi sene sonra. Neyse ki hafızamdan bir şey kaybetmemişim. Unutulmaz kadınlar olduk-
ları için değil. Balık gibi hafızam olsaydı dahi seni şu yaşımda yine aynı berraklıkta hatırlardım. Olmayan 
kalıbımı basarım. Tanımaya uğraşmadım başka kadınları. Oturdum karşılarına ve hareketsiz bir biçimde 
beni çözmelerini bekledim. Ne kadarımı deşifre edebileceklerdi ve bu şifreli konuşmaların ne kadarı doğru 
kapıların tokmağını titretecekti? Kadınların en yücesini tanımıştım ve onlar sadece o yüceliğin belirli bir 
kısmının yansıması olabilirlerdi. Beklentilerim hep alçaktı ve hiçbirinde de şaşkınlık yaşamadım. Kadınlar. 
Sanki teninden akan her damla ter birer beden olup saçılmış yeryüzüne. Hepsinde senden bir şeyler var 
ama hepsini birleştirince sana çıkmıyor. Güzel şeyler de oldu ama hiçbiri o tütünün ekşimsi tadını ucuz 
çayla bastırmak kadar dostane olmadı. Yarım küp şekerler. Zor kırılan inatçı küplere karşı suni teneffüsler. 
Çocukken nadir gördüğü akrabasına bütün hünerlerini sergilemek isteyen çocuk edasıyla her şeyi hatır-
ladığımı belirtmeye çalışmak eğreti kaldı burada. Sen hatırlayamadıkların için hafızanı zorlama, edebiyat 
parçalamaya çalışmış herhalde deyip geç.

Yeryüzünde sayılı örneği bulunan kuşe kağıda basılı fotoğraf sahiplerinden biriyim. Artık her şey elektronik. 
Genelde sen tek başınasın. Seni objektifin arkasından izlemek dünyaya uzaydan teleskopla bakmak gibiydi. 
Birlikte olduklarımız da var. Bir tanesinin sağ alt köşesi yaralandı ama daha güzel bir hava kattı ona. Bir çift 
ayakkabın, kırk beş kiloluk çok genç zamanlarından kalma bir eşofmanın, yine aynı zamanlara ait siyah bir 
atletin, saçının üç teli, vefakar bir dostundan emanet olan çengelli iğne küpen, yastık kılıfındaki rimel izin, 
son görüşümde çantanın askısından aşırdığım tokan, beyaz şapkan, gülüşün, göz yaşların, kokun ve gider-
ken kucağıma uyandırmadan bıraktığın elem hala bende. Yaklaşık on on beş sene sonra bunlar durdukça 
hep yerimde sayacağım düşüncesi sarmıştı. Varabileceğim daha iyi bir yer göremediğim için ben de yerim-
de saymayı tercih ettim. Hiçbirine zarar vermedim.

CAN CUMUR

ÜÇ VAKTE KADAR
ÖLECEĞİM

OKURLARDAN GELENLER
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Bir ara mutlu olmanı dilemiştim. Tutmuş. Dilediğim onlarca şey arasından bu tutmuş. Neyse ki benimle bu dün-
yadaki bütün günahlarının cezası ödemiş bir insan olarak bunu sonuna kadar hakettin. Hatta çocuğun bile varmış 
sanırım. Ben sevmezsem, seni sevmeye çalışanlar boşa kürek çeker anca. Olsa olsa iyi anlaşmaktır o. Daha fazla 
detay için biyolojik fonksiyonlarım elverişli değildi, o sebeple konuyu değiştirmek durumunda kalmıştık. Ben de 
huysuz ihtiyar rolüne büründüm. Benden de beklenen bu olurdu senin de tahmin edebileceğin üzere. Yıllarca so-
murtkan bir surat ifadesi doğal halim olarak yerleşti yüzüme. Onlar ermiş muradına, hay ben böyle işin içine... Te-
lefonun tuşsuzu, internetin kablosuzu, bilmem neyin bilmem nesizi üretildi ama karpuzun çekirdeksizi üretilmedi. 
Sen de meyve tabağının yanında üç çatal götürmeye başladığından beri karpuz yemedim. Hiçbir lokantada, kafede 
‘Her zamankinden mi ağabey?’ cümlesini söyletecek kadar beni tanımalarına izin vermedim. Bol bol su içtim. Uy-
kumu düzene asla sokamadım. Yaşlı olmanın güzel tarafı düzensiz uykun yüzünden nasihat eden olmuyor çünkü 
bütün yaşlılar garip sebeplerden ötürü ya uyuyamıyor yada erken uyanıyor. Cefasını çektiğin o sabah uyandırılmış 
aksiliğimin yerinde yeller esiyor. Daha iyi mi daha kötü mü bilemiyorum ama artık sabahları uyanınca aksi değil boş 
oluyorum. (Lütfen fonetik hatalara düşmeyelim.) Trans hali gibi. İfadesiz. Günler yaşanmıyor, geçip gidiyor coğraf-
yamda. İnsanlık gelişiyor ama yeni çiçek türleri eklenmiyor lügatımıza. Güllerin en güzel hali halen goncayken. Sen 
ki çiçekler koparmaya kıyamayan, sulayan güzel. Ben ki buruk, kavruk ihtiyar bir adamım artık.

Adına film denilen her haltı izliyorum. İzlediklerimi bir daha izliyorum. Mutlaka izlemişsindir Schindler’in Listesi’ni. 
Hani orada bütün film siyah beyaz sadece küçük kız çocuğu renkliydi ya. Sen de dünya için o kırmızı montlu küçük 
kız çocuğusun gözümde. Güzel kitaplar çıkıyor ve bir fincan kahve daha yudumlatıyor insana. Bazıları şişe açtırıyor 
hatta. Sezen Aksu’nun şarkıları eskimiyor. Yirmi beş sene evvel bir gemi geçti içimden. Buzullar eridi ama sularım 
şırıldamadı bile. ‘Gemi sığındığı limanı özleseydi bütün dalgalara inat yine gelirdi.’ dedi ihtiyarın biri. Haydi oradan! 
Minicik yavrusu var onun artık, böylesi bize yakışmaz. Hatırlarsın güçlüydüm. Kolay lokma değildim. Bu yüzden 
hayat beni seninle sınadı. Çünkü başta türlü yıkılmazdım. 

Sanırım üç vakte kadar öleceğim. Pıhtılaşmış adın damarlarımda. İnsan sevdiğinin hayallerinde yaşamadığını an-
ladığı an ölüyormuş esasında. Öyle söylüyordu güzel bir sahnede oyuncu. Sıradaki ölüşüm formalite icabı. Bunca 
yıl içine etrafında gördüğüm bir çok kişiyi öldürmek istedim. Zor geldi ayrım yapmak, ben de dünyayı kara listeye 
aldım. Mirasımdır. Tez vakitte kelleleri vurula! 

Sanırım üç vakte kadar öleceğim. Bundan sonra kim severse bu dünyada seni ve beni hatırlayacak. Çünkü ben 
her kime baksam bize göre kıyaslıyorum kederi, sevgiyi ve yeşertilebilecek bütün hisleri. Senden sonra bile seni 
sevebildim. Tam yirmi beş yıl. Bu yüzden parçalanarak yaşlanıyorum. Bu yüzsüz çağda sen içimde duruyorsun 
büsbütün. 

Sanırım üç vakte kadar öleceğim. Tam yirmi beş yıl hiç masum olduğumu iddia etmedim. Sonuna kadar ellerim 
kana bulanmış haldeydi. Her keder kırıntısını alnımın teriyle kazanmıştım! Mutsuzluğumu yeterince hakedebilmek 
için yirmi beş sene boyunca her gün, yanlış yaptığım anlara yürüdüm kilometrelerce. Kuşlar.. Kuşlar yıllarca yürüse 
de uçmayı unutmazmış. Sen de uğra yuvana mutlaka. En kötü kapıdan bir seslen. 

Sanırım üç vakte kadar öleceğim. İnandırıcı değil sözlerim biliyorum. Yaşlıların neden çok rahat olduklarını şimdi 
anlıyorum. Şu anki o inandırmaya uğraşmama hali tamamen yaşlılıktan. Yine de o (c)umursamaz sandığın adam, 
aslında nefes alışına kadar aşıktı sana. Kimsen kalmadığında ben yine sana yuva olacağım. 

Sanırım üç vakte kadar öleceğim. Belki yağmur yağar akşama doğru, efkarlı olanından bir şiir patlatırız. 
Sanırım üç vakte kadar öleceğim. “Üzülme, hayatımdan çok daha değerli şeyler kaybettim.*”

(*Murat Menteş)
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