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Editörden.
Bir büyüdür yazı. Harflerle, sözcüklerle büyüler; büyüleniriz. Bir şiirin bir mısrasına özenip yazarız bazen. Ba-
zen de bir şiirin bir mısrasındaki bir sözcüğe… Bağıra bağıra söyleyemediklerimizi susa susa yazarız. Sabırla, 
aşkla, inançla...  Bazen bir kuşku tetikler bizi yazmaya, bazen bir sevinç, bazen bir acı. 

Yazmak bir umuttur. “Bir kitap okudum bütün hayatım değişti.” dedirtmek için yazarız bazen. Bazen de olama-
dığımız kişiler olmak için... Geleceğe bir işaret fişeği gönderirken geçmişin ruhunu kazırız sayfalara. Kelama 
can veririz Şeyh Galip gibi.  Can verdiğimiz kelamla anlamlanır aşk, yaşam.

“ İnsan içinde bir yabancı barındırır, yazmak işte o yabancıya ulaşmaktır.” diyen yıllarını yazıya vermiş Margu-
erite Duras’a ömrünün son demlerinde “ İstediğimi istediğim kadar söyleyeyim insanların neden yazdığını ve 
nasıl olup da yazmadığını hiç bulamayacağım.” dedirtir yazı. 

“Yazmasam deli olacaktım.” der Sait Faik. Yazmasam deli olacaktım dedirtir ona yazgısı. Ölüm döşeğinde 
“Daha yazacaklarım bitmedi.” der Dostoyevski.  Bir ömre sığmaz yazılacaklar. 

Monet’in kadınlarının söyleyemediklerini söyler, duyumsatamadıklarını duyumsatır yazı.  Mümtaz,  Nuran’a 
âşık olur. Suat’la cebelleşir, binlerce ağyarın kendisiyle birlikte Nuran’a meftun olduğunu bilmeden.

Zweig’da ve Mayakovski’de yıllarca kulaklarda çınlayacak son söz olur, trajedilerine şahitlik eden yazı. Zweig 
yaşadığı toprakları yaşanmaz kılan ve onu yurtsuz bırakanlara seslenir, Mayakovski Lili Brik’e. Lili Brik öze-
linde herkese...   Eşrefoğlu Rumi “Vücudu fani etmektir adı aşk.” der ve ölmeden önce ölmenin ilk nüvesi olur 
yazı. “Lili, beni sev.” der intihar mektubunda Mayakovski. Yalın ve içten:”Lili, beni sev.” Batılı öldükten sonra 
son söz olur yazı, Doğulu öldükten sonra arkası gelecek ilk söz. 

Yazı dün vardı, bugün de var ve yarın da var olacak. Siz bu satırları okurken hayatımıza yeni yazılar akmaya 
devam ediyor. Birinin bıraktığı kalemi bir başkası devralıyor. Yazılanın, okundukça çoğaldığını görmekse mut-
lulukların en büyüğü olsa gerek.

Sevgili Dostlar, bu sayımızda yazıya hep sadık kalmış, yaşadığı tüm zorluklara rağmen yazıyı hep hayatının 
merkezinde tutmuş Sait Faik Abasıyanık’ı dosya konusu olarak seçtik. Türk öykücülüğü denildiğinde ilk akla 
gelen isimlerden olan Sait Faik’in bu sayımızda yer verdiğimiz “Eftalikus’un Kahvesi” öyküsü,  yazan ve yazma-
ya öykünen gençlerimiz için adeta ders niteliğindedir. 

Dergimiz 5. sayısıyla yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarında yer aldı. Etki alanını içinden doğduğu kentten 
dışa taşıyan dergimize olan ilgi bizi işimizi daha iyi ve kusursuz yapmaya teşvik ediyor, gelecek sayılar için 
cesaretlendiriyor. Dergimize ulaşma isteği taşıyıp abone olmak isteyen dostlarımıza yakın bir gelecekte bunun 
müjdesini vermeyi umuyoruz.

Yazmaya ve yazıya olan inancın daim olması temennisiyle.

Resul ÇOBAN
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….Tramvay bekliyordum, sanırım günün son tramvayı olacaktı, ve bu saate göre çok doluydu du-
rak, şaşırtıcı kalabalığı haftaların. Çok kalabalık şehirler diyemiyorum artık çünkü kalabalıklığın 
değil karmaşıklığın kekremsi bir tadı var aslında üzerimizde. Yoğun değiliz aslında, sıkışığız, boş 
zamanların “ boş” dakikaları, mesai saatlerini sıkıştırıyor, ömrümün kadrolu işçisiyim ben de, ge-
çici memur statüsünde işçilik, geçici isçilik statüsünde memurluk. Emekli olmanın bedeli ise artık 
geçireceğin mesai zamanını boş, boş zamanı da mesai edinmeyi gerektiriyor. 

Tramvaya binmek için bilet basacağım sırada, tramvaya binmeyip kenarda bekleyen bir anne ve iki 
kızıyla göz göze geldim.  Benim binmeyeceğim bir tramvay seçip, son ana kadar bekleyip birden 
kalktılar ve gelen tramvaya koştular, adeta startını verdi parkurda biri onlara, anne o kadar dakik 
davrandı ki kenarda beklemesinin nedenin karşıda bekleyen bilet kontrolü yapan adama yakalan-
mamak olduğunu anladım. Zira üç kişiydiler, ve onları izleyen bir başka kadın bilet basmadıkları 
için onlara tepkiliydi. Annenin yüzündeki gururlu ve bütün dünyayı gözünün önüne alan çekirdek 
ailesini geçindirme telaşı, ve bu yüzden ona bilet bastırmayıp son ana kadar kenarda bekleten his, 
bilet bastığı için kendini haksız ve dünyanın tam içinde hisseden kadını yendi. Evet dünyada bazı 
hisler bazı hisleri yenerdi. Ve dünyanın tam içinde hissetmek fena bir duyguydu. Kalabalıkların bir 
güruhu haline getirirdi sizi, bir yerden bir yere taşırken bedeninizi “herkes” gibi hissettirirdi , her-
kes gibi hissetmek çok güzeldir aslında ama bu kadın için aynı şeyi söyleyemiyordum o an , yenilgi 
insanın içini kavurup aldığı maaşını , bilete verdiği parayı sorgulatıyordu zira ona…..

CEYDANUR SUDURAĞI

nagehan
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SENA YILMAZ

AYILMA
Gözlerim yeni yeni açılmaya başladığında etrafımda yaklaşık yirmi kişi vardı. Üstüm başım toz olmuştu, 
ayılmam için başımdan aşağı dökülen sular gömleğimde ıslanmadık yer bırakmamıştı. Neler olduğunu ha-
tırlamıyordum. Bayılmışım herhalde yol ortasında, inşallah karımı aramamışlardır, şimdi o kendi kendine 
bir sürü şey kurar, beni yine zorla doktora götürmeye kalkar diye içimden geçiriyordum ki ben yaşlarında, 
tanıdık yüzlü bir adam elimden tuttu. Telaşla beni kaldırmaya çalıştı. Çevremdeki insanlara ben arkadaşıyım 
tarzı bir şeyler söyleyip dağıttı kalabalığı. Nice zaman sonra kafama dank etti bu meçhul kişinin kim olduğu. 
Bizim Refik’ti bu. En güzel çocukluk anım, vicdan azabım, hayta Refik…

Bağırmaya başladı hemen:

-Ulan İbrahim! Seni böyle mi görecektim yıllar sonra?! 

Şaşkın şaşkın onun yüzüne bakıyordum, belli ki o da öyleydi. Eskiden de kriz anlarıma şahit olurdu hep. Ka-
derin cilvesi derler ya, Refik yine beni düştüğüm yerden kaldırmaya gelmişti ama bu sefer gerçek anlamda. 

-Refik! Bağırma bana Refik! Gel oturalım şuraya… Of… Ne işin var senin burada? Moskova’da işler yolunda 
gitmedi anlaşılan.

- İbrahim, hiç değişmemişsin be. Ölüyordun az önce oğlum, gidiyordun yavaştan. Hala iğneleme derdinde-
sin. 

Haklıydı, yersiz inatlarımdan dolayı bir hastaneye gidip de adını bile öğrenmediğim dert, ikinci kez vuru-
yordu beni. Ama ne yapayım özlemiştim Refik’i, takılmadan edemedim. Yirmi yaşına kadar birlikteydik biz 
onunla. Küçük bir ilçede birbirimize komşuyduk. Porsuk Çayı’nın büyüttüğü çocuklardık biz. Kavruk tenimi-
zin çirkinliğinden utanmadan hep daha iyisini isterdik, ama yine de hiçbir kötülük yoktu içimizde. Neyse, 
Refik’le sohbet ettik biraz. Aynı günün gecesi için de sözleştik, onu bizim mekâna götürdüm.

Anlaşılan yıllardır yüzüme gülmeyen talihim kendini bu güne saklamıştı. Neyzen Şevket Bey de buradaydı, 
Segâh makamından bir şarkı içeri buyur etti bizi. Eskileri yâd ederken gözüm Refik’in saçları arasındaki be-
yazlara takıldı birden. İster istemez müthiş bir hüzünle doldu içim ve çocukluğumu milattan önce yaşamışım 
hissine kapıldım. Anlaşılan çok uzun zaman olmuştu görüşmeyeli ve ikimiz de aradan geçen onca yılın yükü-
nü taşımıştık. Mecburduk buna çünkü bu yük, gençlik zamanlarımızdaki aptal körlüğümüzün bir bedeliydi. 
Teoride ütopya kadar güzel olan bu ülke, o zamanlar bir distopya kadar korkunç hale gelmişti. İkimiz de bir 
şeyler değişsin istiyorduk. Vatanperver evlerde yetişmiştik ve durumu düzeltme adına uçan kuşa borçlu his-
sediyorduk kendimizi. Bunun için de bir yola girdik ya da şöyle demeliyim iki farklı yola. O başka düşünüyor-
du ben başka. Fikirlerimiz alevlenince de birbirimizi vatan haini belledik. İyi bir şey yapmışız gibi uzun süre 
de davamızın arkasından gittik. Vatanı kurtaracaktık değil mi? Yok işte o iş hiç de öyle olmadı. 

Kutuplaşmalar, nefret söylemleri ortadaki sorunu daha da çözümsüz hale getirdi. Yıllarca ülkeyi kurtarma 
adına yaptığımız işler aslında ortalığı birbirine katmaktan, başımızdaki sözde liderlere hizmet etmekten baş-
ka bir şey değildi. İçimizdeki tüm sevgiyi tek bir fikre bağışlama körlüğü, her şeyden nefret etmemize neden 
oldu ve kin dolu, günah işlemekten korkmayan insanlar olduk. Sonrasında bütün bu suçların cezasını da 
çektik elbette. Keşke bu kadar cahil olmasaymışız da fırsat vermeseymişiz bunlara, keşke önce birbirimizi 
sonra kendimizi kaybetmeseymişiz, keşke birbirimize hançer değil de kalkan olabilseymişiz sanki o zaman o 
kara atmosferi kovarmışızlarla ve daha bir sürü keşkeyle doldurduk hayatımızı. 
 
Ödediğimiz büyük bedeller ve uzun yıllar sonunda üzerimizdeki toyluğu ve cahilliği bir kenara atıp bambaş-
ka insanlar olduk.

Nihayetinde Refik ve ben, birbirimizin yanında, yıllar önce olmamız gereken yerdeydik.
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“Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”
“Acıyı seven, arayan ve ona sahip olmak isteyen hiç kimse yoktur. Nedeni basit. Çünkü o acıdır…”

[MARCUS TULLIUS CICERO, De finibus bonorum et malorum, M.Ö.45]

Uçarı çocuklar tedirgindir. Tedirgin çocuklar umarsız…
Yaşamadan bilemezsin. Yaşamadan bir piyano resitalinin son prelüdünde herhangi bir yalnızlığın tam olarak 
hangi frekansa denk geldiğini, hiçbir zaman bilemezsin.
Bana yazılmadık bir hikâye anlat…

Korkak ve terli mendil satıcılarıyla tanıştım bir vakit, bir başka kentin bir başka yarısında. Sinkaflı bir şiir geçiyor-
du o gece ağız boşluğumun herhangi bir kılcal damarından. Siren seslerini yazgısı bellemiş kentlere aşinalığım 
belki de bundan…
Bana beklenmedik bir hikâye anlat…

Muallakta kalmış öykü satıcılarıyla tanışmıştım yine aynı gün, o başka kentin o başka yarısında. Çukurlu asfalt-
larla donatılmış bir peyzaj çalışması sürüyordu, tedirgin çocukların göğüs kafeslerinde. Bize bazı şeyleri eksik 
öğrettiler. Bize bazı şeyleri fazla gördüler…
Bana seçilmedik bir hikâye anlat…

Otuz yıl önce kendisine öleceğini söyleyen doktorun cenazesine giden adamla bir Çehov söyleşisinde karşılaş-
tık. İri kıyım ve öylece ölümsüzdü… Eski kanonik bir şair hüzünlü bir beyit söylemiş onlarca yüz yıl evvel:
“Perfer et obdura; dolor hic tibi proderit olim…” yani “Sabret, bu acılar bir gün işine yarayacak…”
Bana görülmedik bir hikâye anlat…

Gözyaşları yerkürenin kaderi midir diyorsun? Hangi kutsal kitapta acılarla yaratısını sınamaktan bahsediyor, 
hangi tanrı? Damıtılmış kaderlerden neyi arındırıyor, bütün eksiltilmiş arkadaşlıklar? Ve sen daha şimdi Tan-
rı’ya zihnini emanet etmedin mi, şuracığında gecenin? Ve daha demin, yeniden doğan herhangi bir acıya tanık 
olmadık mı herhangi bir orta doğuda?
Bana sezilmedik bir hikâye anlat…

“Kimseye içini açma…” diye öğütlemişti annem bana çocukken. “Kimseye yaralarını anlatma…”
Besbelli, tecrübeyle duvarlara sabitlenmiş dolapların içinde saklıyordu ninem, ölüm kokan çocukluk anılarını.
Bir tren kazasıdır aslında büyümek… Her şeyin üst üste gelmesi böyle bir şeydir… Önce bir şeyler devrilir için-
den, sonra da hepsi…
Bana onulmadık bir hikâye anlat…

“Aslında…” diye başlayan cümleler kurmaktan korkarım ben aslında. Gardıropların üzerine kaldırılan kahveren-
gi bavullar, bana da hep hüzünlü gelir. Sana kimsenin cinayetini üstlenmeni öğütleyemem. Çünkü biliyorsun, 
yolların üzerinde uçuşan kuşlar, aniden ölür…
Bana duyulmadık bir hikâye anlat…

Annem öldü. O gece onun yastığında uyudum. Yanağında. Kalabalık dağıldı sonra. Acı kaldı bir tek. Çocukken 
“Seni buramda taşıdım” demişti annem karnındaki sezaryen yarasını gösterirken bir keresinde. 
“Buramda. İçimde…” 
Sanırım şimdi ben onu buramda taşıyacağım. Buramda. Karnımdaki o derin boşlukta. İçimde… 
Bana kesilmedik bir hikâye anlat…

Lanetlenmiş toprakları armağan bilen çocukları anlattım sana. En saf yerini kendime ayırdığımı anlattım. Bili-
yorsun, ben mahalle aralarını balkon demirlerinden izlemiş herhangi bir çocuğun yıllar sonraki haliyim.
Bazı şeyler bazı kentlere bazen çok geç gelir. Bazen güneş, bazen hüzün, bazen düş. Boş ver sen şimdi bunları 
ve iyisi mi sen; Rüzgârı duyumsa, güleç yüzlü çocukları hatırla, yalanlara inan, hüznünden arın. Ziyan edilmiş 
bir yarım ekmeğe benziyor bak işte hayat.
Bana bilinmedik bir hikâye anlat…

HIDIR MURAT DOĞAN

BANA BİLİNMEDİK BİR HİKÂYE ANLAT
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O gün çok ağlamıştım. 
Gitmek de en az kalmak kadar zordu.
Durdum, bir daha koştum; 
Yetişemedim yaşamaya

Belki ben yalnız seni tanıdım 
Bu kocaman dünyada
Belki herkesi avcumun içi gibi biliyorum

Dolaştım gözleri, sesleri, hayalleri
Yaralandım, bir gece vakti ben neden iyileşemiyorum
Bilirim yalnız kelimeler tedavi eder insanı
ama
Bilinmez kelimelerin ne kadar yer kapladığı yürekte 
Bilinmez sadece sesinle sulanan çiçeklerim 
Görünmez benim havadan sudan telaşelerim

Belki ben yalnız seni tanıdım 
Bu kocaman dünyada
Belki herkesi avcumun içi gibi biliyorum..

NURHAN KULAKSIZ

BELKİ

belki intihar eden Metin Kaçan gibi
bir ağır roman bırakırım arkamda
kolera sokağını anlattığım
dervişlerin ve müptezellerin çıktığı
gacıların çamaşırları kirli sularda yıkayıp
sabaha kadar erkeğini beklediği kolera sokağında
imparatoriçe locasındayım
delikanlılar elinde sustalı ahkam kesiyor
güya erkek oldular ya, mahalleliyi koruyorlar
oysa sabahtan akşama dumanlananlar da kendileri
işte pislik içinde koşuşturuyor çocuklar
ilk cigaraları ellerinde
gılı gılı salih bir ceket almış mahallenin terzisinden
aşık da olmuş üstüne üstlük bir konsomatrise
efkârı kendine yeter olmuş
çalgılar çalıyor yazarken bunları İstanbul’un Kolerasında
pislik  ve çöplüğün ortasında
gizler örtülmüş duvarların arkasında
kolera sokağının imparatoriçe locasındayım

AYŞE EDA AYNALI

kolera sokağının 
İmparatorİçe locası
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EL İF IŞ IK

VENÜS’TE 5 
ÇAYI
Sevmeye hazırsan, başlayabiliriz
dünyanın bir parçası mı olayım,
Yoksa tiyatronun kendisi mi?
Görmez benim gözlerim bütünü
Parçaya inmek lazım.
En derinden kendisini sevmek 
Saçlarını, parmak boğumlarını.
Seviyorum dünyayı, seni, hücrelerini
Varoluşundaki müthiş mucizeyi
Elbet bir gün biter bu oyun
Ama biz dünyanın ta kendisiyiz
parçalanmaya hazır bir atom
bir magma 
belki de güneş
toprağın bir parçası 
elbet bir çürükçül.
Ve ayaklarımın altındaki mutlu kar gıcırtıları
Lazım mı bize başka sebep?
Evet, işte tam şimdi 
Sevmeye hazırsan, başlayabiliriz.
Bir Venedik olmasa da Venüs’ de güzeldir bence
Ya da ölü bedenlerle 5 çayı
Gidelim,
Bir plankton olalım, koskoca okyanusta
Görünmez hayatın görünmez zamanında
Parçalanan atomun 
parçalanamayan nötronu bizimkisi
Sebep göster bana parçalanmak için
Ve eğer,
Korkuyorsan gerçeklerimden
Devam ediyorsan tiyatroya 
Bil ki sevgilim,
Bir çürükçül olsam seni yemezdim.
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İ LAYDA UÇAK

MEÇHUL OLAN                            
Yerdeyken gökteydi
Zaman geçmez, ilerlerdi
Buz tutan bakışların kalbi
Falcıya geçmişi gösterdi.

Meçhul olan isyanı denedi,
Yenildi.
Uyum istedi,
Delirdi.
Kabulleniş miydi kader mi?
Boyun eğdirdi.

Tırmanışı özgürlüğe
Bin Safirli Vefa Dağı’ndan
Çağlayanlar ardında kader
Susamaksa beter.

Kapalı gözlerde karaltılar
Kızılken bal mumuyla eğrildiler
Kaplama inci tanesi, kızıl kumlar
Yanan bir deniz iken soğuktular
Bal rengi gök akarken yağmur,
Uçuşurken toz tanecikleri parlak,
Kahramanlara taç takan kuşlardılar.
Boynundan okyanuslar taşan atlar
Gücünü vermekten alan kristaldiler.

Belki yaşadılar
Ama asla ölmediler.
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Her dakika farklı bir çehre başını saate çeviriyor ve hayatını akrep ile yelkovana göre düzenliyordu. Uyku zamanı, 
okul, randevuları, gizli kaçamaklar... Tüm bunları o iki çubuğun arasına göre ayarlıyor. Dakikliği ile övünüyor, geç 
kalanları kınıyor. Ama hiç kimse akrep ile yelkovana şükranlarını sunmuyor. Çünkü saate bir tebessüm bahşetme-
nin kendi değerini düşüreceğinden endişeleniyor. İnsanlık böyle. Kibirli. Üç yaşındaki çocuk bir karıncaya kibirli, 
on altısındaki tüm dünyaya, kırkındaki tüm evrene. Bazılarının bakışlarından bir duman gibi süzülüyor. Kimisinin 
damarlarından gürüldeyerek akıyor bu his ve ne insanlar gördüm derisinin gözeneklerini bile hırs bürümüş, ruhunu 
şeytana kaptırmışçasına tırmanıyor toplumun en üst basamağına. Zaten iyiler altındakileri ezmeye fırsat bulamamış 
kötülerden başka nedir ki? 

Duvarı rutubetlenmiş, şimdilerde çok da uğranmayan bir müzenin en son koridorundaki anlamsız bir tabloyum ben. 
Anlamsızım diyorum çünkü bunu gelen bir ziyaretçiden duydum. Kendimi görmedim hiç. Hiçbir zaman sizin gibi 
ayaklarım, ellerim, başım, saçlarım olmadı. Belki de en önemlisi sizin gibi bir kalbe sahip değilim. Duvara sabit öyle-
ce duruyorum. Gelen tek tük ziyaretçinin bahsettiği güneşin ne olduğunu ya da “hava çok soğuk” denildiğinde neyin 
kastedildiğini bilmiyorum. Bu haksızlık! Siz arsız insanlar hak etmişken üç boyutlu olmayı ben, sevgili ben, anlamsız 
çizgilerden ibaretim. Üzüldüğünde kaçıp gitmek, sinirlendiğinde duvara bir yumruk atmak, dertlerin yanaklarından 
bir gözyaşı olup akıp gitmesi, koşarken telaşın verdiği o korku ifadesi. Ne büyük güzellik! Ne yüce yaratılış böyle! 
Bana bunları bir günlüğüne bahşetseler hiç durmadan dünyanın sonuna kadar koşardım ve dünyanın bitişinde öyle-
ce oturur ayaklarımı aşağı sarkıtır ve güneşi izlerdim. Oysa aranızda kendini hamam böceği gibi hissedenler varmış. 
Varoluşunun kıymetini bilmeyen nice insan varmış. Ne utanç verici! Bomboş bir günün akşamı müzeyi gezen bir 
adam hatırlıyorum. O kadar uzun süre gezmişti ki unutmak ne mümkün. Görevliye Adem diye bir adamın hikayesini 
anlatmıştı. İnsanı ilk o zaman tanımıştım. Kıymet bilmeyişini yadırgamıştım. Gelen orta yaşlı çok da güzel olmayan 
bir kadının arkadaşına oğlunun adam öldürdüğünü anlatması da hiç gitmez düşüncelerimden. İnsanlar bulunduğu 
kutsal bedeni hak etmiyordu. Karar vermiştim o gün buna. Bir de sevdiği kadın onu sevmiyormuş diye kendi haya-
tını sonlandıran birini duydum. Tuvalimin ipliklerini diken diken etti bu olay. Ne olmuş biri seni sevmiyorsa. Yıldızlar 
varmış ama. Yıldızlar herkesi severmiş. Öyle duydum. Kimdir, neyin nesidirler bilmiyorum. Ama afilli adamlarmış. 
Bir gün eğer ben de geçersem üçüncü boyuta, ah ne düşük ihtimaldir ne canımı acıtan bir ihtimaldir, bir gün ben de 
gelirsem oralara yıldızlarla muhabbet ederim herhalde. Bir de kumral saçlı, yeşil gözlü bir kadın olmak istiyorum. 
Daha ilk yerleştiğimde bu müzeye karşıma geçip bana derin derin bakan yeşil gözleri hiç unutmam. Adeta tuvali 
delip geçmiş;  duvarı, ötesini; geleceği, geçmişi görmüşçesine bakmıştı bana. Hiç unutmam. Yeşil gözler ah o yeşil 
gözler… Ne güzel gözlerdi onlar. Belki o gelen, bir yıldızdı aslında. Bilmiyorum.

Duvarı rutubetlenmiş, şimdilerde çok da uğranmayan bir müzenin en son koridorundaki anlamsız bir tabloyum ben. 
Sadece bir tablo.

BEYZA NUR KARAAĞAÇ

YEŞİL GÖZLÜ TABLO
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Yerden korkan his zerrecikleri
Zifiri duyumsamalarla katılıyor organlarıma
Dünden beri ne kaldıysa farkına varılmadık
Sendeleten o korkunç saflık
Asfaltlardaki karanlık
Tütünlerle yitmeli

Yüreğime dargın 
tedirginlikler havzasında
medeniyetler yaratabilirim
Onları devrimlerle aydınlatıp,
Sadakatle kurtarabilirim
Gülmeye mazurken
Medeniyetlerimin çöplüğünde
Kalıntı mazeretler bulabilirim
Eğer bulabilirsem 
Onları
Irmaklardan tabutlarda tütsülerim

Nefret mürekkeplerinde dikenlerle oynayıp
Dikenlerle uzun eller avında
Görebilirsiniz bazen beni
Beni göremezsiniz mercan kayalıklarında 
Süslü, çıplak, ışıksız
Balıkların huzurunda
Beni göremezsiniz 
Yargı havuzlarında
Beni göremezsiniz 
Tevrihi kadim olmuş
Dipsiz kuyularımda
Beni göremezsiniz
Peygamber özleten
Yazgı çeldirme namazlarında

Çığlıklarımın hedefi geniş,
Sürati kağıtlarca kısıtlanıyor
Kelimeler yoğun,
   yorgun heceler sınanıyor
Zavallı çoğul ekleri...

DEVRİM ILGAZ KARAAHMET                                                 
ÖDÜNSÜZ

Zan altında tüm mahcubiyetiniz
Hücum mızrakları savrulsun!

Savulun!
Dünyanın nefesini kısan
Sirenleri ve renksiz gökkuşağını
bir çırpıda
korkmadan içen insanlar

Onlar ki ölümden korkarlar
Kinlerini gülüşlerinde saklarlar
Onlar ki
Tebalarıyla kavrulurlar

Ey seslenişlerimde hacim bulunduran yüce mahluklar!
Gelin saplayalım o mızrakları 
saplayalım birbirimize
Yankılar
yankılarınız emrime zümrüttür
Ve
Her çağrı parlayıştan doğar
Parlarsanız
Hatta bilerseniz mızrakların ucundaki kavlanan cesareti 
Veballerim üzerinde
Çağrışan ankalar
Kadar olursunuz

Nihayet sen,
En soylu zümrüdüankam
Arzularımın doğrultusunda
sana 
ve 
isminle kesişen takım yıldızlara

Bir ödünsüz şiir daha:

“Zarlar dökülmeli başucumuzdan 
gök kürenin en kutlu gizlerine,
Artık gezegenleri öpmeliyiz!”
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Yaşasak anı değerli kılabilir miyiz yoksa anın değeri kavranılamayacak kadar kasvetli bir gün mü kararsızlığı içinde-
yiz. Karar vermekte bir maharet yok oysaki. Toparlanıyoruz beklentilerin ağırlığı ile. Çantanın işi kolay da benimki-
si biraz sarsak. Belki de hazır değiliz belediyenin tahtası eksik bankından kalkmaya. Kime uzandığını bilmediğimiz 
gün ışıkları ve kısık gözlerimizle ayaklanıp sendeliyoruz. Alışkınız biz kuvvetli rüzgarlarda muhtemel sallantılara. 
Biz terk edilmenin ağırlığı ile yaşamaya alıştık da bir tahtası eksik bank bu yükü omuzlarını dik tutarak taşıyabile-
cek mi bilmeden.

Öylesine özgürüz ki tereddütlerimizi bile unutuyoruz. Ayrılıyoruz, bir oluyorum. Leyla’ya yolculuğum başlıyor. 
Gençliğimin kırıcı yanı olan toyluğum ile muhakkaktır ulaşmam. Burnumda sönmüş bir kibrit, gün ışıklarının 
acımadan kavurduğu buğdayların kokusu. Teninin kokusunu anımsatıyor bana, burnumu oldukça yetersiz hisset-
tiriyor.

Silkeleniyorum; hala sigara izmaritleri ile dolu bir sokakta, terk edilmeye hazır olmayan bir bankın sızısı ile diki-
liyorum. Solup gidiyor anımsadığım tenin, yetersizliğim. Yolculuğum başladığı yerde bitsin istemiyorum. Varolu-
şunu kaburgalarımda hissedecek kadar sımsıkı sarılıyorum. İlk özgürlük hissimi seninle tattım ya Leyla hatırlar 
mısın? Ben daha dünmüş gibi anımsıyorum. Belki de tek ve can dostum olman, belki de... Çadırımızın yanına uza-
nıp bulutlu geceyi izlemiştik ya beraber, gözlerindeki umut bana hayallerimi verdi. Zifiri karanlığa inat parıldayan 
gözlerinde yıldızları gördüm o gece.

Sanrılarımı soluma alıp kaldırıma çıkıyorum. Sağ tarafımda kurtulamadığım vicdan azabım var. Ya bank yalnızlığı 
damarlarındaki morfin kadar çok hissediyorsa? İçkiyi fazla kaçıran gençler için bir tahtasını feda eden bank, varo-
luş sancısı çekmiyorsa? Yağmur sonrası üstüne oturan mor elbiseli kadını uyarmayı ne kadar istediyse de nefsine 
yenildiyse? Kadın ayağa kalkıp gitmeye teşebbüs ettiğinde bıraktığı ize bakmış, tatmin duygusunu hissetmiştir. Bu 
da onun şahsi vicdan azabıdır belki. İçkinin dozajını asla hissedemeyen gençlere bu yüzden izin vermiştir belki de. 
Varsayımlarımın hepsinin kendi çıkarıma olduğunu bilmezden geliyorum.

Ah be Leyla sana benzemeye bayılamıyorum! Kişisel cehennemimi yaratıyorum her saniye kendi kafamda. Dante 
geliyor bir an aklıma. Cehennemde başlayan yolculuklara umut vermişti o da senin gibi. Gözlerine sığınıyorum. 
Adımlarımı hızlandıramadan telefonum titriyor, ben de titriyorum. Ayaz beni tüketmeye çalışırken neyse ki diren-
mişim. Hamasetle dolu dolmalar, asrın sultanı ile beni beklemekteymiş. Adımlarım bu haberle hızlanıyor, bankı 
aklımın gerisine itiyorum. Kendimle hesaplaşmalarım beni yıpratıyor. Çözüm odaklı değilim işte. Hesaplaşmalar 
sonuca varamıyor. Sonuca varmasını da bizzat engelliyorum. Bir işi yarım bırakırsam tamamlamak için zamanım 
olur gibi geliyor. Sanki ilahi güce karşı çıkıyormuşum gibi hissettiren bu tavrım büyüklerimce görmezden geliniyor.                                                  

Rüzgarı arkama alıyorum, destek kuvvetli. Yolculuğumun daha çok başındayım ama üstüme bir yorgunluk çökü-
yor. Donakalıyorum, yanımdan geçen kadına iri ve oldukça kahverengi gözlerle bakakalıyorum. Otuzlu yaşlarının 
başında gözlerinin çevresinde oluşan çizgilerini izliyorum, sahi mor elbiseli kadını andırıyor. Duraklamama izin 
vermiyor desteğim. Tutunmama izin vermeden sürüklüyor beni. Daha ilerlemeye hazır değilken başka bir kirli ay-
dınlatılmamış sokakta buluyorum kendimi. Kahkahanı duyduğumu sanıyorum. Onu da geçiyoruz. Hedefimin far-
kındalığını kaybetmişim artık, sadece yeşil bile kalamamış bankı hatırlıyorum. Direniyorum çatıların direnemedi-
ği lodosa. Konu vicdanımı rahatlatmak olunca ne dostluk kalıyor Leyla, ne de asırlık sultan. Adem’i taşıyoruz her 
birimiz damarlarımızda. Hataların bedellerini aklımızdan çıkarmıyoruz ama hatayı hasbelkader de olsa yapıyoruz.

MERVE BAYRAK

                                                 sanRI
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MERT FIRAT
RÖPORTAJ: 
BEYZA NUR KARAAĞAÇ
AYŞE BAŞAK ÖZDEMİR

Oyuncular yüzleri ve davranışları ile ne kadar 
tanınan insanlar olsalar da bir de bu madalyo-
nun görünmeyen yüzü var. Bize halktan biri olan 
Mert Fırat’ı tanıtır mısınız?

Ankara doğumluyum. İstanbul, Bodrum, Alanya, 
Antalya, Ankara olmak üzere ilkokulu beş farklı 
yerde, beş farklı okulda okudum. Dört kardeşiz. 
Bir ablam; bir erkek, bir de kız kardeşim var.

Mert Fırat’ın duyunca çok şaşıracağımız bir hobi-
si/özelliği var mı?

Duyunca çok şaşırır mısınız bilmiyorum ama ye-
mek yapmayı çok severim.

Her insan bir işe atılmadan önce geleceğe yöne-
lik hayaller kuruyor. Siz ilk oyunculuğa başladı-
ğınızda geleceğe yönelik hayalleriniz nelerdi? Bu 
hayallerin yolundan mı gittiniz yoksa hayat size 
bambaşka bir kapı mı araladı?

Hayallerimin yolundan gittim diyebilirim. Gelece-
ğe yönelik hayallerim arasında senaryo yazmak 
vardı. Bu hayalimi gerçekleştirdim.:) Senaryosunu 
İlksen Başarır ile birlikte yazdığımız üç sinema fil-
mimiz var. “Başka Dilde Aşk”, “Atlıkarınca” ve “Bir 
Varmış Bir Yokmuş”. Arkadaşlarımla kolektif bir 
şekilde tiyatro yapmak istiyordum. Öyle de oldu. 
Onu kurumsallaştırıp Türkiye’nin dört bir yanında 
gönüllü, nitelikli tiyatro yapan grupları harekete 
geçirmek en büyük hayalim. Onun için önümde 
çok uzun bir yol var...

İlk oyunculuk yıllarınızı sorduk yine gençliğiniz-
den devam edelim. 17 yaşında ve geleceği güzel 
yerlerden habersiz olan Mert Fırat’a neler de-
mek isterdiniz? 

Sakin ol, her şeyin zamanı gelecek derdim. 

Bugüne kadar çok sayıda projede yer aldınız ve 
biz izleyiciler her karakterle sizi özdeşleştirdik. 
Fakat sizin kendinize daha yakın hissettiğiniz, 
özümsediğiniz bir rol oldu mu?

Beni Unutma filminde canlandırdığım “Sinan”ı 
kendime yakın hissetmiştim.
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Sinema-Televizyon sektörü yoğun ve emek isteyen bir alan. Siz bu işle uğraşırken kendi sosyal yaşamanıza za-
man ayırabiliyor musunuz?

Sosyal yaşamıma çok fazla zaman ayıramıyorum ama benim için sosyal yaşam da işimin kendisi aslında. Bu tempo-
yu seviyorum.

Kelebeğin Rüyası filminde canlandırdığınız şair Rüştü Onur karakteri biz edebiyatseverler için çok saygı duyulası 
ve duygulandıran bir roldü. Bu rolü canlandırmak sizin edebiyata en önemlisi şiire bakışınızı nasıl etkiledi?

Ben zaten Rüştü Onur’u oynamadan önce de şiirle ilgilenen, şiiri seven birisiydim. Fakat benim için cevabı en 
önemli olan “bir şair şiiri nasıl yazar” sorusuydu. O soruyu bol bol düşünüp uygulamalı olarak gördüğüm bir süreç 
geçirmiş oldum. Edebiyatı, şairi anlamak açısından bana çok katkısı oldu. Anladım, çözdüm diyemem ama en azın-
dan Rüştü Onur’a neyin şiir yazdırdığı hakkında bir fikrim var. 

Sinema hayatınız bir yana oyunculuğa ilk tiyatro ile başladığınızı biliyoruz. Sahnelerden kamera karşısına geçme 
kararını nasıl verdiniz?

Ben sinema ve tiyatroyu birbirinden ayırmıyorum. O yüzden buna karar vermedim. Sinemayı da tiyatroyu da zaten 
yapmak istiyordum. Oyunculuk kararımın içinde tiyatro ya da sinema yapacağım gibi bir ayrım yoktu. İkisi de be-
nim için çok değerli. 

Oyunculuğunuzun başlarında ya da şu anda kendinize model aldığınız bir oyuncu var mı?

Model olarak aldığım demeyeyim de beğendiğim oyuncular var. Philip Seymour Hoffman,  Sean Penn, Robbie Wil-
liams ve Heath Ledger beğendiğim oyuncular arasında..   

Dünya sinema ve televizyonu (örneğin Hollywood) Türkiye’ye kıyasla daha farklı bir yolda. Bu cemiyette Türki-
ye’nin yeri ve gelişimi ne yönde?

Dünya pazarına en çok dizi satan ülkelerden biriyiz. Artık sinema filmlerimiz de dizilerin yarattığı etki ile çeşitli ül-
kelerde gösteriliyor. Sinema filmlerine gereken önem ve destek yeniden verilmeye başlayınca daha da iyi olacak. 
Filmlere verilen destekler politik tercihlerle değil de emek doğrultusunda, kalitesi, niteliği doğrultusunda verilince 
daha iyi olacak. Son üç yıldır sadece politik perspektiften destekleniyor.

Biz okuyucular ne kadar hoşlanmasak da kitaptan filme uyarlanan eserlerle karşılaşıyoruz. Okuduğunuz kitap-
larda “Ben oynasam ne güzel olurdu.” dediğiniz bir karakter oldu mu?

Evet oldu. İlk aklıma gelenleri söyleyeyim; Korkuyu Beklerken’i, Tutunamayanlar’ı ve Aylak Adam’ı okurken çok 
etkilenmiştim. 

Senarist olmak, tüm anlatılmak isteneni 2 saate sığdırmak ve bir yandan insanları memnun etmek zor ve uğraş-
tırıcı bir iş. Size göre oyunculuk mu senaristlik mi daha ağır bir iş?

İkisini birbirinden ayıramam. İkisinin de ayrı ayrı zorlukları var, ikisi de ağır iş bence.  

Kendi yazdığınız bir senaryoda mı yoksa başka birinin senaryosunda mı oynamayı tercih edersiniz?

Başkasının senaryosunda oynamayı tercih ederim. 

Yakınlarda yeni bir projeniz var mı?

Evet. Yavuz Turgul’un ve Cem Yılmaz’ın sinema filmlerinde rol alıyorum. Onların dışında önümüzdeki sezon için 
hazırlandığım bir oyun var.  

Sinema ve tiyatronun yanında güzel sesinizi de birkaç parçadan duyduk. Müziği bir meslek olarak yapma gibi bir 
gelecek planınız var mı?

Meslek olarak yapma gibi bir gelecek planım yok. Fakat fırsat buldukça şarkı söylemeyi seviyorum. 

Bize ayırdığınız zaman içi tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum ve son olarak hayatınızı şekillendirmenizi 
sağlayan bir aforizmanız, felsefeniz var mı?

Ne zaman ki aşk biter o zaman yorulur insan. O yüzden yorulmaya fırsatımız yok; oyunculuk aşkımızın, sanat aşkı-
mızın bitmemesi için.
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Bir şey yapmam gerek. Kafamın içindeki sinsi boşluğu 
doldurmam gerek. Karmaşa insanı meşgul, boşluksa 
deli eder demişler.

- Kim demiş?
- Ben, demin uydurdum.

Geceleri de kendimle konuşuyorum. Gündüze taşıra-
mam. Yalanlar söyleyebilirim geceleri. Ay ile konuşu-
yorum diye. Ne de olsa gece örter yalanlarımı. Gün-
düz söyleyemem. Kafam karışır. Buldum! Kitap falı. 
Sinsi boşluk düşmanı. Sonsuz kitabın arasından kade-
rimi söyleyecek kitabı bulurdum. Sonlu bir kitaplığım 
olmasaydı. Deneyelim.                                                      

Sağdan beşinci kitap.

- Neden soldan başlamadım?
- Bilmem, canım istemedi.

Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı. Seslice demiştim ki bu 
kitap merak ettiriyor. “Öyle deme.” dedi bir arkada-
şım. “Falanca akımıyla yazılan kitaplar merak uyan-
dırmaz.” Ona güvenirim de Yusuf Atılgan’a güvendi-
ğim söylenemez.

- Neden mi?
- Neyse ne.

Altmış ikinci sayfa, dokuzuncu cümle: “Ben…”. Bunu 
beklememiştim. Pek karmaşa yaratmadı da. Hayatım 
kadar eksikli bir cümle. Yusuf Atılgan’a güvenmem. 
Pek kahin biri değil.

Kaos istiyorum. Kurtarın beni bu boşluktan. Belki de 
sonraki fal bunun devamıdır. Ortadan üçüncü kitap.

- Ortayı nasıl belirleyeceksin?
- Karışma işte.

Turnayı gözünden vurdum. Kaderin oyunu. İçimiz-
deki Şeytan’ı Sabahattin Ali’nin. Bundan sonra asla 
falcıya para vermem. Seksen yedinci sayfa, on beşin-
ci cümle. Sayfada on beş cümle olduğunu nereden 
biliyorsun? Risk budur ya, bilmiyorum. Sayfa yarım 
cümleden başlıyor.

EZGİ Y ILMAZBAŞ
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- Onu da sayacak mıyım?
- Kaderimle oynuyorsun, yapma!

Gerilmeyelim, sayfayı değiştirelim canım. İnsan kaderini elbet sayfa değiştirerek değiştirebilir. Yüz otuz üç olsun. Tam 
isabet. Değilmiş. On dördüncü cümlenin yarısında sayfa bitti. Yazılı kaderi değiştiremem ki.  Sabahattin Ali şiir yazar 
mıydı? Ekseriyetle. Kelimenin anlamına yazdıktan sonra baktım. Genellikle mi yazardı bilmem ama yazmış işte. Dur 
dur, kaderimi unuttuk. Sigarayı bırakanlar gibi tertemiz bir sayfa açıyorum. Sigara içmem. Çakmak biriktiririm.

- Konumuz mu?
- Sanane!

Yüz yirminci sayfa, ikinci cümle: “İki aydır bu böyle devam edip gidiyor.” Zaman ne hızlı vallahi. İki aydır kendimi kur-
taramamışım. Bilge adammış, görüverdi.

- Aşık mı olsam?
- Senden olsa olsa kaşık olur. Bir şeyler karıştırırsın.
- Sus!

Hocayla kavga etmiştim. Aşkın imkansızlığı üzerine. İlahi aşktır işin aslı demiştim. Delirdi. Delirmek kolay tabi. Zor 
olan delirmemek. Sezai Karakoç seksen iki yaşında. “Uzatma dünya sürgünümü benim.” demiş En Sevgili’sine. Hala 
yaşadığına göre. Eeee. Allah bile imkansız aşkı seviyor işte. Hoca da bunu biliyordu. Delirmiş gibi yapması muhtemel.

- Herkes senin gibi mi?
- Değil mi?
- Sanmam.  

Kaderimin son cümlesine bakalım hadi. Sayı söylemeyeceğim. İmkansız aşk dedik. İlahi dedik. Kitap zaten seçildi. 
Kaderine bu kadar karışman doğru mu? Sıkıcısın. Leyla ile Mecnun.

- Onur Ünlü neden “Ah” adını kullanmıyor?
- Canı istememiştir. Senin gibi bu adı sevmek zorun-...
- Tekrara düşüyorsun.

Fuzuli az sözle çok şey anlatmanın babası olmalı. Belki benim de babamdır. Bilemem. İnsan öleceği günü nasıl bi-
lebilir? Ben ölsem bilemem. Öyle bir sayı söylemeliyim ki o son cümleyi ben seçeyim. İnsan elbet nasıl öleceğini 
seçebilir. Tercih etmem. Belki sen edersin.

Yetmiş dördüncü sayfa yirmi yedinci cümle: “ Mecnun haberi duyunca ciğer yangısıyla öyle bir ah çekti ki az kalsın 
Leyla ecel uykusundan uyanacaktı.” Ben ah çeksem ancak Oğuz Atay uyanır. Uykusu hafiftir. Edip Cansever duyar da 
kalkmaz. Huysuz der bana. Ne alaka? Anlamazsın. Oğuz Atay uyandığında birileri canına kıyar. Güldürdün.

Ne yapardım biliyor musun tüm kaderimin şu cümlelerden oluştuğunu bilsem? Aylak aylak dolanırdım. İçimdeki şey-
tanla anlaşmalar yaparken Mecnun gibi Leyla’ya vurulur, Tehlikeli Oyunlar oynardım. Kolaymış gibi konuşuyorsun. 
Değil mi? Hayatıma başlık vermem de gerekir mi? Saçmalama.

- Kiminle konuşuyorsun sen Allah aşkına?
- Hiç anne bak ay çıkmış, onunla.
- Çıldırmış gibisin.

Vay be! Gece olmuş. Bak gece örttü yine yalanları. Bedel olarak aldı içimde kalanları.

- Sahi mi?
- İnan ki…



14

Ç
IN

A
R

A
LT

I

Ben karanlığım, güneşten ışık çalarım
Işıktan beyazı alır, taş bağrıma basarım
Ak olur göğsüm, pamuk gibi damarlarım
Ben taşlara kuyu, gönüllere yankıyım…

İpsiz kuyu, karanlığına çekerdi dipsiz hayalleri. Bağrındaki aktaşla maden ocağını aydınlatırdı. Bekçilerin 
ellerini karartır, içlerini ağartırdı. Madencilere düştükçe uçmayı öğretirdi. İsli tavanı; killi duvarı saklardı, 
ölümlü yanını. Kuyudan çıkan iyi yaşardı, kuyuda kalan kötü ölürdü. Ölümlülerden kaçanı örümcek ağıyla 
yaşatır, göçükten kurtulanı zehirli yağıyla gömerdi. Yine de Sepetçi Köyü’nden madencileri değil imamları 
kaçırırdı. 

Kuyuya kaçanlar çok olurdu o yıllarda. Suçlular, asker kaçakları, kan davalısından kaçanlar birer birer ku-
yuya girerdi. Çoğunlukla adlarını da değiştirirlerdi. Kaya da onlardan biriydi; asıl adının “Ökkeş” olduğunu 
kimse bilmezdi. Kaya, boğaz tokluğuna verimli damarlara geceleri bekçilik ediyordu. Ocak sahibi “Körecilik 
çok olur buralarda. Aman ha, kuyum kazılmasın!” dediğinde daha merak salmıştı kuyuya. Yaşamak için 
kuyuya girecek, Hacer için kuyudan çıkacaktı. Kan davalıları olmasa şimdiye çoktan almıştı yüzü ak bahtı 
kara kızı. Bu mağarada aktaşları bekleyeceğine Hacer’in yatağında olurdu. “Ah, taş kafam!” dedi Kaya, “Ge-
celeri millet yatağa, ben mezara giriyorum.” Toprağın üstündeki katilleri unuttu ve aktaşlara “Âleme lüle, 
bize hece taşı mısınız?” diye bağırdı. Kaya’nın sesiyle mağaranın duvarlarında Hacer’in saçları dalgalandı, 
sevdalı gözleri parladı. Kaya birden yumuşadı. “Seviyorum seni kördüğüm gibi/Kördüğüm ilk günkü gibi” 
diye Hacer’in kulağına fısıldasa,  ellerini tutup “Geleceğim, bekle!” dese ya da gözlerine bakacak kadar 
vakti olsa idi. “Gözleri ya…” dedi Kaya iç geçirdi, “Kuyu kadar derin, gece kadar serin…” Bu mağarada her 
cümlesi bir şiir oluyordu; aktaş kadar narin… 

Madencilerin anlattıkları aklına geldi. Bu köyde başkasının kuyusunu kazan çok olurmuş.  Kaya’nın kandili 
ve gölgesi titredi; kahkahası duvardan duvara çarptı ve büyüdü. 

“Sepetçi’de herkes kendi kuyusunu kendi kazıyor.” diye çevirebildiği nefesiyle cümlesini tamamladı. “Her 
gün toprağın altına girer mi insan, hem de çıkıp çıkmayacağını bilmediği bir taş uğruna?” deyip tasdik edil-
mek istedi Kaya. Sadece kandil fitili başını eğdi ve yılan gibi tısladı. “Zehirli yılan!” diye çıkıştı Kaya kandile. 
“Taş yürekli patronlar madenciler yağı içmesin diye zehir koyuyormuş sana.” dedi ve boğazından göğsüne 
kadar eliyle bir kavis çizdi. “Taşı ölçeyim, buraları yaka yaka öldürüyormuşsun.” diyerek eliyle gösterdi. Du-
daklarını büzdü, elini ağzına götürdü. “Madenciler de bir tuhaf, insan hiç yağ içer mi?” diye sordu hemen. 
“Burada acıkan adam ne yapar, erzakı bitince yağı içecek.” diyerek madencilere hak verdi. 

Uyku, sıcak kan gibi dolaştı Kaya’nın damarlarında. Önce gözleri sonra elleri uyuştu.  Sıcak kuyu, derin 
uyku… “Uykuya ölümün kardeşi derler, ölüm böyle tatlı tatlı gelir mi, gelse bile geldiği gibi gider mi?” diye 
kendine sormadan edemedi. Güzelce bir gerindi, bütün kasları gerildi ve gevşedi. Duvara parmaklarında 
kazmayla bir el gölgesi düştü ve toprağın altından avcunda taşla bir el çıktı. Kaya gözlerini ovuşturdu, göl-
gelerin oyunuydu ama gülünç değildi. “Herkes bir kere ölecekse bu telaş, bu endişe niye?” deyince korkusu 
geçecek sandı. Gölgeler, uykunun mühürlediği gözlerine ölüm perdesini geriyor, sahne sahne eceli göste-
riyordu. Mağara duvarları rüya sineması…

Kanlıları asker karşılamaya giderken kaza geçiriyor, geride bir tek kanlı bile kalmıyor. Eskişehir veda ediyor 
otobüs camına başını yaslamış Kaya’ya, “Hoş geldin Ökkeş!” diyor Mardin sokakları. Sokaklar akıyor Ha-
cer’in evine. Hacer’in gözleri akıyor. “Özledim…” diyebiliyor, yanağındaki yaşları silerken. 

FATMA BALCI

TAŞ UYKUSU
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Kaya, bu rüyayı daha fazla seyretmek istemedi. “Birilerinin yaşaması için illâ birilerinin ölmesi mi lâzım?” diye sitem 
etti. Başkalarının ölümü üzerine yaşama hayali kurmak ona hiç hoş gelmedi. Madencilerin kazdığı taşları elledi. Kara 
topraktan biten aktaşlar yumuşacıktı. Hacer’in tenine dokunur gibi oldu. Daha da meraklandı. Öğrenmek, bu taşla 
ilgili her şeyi bilmek istiyordu. Bir eliyle Hacer’in yanağından süzülen yaşları silerken diğer eliyle de kendi yonttuğu 
aktaşı Hacer’e veriyordu. Yarıda kestiği rüya işte böyle bitmeliydi. Hacer’in yanına gidene kadar bu taşı çıkarmaktan 
işlemeye kadar her aşamayı öğrenecekti. Yarından tezi yok, madencilerle kuyuda taş arayacaktı. Heyecan kapladı 
içini. Bir an önce sabah olmasını istiyordu. 

Kuyu güneşten sabahı çaldı ve mağaraya hapsetti. Madenciler ellerinde kandillerle kuyuya indiler. Kaya, mağarada-
ki aydınlıkla karşıladı onları. Hemen işe koyulmalarını, öğrenecek çok şeyi olduğunu söyledi. Kaya söylemeden de 
kazmalar hazırlanmıştı. Kuyunun kıyısında Kaya…

“Yolağa denk geldin dimi…”, “Yine mi dökmeye vurduk…”, “Al sana kuzu karnı kadar sırmalı…”, “Akşama çocuklara 
şerbetlik çıktı desene…” gibi Kaya’nın anlamadığı birçok lakırdı döndü ortalıkta. Şarkılar, türküler, atışmalar, kazma-
nın böldüğü kahkahalar… Kaya, kazma sesini takip ediyordu. Taşa göre değişen vuruşları hafızasına hapsediyordu. 
Zamanla kazmanın madencinin gözü olduğunu öğrenecek, taşa vurgun nazarlarını görecek, güneşi görene dek pa-
muk, ustasının eline düşene dek mermer gibi taşları bilecekti. 

Kuyu karanlığını göğe saldı ve akşam oldu. Madenciler evlerine döndüler. Eşlerine ve çocuklarına kavuştular. Kuyu 
üfledi sırlarını, yıldızlar geceye dağıldı. Kaya dün geceden bu geceye geçen zamanı düşündü. Yirmi dört saat ola-
mazdı; Kaya’ya bir yıl kadar uzun gelmişti. 
 
Güz rüzgârları esti kuyunun başında. Kuru yaprakların hışırtısını kazma sesleri bastırdı… Kar yağdı bozkıra. Maden-
ciler tünelde bıraktı kar sularını… Kuş cıvıltıları sardı köyü bucağı. Kuyudan kanat sesleri yükseldi... Güneşin elleri 
topraktan mahsulü topladı, gecenin elleri kuyudan cevheri… Bir yıl bu kadar çabuk geçmişti. Kaya’ya bir gün gibi 
gelmişti. Kaya artık yolağın taşın damarı olduğunu, tespih tanesi büyüklüğündekilere dökme denildiğini, futbol to-
pundan büyük taşların sırmalı olarak adlandırıldığını, aktaş alan tüccarların taş bedeli dışında çoluk çocuğa verdiği 
paraya şerbetlik ismi verildiğini öğrenmişti; birimbirlik, kapak, budama, yamak ve tabanın kaç pamuklu ettiğini de,.. 
Madencinin bulan değil arayan, konuşan değil susan, ölen değil yaşatan olduğunu da anlamıştı. Kuyunun inilen 
değil çıkılan, açılan değil sırlanan, kör değil gösteren, dilsiz değil avaz olduğunu da…

Kuyu, ayaklarını almadan kanatlarını takmazdı hiçbir madencinin. İşte bu yüzden dar tünellerden gelirdi madenciler 
kuyuya, ayakları uyuşurdu çoğu zaman. Kaya’nın da omuzları kaşındı ve ayakları yerden kesildi.  Kuyudan çıkma vak-
ti gelip çatmıştı. Kaya, yüreğinde Hacer, elinde aktaşla kuyudan bozkıra ulaştı. Bozkır, tek bedende taşın beyazını, 
karasını, Kaya’sını gördü.

Kaya’yı Eskişehir uğurladı, Mardin karşıladı. Kaya, bu taş sokaklara bulmaya değil aramaya, konuşmaya değil sus-
maya, ölmeye değil yaşatmaya gelmişti. Dar sokakların karanlık kapılarında Hacer’i aradı, taş evlerinde sustu ve 
uykularında aktaşı yaşattı.
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hepi topu boş bir limanda
yosunlu bir palamarım
bir yanım üşüyen kırık taş
betondan baba işte
diğer yanım isyankar su yumağı
rüzgar alıyor yüzümü
yağmur ölümde eğiliyor

buyurun oturun yanı başıma
hikayesi olup şiiri olmayanlar
neşesi kıvrılmışlar
düşleri ve düşünceleri sınırlılar
acısını ıslak kuma gömmüşler
buyurun oturun

hepi topu yosunlu bir palamarım
kışı kalbinin kuzeyindekiler
boşlukta, yoklukta ve susmakta olanlar
ayağa kalkanlar, kalkamadan devrilenler
kaçtıkça hâlâ geçmişte yaşayanlar
buyurun oturun

boyundan büyük aşka kalkanlar
inatçılar, kehanetçiler, falcılar
kendine hiç rastlamamışlar
yüzmeyi de üzülmeyi de derin bilenler
Buyurun yanı başıma
hepi topu yosunlu bir palamarım

kendi kendine fotoğraf çekilenler
dondurma üstüne ılık su içenler
çiçekleri ve çimenleri sulayarak sevenler
ruhu kekemeler, yalnızlığıyla yüzleşenler
ah! sabaha karşı biriken öfkeler
buyurun oturun

ki ben yosunlu bir palamarım
tuttum sırlarınızı ezberimde
daha da tutarım
söz !
buyurun oturun

VİSAL PERA

BALIKSI
DÜŞÜNCELER
Alternatif havalarda içmelik
Düşünceler süzülmüş beyninden
Ve neden kalabalıklar oturmuş
Tek bir aydın ayakta sinirinden

Kalabalığın dağınıklığı
Düşünceleri
Çiğnemeden yutuyor
Ya da çiğneyip 
Yutamıyor
Düşünceleri aydının
Tutuşturuyor en kışı bile
En kış bile eriyor bir avuç karda
Bir avuç karda
Ayağı kayıyor kalabalığın
En kala
balığın bile dizilmiş lokmalar gırtlağına
Lokma lokma düşünceler 
Ve çözülme en derin duygularda
En aydın denizlerde
Çırpınıyoruz tutuştukça

Tek başına ayağa kalkan balık
Mahkumdur alternatif yutulmalara
Düşünmeye balık kala…
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Ezgi Yılmazbaş’a

“Önce söz vardı” der İncil
Sonra insan geldi
İnsan sustuğu kadar vardı
-anlatamadığı kadar-
Yok olmaya ihtiyaç duydu insan
-yalanlar istedi-
Kelimeler yerleşik hayata geçti
                              korku doğdu
Kelimeler bizi intiharla kuşattı
                              savaş doğdu
Kelimelerle savaştı insanoğlu
-varlığıyla yok oldu-
Böylece
            çelişki
                      doğdu.

İşte, her şey böyle başlamış! Kelimeler öyle gerçekmiş ki her şey sahte gelmiş insanlara. Başa çıkamamış kimse. 
Çünkü hiçbir şey sebepsiz, öylece ve çırılçıplak yaşanılamazmış. Bahaneler üretmeye başlamışız biz de. Böylece 
başlayıvermış kısa insanlık tarihimiz. Dünya haksızlıklar tarihinin başlangıcı ise, algısı farklı milyonlarca insana aynı 
kelimelerle seslenip aynı beklentiyle yüzlerine baktığımız zamana karşılık geliyormuş ( bazı vakanüvislerin bunu 
yapan ilk adama bolca selamları var, öpüyoruz canım).

Birkaç bin yıl sonra da ben doğmuşum işte, metrekaye beş (5) aydının düştüğü bu bereketli topraklar üzerinde. 
Ben doğduğumda; benzersiz parlaklıkta bir yıldız doğmamış, bin senedir yanan ateşler sönmemiş. Pek özel biri 
sayılmam yani. Ta ki Ahura Mazda gelip beni iyiliğin dünyadaki temsilcisi seçene kadar... O zamana kadar ölümlüler 
gibi yoksul bir yaşam sürdüm. Sonrası da iyilik, güzellik... Demek isterdim. Fakat ne Ahura Mazda geldi ne de ben 
iyi işler yapabildim.

Üç (3) yaşındayken kendime bir hayat planı yapmaya karar verdim. Oğuz Kaan değildim; hiç ata binmedim, kımız 
da içemezdim. O yüzden daha kolay bir plan yaptım. Diğer insanlar gibi yalanlar söyleyip hep bir yere yetişmem 
gerekiyormuşcasına acemi bir aceleyle yaşamaya karar verdim. Fakat işler planladığım gibi gitmez genelde. Ehri-
men yaptı yine yapacağını ve benim küçük hayatım da kelimelerin yükünü fark etmemle alt üst oldu. Öylesine çok-
tular ki yetmemeye başladılar. Şaşkındım. İnsan düşündükçe çoğalır sanmıştım. Yanılmışım. Bense yirmi dört saat-
te yirmi dört bin parça oluyordum çelişkilerimle. Anlatılamayanlar vardı, kelimelerin ötesinde. Gitgide küçüldüm, 
anlatılamayanı anlatmak istemiştim çünkü. Yüz altmış (160) cmlik omuzlarıma fazlaydı bu yük. Vazgeçmeliyim diye 
düşündüm, her şeyden. Dört boyutlu bir kaçma tutkusu sardı ki beni, çıldırıyorum sandım. Çıldırmadım. Nereye 
kaçabilirdim ki ben? Ne gidip bir Uygur çadırında göğü dinleyebilirdim ne de Turgut Özben gibi atlayabilirdim bir 
trene. Hangi yağmur götürebilirdi beni bu şehirden, hangi tren kabul edebilirdi beni öylece? Ben de oturdum bek-
ledim. Siz hiç birkaç bin yıl boyunca neyi beklediğinizi bilmeden beklediniz mi? Ben bekledim, sıkıntıdan öleceğim 
sandım. Ölmedim.

Ben, bilmezdim savaşmaya değer şeyler olduğunu. Bilseydim de savaşamazdım zaten. Bazen öyle anlar oluyor ki 
direnmeyi düşünmek direnmekten daha anlamlı hale geliyor. Ben bunları vazgeçişime direnmeyi düşünürken öğ-
rendim. Ben bunları kenarları sararmış eski bir kitaptan, suskunlukla konuştuğum dostlarımdan öğrendim. Kolay 
değildi elbet. Bir gül yaraladı kimi zaman beni, sardıktan hemen sonra yaralarımı. Prometheus değildim ama bir 
insanın insana yanmasının ne güzel şey olduğunu öğrendim. Şimdi “İtirazım var bu zalim kadere, itirazım var bu 
sonsuz kedere” diyemem belki canım insanlar. Çünkü ben Müslüm Baba da değilim ama benim de bir itirazım var. 
Her şey sözle başlamadı, her şey aşkla başladı. Havva’ya yasak meyveyi tattıran, İsa’yı çarmıha gerdiren, Zerdüşt’ü 
yollara düşüren, Müslüm’e itirazım var dedirtten, annemi yaşatan, beni de böyle deli divane eden her şey aşktan. 
İşte benim, bizim bir mısra boyu maceramız budur: Ah minel aşk ve halatihi.

KEVSER TURAN

AH MİNEL AŞK
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ÜMMÜ MELİKE DOĞAN

AYÇİÇEĞİ
Her beden sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmez ve 
hiçbir beden de sağlıklı olarak hayata veda etmez. 
Tende yaralar oluşur ama bilirsiniz ki bir gün top-
rağın altında çürüdüğünüzde bunun bir önemi 
kalmayacak. Aynı şekilde bazı ruhlar da yaralanır 
yahut doğuştan hastadır fakat ruhları gömemezsi-
niz. İşte o, doğuştan hasta bir ruhla küçük bir köy-
de açtı dünyaya gözlerini. Mutlu bir çocuk değildi. 
Hatta bilgileri yavaş kavradığı için küçük yaşta oku-
lu bırakmak zorunda kaldı. Yıllarca memur olarak 
çalıştı. Bir gün aşık oldu fakat ölen her yıldız dilek-
lerin kabul olmasına yetmiyordu. O aşkına karşılık 
bulamamıştı. Sanırım zihnindeki ilk canavar bura-
da ortaya çıktı.

Ülkeyi terk etti. Uzun bir süre sadece resim gale-
rilerini ziyaret etti. Çeşitli dersler aldı ve sonunda 
bir madencilik bölgesinde rahip yardımcısı oldu. 
Burada işçilere yardım etmek için çok çabaladı ve 
çeşitli zorluklarla mücadele etti. Kömür ocakların-
da hayatını kaybeden insanların ailelerini sakinleş-
tirmekle geçirdiği zaman ve yaşadığı sefalet nede-
niyle çok derinden sarsıldı. Her şeye olan inancını 
kaybetmişti. Tanrı’ya olan inancını bile.

Çok hızlı akan bir nehrin içinde tutunacak dal ola-
rak resmi seçti. Dersler almaya başladı. Ailesinin 
yanına geri döndü. Yeniden aşık oldu ve bu tek kişi-
lik bir aşk değildi. Ne yazık ki, kızın ailesi evlenme-
lerine izin vermedi. Sevdiği kadın intihara teşebbüs 
etti. Kısa bir süre sonra babasını kaybetmesiyle bir-
likte canavarlar iyice güçlendi. O da çareyi ülkeyi 
yeniden terk etmekte buldu. 

Acısı çok derinlerdeydi ve haykırmaya ihtiyacı var-
dı. Bunun için de renkleri tercih etti. Birçok res-

samla tanıştı. Bir yıl içinde iki yüzden fazla resim 
yaptı. Renkleri o kadar çok seviyordu ki çoğu za-
man boyayı tuvale sıkıp eliyle dağıtıyor, yemeklere 
renk versin diye boya katıyordu. Resim onun için 
büyük tutkuydu ama eserleri insanlar tarafından 
değer görmüyordu. “Yarayla alay eder yaralanma-
mış olan,” demiş Shakespeare. İnsanlar onunla alay 
ettiler, onu aşağıladılar. Hiç kimse onun tablolarını 
almak istemedi. Sadece bir tablosu, arkadaşının kız 
kardeşine satılmıştı.

Geçirdiği o buhran dönemi ve ağır çalışma şartları 
nedeniyle kendini büsbütün kaybetti. Canavarlar 
onu ele geçirdi. Başta arkadaşını öldürmeyi denedi 
fakat başarısız oldu. Bir süre sonra sinir krizi geçi-
rerek kulağını kesti. Akıl hastanesine yatırıldı. Bura-
da sürekli hayaller görüyordu. Zihninin kontrolünü 
tamamen kaybetmeye başladı. Akıl hastanesinden 
çıkınca kardeşinin yanına taşındı fakat çok uzun ka-
lamadı. Zira sıcak bir yaz günü, tarlada resim ya-
parken tabancasının namlusunu göğsüne dayadı 
ve tetiği çekti. Canavarlarla birlikte o da öldü.

Yaşadığı dönemde değer göremese de o, şu an 
dünyanın en ünlü ressamları arasında saydığımız: 
Vincent Van Gogh. Bir şarap karşılığı satamadığı 
tabloları bugün milyonlarca dolar değerinde. Van 
Gogh defalarca kez resmettiği güneşe aşık ayçiçek-
lerinden biriydi lakin hayat onun için hep yıldızlı bir 
geceydi. Onun 37 yıl süren yaşamından binlerce 
ders çıkartılabilir. Benim çıkarttığım ve son ana ka-
dar savunacağım ders şudur: Biz onu göremeyecek 
olsak bile umut bizi bir yerlerde bekliyor. Canavar-
ları ümitsizlikle besleyen biziz. Canavarları yaşatan 
biziz. Canavarlar aslında biziz. Ve günü geldiğinde 
onları öldürecek olan da yine biziz. 
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Televizyon izlerken misket oynayan çocukları görünce aklıma geldi. Kurban bayramının ikinci veya üçüncü günü 
oldu mu annem beni bırakmaz o gün bütün gün kurban eti dağıtmasına yardım etmemi ister. (Tamam alakası 
yok ben de fark ettim ama biraz daha okuyun lütfen bi şekilde miskete gelicez, söz, hatta nimet çarpsın) Zaten 
annemle babamın nazları en çok bana geçer. Ama en çok da beni kırmaktan çekinmezler. Sanırım en küçük ço-
cukları ben olduğum içindir. Zaten ben de yaşlanan ve artık yürümekte zorluk yaşayan anacığıma hiç kıyamam. 
Babam da iyi adamdır aslında, fakat nasıl bir imaj bıraktıysam onda benim iş güç sahibi olduğuma inanmakta 
hala zorluk çekiyor adamcağız. Sadece “ne olacak bu çocuğun hali” diye düşünürken on yıl fazladan ihtiyarlamış-
tır adamcağız. Annemle dağıtılacak kurban etlerini ayırırız sonra arabayla dağıtmaya gideriz her bayram. “Anne 
ben arabada beklesem de sen uzatıversen” desem asla kabul etmez annem “ben nereye sen de oraya” der. Bilir 
annem girdiğimiz her evde nasıl yaralandığımı, dudaklarımı nasıl ısırdığımı, ağlamamak için nasıl kendimi zor tut-
tuğumu. En son kurban bayramında gittiğimiz bir evde yaşlı bir kadıncağız “buyurun çay var içeriz birer bardak” 
dediğinde annem kadını ikiletmedi ben de annemi. O kadıncağızın elini öptükten, bayramını kutladıktan sonra 
bana adımla seslenmesini yadırgadım. Genelde bana abimlerin isimleriyle seslenirler yıllardır “dışarıda” olduğum 
için. Çaylarımızı içerken “Bilal” dedi “sen rahmetli oğlum Doğan’ın en iyi arkadaşıydın. O seninle oynamayı çok 
severdi.” Zihnim otuz yıl öncesine ait sisli hatıralarımın arasına gitti bir an. Evet hatırladım Doğan’ı unutamazdım 
zaten arada aklıma gelirdi öyle. Aynı yaşlarda olmamıza rağmen kemik romatizması olduğu için çok zayıf bir ço-
cuktu. Başı zayıf bedenine oranla büyük görünürdü, o başta da o simsiyah gözleri büyük dururdu. Çok hareketli 
oyunları oynayamazdı çok çabuk yorulurdu çünkü. Bir gün biz misket oynarken o bize uzaktan bakıyordu. O gün 
baya misket ütülmüştüm ama cebimde on altı tane misket kalmıştı yine. Gözüm Doğan’a takıldı nasıl bakıyordu 
o güzel gözleriyle. “Doğan” dedim “gel biz ikimiz oynayalım.” “Bilal benim zaten üç tane misketim var” dedi “esa-
sına oynamayalım mahsustan oynayalım ütmek olmasın” dedi. “Tamam” dedim ben de. Oynamaya başladık. 
Aslında fena oynamıyordu. Kendisi de benden iyi oynadığını fark edince “hadi esasına oynayalım dedi. Birer, 
ikişer, derken öğlene kadar benim bütün misketlerimi üttü. O kadar seviniyordu ki tam on dokuz tane misketi 
olmuştu. Annesi, Doğan gecikince bakmaya gelmişti. O bile sevinmişti oğlunun şen şakrak durumuna. Ama Doğan 
yorulmuştu, ilacını alıp dinlenmesi gerekiyordu. Nasıl baktı gözlerime “yarın yine oynayalım” derken. Ertesi gün 
de oynadık, kendini iyi hissettiği daha ertesi günlerde de. Bazen annesi onu kucağında getirirdi yürümekte zorlan-
dığı için. En son bizim “goba” dediğimiz ve yirmi normal misket değerindeki büyük misketimi de ütmüştü. Okula 
her gün gelmezdi Doğan, haftada bir iki gün annesi sırtında taşıyarak getirirdi. Öğretmen ona ödev vermez ama 
hep aferin derdi. Bana çekirdek getirirdi annesinin kavurduğu, okulda tenha bir köşeye çeker yalnız bana verirdi, 
diğer çocuklar görmesindi, hepsine yetmezdi. Sonra bir gün hastaneye götürdüklerini duyduk Doğan’ı. Birkaç gün 
sonra vefat ettiğini daha sonra... Bir çocuk öldüğünde köyün bütün çocukları bir hafta on gün sarsılır, ölümden 
çok korkardık. Ağzımızı bıçak açmazdı. “Bilal çayın soğudu” deyince o teyze kendime geldim. Sıyrıldım anılarım-
dan. Hızlıca içtim çayımı. Annemle kalkmak üzereyken o teyze biraz bekleyin dedi az sonra bezden bir bohçayla 
döndü. Bohçada Doğan’ın misketleri duruyordu, “goba” da onların arasındaydı. Kadıncağız oğlunun misketlerini 
saklıyormuş yıllarca özleyince açıp bakarmış, koklarmış onları. Çünkü fotoğrafı bile yokmuş elinde yadigâr…

BİLAL AKAN

GOBA



BİROL TEZCAN

DÜŞMEYEN
ADAM

Tren yolculuğunu severim. Doğduğum kente, akrabaları ziyarete gitmiştim, eve dönüyorum. Biraz ben, 
biraz çocukluğum. Diğer yolculara bakıp kafamda öyküler yazmayı seviyorum. İnsanlar hakkında kısa ve 
büyük olasılıkla yanlış olan kanılara varıyor, kimi zaman hayalimde onlara bir dünya kuruyor, kurduğum 
bu dünyada onları ağlatıp güldürüyor, türlü badirelerden geçiriyorum. Ama ne olursa olsun mutlu sonla 
bitiriyorum öykülerimi. Trende gördüğüm yolcular mutlu iniyorlar trenden. Ben istedim diye. 

Bu kez çocukluğum da eşlik ediyor öykülere. Benim yüzümden öyküler hüzünlü bitebilir diye öyküler 
kurmayıp yanıma aldığım romanı bitirmeye karar veriyorum. Yolculuğumun süresi olan üç saat bu kitabı 
bitirmeye yeter diye düşünüyorum. 

Trenin boş sayılabilecek vagonlarından birine geçip kendime bir yer buluyorum. Oturduğum yer karşılıklı 
ikişer koltuktan oluşuyor. Ben oturunca diğer üç koltuk boş kalıyor. Koltuğa iyice yerleşip çantamdan ki-
tabımı çıkartıyorum. Şöyle bir etrafıma bakındıktan sonra kaldığım yerden kitabı okumaya başlıyorum. 
Karanlık çöktüğü için başlarda zorlanıyorum kitabı okumaya. Vagonun ışığı yetersiz. Yine de okumayı bı-
rakmaya niyetim yok. Banliyö treni olduğu için tren birçok istasyonda duruyor ve ben elimde olmadan 
kitaba kısa aralar vermek zorunda kalıyorum. İnip binen yolculara bakıyorum. Sonra demir tekerleklerin  
raylar arasında ki boşluklardan çıkardığı sesler sıklaşınca devam ediyorum kitabı okumaya. Roman, Al-
manya’da yaşayan bir Türk’ün hikayesini anlatıyor. Adam aynı zamanda kambur. Roman nasıl bitecek diye 
çok merak ediyorum. Yanlarında olsam, Osman’la Petra’nın yani, mutlu olmaları için her şeyi yapabilirim. 
Kitap öyle sarıyor ki beni kah Petra’yım, kah Osman. Bir yandan romanda geçen aşka tanıklık ederken bir 
yandan da günümüz aşklarını düşünüyorum. Böylece sürüyor yolculuğum; raylar üstünde evime, roman 
içinde kendime.

Tren hayli yavaşlayıp siren sesini arttırınca anlıyorum Adana’ ya geldiğimizi. Bu hep böyle oluyor; Adana 
garına daha epey bir mesafe varken yavaşlıyor tren ve aheste aheste ilerlerken bu ahesteliğine hiç uyma-
yan acı çığlıklarla giriyor gara. Bu ritüel başladıktan en az on beş dakika sonra da kendine ayrılan peronda 
duruyor. 
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Yolumuzun üstündeki en büyük gar burası. Çok geçme-
den doluyor vagon. Tren hareket etse dahi bir süre ki-
tap okuyamam seslerden. Eminim diğer vagonlarda da 
durum aynıdır. 

Vagona giren genç bir kadın, ağır çantaları ve iki çocu-
ğuyla gelip karşımdaki boş koltuklara yerleşiyor. Tabii 
bir tebessüm. Ağız kenarı “İyi yolculuklar”. Oturuşumu 
düzeltiyorum hemen. Çocuklardan biri memede henüz, 
büyük olan dört veya beş yaşında kumral bir erkek. O 
da gülümsüyor. Pek sevimli canım. Annesine durmadan 
sorular soruyor. Susar mı diye bekliyorum bir süre, ama 
nafile. 

Anne şu ney?

Fabrika yavrum.

Fabyika ney anne?

Orada işçiler çalışıyor.

Benim babam da oyda mı?

Babanın ne işi var orda?

Benim babam da fabyikada çalışmıyoy mu?
Baban başka bir fabrikada çalışıyor.

Benim babam hangi fabyikada çalışıyoy anne.

Artık istesem de kitap okuyamam. Çocuğu izlemeye ka-
rar veriyorum. Bütün çocuklar gibi o da koltuğun üzeri-
ne çıkıp pencereden bakmayı seçiyor. Ara sıra kaçamak 
gözlerle bana bakıyor benim kendisine baktığımı görün-
ce de hemen gözlerini kaçırıyor. Dışarıda gördüğü her 
şeyi soruyor annesine. Biraz sonra şehirden çıkınca ne 
yapacak merak ediyorum. Kadının, kucağındaki çocuk 
da ağlamaya başlayınca çocuk artık cevap alamaz olu-
yor sorularına. Yine de usanmıyor sormaktan; “Anne şu 
ney?” Anne artık iyice kızmaya başlıyor ve kaçamak ce-
vaplar veriyor çocuğa. Birkaç soruda bir de “Yeter! Sus 
artık,” diyerek kolundan tutuyor ve koltuğa oturtuyor 
çocuğu. Ancak birkaç dakika dayanabiliyor çocuk. Yine 
ayağa kalkıp pencereden bakıyor ve soru sormaya de-
vam ediyor. 

Tren hiç olmadık bir yerde ani bir fren ve siren sesiyle 
yavaşlıyor ve çok geçmeden de duruyor. Çocuk düşer 
gibi oluyor ama tutuyorum hemen. Sonra ben de diğer 
yolcular gibi camdan dışarı bakıyorum ne olduğunu an-
lamak için. Çocuğun sorusunu duyuyorum yine de.

Anne n’oldu niye duydu tyen?

Kadın sinirli bir halde beni bile şaşırtan cevabı veriyor 
hemen;

Adam düşmüş trenden, onu almak için. 

İlahi kadın, nereden de buldun bu cevabı. Kadın daha 
sözünü tamamlamadan cama atılıyor çocuk düşen ada-
mı görmek için. Kadın çocuktan hızlı davranıp yerine 
oturtuyor çocuğu. 

Bak eğer kalkarsan eve gidince Yeşim gile bir daha gö-
türmem seni. Yeşim’e de söylerim bir daha sevmez seni, 
Hakan’ ı sever. 

Yok ya beni sevey. 

Hem Yeşim Hakan’a ne güzel gözlerin var demiş. Sana 
öyle bir şey söyledi mi?

Üzülüyor çocuk. Benim de kendisine baktığımı görün-
ce utanıyor ve ellerini bacaklarının arasında buluşturup 
annesine cevap veriyor yine.

Hee dedi.

Ne dedi?

Çoyapyayın çok güzel dedi.

Ben gülünce anne de dayanamıyor. Çocuk çok ciddi.
neden durduğumuza dair. Hareket etmesi hepimize iyi 
geliyor. Trenin hareket etmesiyle soruyor çocuk;

Anne n’oldu niye gidiyoyuz, adamı n’aaptılay?

Bir şey yapmadılar oğlum, adam düşmemiş zaten.

Kısa bir süre susuyor çocuk. 

Anne... Neyde o zaman?

Ne nerede oğlum?

Düşmeyen adam neyde anne, düşmeyen adam?

Daha fazla dayanamayıp basıyorum kahkahayı. Kadın da 
dayanamayıp eşlik ediyor bana. Çocuk da bize verdiği 
keyiften hoşlanıyor ve gülmeye başlıyor. Gülmek bulaşı-
cıdır, diğer yolculardan da eşlik edenler oluyor. Aklıma 
geldikçe gülmek için soruyorum kendime, “Düşmeyen 
adam nerede?”
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SAİT FAİK ABASIYANIK

EFTALİKUS’UN 
KAHVESİ
Bir genç adam yanıma geldi:

— Merhaba, dedi.
— Ooo, merhaba, dedim.

Sonra benimle çoktandır tanışmak istediğini, bir fırsatını bulamadığını söyledi. Yürümeye başladık. Öyle 
şeyler soruyordu ki, samimi olup olmadığını anlayabilmek zordu. Sordukları samimi ise onun hesabına, 
değilse benim hesabıma dikkatli bulunmak lazım geliyordu. Öyle ya, ya alay ediyorsa... Cepheyi ona 
göre alır, bir fırsatını bulup tüymek hayırlı olur.. Ama ciddi ise bu samimiyeti çocukluğa, toyluğa vermeli. 
Nasıl olsa bir gün kafasında senin için daha çok histen doğan hayranlık duygusu silinip gidecektir. Bu 
hayranlığa da fazla güvenmeye gelmez. Sürüp gitmesi benim için de, onun için de iyi bir şey ya. Onun 
için şüpheliyim. İkimizin de uzun uzun yerimizde saydığımıza bir işaret olmaz mı?
Genç adamın niyeti yazı yazmak olduğuna göre benimle alay etmek için samimi olması ihtimali çok 
kuvvetli ama, ne yapalım, fazla zeki ve dikkatli görünmeye de gelmez; bu da bir nevi ukalalık olur. İyisi 
mi, alay etmesi ihtimaline karşı yapılacak en doğru hareket, işi samimiyete dökmek, yutmuş görünmek. 
Çok zeki biri ise sonuna kadar bu hayran rolünde seninle oynayabilir. Varsın oynasın; bununla bir şey 
kazanmış olmaz. Sahiden samimi ise ne mutlu. Olabilir. Sen o yaşta bugün hiç hoşlanmadığın yazıcıları, 
onlara yaklaşmaya bile cesaret edemeden başka dünyadan insanlar gibi seyretmemiş miydin?

Şimdi bile hayranlıktan kurtulamadığın Frenk muharrirleri yok mu? Gide’i görsen, bu seksenlik ihtiyarı 
nasıl hayranlıkla seyretmezsin, konuşma fırsatı bulsan kim bilir ne olmadık sualler sormazsın.

— Sizinle böyle bir kahvede oturabileceğim hiç aklıma gelmezdi.

Yan gözle yüzüne bakıyorum. Alay etmiyor vallahi. O alay etmiyorsa ben mi etmeliyim? diye düşünü-
yorum.

— Sizin hikâyelerinizi...

Sonradan belki de pişman olacağı cümlesini tamamlatmamak için hemen müdafaaya geçmeli. Genç 
adam hem de eleştirmeci olmak istediğini söylüyor. Öylesine pişman olacak ki. Rotayı değiştirmeli.

— Siz de hikâye mi yazarsınız?
— Benim yaşımda herkes gibi şiir yazıyorum. Bir iki hikâye de denedim ama beceremedim. Daha çok 
tenkide çalışıyorum. Neşredilmiş, bilmediğim Türkçe bir hikâye yok, diyebilirim. Ama sizin...
— Şu karşıdaki adama bakın. Anadan doğma kördür. Bakın, karşı tarafa “Mahmut Bey” diye sesleniyor. 
Demek ki Taksim Sineması’nın önünde olduğunu, karşıdaki börekçi dükkânında da Mahmut Bey isimli 
bir adam bulunduğunu biliyor. Bize bir seziş gibi gelen korkunç ilim ona kim bilir kaç seneye mal oldu.
— Mesela siz bundan hemen güzel bir...
— Olabilir ama, ben bu hikâyeyi yazmayacağım. Yalnız düşünüyorum; acaba kör, etrafın havasından, 
gürültüsünden mi nerede bulunduğunu anlıyor. Yoksa adımlarını mı sayıyor? Siz ne fikirdesiniz? Sağdan 
şu kadar, faraza doksan sekiz adım yürürsem Taksim sinemasının önünde olacağım. Evden çıkarken saat 
dokuza bir mi vardı? Ağır yürüyorum. Şimdi saat tam dokuz olmalı. Börekçi Mahmut’un saat dokuzda 
dükkândan ayrıldığı görülmemiştir.

Gözlerindeki karanlık, dışarının tahassüslerinden, kafasında bir aydınlık yaratmış olabilir. Belki de Şiş-
li’den yürüyor, Harbiye’deki seslerle Taksim bahçesinin önündeki sesler arasında bizim farkına varma-
dığımız neler olabilir? Havada da bir değişiklik var mıdır? Hatta gözlerindeki zifiri karanlıkta bile ruhi bir 
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zifiri karanlık farkları bulunabilir mi? Ama, bana öyle 
geliyor ki, daha çok seslerden, bizim için bilinmeyen, 
ama onun için hiç şaşmayan, değişmeyen, değişmez 
mahiyetini muhafaza eden gürültülerden...

Biz sokağın hendesesinin de farkında değiliz. Ama o, 
münhanileri, müstatilleri, sokağın haritasını, teferru-
atını kafasına çizmiş olabilir. Belki semtlerin kokuları 
da vardır. Dükkânlar da ayrı ayrı kokabilir. Onun ta-
banının bildiği çukurlar da, tümsekler de bulunabilir. 
Körlük ne kadar modası geçmiş bir edebiyata benzi-
yor. Kılı kırk yaran bir edebiyata...

Ben bütün bunları kafamda düşünürken genç arkada-
şım durmadan beni öven sözler söylüyor. Belki de bu 
sözlerin tesiriyle kör hakkında uzun uzun düşünüyo-
rum.

Kör adamı, Mahmut Bey, karşı taraftan alıp beriki kal-
dırıma geçirdi. Adımını yaya kaldırımına atar atmaz. 
Kör:

— Sadık Ağabey, merhaba, dedi.
— Ooo, merhaba, Mösyö İvan, bu sabah erkencisin, 
dedi Sadık Bey.

İvan:

— Ne erkeni yahu, dedi. Saat dokuzu on geçiyor.

Taksim’deki saat tam dokuzu on bir geçiyordu.
Bu kadarı fazlaydı. Yanımdaki genç arkadaş, bu sırada 
hikâyelerimden hangilerini beğendiğimi soruyordu.

— Bilmem, dedim. Sonra “İşittiniz mi?” dedim.
— Neyi?
— Kör, saatin tam dokuzu on geçtiğini söyledi, dedim. 
İki dakika evvel.
— Yok canım, dedi.
— Vallahi, dedim.
— Olur şey değil, dedi.

Olur şeydi. Birdenbire işi keşfetmiştim. Mahmut Bey, 
körü almak üzere karşıya geçtiği zaman otomobil kor-
nalarından duyamadığım bir konuşma yapmıştı körle. 
Saati o zaman sormuş olabilirdi.

Genç arkadaşla artık iyice dost olmuştuk. Bazılarını 
çekiştirebiliyorduk. Hikâyelerimi beğenmeyen eleştir-
meciler hakkında onun beni müdafaa etmesini zevkle 
dinliyordum. Tam bu sırada bir beş dakika, körün nasıl 
bildiğini düşünüyormuş gibi sustuk.

Sonra:

— Hikâyelerinizi nasıl yazarsınız? dedi.

Güldüm. Alay edip etmediğini anlamak üzere yüzüne 
baktım. Hayır, vallahi alay etmiyordu. Ne iyi çocuktu 
bu.

— Sizin, dedi, en çok “Lüzumsuz Adam”ı severim. 
Sonra “Baba-oğul”u, bir de “Tespih” hikâyeniz vardır, 
o da hoştur, dedi. “Kameriyeli Mezar” da fena değil-
dir.

Mahcup, ama ağzım kulaklarımda susuyordum.
— Ama sorduğuma cevap vermediniz ki? dedi.
— Ne sormuştunuz?
— Hikâyeyi nasıl yazarsınız? demiştim.
— Bilmem, diyebildim.

Düşündüm, setin üstündeki kahvenin altından körün 
sesi geliyordu. Sadık Efendi ile bağıra bağıra konuşu-
yorlardı.

— Bilmem, dedim yine, işte böyle körü körüne. İşte 
mesela şimdi bir hikâye yazıyorum. Hem ismini bile 
koydum, dedim.
— Nedir ismi? Demek önce ismini koyarsınız hikâye-
nin, demedi.
— Yok ama bu isim hoşuma gitti de onun için, deme-
dim.
— Nedir? diye sormadı.
— Eftalikus kahvesi. Hatta kahvesini de bir kenara atıp 
yalnızca Eftalikus da olur. Hem de hikâye ile münase-
beti de ikinci derecede olabilir.
O demediklerimi anlamış gibiydi:
— Demek böyle yazarsınız siz hikâye, dedi.
— Nasıl? diye bu sefer ben sordum.
— Ne bileyim, dedi. Evvelâ ismini korsunuz. Sonra bir 
defa kurarsınız. Bir neticeye bağlarsınız.
— Yok yahu, dedim. Öyle yapmam. Doğrusunu ister 
misiniz? Ben hikâyenin nasıl yazıldığını da pek bil-
mem, dedim.

Paraları vermek üzere ayağa kalktık. Genç adam para-
yı bana verdirtmemek için samimi bir acele gösterdi.
Yanımızda, kahvesine tavla oynayan iki kişi, bu ben ve-
receğim, sen vereceksin münakaşasına gülümseyerek 
baktılar. Garson benim kasketimden ve kirli muşam-
bamdan, vakti hâlime dair pek acele bir karar vermiş 
olduğunu tahmin ettiğim bir hesapla benim paramı 
almakta bir tereddüt geçirdi. Ve o sırada genç arkadaş 
da kahveleri ödedi.

Ben:

— Ayıp ettiniz, dedim.

Eftalikus’un merdivenlerini indik.

İşte hikâyelerimi nasıl yazdığımı şimdilik merak eden 
dostum, yarın incir çekirdeğini doldurmayacak mev-
zuları yazan bir hikâyecinin iyi bir hikâyeci olmadığını 
yazacağına göre, bilmem hikâyem oldu mu? Olma-
dıysa ne yapalım? Bizim hikâye anlayışımız da böyle 
efendim.



Cemal Süreya’nın dediği gibi “Şairin hayatı şiire dahil-
dir… Yeri düşer, biyografik bir bilgi, bir yapıtı, bir öykü-
yü, bir romanı, bir şiiri çözümlemekte anahtar işlevi 
görür. Onun için özel hayatları da önemlidir şair ve ya-
zarların.”

Her ne kadar şiirleriyle değil de “kökü kendisinde sak-
lı” bir sanatçı olarak klasik öykü yöntemlerinden ziya-
de doğayı ve insanı iyi ve kötü taraflarıyla samimi bir 
şekilde anlatan öyküleriyle anılsa da  “sorumlu avare”, 
“gözlemci balıkçı”, “çakırkeyf sirozlu”, “küfürbaz şair”, 
“müflis tacir”, “züğürt yazar”, “hamdolsun diyemeyen 
rantiye”, “anadan doğma çevreci” gibi sıfatlarla anılan 
Abasıyanık’ın tüm yazdıkları bir şair duyarlılığı içerirdi.

18 Kasım 1906 tarihinde Adapazı’nda doğan yazarın 
asıl ismi Mehmet’tir. Yazar Kurtuluş Savaşı yıllarında 
bir süre Adapazarı’nda belediye başkalığı yapan ve hiz-
melerinden dolayı İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilen 
babasının adını kullanmayı tercih etmiştir. Ece Ayhan 
Morötesi Repuiem’de “ mor dudaklı  çakır ve  patlak 
gözlü” olarak tanımlamıştır Sait Faik’i. Zor beğenen bir 
eleştirmen olan Nurullah Ataç’a göre ise “Türkiye’nin 
en iyi öykücüsüdür.”  Sait Faik kılığı kıyafeti , üstü ba-
şıyla diğer yazar çizer takımına benzemezdi ; avarelik 
onun hayatının vazgeçilmez bir parçasıydı. Çağdaşla-
rından olan Orhan Veli’yle hem yaşama bakışları hem 
de dil anlayışları  bakımından büyük bir benzerlik gös-
terirdi. Nurullah Ataç’ın  yeni dil konusundaki görüş-
lerini destekleyen Sait Faik,  Orhan Veli’nin Türkçesi 
hakkında şunları söyler :  “Türkçe , Orhan’ın elinde bu-
güne kadar bilmediğimiz bir hale gelmişti. Biz Türkçe-
mize neler, ne ukalalıklar, ne yabancılıklar takmış, ne 
paçavralar giydirmiştik. O, Türkçeyi soyuvermiş, yakı-
şır urbalar giydirmişti.” İkili arasındaki bu yakınlaşma-
yı mektuplarında da görebiliyoruz zaten.  Orhan Veli,  
Sait Faik’in ceza alan “Çelme” öyküsünü okuduktan 
sonra cezayı verenlere küfrettiğini belirttiği mektubu-
na karışılık Sait Faik de şu mektubu yazmıştır Orhan 
Veli’ye :

“14 Mart 1941
Sevgili Kardeşim,
Yazıhaneyi bıraktığım için mektubunu bugün alabil-
dim. Sarnıç nam eserle birlikte Semaver’i de gönde-
riyorum. Sarnıç’tan su çekip Semaver’i kaynata kay-
nata oturursun. Buraya geldiğin zaman ise herhalde 
bir ‘fıçı’ da verirler. Aleko’ya yazılan şiir, Semaver’in 
kapağına da yazılmıştır, okuyacaksın: Bir ikinci defa 
yazıyorum. Burada eski tas eski hamam. Cumartesi 
günleri Nisuaz’da üdeba toplanır. Kararlar verilir. Ben 
ise sessiz bir köşe bulur üdeba meclislerinin, edipleri-
nin, kötü şairlerin ... içerim. Öteki işten Elhamdülillah 
yakayı sıyırdık. Ama epeyi üzüldüm doğrusu. Boşu 
boşuna yanacaktık. Gözlerinden öper, o fevkalade 
şiirlerini ara sıra bir iki satırla beraber gönderirsen 
ihya edersin kardeşim.
Yeni adresim: Şişli Bomonti Kazancı Sok. İkbal Apt. 
No:4
Sait Faik”

KEREM SÖĞÜTKIRAN

MOR DUDAKLI,
PATLAK GÖZLÜ SARIŞIN!.. 

26

Ç
IN

A
R

A
LT

I



Tüm bunlara rağmen Sait Faik öykülerindeki şiirsel dille aslında ikinci yeni şairlerini etkilemiştir diyebiliriz. Prof. Dr. 
Alaattin Karaca , Ece Ayhan’ın şiirinde kullandığı kimi imgeler bakımından “poetik akraba” olduğunu söyler . Kınar 
Hanımın Denizleri adlı şiir kitabını 1959 yılında yayımlayan Ece Ayhan’ın “Fayton” şiiri üzerine bir tahlil denemesi 
yazan Alper Tuna, bu şiirin Sait Faik’in “Lüzumsuz Adam”, “Menekşeli Vadi” ve “Kaçamak, Papağan, Karabiber” adlı 
öykülerinden izler taşıdığını savunur (Sait Faik’in Poetik Görüşleri Ferhat KORKMAZ) 

Abasıyanık’ın özellikle dikkat çektiği iki nokta : Sanatta öykünmenin gerekli olduğunu bunun sanatçının özünü bul-
ması açısından önemli bulduğunu belirtir  ama öykünmenin taklit seviyesine gelmemesi geretiğinin de altını çizer  
ikinci olarak da   kendi devrine göre artık okuyucusunun bağı kalmadığını düşündüğü Cumhuriyet Dönemi öncesi 
edebiyattan artık tüm bağların koparılması gerektiğidir.

Sait Faik’in adeta bir devrim yarattığı öykülerinde çoğu zaman yaşadıklarını yansıttı. Avareliklerle zaman geçirdiği 
Burgaz’dan , Beyoğlu’ndan , sinema önlerinden, balıkçı kahveleri ve meyhanelerinden izler buluruz öykülerin-
de.Öyle düzenli notlar tuttuğununu da söyleyemeyiz aslında cebinden çıkarttığı buruşuk küçük kağıtlara yazar-
dı öykülerini. Çağdaşı pek çok yazar ve şair gibi ekonomik sorunları da yoktu aslında. Çelme öyküsü yüzünden  
mahkemeye çıkarken kendisini yalnız bırakmamak için Ankara’ya kadar yanında gelen ve  hayatındaki en önemli 
insan olan,   ölümüne kadar dizinin dibinden ayrılmadığı  annesi Makbule Hanım her gün ona harçlığını verirdi. 
Abasıyanık’ın psikolojik özelliklerine dair bir deneme yazan Fikret Ürgüp, sanatçının karakteriyle ilgili iki noktanın 
üzerinde durdu. Bunlardan birincisi annesinin ilgisi ve babasının aşırı ilgisizliğinin oluşturduğu iç çatışmalar ile 
yazarın “çekingen, kendisini çevresinden ve kendisinden gizleyen, anlamak ve anlaşılmak istemeyen” bir kişiliğe 
sahip olduğuydu. Ürgüp ayrıca, Sait Faik’i hayatı boyunca koruyan annesinin, aynı zamanda yazarın kendine olan 
güveninin gelişmesine engel olduğunu belirtti. Tüm bu sebeplerle kimseyle uzun süreli dostluklar kuramasa da 
pek çok insanla tanışık bir insandı. Burgaz Adası’ndaki balıkçılar ve esnafla birlikte zaman geçirdiği gibi, sanat 
dünyasından Hüsamettin Bozok, Özdemir Asaf, Orhan Kemal, Mücap Ofluoğlu, Adalet Cimcoz, Oktay Akbal, İlhan 
Berk, Orhan Veli, Tarık Buğra, Abidin Dino gibi pek çok arkadaşı ile de birlikte olurdu. Zaten içki dışında hiçbir lüksü 
olmayan Sait Faik’e de annesi Makbule Hanım’ın muntazaman verdiği  o para rahatlıkla yeterdi. Bu averliklerden 
beslendiği öykülerinde derinlemesine bir İstanbul vardır. Çok da sever Sait Faik  hikayelerine giren her türlü insanı 
bu dönemde , tüm hümanist duygularla hem de hani demiş ya  “ Her şey insanı sevmekle başlar .”  diye. Bu dönem 
eserlerinde argoya ve günlük konuşma diline çokça rastlarız.  İçkiye bir hayli düşkün olan Sait Faik’in siroza yaka-
lanmasıyla birlikte hayata bakışı dolayısıyla öykülerindeki tavrı da değişir.Bu dönem öykülerinde anlatıcı kendisidir 
ve  öykülerindeki   “insan sevgisi” yerini insan korkusuna, kent nefretine ve umutsuzluğa bırakır. Aynı zamanda bu 
dönem öykülerinde şiirsel bir dil de kendini gösterir. 

Son dönem öykülerinin bir diğer ortak özelliği ise birinde var olan bir karakterin diğerlerinde de kullanılmış ol-
masıydı. Bu hikâyelerin kahramanı ise çoğunlukla Panco’ydu. Panco ilk olarak Öyle Bir Hikâye’de okuyucunun 
karşısına çıktı. Yalnızlığın Yarattığı İnsan, Panco’nun Rüyası, Alemdağ’da Var Bir Yılan gibi pek çok öykünün de 
kahramanıydı. Sait Faik Abasıyanık, Alemdağ’da Var Bir Yılan’da daha farklı biçimler deneyip  topluma ve doğaya 
bakmadığı açılardan baktı. Ayrıca yazar, bu döneme kadar üstü kapalı anlattığı bazı duygularını divan şairlerine 
özgü bir pervasızlıkla yazmaya başladı. Fethi Naci’ye göre Sait Faik, bu döneminde yazdığı öykülerinde anlatmak 
istediklerini anlatabilmek için hikâyesinin biçimini bir kere daha değiştirerek somut ayrıntılardan hareket yerine 
imgelemi kullanmaya başladı.Bu da yazarı o günlere kadar üstünde taşıdığı “gerçekçi yazar” sıfatından uzaklaştı-
rarak “sürrealist yazar” sıfatına yaklaştırdı. Bu son öyküleri artık tam anlamıyla kalıplardan kurtulmuştu ama Sait 
Faik sirozdan kurtulamamıştı.

Türkiye’nin en iyi öykücüsü daha yazabileceği nice güzel öyküler varken daha altmışını tamamlamadan bu dünya-
dan göçtü.İçimizi ısıtan öyküleriyle edebiyatımızda tartışılmaz yeri olan , yerinde duramayan belli mekanı olmasa 
da salaş bir balıkçı kahvesi veya meyhanesinde  karşımıza çıkıverecekmiş gibi duran büyük ustaya kendini anlattı-
ğını düşündüğüm kendi dizeleriyle veda etmek yerinde olur sanırım.

Ceylan-ı Bahri
Neremden geliyor bu sevinç?
Sana baktıkça çocuğum:
Maviliklerin, badem ağaçlarının, metrük havuzların kurbağa seslerinin
Güzelliğinim
İskele çımacısının altın yüreğini...
Gelecek bir sabah vakti, güneşten;
- Derin elemlere rüzgar-
Bastonunda kış armutları asılı
Küpeştesinde ekmek ayvaları,
Kirli yelkenine fırtınalar sarılı
Kavunlarında sulh ve sükun
Halatlarında mesut sahillerle
Bir ceylan-ı bahri 27



Kapadokya, 13 Nisan 1997

Sera,
Senin merhametinden doğmuş tüm marazlarım için özür dileyerek başlayacağım mektubuma. “Yazmasam deli ola-
caktım” demiş Sait Faik. Şimdi en az onunki kadar büyük bir tutkuyla tekrarlıyorum. Yazmasaydım, sana bu mektubu 
yazmasaydım delirecektim. Mektubunu aldığımdan beri gözlerimi kapatamıyorum zira kalbimi rahat bırakmıyor han-
çerlerin.

Yine de yazdığın her şeyi açıklığa kavuşturmadan önce bilmeni isterim. Sakın bunun pişkin pişkin ve alelade karalan-
mış bir müsvedde olduğunu düşünme. Ben bu zarfın içine azaptan büzülmüş kalbimi koydum.

Mektubunu ilk aldığımda yıllardır işlevini bile unuttuğum tüm duygularım kapımı çaldılar. Kalbimin odacıklarına 
kuruldular sonra, yerlerine oturdular. Seni izlemek için. Yollayacağın bir kağıt parçasına bile nasıl hasret kaldığımı 
kabullenebilmek için kırklarının sonunda, saçları aklarla bezeli bir adam mı olmam gerekirdi? Bilmiyorum. Mucizele-
rin bazen değerini hiç bilemeyeceklere verildiğini biliyorum ama. 

“Benim...Kalp Ağrım” diye başlamışsın mektubuna. Yıllar sonra birinin eline geçse; onun için ne ölü bir romantizm 
kokar mektubun, kim bilir! Bense; beni böyle tanımladığını ilk okuduğumda bir yere tutunmak zorunda kaldım.

Sonra seni hiç arayıp sormamamdan yakınmışsın. Hatta gecelerin uykusuz geçerken benim yüzümden, güzel düşler 
görüyor olmamdan korkuyormuşsun.  Korkma! Kâbus ve ıstırap dolu gecelerim. Yine de hiçbir önemi kalmadı artık 
biliyorum, ben sana çok geciktim.

Seni büsbütün mutsuz ettim, kendimi de mutlu edemedim. Hep kendi boşluklarımda savrulup durdum, peki seni neden 
kendimle sürükledim?

Arsız ve nankör bir şımarıklık bu biliyorum, biliyorum sen de öyle düşünüyorsun. Biliyorum anlatamam kimseye bu 
amansız mutsuzluğu, yetmez ki kelimelerim.

Baksana bir ailem var. Maaşım ben hariç herkesi mutlu edebilecek miktarda. İnanır mısın eskisi gibi değil, kavga 
gürültü yok hayatımda. Öyleyse niye bu mutsuzluk değil mi? Bu şımarıklık da neyin nesi? İşin aslı bir ailem var, evet 
ama rutubet gibi çürütüyoruz birbirimizi. Orada burada rol kesiyoruz, bana işkenceden beter gelen her gün.

Sebebi o. Senin gençlik rüyalarının katili, benim celladım. Aldatılıyorum Sera. Onun rüyalarında bile. Bazen bir kitap 
karakteriyle,  bir tabloyla bazen.  O hayal âleminden diğerine ama hepsinin ortak paydası hiçbirinde figüran bile ola-
mayışım. Yine de kırgın bir beklentinin hatırına susuyorum, konuşmuyorum.

Bu yaşadığım her şey senin “ah”ların biliyorum. Ben omuzlarımda senelerdir senin kırgınlıklarının yükünü taşıyorum. 
İsyan etmiyorum, kızgın değil- ne münasebet!- mahcubum sana.

Seninle bir hayat hayal ediyorum bazen. Celladımı kaldırıyorum seni koyuyorum yerine. Üstüm başım çiçek bahçesi. 
Bana telefonda alacaklarımı sıralamanı dinliyorum. Bazen, eve çok yorgun geldiğin zamanlarda koridora uzanıp beni 
bekleyişlerini düşlüyorum. Hem, hem saçların ne güzel görünür sabah güneşi vururken araba camlarımıza, kim bilir! 
Ben istesem de artık bilemem.

Şimdi bu güçlü bir serzeniş sana ama en çok bana! Keşke kalbini biliyor olsaydım. 

Gözlerimiz- tamamen  tesadüfî-  birleştiğinde kalbinin kanat çırpışlarını duysaydım, beni bir iki dakika daha fazla 
görebilmek için yolunu uzattığını bilseydim, fark etseydim kışın en fena olduğu zamanlarda bile bir baş selamım için 
beklediğini ve pek tabi umutlarının hepsini ellerimle kırdığımda, beni ilk gördüğünden beri vücudunun her yerine konmuş 
kelebekleri bir bir öldürmek zorunda kaldığını bilseydim, seni gerçekten ehemmiyetle sevebilir miydim Sera? Belki… 
Kalbimi çoktan zalimin birine kaptırmamış olsaydım.

Bana kızma. İçinde sıkışıp kaldığım vaziyeti sen benden de iyi bilirsin.

Bir şeylerin durmadan değişmesi, depremlerin olması, baharların gelmesi fakat yine de her şeye rağmen senin beni çok 
sevmen; diyelim ki bir çıkmaz sokak, bir kanser, diyelim ki vazgeçmenin sözlük anlamını bile bilmiyorsun, hiç duyma-
dın, hiç yapmadın.

N’olur inkâr etme artık! O çıkmaz sokağın ardında deniz olduğunu düşünüyorsun hâlâ. O kansere panzehirini sevdiğin 
için yakalandın.

Senin merhametinden doğmuş tüm marazlarım için özür dileyerek başladım söze ve yine öyle bitiriyorum. Bu dünyadan 
ve en çok senden ümidi kestim, seninle biz artık başka hayatlara!

Yine de çocuksu bir telaşla fısıldamadan edemeyeceğim.

Sera! Unutma beni olur mu?

Zeynep Çakır
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“Sana koşuyorum bir vapurun içinde 
Ölmemek, delirmemek için
Yaşamak bütün adaletlerden uzak 
Yaşamak…”

1906’da Adapazarı’nda başlayan dur durak bilmeyen 
bir yaşam buradaki. Sürekli değişen bir eğitim hayatı, 
yapılamayan işler ve en sonunda sabit kalan ama hepi-
mizi sarsan bir yazın hayatı…

Kurtuluş Savaşı yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul’a 
geldi ve yeni idadisinde uzun olmayacak günlerine baş-
ladı Abasıyanık. İstanbul Lisesi’nde Arapça öğretmeni-
nin sandalyesine iğne koyduğu için kırk bir arkadaşıyla 
okuldan atılmasıyla Bursa Erkek Lisesi’nde eğitimini 
tamamladı. Eğitim hayatı için İsviçre ve Fransa’da bu-
lunan yazar sonraki yıllarda Fransa’daki Grenoble Üni-
versitesi’nde kendi edebi kimliğini bulmayı amaçladı. 
Fransa’daki eğitimini de yarıda bırakarak İstanbul’a 
döndü.

“Yine hava karlı, yine İstanbul çirkin, İstanbul mu? İs-
tanbul çirkin şehir. Pis şehir. Hele yağmurlu günlerde. 
Başka günler güzel mi değil. Yalnızlık dünyayı doldur-
muş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Bura-
da her şey bir insanı sevmekle bitiyor.”

“Güzel yer, güzel yer Alemdağı. Şu saate on beş metre-
lik ağaçlarıyla, Taşdelen’i ile yılanı ile…

Artık İstanbul donuk Alemdağı ise sıcak ve içtendir. Bir 
de Panço var tabii… Panço’nun onu görmeden gitmesi 
katlanılır şey değil elbette. 

İstanbul’a döndükten sonra öğretmenlik yapmaya baş-
layan yazar derslere geciktiği ve sınıfta hâkimiyet ku-
ramadığı için idareyle sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Ba-
basının ona yeni bir iş teklifi sunmasının da etkisiyle işi 
bırakıp toptancılık dükkânında çalışmaya başlar. Yeni 
bir işe başlayan Sait Faik yazı hayatıyla meşgul olur ve 
işlerle uğraşamadığından dükkânı boş bir şekilde baba-
sına teslim eder.

Yazın hayatı hep devam etse de artık daha ağır bastığı 
dönemlere gelmiştir. Babasının da teşvikiyle ilk kitabı 
Semaveri yayınlar. Semaver’in çıkışından sonra da yaz-
maya devam eder ama kendi mektuplarında da dediği 
gibi aylaklığı nedeniyle yazdıklarını orada burada unu-
tur.

Neredesin? Gel de karanlık sokaklarda yürüyüşümüze 
tekrar başlayalım. Sen yine gir cebime sokakları çeviri-
riz bir anda kendi dünyamıza. Cebimizde olmayan beş 
kuruşla geçinir gideriz. Ama içimi yakan bir sual var-
dır. Ya ayrılırsan benden? Onca yol almışken ayrılmak 
boğazımda düğümleniyor. Ağlarım, sen iste bırakmam 
diye hep ağlarım. 

Babası Mehmet Faik Bey yakalandığı ağır bronşitten 
dolayı vefat edince annesiyle yaşamaya başlar. Yazın 
hayatına devam ederken Varlık Yayınları’nda Çelme 
adlı hikâyesi yayınlanır. İnsanları askerden soğuttuğu 

gerekçesiyle Askeri Mahkeme’de yargılanır. Orhan Veli 
Kanık, Abasıyanık’a o dönemde yazdığı bir mektupta “…
bu arada Çelme hikâyesini buldum ve okudum, başına 
bu işi açanlara küfrettim. Hikâye harika azizim.” diye-
rek destek olmuştur. Bu olaylardan sonra annesi başına 
bela açtığını düşündüğünden yazmasını istememiştir. 
Bir süre ara veren yazar Medar-ı Maişet Motoru’yla bu 
durgunluğu bozar.

Çelme’nin ardından Medar-ı Maişet Motoru’na gelen 
asılsız ihbar üzerine kitap toplanmıştır ve yazar tekrar-
dan içine kapanmıştır. Dönemin baskıcı ve yasakçı or-
tamında eser sakıncalı görülmüştür. Sekiz yıl sonra “Bir 
Takım İnsanlar” adıyla tekrar basılır. Bir süre sonra ya-
zara Siroz teşhisi konur. Ümitsizliğe düşmüş ama yazın 
hayatının en parlak dönemini bu sıralarda yaşamıştır.

Günaydın panço. Bugün günün en ılık ışıklarında yalnız-
lığın ve ayrılığın en derin çukurunda yaşıyorken uyan-
dım. Biraz muamma seçenekler ve birazda geçirdiğim 
son günlerin acı tatlı hatıraları. Sen ben ve biz ne kadar 
mutluyduk. Hala mutluyuz aslında ama bir boşluk var 
panço. Sanki sen Alemdağ’ında bense seni aramak yo-
lunda. Capcanlı başladım seni aramaya. Farkında olma-
dan yorulmuş ve epey yol almışım. Sadece seni bulmak, 
seni tekrar yanımda taşımak meselem Panço. Kahveha-
nelerin en ücra köşesinden başlar bizim hikayemiz, ne 
zaman sıkışsam seni arar oldum.

Halkın içinde olmak, halktan olmak onun için ulaşıla-
cak en yüksek mertebedir. Bu durumu Mark Twain 
Derneğinden aldığı onur ödülünden sonra “Demek ki 
şimdiden sonra dünya çapında bir hikayeciyi anmak 
için kurulmuş bir cemiyete dünyanın dört bucağından 
kendi halinde hikayeciler de seçilecek” açıklamasında 
hepimize göstermiştir.

 Hayatının geri kalanında ruhunda taşıdığı karamsarlığı 
yazılarının her satırında işlemiştir.
“Dünyada büyük fırtınanın koptuğu böyle günlerde 
Ben onsuz edemem.”

Günaydın. Bana günler kararmıyor seni bulmadan. “Bir 
masa hazırladım sana üstü çiçeksiz örtüsü gazeteden” 
ama hayranlık kokan. Az kaldı. Masaya da söyledim 
beklermiş bizi. Ah bir bulsam da kaybetmesem!

Korkularımı kenara bıraktım anılarımı yanıma aldım. Za-
ten ne beklersin ki benden. Elimde olan iki parçayı ya 
alır ya da bırakırım. Günaydın Panço hemen hemen ay-
nıyım. Sadece daha azimli , daha özveriliyim senin için. 
Günaydın, gün aymasa da kararmasa da.

“Senden sonra ancak anlaşılır
İnsanoğluna öğretilen yalanlar.
Senden sonra anlaşılır ancak
Boşluğu her şeyin.”

Bazı insanlar vardır. Tek bir yola adanmış. Dipdiri duran. 
Selam olsun sana “Abasızın Mançuko”.

HAZAL AKIN

BİZE BİR MASA AYIR YANAKİMU
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NURULLAH YAZICI

GECE YARISI
SAYIKLAMALARI
Goruk bala kesmez nicedir
İncedir yaprakların damarı
Su yürüse kuma ziyan
Kırk dişli bir tarak
Boşa dolaşır
Epeydir yasak zıpkınla avlanmak
Derdi tasası ne düşsün balığa
Hasadın iyisi taze bir candır
Zayi olacaksa benlik
Her heves kursakta bir kuru lokmadır
Yaşamak için bir gök lazım
Yırtılmış bir aynanın içinde…
Şifa dağıtan bir sakanın
Çöl kokan sesi
Hangisi daha değerli
Nemelazım bir altın işaret
Hangi tünel çıkış
Siren beynimden vurur neşvünema
Kalk git Allah aşkına
Sızlatma artık ellerimi
Duvar duvar gezdirme geceleri
Şimdi sitayiş zamanı
Kaçınız bir tülbente tavsınız
Değirmen taşını alın burdan
Bir kaside için kaç beyit feda
Sen bir yaşamak
Bense arafta köşk sahibi
Hırsımıza gerekçeden bol ne var
Katilin sırrı kendi celladı
Nevbahar kendine, bana ne…
Sözün sırası, şunun şurası
Herkes aynı düşün yolcusu
Kamçı belimde bir uzuv

Başmabeyn bir kağıttan fazlası
İncesin benden hem de mutlu
Komşum bana benzer
Sadece bir terfi bekler bizimki
Gururum tek başına dolanır
Bir ceviz kabuğu içinde
Fikrim cafcaflı teneke
Kabrim olmasa ölüm bile uğramaz
Bahçe içinde tenha bir köşe
Fısıldar durur bir eski çam
Kaypak kıkırdaşmalar her yerde
Sağlıklı ağlamak kime kısmet
Farkı neyse ödenir
Sayıklamak ne kıymetli
Menbaından süzülmüş şatafat
Esrarından geçilmez
Her dilde hıçkırık serbest
Kim hangi tarafa gitsin
En uzun hava hangi gırtlakta
Hangisi bedava bu çıkmazların
Kilitsiz kasaların bendedir anahtarı
Yine geldik mi aynı noktaya
En uygun imgesi nedir şimdi şu anın
Kusursuz hangi atlayış
Hesapsız çılgınlık kime yaraşır
Say ki bir tutam kan tutsun etim
Siz hangi şehrin tutkunusunuz
Foyanız ne zaman dökülür
Hıncınız ne vakit pay edilir
Ben sayıklamaktan bitab…
Sen dinlemekten azade…
Gece dindi, dön hadi dön…
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Günün geceden arta kalan kısmında, güneş göğe kızıl bir leke gibi sıçrayıp olanca azametiyle yayılırken dağların ardından, bir intihar-
dan arta kalan kan damlalarında kalbini arayan biri vardı. Ölümün kıyısından dönmüş bir hayatın arka sokağında, bulanık suda bata 
çıka ilerliyordu. Siyah saçları ensesinde son bulan, göz çukurları kararmış zayıf bir kızdı bu. Kayıp bir kalbi ve kırık cümleleri vardı. 
Sanki dünyanın tüm yükü, kiriyle tozuyla koca bir bütünü, omuzlarında yüklüydü. Adımları sarsak ve düzensiz, geceleri bulanık ve 
kayıp; gündüzleri kendini odaya kapamış. Bel kemiği dirayetsizce bükülmüş, kalan son umudu sıkılıp en dibe çökmüş. Elleri ve ayak-
ları sabahın ayazında çıplak, çırılçıplak kalmış. Sicimle kan sızıyor kesiklerinden, tişörtünde al bir leke yol almış. Sanki, sanki göğüs 
kafesinin ortasında koca bir nar patlamış. Oysa bir karga göğüs kafesini deşerek kalbini çalmış. Her şey bir gecede olmuş, bir gecede, 
kara bir karga, içinde hayata dair ve varsa alıp kaçmış. Kız o gece derin bir uykudaymış. Bir intihara kalkışmış, ruhu kendini almış, 
başka bir boyuta atlamış. Derin bir uykuya dalmış kız, amacı hayatla bağını koparmakmış.

Sonsuzmuş kalp. Yollar geçermiş içinden, uzun, sonu görünmeyen yollar. Kalbe giren her şey bu yollardan geçermiş. Dünyalar sığar-
mış içine, kalp hepsini içine katar, yeni gelene yer açar, illa bir yere sığdırırmış. Yalnız ortada bir sorun varmış, bu kalp biraz safmış. 
Sonsuzmuş ya kendi, yolundan geçen her şeyi kendi gibi sanar, kendiyle sonsuza dek bir sayarmış. Ancak şeyler hep gidermiş. Her 
şey bir gün gidermiş. Sessizce ve ardına bakmadan gidermiş hem de. Çünkü şeylerin adeti buymuş. Hepsi bir gün gidermiş. Ama kalp 
çok safmış. Çok ağlarmış gidenin ardından, güvenini çatırdatarak kırıp dişinin arasına koyar, çığlık atmak istediği her an onu ısırırmış.

Sonu gelmez bir yolmuş kalp. Sonsuz sayarmış şeyleri, gideceğini bilse de, bile bile sonsuz kere sonsuz sonsuz severmiş yine. Sevme-
lere sevdalıymış kalp bir kere. Gidenin ardından çığlık atmak istedikçe dişlerinin arasında ezilirmiş güveni. Sonra, bir gün biri sapmış 
kalbin kavşağına. “O çok farklı,” demiş kalp onu uyaran dostlarına. “Bu sefer, ve sonsuza dek mutlu yaşadılar yazacak hikayemizin 
sonunda.” Böylece kalp, dişetlerinden sızan kanla karışmış güvenini avcuna tükürmüş. Ancak darmadağın olmuş güveni, kendini 
başka evrende unutmuş. Kalp de onu tutmuş, tereyağından heykeller yapar gibi, eciş bücüş olmuş güven püresinden kendine bir 
klon oluşturmuş. Sonra onu almış, bir maske gibi suratının tam ortasına oturtmuş. Arkasında durmuş ve yoluna giren yeni yolcuyu 
gizlice izlemeye koyulmuş. Bir şey olmuş sonra. Üzücü bir şey. Bu şey kalbi kırmış, karnına bıçak saplamış, eline bir kaşık alıp gözlerini 
çıkarmış. Kalp haklıymış. Bu seferki yolcu farklıymış.  Kalbin sonsuz yoluna son giren yolcu, bir yalancıymış. 

“Artık,” demiş kalp dünyanın tüm sabahlarını delik cebine doldurup. “Gidiyorum. Kendi içine kıvrılan yapraklar gibi ruhum. Yolun 
sonuna bir okyanus çiziyorum. Bu kez, kendi yoluma ben çıkıyorum. Bu yollar bana ne getirecek, inanın ben bile bilmiyorum.” Sonra 
kendi içinde katlanmış ve kalbin tüm odacıkları kapanmış. Güven püresinden yaptığı klonunu göğüs kafesindeki yerine bırakmış. Böy-
lece kan akışı bu beden için sonlanmış. Kalbin yerini çiğnenmiş bir lastiğe dönmüş olan taklidi almış. Aptalmış bu kalp. Kırıkmış, çok 
kırılmış. Bir yalanla parçalara ayrılmış. Gitmek istemiş sonra, uzaklara. Ama kendinden başka kimse tanımazmış, böylece kendi içine 
kıvrılmış. Bir yalandan ötürü delinmiş kalp. Bir yalandan ötürü kaçmış. Kaçarken ortaya bir yalan atmış, çürümüş güvenini kendisi 
olarak tanıtmış. Anlamamış kalp, aptalmış. Artık o da bir yalancıymış. 

Siyah saçlı kız kalbin bu saçmalıklarına daha fazla dayanamamış. Almış bıçağı bileğine dayamış. Derin bir kesikle eti birbirinden 
ayırmış, hızla akan sıcak kan lekeli fayansları kızıla boyamış. Bulutsuz bir geceymiş, bir anda dünyanın altı üstüne gelmiş. Kulakları 
delen bir ses duyulmuş önce, sonra kızın görüşünü kapkara bir duman almış. Ölüm uykusuna dalmak üzere olan kız rüzgarlı havada 
uçuşan ıslak çamaşırlar gibi hırsla yüzüne çarpan karalardan nasıl kaçacağını sapıtmış. Tam o sırada göğüs kafesinin tam ortasına bir 
gaga batmış. Kız bir kova suya batırılmış gibi irkilerek uyanmış. Göğsünü deşen şey iri, kapkara bir kargaymış. Kanla kızarmış ellerini 
kaldırıp panikle, kargayı itmek için kullanmış. Bir anda görüş alanındaki kara duman hortum gibi alçalarak kızı hedef almış. Aklı çıkmış 
kızın, hızla gelen bu karalar bir gök dolusu kargaymış. Göğsüne ağır bir bıçak kadar hızla saplanmış başı çeken karga. Kan olduğu gibi 
fışkırmaya başlamış. 

“Sahtekar!” diye gaklamış kargalar bir ağızdan. “Bir göğüste iki kalp yaşar mı?” Kız ağzını açsa kan kusacakmış.

 “Başka bir kalbi çalıp onu göğsünde erittin. Demek onu kırık kalbine çalıp çatlakları iyi edecektin. Biz bunları yemeyiz, seni yalancı 
sırtlan. Çaldığın kalbin bedelini kendi kalbinle ödeyeceksin.” 

Bir yaş sızmış acıdan, kızın kapalı gözlerinin ardından. Karga kızın yalancı kalbini göğsünden söküp almış. Kızın göğsünde kala kala, 
kalbi kendi içinde kıvrılmadan önce terk edeceği yerini doldurmak için yaptığı, güvenden oluşan çiğnenmiş bir kalp heykelciği kalmış. 

Günün geceden arta kalan vaktinde, kızın vücudundaki son kan damlası da bileklerinden sızarken, güneş gökte kanlı bir kesik gibi 
yükseliyor. Sanki birilerinin intikamını alıyor. 

Kız yavaşça bir adım atıyor şafağın ortasında, kayıp kalbinin göğüs boşluğunda okyanuslar dalgalanıyor. Gözlerini açtığı boz dağlarla 
kaplı bu evrende, ağzından bir et parçası sarkan dev bir kartal kıza doğru alçalıyor. Ayağı yere değer değmez ağzındaki şeyi iğrenir gibi 
kızın ayaklarının dibine tükürüyor. Kalp hırsızı karganın kartalın dişleriyle delinmiş leşindeki yoluk tüyler serin rüzgarla dalgalanıyor. 
Kartal pençeleriyle kızı usulca omuzlarından kavrıyor. Göğe yükseliyor. Kalpsiz kız, bir kartalın pençesinde salınırken gökte, keyifli bir 
ıslık tutturuyor. Kartal bilmişçe başını sallıyor. Ufuk çizgisine, güneşin doğduğu yere, sarp dağların ötesine doğru uçuyor. 

Önlerinde uzanan sonu görünmez yol, sonsuzluğa kucak açıyor. 

TUTKU NAZ ÇELİK

KARA KARGA

Illustrasyon: Didenur Boyacı
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Yaşamınızdan bahseder misiniz?

Eskişehirliyim. Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğrenim gördüm. Öğretmen olunca orta birinci sınıftan üniver-
site son sınıfa kadar her kademede dersler verdim. Öğretmenlikle birlikte yazarlık hayatım da oldu. Kitaplarla 
erken yaşlarda tanıştım. Okumak, peşinden yazmayı getirdi. 1975’ten itibaren çeşitli edebiyat dergilerinde şiir 
ve yazılar yayımlamaya başladım. Bu uğraşım halen devam ediyor. Bugüne kadar şiir, deneme, öykü, biyografi, 
masal türlerinde elliyi aşkın eserim yayımlandı. Son yıllarda yazı faaliyetime konferans, söyleşi gibi etkinlikler 
de eklendi. Yurt içinde ve dışında bu tür etkinliklerle katılıyor, okurlarla edebiyat, sanat ve hayat üzerine söy-
leşiler yapıyorum. 

Türk edebiyatının dünya edebiyatındaki yeri nedir? Son dönem Türk edebiyatı değişimi ve gelişimi hakkın-
daki düşünceleriniz nelerdir?

Türk Edebiyatı, Dünya edebiyatı içerisinde elbette değer ve önem taşıyan bir edebiyattır. Dünya çapında çok 
önemli isimler yetiştirdi. Tek başına Yunus Emre, bizi kıyamete kadar temsil etmeye yetecek büyüklüktedir. 
Ne var ki kendimizi dışarıda iyi tanıtamıyoruz. Bu durum, Türkiye’nin yakın zamana kadar içine kapanık bir 
ülke olmasıyla ilgilidir daha çok. Bir de kronik bir Batı hayranlığımız var. Köklerimizden koptuk. Hazinelerimi-
zin farkında değiliz. Ama kökü sağlamsa her ağaç er geç meyve verir. Gelecekte bizim yazarlarımızın da dünya 
çapında hak ettikleri yerde olacağına inanıyorum. 

Son dönemde oldukça artış gösteren “edebiyat dergiciliği” hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Edebiyatın 
gelişmesini mi sağlıyor, zarara mı sebep oluyor?

Edebiyat dergiciliğinin geçmişi bir hayli gerilere uzanır. Özellikle Meşrutiyet’ten bu yana çok sayıda dergi ya-
yımlandı. Edebiyatın nabzı daha çok dergilerde attı. Dergiler, pek çok yazar-şair için yetişme ortamı oldu. Bu 
durum bugün için de böyledir. Önemli dergiler çıkıyor ve pek çok yeni isim yetişiyor. Ne var ki eskiden bu du-
rum bir bakıma usta-çırak ilişkisi şeklinde oluyordu. Şimdi teknolojinin de getirdiği imkanlarla kolaylıkla dergi 
çıkarılabiliyor. Ama bahsettiğim usta-çırak ilişkisi olmadığı için uzun ömürlü olamıyorlar. 

Kitaplarınızın -araştırmalarınızın- ana konusunu tarihimizdeki önemli kişiler olarak seçmenizin sebebi ne-
dir?

Büyük insanlar, büyük milletlerden yetişir. Biz da böyle bir millet olduğumuz için hemen her alanda büyük 
isimlerimiz yetişti. Ne var ki bunları bugün için yeterince tanımıyoruz. Üstelik bunlar hayatlarıyla, eserleriyle 
örnek şahsiyetler. Genç nesilleri bunlarla buluşturmak lazım. Ben de bu amaçla bu tür kitaplar kaleme aldım.  
Yunus Emre’yi, Nasreddin Hoca’yı, Mehmet Akif’i yazdım. Yazmaya da devam edeceğim inşallah.

Son nesil tarafından yeterli değeri görmemiş bu kişilere gereken önemin verilmesi için neler yapılmalı?

Kültürler, klasikleriyle yaşar ve kültür hayatı devamlılık ister. Bu yüzden önce bu isimler iyice okunup özüm-
senmelidir. Bir beslenme kaynağı olarak görülmelidir. Bunun için de bir yandan onları okurken bir yandan da 
değişik ifade imkanları ve iletişim araçlarıyla insanlara tanıtılmalıdır. Mesela bir Dede Korkut filmi çekilse ne 
iyi olurdu. Bir Şeyh Galip müzikali yapılsa eminim müthiş etki yapardı. Yine yazılmayı bekleyen onca olay var. 
Mesela Balkanlardan çekilişimiz hikaye ve romanlarda yeterince işlenmedi. 

Yunus Emre, Battal Gazi, Mehmet Akif gibi önemli kişilerin hayatlarını yazdınız. Sırada yazmak istediğiniz 
bir isim var mı?

Düşündüğüm yeni isimler elbette var. Ama ne kadarını yazmak nasip olur, bilemiyorum. Mesela Evliya Çelebi, 
bugünlerde hep zihnimde…Onu yazmak istiyorum. Zira Evliya Çelebi nerdeyse bütün kıtaları gezmiş bir isim. 
Hem bizim için hem de dünya tarihi için çok önemli bir kaynak. Yakın dönemden ise Sezai Karakoç’u yazmak 
isterdim. Günün moda akımlarına iltifat etmeden kendi münzevi dünyasında çok önemli eserler verdi. Daha 
şimdiden klasiğimiz oldu. Dahası evrensel bir bakış açısı var. Bu yüzden eserleri sadece bize değil bütün insan-
lığa hitap edecek bir düşünce zenginliği taşıyor.

AHSEN ELİF KIRMIZI - BEYZA NUR KARAAĞAÇ

MUSTAFA ÖZÇELİK
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Tarihe mal olmuş kişilerden hangisiyle tanışmak, dost olmak isterdiniz?

Tabi ki öncelikli olarak Yunus Emre. Zira o, tek başına kültürümüzü, sanatımızı, dünya görüşümüzü en iyi şekilde ifade 
etmiş bir isim. Onunla yola çıkan doğru bir yolda yürüyor demektir. Ona ilaveten mesela Ziya Osman’la İstanbul’u 
gezmek, Sezai Karakoç’la münzeviliğin dünyasında tefekkür etmek, Mustafa Itri Efendi ile besteler yapmak, Mustafa 
Kutlu ile hayatın içinde hikaye peşinde koşmak isterdim. Her yazarın dünyası farklıdır. Hangisiyle yola çıkarsak çıkalım 
bizi zengin, güzel ve anlamlı bir yolculuk bekliyor demektir.

Kitaplarınız hakkında eleştiriler alıyor musunuz? Bu eleştirilere tepkiniz nasıl oluyor?

Elbette alıyorum. Düşünce hayatı da sanat hayatı da eleştiriyle gelişebilir ancak. Bu yüzden eleştiri önemlidir. Yalnız 
bunun nesnel ölçülerle yapılması gerekir. Böyle olanları ciddiye alıyor ve kendimi o eleştirilere göre gözden geçiriyo-
rum. Özellikle okuyuculardan gelen eleştirileri çok değerli buluyorum. Bana gerçekten ışık tutuyorlar. Onlarla eksiğimi, 
fazlamı görme imkanı bulmuş oluyorum.

Sizi yazmaya iten sebep neydi?

İnsanın en önemli özelliği konuşabilen bir canlı olmasıdır. Konuşmak ise anlatma ve anlamaya dolayı bir olaydır. Dola-
yısıyla yazmanın asıl sebebi kendini ifade etmek, iç dünyamı başka insanlarla paylaşmaktır. Bunun yanı sıra bir yazarın 
toplumsal sorumluluğu da vardır/olmalıdır.  Bu da onlara yeni idrak pencereleri açarak sağlanabilir. Böylece kelime-
lerle bir bilinç uyandırarak hayatın rahatsız edici olaylarına müdahil olabilmek, daha güzel bir dünyaya ulaşabilmek 
mümkün hale gelebilir. 

Biz genç yazarlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Yazmanın temeli okumaktır. Yerli-yabancı, doğu-batı-eski-yeni ayrımı yapmadan nitelikli eserlerle hem hal olmak ge-
rekir. Diğer yandan iyi bir gözlemci olma, hayata, insana ve kendimize dair bir anlama sahip olma, bir bilinci kuşanma, 
duyarlı bir gönülle olup bitenlere bakma gibi özellikleri de taşımak gerekir. Ama her şeyden önce dil bilgisi ve bilincine 
sahip olmak çok önemlidir. Genç arkadaşlarımız, bu konuyu çok önemli görmelidirler. Edebiyat, her şeyden önce dil 
demektir çünkü.  

Sizin hayatınızı, bakış açınızı derinden etkileyen bir kitap oldu mu?

Bir kitaptan değil birden çok kitaptan söz etmeliyim aslında. Fakat, söyleşinin sınırlarını zorlamamak için sadece bir ka-
çının adını verebileceğim. Yunus Emre’nin Risalet’ün Nushiyyesi, Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur’u, Rilke’nin Mektupları, 
Tolstoy’un Diriliş’i, Sezai Karakoç’un Kıyamet Aşısı, Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel’i ve Nezihe Araz’ın Dertli 
Dolap romanı bunlardan hemen aklıma gelenlerdir. 

Okumamızı tavsiye edeceğiniz kitaplar nelerdir?

Doğrudan kitap ismi yerine yazar ismi vermem daha uygun olacak. Zira bir yazarı bir iki kitabıyla değil bütün eserle-
riyle okumanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bunlar da sayıca epey fazla. Öne çıkanlar ise yakın dönemden 
Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan, Atilla İlhan, 
Yahya Kemal Beyatlı, Oğuz Atay ve Kemal Tahir’dir. Klasikleşen eserlerimiz arasında ise Dede Korkut Hikayeleri, Yunus 
Emre Divanı, Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk’ı, Mevlana’nın Mesnevisi ilk planda tavsiye edebileceğim eserlerdir. 

Çocuk edebiyatının bugünkü durumu ve geleceğini değerlendirir misiniz?

Çocuk edebiyatı son yıllarda epeyce gelişip zenginleşen bir edebiyat oldu. iyi kitaplar yazılıyor. Ne var ki genel edebiyat 
dünyasındaki gibi popülerlik bu edebiyatı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Bir de çocuğu istediğimiz tarzda şekillendir-
mek gibi bir tavır var. Bundan kaçınmak gerekir. Çocuklar, dünyanın en akıllı varlıklarıdır. Onları iyi tanıyarak, gözlem-
leyerek, en başta da onlara saygı duyarak kitaplar yazmak lazım diye düşünüyorum.
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RIFAT GÜNDAY

ATTİLA VE PAPA
Avrupa Hun İmparatorluğu, Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Kuzey Hunlar’ın da dağıl-
masından sonra, Batı’ya göç edenlerin kurduğu Türk  imparatorluğudur. Hunlar: Asya  kökenli Türk boyların-
dan oluşan topluluklarla 3. ve 4. yüzyıllarda Batı’ya hareket etmişler ve 352 yılında Kama Tarkan tarafından 
Avrupa Hun Devleti olarak tarih sahnesinde yerini almışlardır. Hunlar, dönemlerine göre çok gelişmiş silah 
ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik 
altına alarak Avrupa’nın büyük bir bölümünü istila etmişlerdir.

Hunların, Türk ve Dünya Tarihi bakımından en büyük hükümdarı Attila’dır. Hunlar Volga Nehri’nin doğu-
sundan, bugünkü Fransa’yı (Galya) ülkesine (Hollanda da dahil)  kadar Güney’de Tuna nehrinden Baltık 
ülkelerine  (Fin ülkesi ve Estonya dahil olmak üzere) kadar olan bölgeye hâkim olmuşlar, 4 milyon km²’lik bir 
coğrafyaya hükmetmişlerdir. İdareleri altında çeşitli Türk boyları da dâhil olmak üzere tam kırk beş kavim 
yaşıyordu ki, bunların çoğu şimdiki Avrupa milletlerinin dedeleriydi.

Attilla ve Bleda Hun İmparatorluğu’nu birlikte yönetirlerken (434) 2. Balkan seferine çıkarlar. Attilla, se-
ferde iken Bleda’yla anlaşmazlığa düşünce Bleda’yı öldürür ve seferi yarıda bırakıp geri döner. (445) Attila 
bundan sonra artık Hun İmparatorluğunu tek ve büyük başbuğudur. Avrupa’yı itaat altına almak için önce 
Bizans seferine (446) ardından Batı Roma seferine (451) çıkar. Bu iki sefer sonucunda kazandığı zaferlerle 
Avrupa’nın doğusunun ve batısının hakimi olur. 

ATTİLA’NIN SON SEFERİ (İTALYA SEFERİ ) VE PAPA’NIN DİZ ÇÖKÜP YALVARMASI (452)

450 yılında başlayan Galya seferi Katalon zaferiyle kapanmıştır. Konstantinopolis’te tutsak olan III. Valen-
tinianus’un kız kardeşi Honoria, Attila’ya bir mektupla bir yüzük yollayarak, kendisini kurtarması ve kendi-
siyle evlenmesini istediğinden, Attila da Ravenna’ya bir elçi göndererek Honoria’nın serbest bırakılması ta-
lebiyle tehdit etmiştir. İmparator ise Attila’nın talebinin aksine; Honario‘yu Roma’ya getirterek bir valisiyle 
evlendirerek karşılık verir. Hun  Türklerinin Başbuğu  Attila bu durum karşısında aniden Ordusunu toplaya-
rak 451  yılında İtalya-Roma ‘ya hücum eder. Attila, devrin en güçlü devleti olan Roma İmparatorluğu’nun 
kuzey sınırlarını oluşturan ve başkent Roma’nın doğal kalesi olarak adlandırılan Alp Dağları’nı aşarak Roma 
yolundaki son kale Akvila ( Aquilia)’nın surları önüne otağını kurar. Kaleleri çok sağlam olan Akvila ( Aqui-
lia) ancak 3 aylık bir kuşatmayla ele geçirilir ve yakılır. Sonra Attila ordusuyla; Altinum, Padova, Vicenza, Ve-
rona, Brixia ve Bergamo şehirlerini de tahrip ederek Roma‘ya ilerlemiştir. (Pavia ve Milan af dileyerek Atil-
la’ya bağlılık bildirmiştir) Atilla nihayet Roma önlerine ulaşmıştır. Roma ordusunun, Hun akıncıları önünde 
bozguna uğrayarak kaçışını gören Roma ileri gelenleri, Papa’ya (1.Leo) yalvararak Başbuğ Atilla’nın ayağına 
gitmesini ve Roma’nın işgalden kurtarılabilmesi için; Türkler ne isterse verilmesi için adeta zorlamışlardı.

452 Yılında Roma surları önünde; Attila tam da ordusuna saldırı emri vereceği anda,  Roma şehrinin kuzeye 
açılan büyük kapısından beyaz bayrakları taşıyan heyet doğruca Hun Başbuğu Attila’nın otağına yöneldi. 
Heyette bulunan Papa I.Leo korku içinde, Attila’ya doğru ilerlerken bir yandan da, heyetinde bulunan Hris-
tiyan din adamlarına, çok sessiz olmalarını, yoksa Tanrı’nın Kırbacı olan Atilla’nın gazabına uğrayacaklarını 
tembih ediyordu. (Hun Türklerinin Başbuğu Atilla’ya bu unvanı, amcası Balamir Han ve babası Muncuk 
Han’dan dolayı Romalılar takmıştı.) Attila, Beyaz bayraklarla gelen elçi heyetinin başındaki Papa’yı atının 
üzerinde kabul etti (Attila seferde iken genellikle böyle kabul yapardı). Aetius’un da karşısına çıkamadığı 
bütün Avrupa’yı titreten ağır silahlı (Mancınık ve yürüyen kule)  ve disiplinli hepsi at üstünde pür-dikkat 

“EĞER SINIRLARINIZDA SORUN VARSA, SINIRLARINIZI GENİŞLETİN “
 (PAPA’YI ATININ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜREN; AVRUPA HUN İMPARATORU ATTİLA )
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Attila’nın emrini bekleyen, saldırıya hazır aldığı takviyelerle 200.000’i aşkın Hun ordusunu yakından gören Papa 
1.Leo; Her şeyin bittiğini ve Roma’nın dolayısıyla Hristiyanlığın da sonunun geldiğini süratle kavramıştı. Papa 1.Leo 
Roma’nın yok olma vaziyetini kavrar kavramaz birden kendini at üstündeki Atilla’nın ayaklarının altına atar, af diler 
ve çizmelerini öpmeye başlar. Papanın Attila’ya kullanmış olduğu hitap ve saygı ile birlikte Papa daha sonra Attila’nın 
elini de öperek, (adeta yalvar yakar olarak çizmesini de öper)  İmparator III. Valentinianus’un hediye olarak gönder-
diği paha biçilemeyecek değerde ganimetler ile vaat edilen yaklaşık beş yüz bin Solidus altını ile eski nişanlısı Ho-
nario’nun da teslim edileceğinin garantisi üzerine; Atilla bu seferlik kendilerini affettiğini söyler ve Roma’yı istiladan 
vazgeçer. (Bazı kaynaklar Attila’nın bu kararında İtalya’daki veba salgınının da etkili olduğunu söyler.)

Lakin Avrupalılar Papa 1.Leon’un bu çizme öpme olayını bir türlü kabul etmezler. Avrupa’da birçok yerde Attila ile 
Papa’nın karşılaşma tasvirleri hep normal gösterilmekle birlikte, çoğunluğu Papanın en azından itaatkâr ve saygılı 
davranışlarıyla ancak Attila’yı ikna etmiş olabileceğini kabul etmektedirler. Gerçekten de başta Aquilia‘nın surlarını 
aşmak gibi zorlu ve inatçı bir seferle Roma’ya ulaşan Attilla’nın, üstelik “fesat yuvası” olarak nitelendirdiği Roma’yı 
son anda işgalden vazgeçmesi için çok etkili bir gerekçe bulmakta Batılı tarihçiler de zorlanmaktadırlar. En azından 
işgal etmese bile Roma yakılırdı. Esasında bütün Batı dünyası Attila’nın Roma’yı alıp, Hristiyanlığın ortadan kaldıraca-
ğı endişesi Bütün Avrupa’yı sarmıştı. Papa’nın alışagelmiş dışındaki, yalvarma af dileme el/çizme öpme olayını des-
tekleyen bir olayda;  Plevne savaşı yıllarında(1877-1878) Türkiye’nin eline geçen aslı Vatikan’da saklı bulunan 470’li 
yıllara ait, Marinus’un yapmış olduğu resim/gravürlerde, Atilla, Papa’yı kırbaçla döver bir şekilde tasvir etmektedir.
  

Marinus tarafından yapılan tasvir(470 yılları)

Esasında cihan Kağan’ı olan Attila ‘nın çok kızdığı Roma’yı ortadan kaldırmaktan vazgeçmesinin ardında en büyük 
neden kuşkusuz Papa’nın saygı ve itaatkâr davranışlarıyla birlikte, tabiidir ki Attila’nın çizmesini öperek gönlünü 
almasıdır. Avrupalı tarihçiler; Attila‘nın Kuzey İtalya’yı ezerek Roma surları önünde Papa 1.Leon heyetini at sırtında 
kabul ettiğini ve anlaşmış olduğunu tartışmasız hemfikirdirler. Avrupa’nın Papa 1.Leo gibi en yüksek Hristiyanlık 
otoritesinin, küçümsedikleri Hun Başbuğunun önünde diz çökmesini, çizmesini ve elini öperek af dileyerek Roma’yı 
bağışlamasını istemesini kabule yanaşmayacakları aşikârdır. Papa’nın saygı ve af dileyecek bir şekilde ve tabii ki 
önünde diz çökerek Attila‘yı ikna ederek, Roma’yı kurtarmış olduğunu, gerçek akademik tartışmalarda aslında kabul 
görmektedir.

Roma seferiyle(452) , işgal ettiği şehirleri de kendine bağlayan Attila Honario ile evlenir. Ancak Attila son seferinden 
kısa süre sonra 453’te öldü. (Attila; Roma+Konstantinpolis şer ittifakının komplosuyla zehirlenerek öldürülür) ve 
tahtına en büyük oğlu İlek geçti. Ancak taht kavgaları neticesinde devlet dağılma sürecine girdi. Bir kısım Hunlar 
doğuya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyindeki Türk kitleleriyle çoğunluğu Ogurlarla karışarak “Büyük Bulgar 
Hanlığı” olarak tarih sahnesine yeniden çıkacaklardır.

http://rifatgunday.blogspot.com.tr/2017/05/attila-ve-papa.html

Atilla Damgalı Bronz Madalyon Papa Attila’yı karşılarken

Avrupa ve Büyük Hun Devleti
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L .  ÖZGE ŞİŞ İK                                                
KIRMIZI
KRİZANTEM                                         
Üç varmış, iki yokmuş. Beyaz zaman içinde, siyah zaman dışındaymış. Mavi mi mavi denizin üstünde bir 
sağa bir sola yalpalaya yalpalaya giden gemi varmış. Adı da Krizantem’miş. Tahtadan yapılmış bu gemi 
önce beyaza boyanmış ardından kırmızıya. Kırmızının güzel durması içinmiş önceden beyaza boyanma-
sının sebebi. Şimdi de olmuş kırmızı Krizantem. O oldum bu oldum adıma da layık olayım demiş, sessiz 
sessiz ilerlemiş dalgasında. Ne liman bilirmiş ne de benzeri. İnsanı da hiç sevmezmiş bu gemi. Bir kere-
sinde bir dost edinmiş, almış baş tacı etmiş. Baş tacı bu dost alçak çıkmış, gemiyi çok kırmış. Gemi de 
dost bildiği adamı bıraktığı kıyıdan beri ne ufkunu şaşırmış ne hayalini. Hayali mutlu olmakmış tabi. Her 
şeyi izleyen gökyüzündeki bol boğumlu beyaz bulut çok acımış bu gemiye. Ne istersen demiş, benden 
ne istersen vereyim sana. Düşünmüş bir süre bizim kırmızı Krizantem. Yad etmiş eski günleri, insanların 
kötü olduğunu hatırlamış. Ben saf bir tilki isterim demiş, yanına da uysal keçi, uslu bir kedi, ününden geri 
çekilmiş çeşit çeşit bedeni. Önce şaşkınlıklar olmuş, sonra alışkanlıklar. İlerleye ilerleye denizi dönmüşler, 
turlamışlar durmuşlar. Mutlu mesut yaşarlarken bir yerde durmuşlar. Tilki, kedinin kuyruğuna basınca 
ortalık duman olmuş. Tilki ya bu, ne kadar saf olsa da vazgeçmemiş ününden. Karnı o kadar acıkmış ki 
gözü dönmüş, düşünmeden tilkilik yapmış. Pençeleri dışarıya fırlayan kediyi yere çarpmış gemiye delik 
açmış. Amacı herkesi öldürüp etlerini yemekmiş. Tilki bu, o kadar et mi yer demeyin, bu tilki aç oldu mu 
hepsini yermiş. Ölüme adım adım yaklaşan bedenler, ünlerine geri dönmüşler. Tüm hayvanlar durmuş 
kargaşaya. Bir keçi tilki haklı demiş diğer keçi de kedi. O demiş kedi o demiş tilki. Hayvanlar ikiye bölün-
müş yırtıcı kuşlar savaşa geçmiş, keçilerse alınlarını birbirine dayamış ben ben demiş durmuş. Bu kargaşa 
dünyanın huyu olmuş; mutluluk kayıp, savaş hakim olmuş. İşte bunları anlamış gemi anlamasına da de-
niz çoğalmasın diye ağlayamamış da. Ne sesini duyurabilmiş ne de isteğini. Yine adına layık olmuş sessiz 
sessiz istemiş. Herkes kargaşadayken gömülüp gitmişler denize. Ne tilki ulaşmış hedefine ne de bir keçi 
kazanmış fikrince. Şimdi üç varmış dört yokmuş, siyah beyaza, beyaz siyaha düşmanken dost olmuş. Bu 
defa dostluk daim olmuş olmasına da keskin çizgilerle ayrılan gerçekler talan olmuş.
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Edebiyat ve sinema severler arasında son zamanlarda daha da artış gösteren bir problem: Kitaptan uyarlanan film-
ler. Yeri geldiğinde izlenmenin artması için gidişatı değiştiren senaristler yeri geldiğinde kafanızdaki şekle uymayan 
oyuncularla biz okuyucuları saldırgan birer canavara çeviren bu sektör son günlerde daha yoğun hissedilmekte. 
Artık popüler çoğu kitabın filmini de sinema afişlerinde görüyoruz. Sadece filmleri izleyenlere yalvararak kitabının 
ne kadar farklı olduğunu anlatmaya çalışsak da “Kitabından daha çok zevk alıyorsun oku” diye saatlerce dil döksek 
de bu işi hakkıyla yapan yönetmenler de yok değil. Hatta kitabı gölgede bırakan filmlerle bile karşılaşmak mümkün. 
Doğru yönetmen, senarist ve oyuncuların eline geçen kitap sinema salonunda tadından yenmez bir hal alıyor. Biz de 
sizin için bu şaheserlerden dört tanesini derledik. 

1. DÖVÜŞ KULÜBÜ/FIGHT CLUB - Chuck Palahniuk
Yeraltı edebiyatı için başımızın tacı Chuck Palahniuk’un Dövüş Kulübü,  filmiyle daha da popülerleşen kitaplarımızda 
ilk sırada. Hayatın monotonluğundan kurtulmaya üç yüz altmış derece değişiyor. Toplum kurallarını hiçe sayıp mo-
notonluğu yok etmek için yumruklarını kullanan beyefendilerin (!) mekanı Dövüş Kulübü ile nelerin gerçek neyin ha-
yal olduğundan asla emin olamayacaksınız. Başrollerini Brad Pitt ve Edward Norton’un paylaştığı filmin IMDB puanı 
8.9. Chuck Palahniuk’in üslubunu yansıtmak ve yeraltı edebiyatının ayrıntılarda saklanan güzelliğini kaybetmemesini 
sağlamak için filmde birçok önemli belki de ironik bulabileceğiniz detaylar saklı. Yönetmeni David Fincher olan filmi 
tekrar tekrar izlemenizi diliyor ve kitabını okumayı unutmayacağınızı umut ediyoruz.

2) ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ/ DEAD POETS SOCIETY - H. Kleinbaum
Şiirin devrim demek olduğunu öğreten çoğumuzu ismini bile duyduğunda hüzne boğan Ölü Ozanlar Derneği gele-
neklerine bağlı, disiplinli okul Welton Akademisi’nin sıralarında çiçekler açtıran öğretmen Bay Keating ve öğrencile-
rini konu alıyor. Okulun ve ailenin baskısından kaçmanın yolunu şiirde bulan yedi çocuğun sırayla şiirler okuduğu Ölü 
Ozanlar Derneği umudun en güzel örneği bize kalırsa. Değişmeyen yapıya baş kaldıran Bay Keating karakterini kişili-
ğiyle bu rolle özdeşleşmiş Robin Williams canlandırıyor. IMDB puanı 8.4 olan film biz gençler için hayatı kucaklama-
mıza bir sebep gösteriyor. Özgürlük ve değişim için ödememiz gereken bedeller var. Değişim için kelimelere ihtiyaç 
var. Değişim için yüklenmemiz gereken büyük sorumluluklar var. Kitabın satırlarında da dendiği gibi: “Sözcükler ve 
fikirler dünyayı değiştirebilir.” Sizin de daha iyi bir insanlığa ilk adım olarak Ölü Ozanlar Derneği’ne kütüphanenizde 
bir yer açmanızı istiyoruz.

3) BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ/ Barış Bıçakçı
Türk Edebiyatı’nda biraz gölgelere saklanmış ortaya çıkmaktan çok da hoşlanmayan bir yazar Barış Bıçakçı. Fakat 
buna rağmen üslubuyla, içimizden biri olduğunu hissettirerek sorduğu sorularıyla şu ana kadar hiçbir okuyucusunu 
geri çevirmemiş; hepsinin gönlünde taht kurmuş önemli yazarlarımızdan biri. Her kitabında olduğu gibi bunda da 
insana, insana dair olgulara bilhassa dostluğa değiniyor yazar. Kitabı şahane ama filmi de bir o kadar yürek burkan 
cinsten. Başrollerini İlker Aksum ve Baki Davrak’ın paylaştığı film 7.5 IMDB ile hakkını veren bir yapıt. Dostluğu, aşkı 
naif bir gözden görmek isteyenler için buyrunuz Barış Bıçakçı’nın dünyasına.

4) KOKU / PERFUME: THE STORY OF A MURDERER - Patrick Süskind
Okurken burnunuzu aşırı farkındalıktan yok etmek isteyeceğiniz, bir seri katile acıdığınız için kendinizden şüphelene-
ceğiniz “Koku” kitabı Süskind’in gittikçe sürreal bir hal alan en ilgi çekici kitaplarından birisi. Koku duyusu normalin 
çok üstünde gelişmiş olan ana karakterimizin insanların kokularını almak için onları öldürmesini konu alan kitap bu-
nun yanında ağır toplumsal eleştirilere de yer veriyor. Kelimeleri okurken duyu organlarınızı bu kadar net çalıştığına 
şahit olurken filmde de aynı etkiyi yaşamak kitabı kaliteli oyuncuların elinde güzel bir film haline getiriyor. Başrolle-
rini Ben Whishaw ve Alan Rickman’ın paylaştığı filmin IMDB puanı 7.5. Sıradan konulardan sıkıldıysanız Süskind’in 
fantastik dünyasına adım atmanızı öneririz. 

BEYZA NUR KARAAĞAÇ- ÖZGE KESKİN

KİTAP SAYFALARINDAN
BEYAZ PERDEYE
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Tik
Tak
Tik
Tak
Nefes al.
Bir, iki, üç
Nefesini tut.
Bir, iki, üç
Nefesini ver.
Bir, iki, üç
Bu sadece bir atak.
Kıkırtı sesi.

“Öleceksin işlediğin günahlardan ötürü.”

Düşünüyorum dediklerini, ağzım kapalı, gözlerim duvara sabitlenmiş şekilde, ciğerlerime gülümün dikeni 
batar, şaşakalırım. Onu severim ama dobradır, dayanamam laflarına, alaycı tavrına. İyiliği aklımın gittiği 
yerdedir belki de. Düşünürüm, çok hem de; bu bir güç değil, zayıflık inanın. Her şeyi düşünürüm çünkü. 
Her şeyi. Sürekli. Durmaksızın. Ve hiçbir şeyi. Sürekli. Durmaksızın. Duyarım, koklarım, görürüm, hissede-
rim bir de. Sizden iki farklı şekilde hem de. En küçük tıkırtı benim için çığdır, en hafif dokunuş ise yumruk 
kadar serttir. Her şeyi görürüm; sağa, sola, bakabildiğim göğe kadar, benden kaçamazsınız. Koklarım, ko-
kusunu alırım iki bina önceki balkon gülünün. Bir de başka dünyadan sinyaller alırım. Evet, evet, sinyal-
ler. Ben bir radyoyum yoksa frekansları nasıl tutayım? Şu gecenin ikisinde karşımda bir adam var, adı da 
Adam. Gözleri mavi dikmiş bana bakıyor mavi mavi. Nefes alış-verişini duyuyorum, acaba annemler de 
duyuyorlar mıdır rüyalarında? Vücudunun sıcaklığını hissediyorum, parfümü burnuma Leyla. Konuşuyor, 
dertlerini anlatıyor, beni pek sevmiyor. Bağırıyor ve çağırıyor. İşte en çok buna şaşarım başka dünyadan 
gelmiş bana laf çatıyor. Bir dur, dinlen, sana çay demleyeyim. Ama yok, o bildiğini okur. Bu gece diğerlerine 
göre daha sakin; fısıltılar yok, pelerinli üyeler, şövalyeler ve kozmik kediler de. Sadece aklımda tekrarlayan 
düşüncelerim ve kaygımın bende yarattığı telaş var. Ah bir de Adam. Sakin bir gece, ben de burada elimde 
kalem, karanlıkta görmeden zırvalıyorum. Dudaklarım çatlak, kaşlarım çatık ama ben de sizden biriyim, 
aranızdayım. Haliyle kalem içimi döküyor sayfalara, farklılıklarım ortaya saçılıyor. Onları sevmeyi öğreneli, 
kabul edeli bilmem kaç yıl oldu lakin derdim sizlerin nefreti ve ön yargısı. Küçümsemeniz ve şeytanlaş-
tırmanız. Neyin derdi bu diyecek şaşacaksınız, doğru ya size kendimi tanıtmadım. Adım Ad, yaşım 17. Siz 
şimdi derslerimi sorarsınız adımı duyunca, pek iyi değiller ne yalan söyleyeyim. Güzel bir bahçede deve 
dikeniyim. Cinsiyetim yok, işlevim yok, aklım yok. Aklım yok. Merhaba. Merhaba ne demek bilir misiniz? 
Merhaba. Ben Ad, İsim de diyebilirsiniz. Ama reçetemde Ad’dan önce nörolojik hasta – şizofren yazıyor. 

*Gerçek bir şizofreni hastası tarafından yazılmıştır.

SIFIRINCI SENFONİ*



Aç kapıyı bezirganbaşı.

Bir taş yerinden oynar, taş taşı o da kayayı oynatır. Bir 
karar verilir. Seçimler sonuçları doğurur. Galileo ceza-
landırılır. Ama dünya hala yuvarlaktır…

Büyüyorum anne. Gerçekten artık bunu biliyorum. 
Kendimi –maalesef- sorumlu hissediyorum ama aynı 
zamanda da sanki ruhum bir kartal kadar özgür. Senin-
le yine yere düştüğüm için kavga etmek, sabah altıda 
nenemin o güzel şehriye çorbasından içmek ve tekrar, 
acımadan kestikleri kiraz ağacında mahsur kalmak isti-
yorum. 

On sekiz yaşında olan bedenime beş yüz yaşında bir 
ruh hapsettiğim için bazen çok yorgun hissediyorum. 
Ama kurduğum kahkahalarla dolu, yüzeysel ve sahte 
boş hayattan kendime bakınca oldukça ahmak görünü-
yorum.

Ara sıra işte şimdiki gibi büyük büyük konuşuyorum. 
Bundandır ki bu peynir gemisini de bir türlü yürütemi-
yorum.

Artık daha çok dinliyor daha az konuşuyorum. Asıl söy-
lemek istediklerim dururken diğerleri içimden gelmi-
yor işte. Benim ne yapmam ne etmem Midas’ın eşek 
kulaklarını söylemem lazım.

Sarsılmaya direnç kazanmış bedenim bir tek hayal kı-
rıklığına alışamıyor. Sanki hayallerim değil de her yerim 
paramparça oluyor. Ne arkadaşlarım ne babam ne de 
doktorlar beni anlıyor.

Artık daha gerçek seviyorum ama söyleyemiyorum. 
Malum veremediğim kararlar altında ezilirim ben. Ol-
sun o bunu hiç bilmeyecek zaten.

Uçmak için kanatlara ihtiyaç olmadığını fark ettim. Eğer 
görevimi yerine getirmiş ve öylesine kenara fırlatılmış 
bir poşet olsaydım ve bir de rüzgar eşlik etseydi yalnız-
lığıma; kolayca uçabilirdim. Körü körüne kabullenme-

mi istedikleri bütün saçma fikirlere hayatım boyunca 
direneceğime huzurlarınızda söz veriyorum.

Nisan ayı huzurlu bir aydır. Ama bazen de nisan yağ-
murları başladığında biter her şey içimde. Düşük büt-
çeli ama bence son derece sansasyonel olan duyguları-
mın üstüne düşer nitrik asit gibi her damla. Çünkü çok 
güzeldir nisan. Renkler çok güzel. İşte  tam da o zaman-
larda güzel olan hiçbir şey benim kurşuni renklerden 
bezenmiş gökkuşağıma yakışmaz. Ziyanı yok. Başka bir 
nisana, bambaşka renklerle belki de yeni filizlenen bir 
yonca gibi, umutlu ve dinç…

Gerçek olmak istiyorum. Her zerreme kadar. Bastığım 
toprak, soluduğum hava, gölgesine sığındığım ağaç bile 
beni hissetsin istiyorum. İçimden geldiği gibi davran-
mam bundan. Ama kimse de beni yadırgasın istemiyo-
rum. Ne olur anlayın beni, öylesine gelip gitmiş olmak-
tan deliler gibi korkuyorum.

Düşünür dururdum bu koca dağlar nasıl oluşmuş diye. 
Fark ettim ki ben içimdekilerle bir dağ, Everest’e isyan 
edercesine. Bir ağırlık ki, riyakar, tehlikeli, manalı ve 
melankolik. Kendimde ve derindeyken, sanarsınız bir 
çöldeyim, yön kavramım yitip gitmiş. Sessizliklerden 
olma kocaman bir çığlığım, dünyanın bihaber haline 
üzgün, ısrarla suskun. Ama her halukarda umutlu. Yazı 
bekler gibi.

Bir ses olacak olsaydım, klarnet sesi olmak isterdim. 
Onu bir kere duyduğunuzda etkisinden çıkmanız uzun 
sürer, bir daha da hiç unutmazsınız. Hüzünlü ama ken-
dinden emindir. Her bir nota çiçeklere, dağlara ve kuş-
lara nüfuz eder. Sanki her şey o an can bulur. Bir bebek 
sesi kadar huzur verici ama bir silah sesi kadar sarsıcıdır. 
Ağlamaya benzer.

Bugün dünya altı bin üç yüz otuz dördüncüye dönüyor.

Hadi bana müsaade, ben artık gideyim. Arayan soran 
olursa selam söyleyin.

GÖKÇE YILMAZ

ALAMET-İ FARİKA
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Bir çocuk varmış. İki yeşil tepe arasına kurulu, çizdiğim resimlerdeki gibi ortasından deli bir derenin geçtiği, 
taşı toprağı altın, çam kokan, iç çeken, artık toplasan elli hane bulunmayan küçük bir köyde, dertle düşmüş 
ana rahmine, güçle doğmuş. Babası ismini kulağına ezanla okumuş. Saçları doğduğunda öyle gür, gözleri 
yine öyle kahve, teni inadı gibi esmer, uzun boylu sıska bir çocukmuş. Çalı çimen arasında koşmuş, dağ 
taş arasında düşmüş, küçük kuşlara bir selam vermiş, ana evinde sütle doymuş, süte kokmuş. Beş kardeşi 
varmış. Ağzı bozulmuş, suya düşmüş. Kalbi kırılmış, dağa kaçmış.

İlkokul beşe kadar okumuş, o zaman o kadarmış yine de pek iyi ile bitirmiş. Şiir okumayı o zaman sevmiş. 
İlk öğrendiği şiiri sonra tüm torunlarına öğretmiş. Karşı köyden odun taşımış. Zamanında babasından çok 
dayak yemiş. Hayvanları varmış, çobanlık yapmış. Geçmiş günler tutamamış, orası senin, burası benim 
yürümüş gitmiş. Elinde sopa çalıları yoklaya yoklaya yürürken ıslık çalmayı bir de sigarayı kendi kendine o 
sıra öğrenmiş. Bağıra çağıra türkü söylermiş.

Bir genç varmış. Saçları uzunmuş. Dağ taş gezmiş, ayağı takılmış, gönlü bir yetime düşmüş. Islıklar düşmüş, 
gönlü yanmış. Şiiri öğrendiğine ilk o zaman sevinmiş. Göğe bakmış, gök kara. Suya bakmış su kara, ‘Kim 
aklar demiş yanan gönlümü?’ Fatma. Siyah saçlı, yeşil gözü yaşlı, ince beli yükten eğilmiş Fatma. Güzel Fat-
ma. İçmeye de o zaman başlamış. Her gece kerpiç evin iki yana açılan arkadan sıkıca tokmakla kapanmış 
tahta kapısı önünde beklermiş. En çok o zaman dayak yemiş. Yarin bir abisi varmış başında, gücü kuvveti 
nam salmış yurtta. Annesi zaten hasta, çok geçmeden de göçmüş bu diyardan. Genç bekleyip dursun. Bi-
zim bir çocuk vardı teni inadı kadar esmer. Tuttuğu yerden kopmuş, öptüğü yerden kırılmış. Fatma’yı alıp, 
kaçmış İstanbul’a. Fatma’nın elinde bir fistan, bir örtme. Cepte beş kuruş para.

Bir genç varmış, Fatma’yı tutup elinden koşmuş. Bir yerlerde hep bir şeyler yanarmış. Bir küçük evde, bir 
şilte de yatmış. Koca bacalarından duman salan bir fabrikaya başlamış. ‘’Başladığı bugünkü gün yarım 
kalmış, geceye varmadan yahut çok büyük olmuş.’’ Kapıya asker kağıdı gelmiş. Bir çanta içine üç beş eşya, 
yola düşmüş. Gurbet yakmış. Kundaktaki bebeği ağlayadursun, o her güne bir düş yazmış, ayda bir kağıda 
dökmüş. Kimi zaman siyah beyaz, tam tekmil formasıyla esas duruşta selam veren bir asker fotoğrafının 
arkasına not edip de göndermiş. 

Bir gün ‘’Gençlik bir çiçektir, akıbet solar. Resmim mumdur, baktıkça yanar. Resmime bak benziyor mu 
bana? Hatıra bırakıyorum gülüşümü sana.’’

Bir gün ‘’ Güllerin solduğu, yaprakların düştüğü bir sonbahar günü doğudan gelen bir hıçkırık sesi duyar-
san beni hatırla.’’ denmiş. 

Hepsi kırmızı kaplı bir defterde durmuş. Fatma gözü yaşlı okumuş. Sayılı gün çabuk geçer, koca iki sene 
nazlı nazlı süzülerek, ah âlâ âlâ geçmiş. Genç dönmüş. Kundaktaki bebek büyümüş, potinleri ayağında 
aksak adımlarla kucak açmış, selamlar birikmiş, sıcak aşı tenceresinde kaynamıştı, hanesi kendi yağında 
kavruluyordu. Sonra, askerden önce girdiği fabrikaya 28 senesini daha vermiş. Bu arada kasetli radyolu 
simsiyah bir araba ile deri bir ceket almış.

Bir genç vardı işte, İstanbul’da küçük sıcacık bir mahallede boydan boya rakı sofraları kurulur, o toplar tüm 
mahalleyi, arkadaşlarıyla sıra sıra dizilerek muhabbetin dibini görürmüş. Hafta da bir kurulan bu sofralar-
da her hafta tüm hanelerin emeği olurmuş. Herkes bir işin ucundan tüter herkes herkesin derdini ucundan 
tutar ucunu sokağa atarmış. Bir iş herkesin derdi olur, pişen aş herkesin tabağına konurmuş. O sofralardan 
şimdi geriye kimisi siyah beyaz, kimisi üzeri mavi pembe lekeli ağızlarda tembel gülüş, birbirlerinin omuz-
larından sırtlarına destek verdiği her halinden belli olan kollar sarkıtılmış, önlerinde yediğim hiçbir şeyin o 
kadar tatlı olamayacağından emin olduğum yemekler ile; kenardan anteni gözüken kasetli teybin olduğu 
fotoğraflar kalmış. En sonunda neyi var neyi yok toplayıp kendi şehrine geri dönmüş. İnşaattan derme 
çatma bir ev almış, kendine yuva kurmuş. Fatma’nın saçları bembeyaz olmuş.

Şimdi bir adam var. İsmi Osman olur. O sofralar, mahalleler geride kaldı. Radyolardan çalan şarkılar, türkü-
ler bir mırıltı oldu. Siyah araba satıldı, yerine kırmızısı geldi. Dört kızı, beş torunu var.İnşattan derme çatma 
ev sıcacık bir hane oldu.

Bir adam var, ismi Osman olur. Haneme kol kanat olur. Günüme şiir, çocukluğuma baba olur. Düşersem 
yarama merhem olur, fotoğrafları kapağı sürgülü kahve bir kutuda durur. Kendisi öz be öz dedem olur.  

BEYZA NUR SÖZEN

BİR VARMIŞ 
BİR YOKMUŞ
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Güneş çoktan yorganını tepesine kadar çekmiş, ay her zamankinden daha titrek gece nöbetine başlamıştı. Sokak 
lambasının odaya vuran loş ışığında yazarımız, hikâyesinin günlerdir yazılmayı bekleyen sonunu düşünüyordu. Az 
evvel yaktığı sigaradan süzülen dumana takıldı gözleri, çıkardığı duman içini yakıyordu zaten içtiği her sigarayı. Du-
man, içindeki enkazın en somut deliliydi. Baştan ayağa vücuduna yayılan soğuk bir hisle irkildi. Dikkatini önünde 
duran kâğıda yöneltti. 

Bir adamdan bahsediyordu hikâyesinde; işlerini bir türlü yoluna koyamayan, kendini aşkına kabullendiremeyen, 
akvaryumundaki balıkları ters yüzmeyi seven bir adamdan. Adam çok güzel resim çiziyordu; aşktan çocuklar, aşk-
tan nehirler renk buluyordu tuvallerinde. Hepsini bu aşkın sahibine armağan ediyordu. İki kişilik dünyasında resim 
çizmediği zamanlarda yalnızlık çekiyordu. 

Bir akşam, kadını düşünüp kendine kızarak daldığı uykusundan, salonundan gelen konuşma sesleriyle uyandı 
adam. Önce saklanmayı düşündü sonra merakına yenik düştü. Salona girdiğinde gördüklerini şimdi kime anlatsa, 
zaten deli olduğunu düşünen insanlarca tımarhaneye kapatılırdı! Çizdiği tüm çocuklar vücut bulmuş oyun oy-
nuyor, bir kadın en güzel gülümsemesini takınmış onları izliyordu. Çocuklar adamın geldiğini görünce ayaklanıp 
kendilerini tanıtmaya başladılar, kadının yüzü gerildi:

- Ben kendini hiçbir zaman elde edemeyeceğine inandırdığın mutluluğunum,
- Ben iyi şeylerde olabileceğine dair umudun,
- Ben kendini insanlardan bıkmış hissettiğinde sığındığın limanın, yalnızlığınım,
- Ben çocuk ruhunu canlı tutan korkuların…

Çocuklar konuşmaya devam ederken adam gözlerini kadına çevirdi. Kendini tanıtan her çocukla kadın biraz daha 
çirkinleşiyor, yavaş yavaş yok oluyordu. Adam sonunda anladı. Kadın , yıllardır aşk zannettiği mahkumluğun gardi-
yanıydı; çocuklar görmezden geldiği tüm duyguları. Sonra bir çocuk kucağında bir bebekle geldi:

- Onun adı “aşk” !

Kadın tuzla buz oldu, adam içinse yeni bir aşk doğdu o akşam. Kendinden eksiltmeden, tuvallerdeki çocukları öz-
gür kılarak yaşamanın aşkı, yaşama aşkı!

Yazarımız, işte tam burada hikayedeki adamı uykusundan uyandırmak istedi. Sonra koyverdi. Sanki kendisi hangi 
güzel rüyadan uyandığında içindeki enkaz sönmüştü ki!

YAREN AKTAŞ

TERS YÜZ



RESUL - HÜSEYİN KIRAN

Resul, verili tüm değerlere, bilince, maddeye karşı çıkışın; ötekiliği yontan, ezen, kazıyan, normalleştirmeye çalışan güce karşı 

bireyin sadece var olarak direnmesinin, öte yandan da biz ölümlülerin algılarını boşa çıkarmak için kendini yok etmesinin alegorik 

anlatısıdır.
“Bilmek Çürütüyor Çünkü Canlıyı”
Beden ile öz arasındaki mücadelenin de, barışın da beyhudeliğinin altı çizilirken gerçekle gerçek dışı arasındaki çizginin silindiği 

bu eserde Hüseyin Kıran çözümü dilin kendisinde arıyor. Çok tartışılan ilk romanı Resul’de yazar dil içinde dil, ev içinde ev kurarak 

imkânları mümkün kılan kült bir kitap ortaya koyuyor.

“Sadece Resul, sadece canlı, sadece kendim, kendimle eşit ve kendinden ibaret olmak ve bunu asla bilmemek. Bilmek çürütüyor 

çünkü canlıyı.”
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KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI

GECE BEKÇİSİNİN RÜYASI - ENVER AYSEVER

“Benden yalan söylememi beklemeyin... Herkes en az bir kişiyi her koşulda işitir... Beni işit istiyorum. Sizi anlıyorum. Önce 

tutumunuzu sert biçimde karşıladım. Ama sonra fark ettim ki siz hekimsiniz, büyücü ya da falcı değilsiniz. Önünüzde sınırlı bilgi 

var, o halde benim konuşmayı unutmama hazırlıklısınız, oysa birdenbire işitmeyi unutmuş olmamı hesaba katamazdınız. Size 

kırgın değilim. Rahat edin isterim. Size kırılmadım, alınmadım, yargılamadım. Sözcükleri unutmuş biri olarak, bu yeni durum 

karşısında ben de hayret ediyorum. Yazarken, nasıl oluyor bilmiyorum, hiçbir sıkıntı duymadan su gibi akıyor sözcükler. Nasıl 

oluyor bilmiyorum, bir plakçının önünden geçerken şarkıları işitiyorum. Hatta söylüyorum. Bu hastalığım nedir, bilmiyorum. 

Sizden sakladığım yeni bir bilgi var. Buna asla inanmayacağınızı bildiğim için yazmayacağım. Ama bir şeyi kendime itiraf ettim; 

tedavi olmak istemiyorum. Sözcükleri unuttuğum için konuşamamaktan ve işitememekten memnunum. İçimdeki gürültü zaten 

yeterince baş ağrıtıyor. Sesini yitiren bir kadın... Kadının zihninde kaybolan bir ruh hekimi... İstanbul’a seslenen bir aktör... Valizi 

elinde yaşlı bir komşu Ve onlara “Size güzel şarkılar çalmak isterdim” diyen bir radyo...”

GİTME ZAMANI - ARET VARTANYAN

“Gök ile yer arasında köprü kuran asa misali, Bâtın ile Zâhir arasında gidip geliyor insan…”

“Hazır mısın?”
“Hiçbir zaman hiçbir şeye hazır olmadım.”

“Korkuyor musun?”
“Korkmadığım anım da olmadı.”
“Neden buradasın?”
“Nerede olduğumu hiç bilmedim. Belki de olabileceğim başka bir yer yoktu.”

“Başlayalım mı?”
“Her başlangıç bir son… Yeni bir sona başlayalım.”

***
Bir yanda Zâhir, bir yanda Bâtın… Bir yanda görünen dünya, bir yanda insanın ötesi, evrenin varoluşu… Bir yanda bireyin günlük yaşam akışı 

içinde kendini, çevresindeki karakterleri ve bulunduğu yaşamı sorgulayan bir hikâye; diğer yanda felsefik ve ruhani sırları irdeleyen, kadim 

bilgileri ve bilgeleri bugüne taşıyan gizemli, mistik bir yolculuk… Bir yanda ağacın altında uyuyan Yedi, denizden çıkan çift başlı düalite, zaman 

ustası saatçi, bilge simyacı, Schrödinger’in kedisi, mahkeme salonuna doluşmuş düşünürler ve daha nice ezoterik kahraman... Diğer yanda aşk, 

tutku, aldatma, entrika ve yaşam kavgası…

Kitapları ve insan odaklı çalışmalarıyla milyonlarca ruha dokunan Aret Vartanyan, daha önce denenmemiş tarzda kaleme aldığı bu romanında 

yüreğiyle mantığı, gerçekle illüzyon arasında sıkışan insanlığı kendi içinde bir yüzleşmeye davet ediyor.

ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR - J.D.SALINGER

“Her neyse, hep, büyük bir çavdar tarlasında oyun oynayan çocuklar getiriyorum gözümün önüne. Binlerce çocuk, 

başka kimse yok ortalıkta-yetişkin hiç kimse, yani- benden başka. Ve çılgın bir uçurumun kenarında durmuşum. Ne 

yapıyorum, uçuruma yaklaşan herkesi yakalıyorum.; nereye gittiklerine hiç bakmadan koşarlarken, ben bir yerlerden 

çıkıyor, onları yakalıyorum. Bütün gün yalnızca bu işi yapıyorum. Ben,çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak 

isterdim.’’
Holden’nın, okuldan atıldıktan sonraki 3 gününü kendi ağzından dinliyoruz. 

Holden, neredeyse her şeyden nefret eden bir çocuktur, herkesi iki yüzlü, sahtekar ve samimiyetsiz görür. Ama kardeşi 

Phoebe’nin yeri ayrıdır. Onu çok sever. Tam herşeyi bırakıp, kendi başının çaresine bakmayı düşünürken kardeşinin 

parktaki mutlu hallerini görüp gitmekten vazgeçer.”



BURÇKAN ESEN

ADI AKSAK
Bir çınar ağacının altına oturmuş
Öksüz bir adam
Adı Aksak
Sol bacağı sağ bacağından kısaymış
Gönlü bir o kadar da uzun
Gözlerinde bir cami avlusu
Eh birazda şair bozuntusu
 Yaşı yetmiş ya var ya yok
Belli ki diri
Oturuşundan belli
 Bir çınar ağacı gölgesinde dinlenen
Öksüz bir adam
Adı Aksak
Bir kızı varmış dediler
Gitmiş bir daha da dönmemiş,
Karısı öleli de çok olmuş
Elleri mezar taşı gibi
Gönlüne yazmış adını karısının
Bir Mihriban vardı dermiş kendi kendine,
“Bir Mihriban vardı, şimdi iki oldular.
Biri solumun altında, biri toprağın altında...”
Dedik ya biraz da şair bozuntusu
Söyledikçe söylermiş kendi kendine
Bir Mihriban vardı... diye.
 Bir çınar ağacının gövdesine
sırtını dayamış bir adam
Adı Aksak,
Öksüz Aksak.
Geçen Fırıncı Cemil dayanamamış sormuş onca yıldan 
sonra
- Abi aksağı anlarımda, öksüz nerden geliyor?
Derin bir nefes almış bizim Aksak, “benim anamda Mihri-
ban, benim babam da Mihriban... Bir kızım vardı, adı Ca-
nan. O da oldu mu sana Mihriban...”

Bir çınar ağacının altında,
ağaçtan yalnız bir adam,
Adı Aksak,
Öksüz Aksak.
Yaşı yetmiş ya var ya yok.
Eskiden çok zengin diye anlatıyor esnaf.
Duydumu bu lafları gülüyor Aksak.
Az konuşuyor,
konuştumu öz konuşuyor.
İki lafından biri de Mihriban.
 
Her gün üşenmeyip,
sabah namazından sonra,
Mihriban’a gidermiş, yürüyerek.
Aşınmaz ayaklarım, ona giderken dermiş soranlara da.

Sonra gelir barakasına,
seksenlerden kalma sobasında,
çayını hazırlar,
iki kişilik kahvaltı hazırlarmış,
Canan’ı gelir diye.
 
Bir çınar ağacı altına oturmuş bir adam.
Ne dilenir, ne kirlenir.
Sol bacağı sağ bacağından kısaymış.
Dert etmez inadına yürürmüş.
Dertleşmeyi sevmez.
Derdi belli.
Otuz ikisinde kanserden giden, Mihriban.
 
Adı Aksak.
Öksüz Aksak
Yaşı yetmiş ya var ya yok.
Gözlerinde bir cami avlusu.
Sırtı çınar ağacında.
Elleri mezar taşı.
Gönlü Mihriban
Kızı Canan
Tutunuyor çınar ağacına...
 
Bir süre geçiyor,
Bakıyoruz
Çınar ağacı yalnız
Mihriban’ın mezarını ot bürümüş
Kahve boş
Seksenlerden kalma sobası öksüz...
 
Yine bir sabah koşarken Mihribanına bizim Aksak,
Yığılıp kalmış
Bir duvarın altında...
 
Cenazeden sonra barakasında gördüm kimliğini,
Adı Aksak
Yaşı yetmiş iki
Aslen Adıyamanlı.
Yastığının kenarında siyah beyaz bir fotoğraf.
Belli ki fotoğraftaki filinta bizim öksüz Aksak.
Yine aynı çınar ağacına dayanmış,
Yanında bir kadın. Karnı şişkince.
Fotoğrafın arkasına da yazmış:
“Sene 1972,
Bizim Çınarda
Mihribanımla...”
Adı Aksak.

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

Lealcinaralti         ealcinaralti      F cinaraltidergi

OKURLARDAN GELENLER

MİNİK OKURUMUZDAN

YADE AKTAŞ
Çınar ağacınız var okul bahçesinde,
Işık ve ilham verir hep size.
Ne zaman okusak bilgiler verir bize,
Ağlatır, güldürür, eğlendirir hikâyelerle.
Rağbet görür Türkiye’nin dört bir yanında,
Adımlar kitapevinde rastlanılır ona.
Liseniz EAL, hedefiniz yükseklerde.
Tecrübe kazandınız her derginizde,
Israrcısınız hayallerinizde!
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