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Editörden
Sevgili Dostlar,

Gün geçmiyor ki zor bir coğrafyada yaşadığımız gerçeği yü-
zümüze vurulmasın. Kudüs’ün dünya siyasetine yön veren bir 
güç tarafından başkent ilan edilmesi kapalı kapılar ardında 
bu kadim coğrafya için yapılan hesapların artık fütursuzca 
yapılacağının bir nişanesi. Bu realite önümüzdeki günlerde 
tarih okumalarına ağırlık vereceğimizin bir göstergesi aynı za-
manda.

Sevgili Dostlar,

Bu sayımızda dosya konumuz Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu 
öyküye hep sadık kalmış bir yazar. Kendi tabiriyle kendi hi-
kayesini geç bulmuş bir yazar. Hikayeciliğini kendi hikayesini 
aradığı, tasavvufi bir anlayışa evrildiği,  “Uzun Hikaye”ler yaz-
dığı dönem olarak kabaca üç evreye ayırabiliriz. Bizim için 
Mustafa Kutlu’yu edebiyatımızda önemli kılan yanlarından 
biri dergiciliğidir. Dergilerle var olmuş, kabul görmüş bir ya-
zardır. Daha 19 yaşındayken Nurettin Topçu tarafından çıkarı-
lan Hareket dergisinin resimsiz çıkmasını eleştirmiş sonraları 
eleştirdiği bu derginin yazı işleri müdürlüğüne getirilmiş ve 
bir dönem derginin kapak resimlerini de çizmiştir. Hareket 
dergisiyle başladığı yayın hayatını Dergah dergisiyle adeta 
taçlandırmıştır. Dergi birçok genç yazar için mektep olmuş-
tur. Kutlu’nun namuslu, ahlaklı insanların kazanacağına olan 
inancı zahir yoksulluktan ziyade “içimizdeki yoksulluğa” ba-
karak taçlandırılacak bir şeydir. İçinde yaşadığımız bu dönem 
içimize dönmeyi zaruri kılan bir dönemdir. İçimizdeki yoksul-
luk elbette herkes için farklı algılar oluşturacaktır ama içi-
mizdeki yoksulluğu gidermenin yollarından biri iflah olmaz 
bir okuma tutkusudur. Bu tutkuyu tetikleyecek şey İskender 
Atayi’nin yüzyıllar öncesinden sorduğu soruya her gün düçar 
olmaktır:

“Ne ki senden alınmıştır o senin hayrınadır. İçindeki yoksullu-
ğu hissediyor musun?”

İçimizdeki yoksulluğu her daim hissetmemiz temennisiyle.

Resul ÇOBAN



SİNAN BERKAY DEDE

BASİT BİR SORU
Sabah erken bir saat olmasına rağmen 
hava oldukça açıktı ve boğucu bir sı-
caklık hissediliyordu. Terminalden 
çarşıya doğru giden döküntü halde-
ki eski model mavi magirus minibüs 
trafiğe takılmış, on dakikadır yerinde 
sayıyordu. Her ne kadar başka şeyler-
le ilgileniyormuş gibi görünmek istese 
de, gözü sanki iradesinden bağımsız 
bir şekilde hep aynı yere, hep aynı kıza 
takılıyordu.

En fazla yirmi yaşında olduğunu tah-
min ediyordu. Başına bağladığı mor 
şalı, boynundan açık kahverengi par-
dösüsünün içine dökülüyordu. Olduk-
ça parlak, canlı, her an gülümseyen 
bir yüzü vardı. Fakat bunların hepsi 
bir yana, en çok da kitabını tuttuğu 
elleri dikkatini çekmişti. O kadar ki, 
asıl ilgisini okuduğu kitabı görmenin 
merakı mı, yoksa yumuk yumuk, yüzü 
gibi parlak ve daha ilk bakışta oldukça 
bakımlı olduğu anlaşılan ellerinin mi 
cezbettiğini kestiremiyordu. 

Ansızın kulağında müthiş bir ağrı duy-
du: ‘’Sor artık…’’  Minibüse bindiğinden 
beri durduramadığı kafasının içindeki 
ses, bu sefer bağırmıştı. Elini kulağına 
götürdü, bütün gücüyle üç kez bas-
tırdı. ‘’Şimdi değil, bekle.’’  Sesi far-
kında olmadan yüksek çıkmıştı. Dizine 
dokunan elin etkisiyle, içinde savrul-
duğu hayal aleminden uyandı. ‘’Vedat 
Ağabey, başladın yine kendi kendine 

sayıklamaya.’’ Şaşkın gözlerle önce 
Ahmet’e baktı, sonra tek tek yolcula-
ra kısacık göz gezdirdi. Arka beşli kol-
tuğun en solundaki, cama yaslı halde 
uyukluyordu. Yanındaki işçi kılıklı ikisi 
de telefona dalmışlardı. Ama şallı kız 
hariç geri kalanların belli belirsiz bir 
an için kendisine baktıklarını hissetti. 
Öyle ki şoför bile trafiğin ve döküntü 
arabanın sesinden sıyrılmış, kaşlarını 
çatmış, dikiz aynasından ona bakıyor-
du. Neyse ki kalabalık değildi içerisi, 
şoförle beraber on kişi kadardı. Ah-
met’e ‘’Bir şey yok.’’ diye fısıldayarak 
göz kırptı.

Bir süre (ona birkaç dakika gibi gel-
mişti ama aslında birkaç saniyeden 
fazla değildi) yakalanmamak için mi-
nibüsün sağında ve solunda yol boyu 
uzanan arabalara, otobüslere, kam-
yonlara göz gezdirdiyse de, sonunda 
‘’kaçınılmaz olarak’’ yine önüne, karşı-
sında kitap okuyan şallı kıza kaydı ba-
kışları. Kitabın sayfalarını ve kapağının 
bir kısmını görüyor ama bir türlü kita-
bın adını seçemiyordu. ‘’Ne yapıp edip 
kitabın adını öğrenmem lazım.’’ diye 
fısıldadı. Kulağı tekrar sancıdı. ‘’Şans-
lıysan belki kızın adını da…’’ Kafasını 
sallayarak onayladı. ‘’Evet kızın adını 
da…’’ Tırnaklarını kemirerek korkuyla 
etrafındakilere göz attı. Bu sefer kim-
se duymamıştı, gözlerini kısarak, ya-
rım ağız gülümsedi.
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‘’… Haftanın altı günü, günde on saat çok 
be abi. Sonra diyorlar millet cahil. Keyfin-
den cahil anasını satayım keyfinden. Bak 
geçen üşenmedim hesabını yaptım, dinle 
şimdi; yedi saat uyku desen, on saat iş, gün 
yirmi dört saat, kaldı sana yedi saat. Yolda 
geçen zamanıydı, yemeğiydi, banyosu, tu-
valeti, cartı curtuydu sana kalan en baba 
beş saat. Yav bu işçi de sonuçta insandır. 
Kahveye gidecek, iki el batak atacak. Sa-
yılı gün de olsa bir iki kadeh yuvarlayacak. 
Okumaya vakit mi kalıyor abi Allah aşkı-
na. Hem vaktini de geçtim, kitaba verecek 
para bizde ne gezer. Dün işim çıktı kitapçı-
lar çarşısındaydım, gelmişken kitaplara bir 
göz atayım dedim. Allah seni inandırsın Ve-
dat abi kitaplar ateş pahası. Sonra… Sonra 
halkımız okumuyor. Değil. Okuyamıyor abi, 
okuyamıyor.’’

Vedat kayıtsız bir ifadeyle baktı Ahmet’in 
yüzüne. Oralı olmadığı her halinden belliy-
di, tek kelime bir şey de söylemedi. Parma-
ğının etini kemirmeye, şallı kıza bakmaya 
devam etti. Bu sırada trafik açılmış, mini-
büs tekrardan yola koyulmuştu. 

Parmağını kemirdiği elini yere indirdi, dizi-
ne bastırdı. Kafasının içinde dönüp dola-
şan ama bir türlü gideceği adresi bulama-
yan düşüncelerini hizaya getirmek, artık bir 
hamle yapmak için dizini eliyle sıktı, sıktı, 
daha güçlü bastırdı.

-Başka zaman susmazsın; şimdi, en ihtiyaç 
olunan zamanda konuşmayı unuttun değil 
mi?

Birkaç saniye boşluğa bakakaldı, sonra yine 
kendisi sürdürdü konuşmasını: ‘’Sıkılıyo-
rum. Sürekli bir şeylere heves etmekten, 

ama hep sadece heves etmekten, elimden 
bir şey gelmemesinden... Sıkılıyorum. Bari 
şu işi becereyim. Basit, küçücük, işten bile 
sayılmayacak bir iş. Kitabın adını soraca-
ğım, bu kadar... Ötesi yok.’’

Aynı ağrı, bu sefer sızı halinde önce kulağı-
na, oradan başına ve en sonunda da anlık, 
dayanılmaz bir acı halinde gözlerine vurdu. 
-Bu kadar lan... Bu kadarcık işte. Hadi dav-
ran, bir şey söyle, bir hamle yap. Ama her 
ne yapıyorsan... Yap artık.

Kendinden emin bir pozisyon aldı. İlkin eğri 
duran vücudunu düzeltti, ardından bakış-
larına ciddi bir hava verdi ve son olarak da 
hızlıca, art arda iki kesik öksürükle boğazı-
nı temizledi. Başını hafif öne uzatarak, fı-
sıltıyla: ‘’Affedersiniz ?’’

Karşı tarafta en ufak bir hareketlenme gö-
remedi. Başkası duydu mu diye etrafa ba-
kındı, kimse ondan taraf bakmıyordu, rahat 
olabilirdi.

Bu sefer yine fısıltıyla ama aynı zamanda 
omzuna hafifçe dokunarak sormayı düşün-
dü. Son bir kez içeride göz gezdirdi. Herkes 
kendi halindeydi, kimse oralı değildi, ‘’tam 
zamanı’’ olduğunu düşünerek başparma-
ğını hafifçe kaldırmıştı ki kız şalını düzel-
terek yerinden doğruldu, ilgisiz bir tavırla 
seslendi: “Müsait bir yerde.”

Minibüs durdu, kız çevik bir hamleyle indi 
kaldırıma. 

Bu esnada Vedat, kırgın bir halde, havada 
asılı kalan elini indirdi ve bir şey arıyormuş 
gibi cebine daldırdı.
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BAŞAK ÖZTÜRK

KADINSAL DÜŞÜŞLER
Tek başıma yürüyorum hala. Sağım 
boşluk, solum duman. Ayaklarımın 
ucunda bir uçurum, girintili çıkıntılı 
üzerinde tek dal olmayan. Geriye çe-
kilmeye olan hiç bitmeyen sancılı kor-
kum ve olduğu yerde sayıklayan ayak-
larım…

Saat beşe yaklaşıyorken hala uyanık-
tım. Kuşların seslerini duymayı uma-
rak açtığım penceremi omuzlarımı sız-
latan rüzgarla kapıyorum. Ne de olsa 
artık sıcak tutan hiçbir şey kalmamıştı 
onları. Bir çift elin sıcaklığı artık şef-
kat dolu gözleriydi ve kapı aralığında 
beliren gölgeye bakarak anılarımı si-
liyordum. Olmayan isteklerimi, hayal-
lerimi, kadınlığımı… Kadınlığımı geri-
de bırakarak yalnızca anne rolüyle bu 
oyun devam edecektim. Yaşam anlık 
yapılan doğrularıyla, hatalarıyla bir ti-
yatro değil miydi? Sufle vereni –ya da 
vermek isteyeni- anlık heyecanımızla 
duyamayız ama rolümüze devam et-
mek için çabalarız. Çünkü oyun bitene 
kadar her hareketimizi izleyenler var-
dır. Benim tiyatrom mu? Üzgünüm ilk 
perdeyi kaçırdınız.

Gözlerim hala durduramadığım yaş-
larla dolu. İstemsizce akıyor her dam-
lası ve sevmiyorum onları. Ben sert 
duvarlar örerken, etrafımdaki insanlar 
benden çekinirken, itibar varken orta-
da; birkaç kelime ağzımdan çıkmadı-
ğı için gözlerimden akıyor diye neden 
darmadağın oluyordu her şey? Her 
hareketinden aklını kullanan duygu-
dan yoksunların güçlü gösterildiği za-
manda suistimallik de eklenince işin 
içine korkularımdan en kalın duvar-

ların ardına saklanmak zorunda kal-
dım. Fakat beni ayakta tutan o kalın 
duvarlarımın daha da derinliklerinde 
beni bekleyen annelik oldu. Ve ben 
hala anlamlandıramıyordum: Sokakta 
kavga eden birilerini gördüğümüzde 
bile tepkisiz kaldığımız şu günlerde 
bu birkaç damlaya olan ilgi alakanın 
nedenini.

Hala birkaç dakika da olsa yıldızları iz-
lememiştim. Büyük bir boşluğa serpil-
miş ışıltılar… Oysa benim gökyüzüm-
dü ışıltılar, güzellikler yoktu. Sorunlar, 
huzursuzluklar doluşmuştu yıldızlara 
yer ayırmayı düşünmeden. Kafam aşa-
ğıda geriye bakarak yürüdüğümdendir 
belki de yıldızları hiç izlememişliğim. 
Unutmuşumdur kafamı kaldırıp yukarı, 
gökyüzüne bakmayı. Belki de baksay-
dım oğlumla izlerdim yıldızları uyuya-
na dek sohbet eşliğinde. Sorar mıydı 
acaba bana “Babam nerede?” diye. 
Sorsa bile tek cevabım olurdu zaten 
ona. Kadınlığımı alarak buradan hızla 
uzaklaştı. Ardındansa arzunun şefkat, 
aşkımın sevgi, korkumunsa merhamet 
aldı yerini. 

Hala sevebiliyordum. Bana hiçbir za-
man öğretilmemiş, yaşatılmamış bu 
duyguyu gösterebilmek… Zaman her-
kese farklı zıtlıkta akıyordu. Öğrendik-
lerimin tümünden önce gerekeni en 
sona saklamıştı ve geç de olsa bul-
muştum sevgiyi, sevgi verebilmeyi. 
Sevgi ile ilgili ilk hissimi tattığımda da 
durdu oracıkta her şey. Ve sanırım o 
zamandan beri de ben hala öğrene-
medim bir anneden öteye gidebilmeyi. 4
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ZEYNEP ÇAKIR

MELPOMENE SENİ DELİLER GİBİ SEVMEK
ATEŞLERDE YANMAKLA BİRDİR

insanlar büyük yanılgı içindeler Melpomene
bu yaralı yüzyılın merhemi sensin
dünyanın bütün sahralarında işte 
bir pervasız kahkahan ne seraplar gördürür , bilmiyorsun

seni içimdeki gelincik tarlalarına anlattım Melpomene
titreyen ellerinle örttüğün başın için ne kumarlar oynanıyor
öfkeli tanrıların kol gezdiği gezegenlerde
yine de dönmek istersen hapsetmeyeceğim seni  -aşk kanat verir insana-
oysaki sen zindanlarda tutulacak gibi güzelsin

yere düşüşlerini seziyorum Melpomene
sen o ellerini sımsıkı tutan eller
boğazına istese de sarılamaz sandın, yanıldın
şimdi alçaktan ellerini tutmak istiyorsun
sana uzatacak incecik birer dalları bile yok, bilmiyorsun

ben seni öperim birileri yukarıda gülümser Melpomene
kim bilir belki göklerden karanfiller üstümüze düşer
sonra sen gidersin, sana vedalar yakışır
sonra ben dik falan duramam artık
sana tutunmak dünyayı bırakmakla bir

ruhlarımız koyun koyuna uyudu o gece Melpomene
uyanırken birbirimizden uzak sabahlara
seni şimdi başka gezegenlerde tanrıça ilan ettiler
ben şimdi bir karanfil kurusuna bakıyorum
Melpomene, karanfiller kurutulmaz, biliyorum

*Melpomene: 
İsmi şarkı söylemek anlamına gelen Yunan mitolojisindeki ilham perilerinden biri.
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YALÇIN ALTUN

KARA SEVDA
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Siyah çarşafını tek hamleyle attı üze-
rinden. Her sabahki gibi kızdı kendisi-
ne: ‘’ Yahu bu çarşaf, bu çarşaf takımı 
niçin siyah? Karalar bağlıyor insanın 
içini. Sahi niçin değiştirmiyorum ki 
ben bunları?’’  Klasik sözleriydi bun-
lar. Ne zaman değiştirmeye niyetlen-
se, araya başka bir iş girerdi. Hatta ge-
çen hafta çarşıya çıkmış, tam mağaza 
ayıklıyorken çalmıştı telefonu. Me-
saiye çağırmıştı patronu. ‘’Yahu hafta 
sonu ne mesaisi!’’ diye söylendi ama 
yine de tam gaz işine gitti. İşini değiş-
tirmek istiyordu, daha yükseklere de 
çıkabilirdi ama sürekli elimdeki işi ta-
mamlayayım, yarıda bırakmayayım in-
sanları diye düşünüyordu. Böyle böyle 
bir ömür geçmişti zaten. 

Bir başka iş sabahına uyanmıştı. Sa-
bah da sayılmazdı tam olarak. Henüz 
gün aydınlanmamış ama sabah ezanı 
okunmuştu. Gün doğmasına az kaldı 
demekti bu, aynı zamanda şafaktan 
önceki en karanlık anın gelişiydi. Gece 
lambası yanmıyordu. “Herhalde uyu-
madan önce açmayı unuttum” diye 
düşündü. Eliyle yokladı ama hayır, yine 
elektrik kesilmişti. Eliyle yatağının ya-
nındaki şifonyerin üstünü yokladı, te-
lefonunu buldu, şarjdan çıkardı. Fene-
ri açması gerekiyordu ancak telefonu 
kapalıydı. ‘’ Tam uykuya daldığım sıra-
lar kesilmiş olmalı.’’ dedi kendi kendi-
ne. Doğruldu, ayaklarını yataktan sar-
kıtıp oturur pozisyona geldi. Ayaklarını 
bir sağa bir sola atıp anasından kalma 
yaz terliklerini buldu, geçirdi ayağına. 
Bir elini şifonyere, diğer elini yatağa 
koyup destek aldı ve kalktı ayağa. El 
yordamıyla çıkması gerekiyordu oda-
dan. Sağ kolunu dik bir şekilde kaldır-
dı, elini boşlukta narin narin sallayarak 
birkaç adım attı ve gardırobu buldu. 

Gardıropla olan mesafesini kapattı ve 
tutuna tutuna ilerledi. Sırada baba-
annesinden yadigâr boy aynası var-
dı. Dikkatli olmak zorundaydı. Adım-
larını küçülttü ve yine sağ elini biraz 
ileri atıp aynanın soğukluğunu elinde 
hissetti. Gerisi kolaydı. Kapı bir buçuk 
metre ileride soldaydı. Aslında yatağı-
nın ayaklarını uzattığı kısa kenarından 
inseydi, kapı tam karşına denk gele-
cekti ama bu sefer terliksiz çıkmak 
zorunda kalacaktı. Seviyordu o terlik-
leri, biraz kalitesiz olsalar da cenneti 
gören terliklerdi onlar.

Sanki evde kalan başka birileri var-
mış gibi sessizce açtı kapıydı. Hayatı 
boyunca kimseyi rahatsız etmemiş-
ti zaten, kapalı bir kutunun içerisin-
de yaşıyordu adeta. Sol adımını eşiğin 
üzerinden atarak çıktı odadan. Terliği-
nin yerde bıraktığı sesler, duvar saa-
tinin seslerini bastırıyordu. Bu, saatin 
kaç olduğunu unuttuğu anlamına geli-
yordu. Hayatı boyunca hiç geç kalma-
mıştı işine. Hatta çoğu zaman erken-
den gider, üstüne mesaiye de kalırdı. 
Sevdiğinden ya da para kazanma is-
teğinden değildi bu iş merakı. Hayatın 
bir zorunluluğu olarak görüyordu işini. 
Her şeyi unuturdu da, zamanı kolay 
kolay unutmazdı. Bu elektrik kesintisi 
dikkatini dağıtmış olmalıydı. Tuvalete 
girmesi ardından ellerini ve yüzünü yı-
kaması gerekiyordu. Karanlıktan dola-
yı üstünden atamadığı uyku sersem-
liğinde dikkatli adımlarla ilerlerken, 
birden gözleri parladı. Dün gece ya-
tağa girmek üzereyken hizmetçisi mi 
aramıştı? Evet evet hatta konuşurken 
şarjı bitmişti de yarıda kalmıştı Hacer 
Abla’nın sözleri. Sahi ne demişti tam 
olarak? Deterjan, buzdolabı, not… 
Aklına gelen ilk kelimeler bunlardı. 
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‘’Neyse ne canım, ne demiş olabilir ki en 
fazla(!)’’ dedi. Pek sevmezdi Hacer’i, değiş-
tirmek istiyordu hatta ama şimdi kim uğra-
şacaktı yeni birini bulmakla? 

Sonunda tuvaletin yolunu buldu, refleks 
olarak ışığı açtı (beyaz floresan lamba yan-
mayınca elektriklerin kesik olduğunu ha-
tırladı ve ne kadar sersem birisi olduğunu 
düşünerek gülümsedi) ve tekrar kapattı. 
Terliklerini özenle çıkartıp kenara koydu 
ve tuvalete girdi. Çıkarken giymeyi unut-
tu rahmetli anasının terliklerini. Halıların 
toplandığını, halı yıkamacıya gönderildiğini 
fayansın soğukluğunu ayaklarında hisset-
tiğinde anladı. Aslında hizmetçi dün gece 
telefonda bunu da söylemişti. Evet evet, 
‘’dikkatli ol hanımım’’ demişti hatta. Ha-
tırlar gibi oldu. Tüm vücuduna yayıldı bu 
soğukluk ama geri dönüp terlikleri giyme-
ye nedense üşendi. Lavaboya yöneldi, duş 
almak istiyordu aslında ama buz gibi suya 
girmeye hiç niyeti yoktu. Gözleri karanlığa 
alıştığı için biraz daha rahat hareket edi-
yordu artık. Ellerini ve yüzünü yıkayıp kuru-
lamadan çıktı banyodan, nasıl olsa sıcaktı 
hava. Hatta odasına dönüp pencereyi açtı. 
Cadde kenarında yaşadığı için her daim kir-
li olurdu hava. Pencereyi açar açmaz tatlı 
bir rüzgâr ilişti saçlarına. İnce geceliğinin 
içinden tüm vücuduna yayıldı. Balkonun 
kapısını açık bıraktığını hatırladı, o yüzden 
pencereyi açar açmaz bir hava akımı oluş-
muştu. Terliklerini çıkardığı için rahat bir 
şekilde her odada (hol de dâhil) olan duvar 
saatlerinin sesini duyabiliyordu. Her saniye 
kilise çanı gibi çınladı kulaklarında. Derhal 
mutfağa gidip kahvaltı yapması gerekiyor-
du. Bir saniye sonra vazgeçti bu fikrinden, 
bir bardak su içip çıkacak, yolun karşısın-
daki börekçiden yapacaktı kahvaltısını. Bu 
sabah öyle bir dalgındı ki, yaptığı bu kısa 
planda kıyafet değiştirmek bile yoktu. ‘’Su-
yumu içer sonra değiştiririm kıyafetimi.’’ 

dedi. Esintiden dağılan biriktirdiği özel gün 
takvim yapraklarına aldırış etmeden mut-
fağa yöneldi. Sürekli bir yerlere çarpıyordu 
ama hızlı olmasına engel değildi bu çarp-
malar.

Mutfağın kapısını açıp yakın köşede, mutfak 
dolaplarını ayıran buzdolabına yöneldi. Su-
yun soğuk olmadığını biliyordu ama başka 
yere su koymamıştı. Bu sefer sersemlikten 
değil bilerek hareket ediyordu. Sert bir rüz-
gâr esti o sırada. Mutfak kapısı hızla çarp-
tı. Büyük bir irkilmeyle refleks olarak sağ 
tarafından arkasına döndü. Dönerken sol 
ayak parmaklarının birkaçını mutfak dola-
bına çarptı. Ayağını acıyla yerden kaldırdı, 
dizini karnına çekti ve iki eliyle dizine sarı-
larak tek ayağı üstüne havaya zıpladı. Ha-
vadayken aklına, arkasına dönerken yerin 
ne kadar kaygan olduğunu fark ettiği geldi. 
Uyku sersemliğinden kurtulamamış olacak 
ki geç idrak etti yerin kayganlığını. Ah o ka-
ranlık, hep onun yüzünden olmuştu…

Birden bire aydınlandı her yer. Aslında ışık-
ları kapatmıştı dün gece, elektrik gelmiş 
olsa bile aydınlanmaması gerekiyordu evin. 
Dikkatlice baktığında balkonun camın-
dan tüm şehrin pırıl pırıl parladığını gördü. 
Gün birden doğmuş olamazdı ama o kadar 
güzeldi ki bu aydınlık... Rüzgârdan dolayı 
buzdolabının üzerinden sıyrılan not, esin-
tide sallana sallana karnının üzerine düştü. 
Yavaş yavaş okudu yazıyı. ‘’Hanım efendi-
ciğim, galiba dün temizlik yapmayı dene-
mişsiniz, açık unutmuşsunuz deterjanın 
kapağını. Ben de çarpıverdim işte talihsiz-
lik yayıldı tüm mutfağa. Sildim amma kay-
gandır hala yerler dikkatli olun, halılar da 
yıkamacıda olduğundan seremedim yere 
bir şey.’’ Hacer’in el yazısıydı bu. ‘’Ah aydın-
lık!’’ dedi içinden, ‘’Nasıl özlemişim seni bir 
bilsen.’’ 



BEYZA NUR SÖZEN
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Hava soğuktu. Nefesimi çeviremediğim ka-
dar soğuk. Nefes alış verişlerimde atkımın 
artık senelerden beri kullanıldığından olsa 
gerek üzerinde duran küçük küçük tüylerin 
yüzüme biraz daha yapıştığını hissediyo-
rum. Hava soğuktu. Saat daha çok erkendi. 
Çok geç de olabilirdi. Hava daha aydınlan-
mamıştı. Yanıyordum. İki kürek kemiğimin 
arasından kayan teri hissediyordum ve 
ayazın yüzümü nasıl yaktığını. Yanıyordum. 
Nefes alamayışımın ardından gelen her 
yutkunuş boğazımı deşe deşe geçiyordu.

Hava çok soğuktu. Sokak çok sessizdi. Bir-
kaç tanıdık ev ve bir sokak daha. Sağ ta-
rafımdan gelen küçük tıkırtılarla gözlerim 
hafifçe kısıldı. Ensemdeki küçük sızı kam-
çılandı. Genzimi yakan soğuk arasından bir 
meltem gibi yavaşça sindi iliklerime koku-
su. Topuklularının çıkardığı tok sesler çok 
tanıdıktı. Çok yakın. Adımlarım yavaşladı. 
Bu sesler çok tanıdıktı. Benim ben oldu-
ğumdan daha çok emindim -bu sesi, to-
puklularından çıkan tok sesi-sevdiğinden 
bacaklarını gere gere yürürdü tam basa-
bilmek için tabanları üstüne. Bilekleri nasıl 
ağrımaya başlardı hemen. Yanıma sokuldu. 
Bilekleri hala acıyordu. Sol diz kapağının 
altından incecik kaçmaya başlamış ten ço-
rabı ve alabilmek için üç öğle yemeğini ye-
memiş, en sevdiği çiçek gibi kokuyor diye 
aldığı sabundan birkaç kere almamış oldu-
ğu pileli kadife kırmızı eteği. Giymeye hiç 
cesaret edemediği kırmızı rugan topuklu-
larını evde  altına giyerek aynanın karşında 
saatlerce şarkı söylediği eteği. 
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Babasına utana sıkıla tek bir kelime söyle-
yemeden sadece parmağının ucuyla gös-
terdiği siyah kaban..., kabanın sekiz düğ-
mesi... Babasının kabanı sedefli bir paket 
içinde kucağına bıraktığı akşam hemen 
kopmasınlar diye iliklerinin üstünden tek-
rar tekrar diktiği  sekiz düğme… İlk düğme-
de elini kanattığı, ilk önce lekelenmiş mi 
diye üstüne baktığı kaban…Yürüdükçe ara-
lanan kabanın  üstten üçüncü ve dördüncü 
düğmesi arasında gözüken krem rengi yün 
kazağı… Kabanın sol cebinde aldığı ilk ve 
son kapaklı telefonu, ilk önce okuldan arı-
yorlar diye küçük kız kardeşinin numarası-
nı kaydetmiş. 

Hafifçe tökezledi yine aynı yerde aksatma-
dan. Birlikte yürüdüğümüz üçüncü sokağın 
başında yolun hafifçe yükselen yerini unut-
tuğu kısım. Omzunda emaneten asılı du-
ran çantaya daha sıkı sarıldı. Hayatta sanki 
içinde duran kenarını ortanca teyzesinin 
zorla oyalattığı mendilden, birkaç küçük 
misketten ve okurken burnunun üstüne 
kondurduğu badem gözlüklerinden önem-
li hiçbir şey yokmuş gibi. Ya da son anda 
almayı unutup evin merdivenlerine serilen 
kilimin açık bıraktığı mermere ayakkabı-
larıyla basarak parmak uçlarında uzandığı 
askıda duran anahtarlığından başka kaybe-
decek bir şey kalmamış gibi. 

Yolun artık dümdüz olduğu kısımda güven-
sizce çekti elini çanta askısından, küçük 
yüzünü kapatıyor diye kısacık kestirdiği 
saçlarının beresinden çıkan firari tutam-
larını geri ittirdi. Elini geri indirirken hafif 
duraksadı, gözleri istemsizce kısıldı. Sabah 
yemek yememişti. Midesine kramp giriyor-
du. Adımlarını durdurdu, ben hiç duraksa-
madım. Elini hızlıca midesinin üzerine bas-
tırdı. Ayak bileklerinde acısını yine hissetti.

Yanaklarımın hafifçe gerildiğini, dudakları-
mın küçük kıyımsız bir tebessüme yer etti-
ğini hissettim. Elini biraz daha bastırdı. Mi-
desinden huysuz bir guruldama yükseldi. 
Sese engel olamamış, boş sokakta alçak 
çatılı evlerin camlarına çarpmıştı. Eli ye-
nilgiyle midesinin üstünden düştü. Büyük 
adımlarla topuklarından çıkan sesi önem-
semeden yetişti. Bacaklarını yine gerdi. 
Topuklarından çıkan sesi sağlamanın hak-
lı gururuyla soğuktan büzdüğü omuzlarını 
topladı, kamburunu düzeltti. 

Aynı ses midesinden birkaç kez daha yük-
seldi. İlkinde bir kez daha duraksamak iste-
di. Durmadı. Yorulmuştu, hava çok soğuktu. 
Saat hala çok erkendi. Hava aydınlanma-
ya başlamıştı. Kızıl bir çizgi evlerin, birkaç 
sokak öteden yükselen cami minaresinin 
arkasından yeni uyanmaya başlamış so-
kak köpeklerinin uğuldaşmaları arasından 
yükselmek için çabalıyordu. Köpek sesleri 
göğsümün sol tarafından ve şakaklarım-
dan damlıyordu. Çocukluğumdan kalma bir 
alışkanlık her sabah korka korka kalkmak 
sabah ezanıyla, sıcak yorgan altından so-
banın artık ısıtmayı çoktan bıraktığı odanın 
soğuğuna tutunmak. 

Duyduğum ezan sesiyle yine aynı korku ve 
perişanlık. Şimdi ne sekiz düğmeli kaban 
ne de kısacık saçları beresinden kaçan... 
Sadece ben ve çocukluğum kalmıştık. Hava 
soğuktu. Yanıyordum. 

Günaydın, diye fısıldadı. Hava aydınlanmış-
tı.

Günaydın, diye fısıldadım. Yanıyordum.



NECİP TOSUN

OKUMA VE HAYAT
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İnsanlık çok erken bir dönemde dün-
yanın sadece yaşanarak, tecrübe edi-
nerek kavranan bir şey olmadığını, 
olamayacağını, kişisel birikimlerimizin 
genelleştirilemeyeceğini; buna karşın 
başka hayatlar, başka yerler, durum-
lar olduğunu kavramıştı. Bu yüzden 
geçmiş insanların hikâyelerini, başka 
coğrafyalarda olup bitenleri, başka 
dünyaları fark etmiş gezgin anlatıcı-
lar vasıtasıyla mitolojik söylencelerle 
kendilerini anlatmaya çalışmışlardı. 
Sözlü gelenekte hikâye anlatıcıları; 
hayatı ve deneyimi yeni kuşaklara ak-
tararak yarınlara taşımış, bu anlamda 
insanlığın belleği olmuş, insanlığın or-
tak birikimlerini kelimelere ve seslere 
dökmüşlerdir.

İnsanlık zamanla bu bilgileri kalı-
cı hâle getirmek için kitabı keşfeder. 
Kuşkusuz kitap her durumda bilginin 
korunması, yaygınlaştırılması ve akta-
rılması için var olur. Kilden tabletler, 
Mısır papirüsleri, cilt cilt kâğıtlar, el 
yazması metinler, basılı formlar aynı 
amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Ki-
tapla bilgi, durum, duygu, mesaj hem 
kayıt altına alınır, korunur hem de çok 
fazla kişiye ulaştırılır. Öte yandan bü-
tün bunları zamana karşı da korur. 
Böylece bilgiyi koruma, yaygınlaştırma 
ve aktarma işlevi görür. Bu bağlamda 
yüzyıllar öncesinin dikilitaşı da günü-
müzün elektronik ortamında üretilen 
e-kitaplar da aynı amacı gerçekleşti-
rir. Kitap daha çok unutuşa ilişkin bir 
önlemdir. Dikme yazıt taşlarındaki, kil 
tabletlerdeki bilgiler bugüne kadar 
kalabilmiştir. Sonra kumaş, kemikler, 

deriler, kaplumbağa kabuğu, palmiye 
yaprakları, papirüs, parşömen aynı ni-
yetleri karşılamıştır.

Okumak işte bu insanlık birikimini, 
tecrübelerini anlamak, ona nüfuz et-
mek ve bütün bir insanlık macerasın-
da “yolculuk” yapmak gibidir. Zamanla 
dünya kitap metaforu ile ifade edil-
meye başlanır. Alberto Manguel’in de-
yişiyle “Dünya okumamız gereken bir 
kitaptır.” Okumak ise dünyaya yapılan 
yolculuktur. Augustinus bu yolculuğun 
“mekânlarda değil duygularda” yapıl-
dığını belirtir. İyi, dikkatli bir okur için 
kitap öncelikle tüm dünyayı, yaşadık-
larını tanımlayacak, sezdirecek bilgiler 
sunar. Bu yolculukta karanlıktan ay-
dınlığa, iyilikten kötülüğe, savaşlardan 
barışa bütün bir insanlığın yaşadıkla-
rına tanıklık edilir. Görülmemiş yerler 
görülür, yaşanmamış duygular yaşanır: 
“Bence bir kitap okumak, âşık olmak 
veya seyahat etmekten aşağı kalan bir 
deneyim değildir. Benim için Berke-
ley’i, Shaw’u veya Emerson’u okumak, 
Londra’yı görmek kadar gerçek olay-
lardır.” 1

Bu anlamda okuma eylemi pasif bir ey-
lem değildir, aksine, etkileyen, biçim-
lendiren, öneren, değiştiren aktif bir 
eylemdir. Boşluk bulduğu yerde yeşe-
rir, yerleşir ve insanı değiştirir, yeni bir 
bakış açısı, inanç ve düşünce aktarır. 
İnsanı geliştirir, ileri taşır. Hiçbir za-
man aynı durumda bırakmaz. Okunan 
kitap eğer bir eksikliğe denk düşmüş, 
bir yaraya parmak basmışsa kişide et-
1- Richard Burgin, Borges ile Söyleşi, Mitos 
Yayınları, 1. Baskı 1994, s. 33.
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kisi ömür boyu sürer. Kimse bir insanda 
kitap kadar böylesine etkileyici, kalıcı ola-
maz. Sevgililer bile unutulur ama kitaplar 
unutulmaz. Çünkü bütün bir hayatını kuşa-
tacak teklifler sunmuştur. Gelip geçici bir 
duygu değil, kalıcı duygu ve düşünceler ak-
tarır. Bu nedenle “bir kitap okudum bütün 
dünyam değişti” denir. Kitaplar gerçekten 
de dünyalar kurar, dünyalar yıkar, dünyalar 
değiştirir. Çok okuyan insanlar hiç şüphesiz 
kitaplardan inşa edilirler. Kitap hastası boş 
yere ortaya çıkmaz. 

Okuma ile niyet arasında doğrudan bir ilişki 
var. Okumadan amacımız neyse sonuç da 
çoğunlukla bizi oraya götürür. Kitaplar son-
suz, hayat ve zaman da kısa olduğundan, 
okuma eyleminin en temel öznesi “seç-
me”dir. Bunun uzantısı ise beklentimiz. Bu 
anlamda kitaplar dünyasında seçme eser-
ler okumak hayati bir önem taşımaktadır. 
Öncelikle niçin okuduğumuzu tespit etmek 
ardından da bu kitapları araştırmamız ge-
rekmektedir. Okuma rastgele, bilinçsiz ve 
bilgisizce yapılırsa zaman kaybı ve hayal kı-
rıklıkları kaçınılmazdır. Edebiyat gönüllüsü 
okuma serüvenini rastgele yapmamalıdır. 
Öncelikle, edebî kamuca kabul görmüş ni-
telikli eserleri, klasik eserleri ve yol alacağı 
türün önemli eserlerini belli bir düzen ve 
sıralama içerisinde okumalıdır. İyi bir oku-
ma planı ile kitaplarla geçen bir dünya el-
bette ufkumuzu açacak hayat bilgisi, insan 
bilgisi ile donanacak, içinde yaşadığımız 
dünyayı, geçmişimizi ve geleceğimizi öğre-
necek hayata daha geniş bir açıdan baka-
bilecek ve yorumlayabileceğiz.

Okumak bize “kompozisyon” kazandırır. 
Ülkemizdeki en büyük sorun, bir derdimi-

zi, duygumuzu belli bir disiplin içinde, bir 
kompozisyon içinde derli toplu anlatama-
maktır. Bu yüzden de kopuk, eksik anlatım 
yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Bu 
nedenle kitaplar bize bir bütünlük içinde 
derdimizi anlatma becerisini kazandırır. 
Doktor-hasta ilişkisinde bile “kompozis-
yon”, “hikâye” hayati önem taşır. Hastalık 
hikâyesini iyi anlatan hasta, hikâyeyi iyi an-
layan doktor şifaya yürür. Bunun arkasında 
ise sözcük ve kompozisyon bilinci yatar.

Okumak bir şeyi “anlama yeteneği” kazan-
dırır. Okumak her şeyden önce bize okudu-
ğumuz ne olursa olsun onu anlama, çabuk 
nüfuz etme, derinliğine içselleşme imkâ-
nı sunar. İster fen, ister matematik sorusu 
olsun, soruyu iyi anlamadan, doğru cevabı 
da bulmamız imkânsızdır. Aynı şekilde bir 
kanun metnini iyi anlamadan iyi bir şekil-
de yorumlayamayız. Bir metni iyi anlamak, 
tüm boyutlarıyla kavramak için öncelikle 
zengin bir okuma deneyimine sahip olma-
mız gerekir. Çünkü okuma, anlama yetene-
ğini geliştirir.

Okuma bize “karakter” tanıtır. Okuyarak 
pek çok insan tanırız. Okuyarak kendimizin 
dışında insanların varlığını da keşfeder, öte-
kini anlarız. Empati yapma olanağına kavu-
şuruz. Ne kadar çok insan tanırsak, onlarla 
ilişkilerimizde o kadar rahat iletişim kurar, 
az hata yaparız. Farklı insan, farklı karakter 
tanımak insan ilişkilerinde yanlış yapma-
mızı önler. Okuyarak insan davranışlarını 
daha iyi yorumlar, sezer bir öngörü sahi-
bi oluruz. Atacağımız adımlar daha güvenli 
olur. Okuyarak çok boyutlu insanın acıları-
nı, çeşitli durumlardaki muhtemel eylem-
lerini kestirebiliriz.
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Okumak bize kendi kendimizle “yüz-
leşme zemini” hazırlar. Okurken oku-
duklarımızla ve kendimizle yüz yüze 
geliriz. Bu süreçte kendimizle yüzle-
şir, kendimizi dinler, dingin bir vakitte 
kendi kendimizle hesaplaşır, doğrula-
rımızı, yanlışlarımızı düşünür, yol yön-
tem buluruz. Bir anlamda tüm kitap-
larda kendimizi okuruz. Hayallerimizi, 
gerçeklerimizi, ufkumuzu. Kitaplar 
bize ayna olur, bize kendimizi gösterir. 
Bu yüzden “kitap beni anlatmış” deriz. 
Bu yüzleşme zemininde muhasebe-
mizi yapar yol, yöntem öğreniriz.

Okumak bize “yeni ufuklar” gösterir, 
yeni bilgiler edinmemizi sağlar. Oku-
mak bize kendimizi aşmamızı öğretir, 
rüyalarımızın ucunu, hayallerimizin 
boyutunu görürüz. Hiç düşünmedi-
ğimiz ufukların ipuçlarına değer, yeni 
rüyalar, ufuklar ediniriz. 

Okumak “düşüncelerimizi geliştirir”. 
Okumak daha sonraki davranışları-
mızda, tepkilerimizde doğru kararlar 
almamızı sağlar. “Kültür, okuyup unut-
tuktan sonra akılda kalan şeydir.” Biz 
bir olayda, durumda, kararlar alırken, 
o kültürün bizde bıraktığı tecrübe, 
akıl, mantık ile hareket ederiz. Bazı 
kararları alırken, bilinçli ya da bilinçsiz 
okuyup unuttuğumuz pek çok kitap-
tan hareket ederiz.

Okumak “hatırlamaktır”. İnsan hafıza-
sı unutkandır. Kitaplar bize yaşadığı-
mız acıları, çelişkileri ve aldığımız yolu 
hatırlatır. En çok unuttuğumuz duygu 
olan merhameti diri tutar. İnsanlığın 
en kutsal yanı olan birikimi, tecrübe-
yi gelecek kuşaklara aktarır. Düş gü-
cümüzü, varoluş bilincimizi, insanları 

sevme arzumuzu, merhamet duygu-
muzu, haksızlıklara geliştirdiğimiz öf-
kemizi yok etmek isteyenler ilk önce 
kitapsız bir toplumu özlerler. Kitap-
lar bütün bu duygular konusunda bizi 
uyanık tutarlar.

Okumak düş görmektir. Kelimelerin 
peşinde, çöller ve buzullar arasında 
yitip gitmek, büyülü, düşsel dünyala-
ra değmektir. İnsan bir odada, kitap-
lar arasında sonsuza kadar kalabilir. 
Kitaplar, hayat incileridir, bu yüzden 
okurlar sonsuza kadar bunların peşin-
den gider, o düşsel seyahatleri kitaplar 
aracılığı ile yapar. İnsan okurken hem 
seyahat eder hem kendini dinler hem 
kendi kendine bakar. Sürekli kayıtta 
ve yüzleşmededir. Belki de başkalarını 
değil kendini okur. Gözlerimiz kelime-
lere bakarken ruhumuz seyahat eder.

Okuma eylemini yolculuktan son-
ra belki de en iyi tanımlayan metafor 
söyleşidir. Okumak sadece kitapla ya-
pılan bir yolculuk değil aynı zamanda 
bir sohbet, söyleşidir. Ne zaman ne de 
mekân olarak hiçbir şekilde gerçekle-
şemeyecek bir dostluk oluşturma bi-
çimidir. Descartes’in dediği gibi, “Bü-
tün iyi kitapları okumak, bu kitapların 
yazarı olmuş geçmiş yüzyılların en 
değerli insanlarıyla konuşmak gibidir.” 
Okumak bu anlamda bir arkadaşla bir 
dostla yapılan söyleşidir. Kitap en iyi 
dosttur sözü ne kadar temel bir kli-
şe olsa da oldukça açıklayıcıdır. Ama 
bir dosttan çok daha fonksiyonel ve 
yararlıdır. Örneğin bir dostunuzu sıkı-
larak dinlemek zorunda kalabilirsiniz 
ama bir kitabı asla…
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Nar ağaçları beyaz şehirde
Yükseldikçe batan bir güneş
Giderek zorlaşıyor geceler
Ama sabret
Ormanların yeşil yüzünde
Bir yaşamak gizli
Bir seviş gizli onun ellerinde
Dudaklarında bir öpüş gizli
Sen ey kuşları kendine hayran kılan
Öyle güzel kanatları nasıl taktın
Kendini bu olmaz hayata nasıl bıraktın

Kırmızı kan ve beyaz güvercin
Ortası yoktur bu hengamenin
Ama sabret
Uçacak kuşlar
Dinecek rüzgar
Sen yine o billur sesinle
Ezgiler söyleyip koşacaksın
Bahar günleri sarı bir ikindide
Ve saçların ellerin kadar beyazlaşınca
Anlayacaksın herkesi

Bir giz var burda biliyorum
Bu gize bizi mecbur kıldıran
En çok geceleri sever bizi
Yine de sen ey bulut yüzlü çocuk
Kapatma gözlerini güneş doğunca
Geceleri uyumayı iyi belle
Gün uykuyla harcanmayacak kadar kısa
Gözlerini güneşle barıştır
Beyaz şehrinde kesilen narlar için
Dünyaya bitmeyen bu kabalığı için
Kin kusmayı sonraya bırak
Bırak kendini ey küçük kız
Dünyanın sırrı ancak içinde gizli

Buralara gelmemeliydin 
Saçlarını savurduğun bu tarlalarda
Kaç çocuk öldürülmüştür bilmemeliydin
Sen şimdi ne kadar büyüsende
Genç kalabilmeyi bir dava edin içinde
Unutma ey güzel gözlüm
Güneşler doğacak bir gün
Pek çok güneş doğacak
O zaman anlayacaksın
Bu beyaz şehirde 
Nar ağaçlarıyla yaşamak
Bir işkenceymiş
İnsanların içinde 
İnsanca yaşamak 
Yalnızca bir hayalmiş

RÜMEYSA AYVAZ

UMUT KUŞU

Yaşamak, kağıttan bir uçaktı halbuki
Geçici uçuşların kalıcı düşüşlere teslimiyeti
Çarptığın duvarların sayısını unutmak belki
Belki hiçliğin irtifasında bekleme ihtimali

Kimi el gelip buruşturup atar seni
Kimi kırışıklarına rağmen şefkatinde saklar 
Kimi yeniden uçursa da düşerken tutar kanadından
Kimi düzeltir belki her defasında 
Her defasında sana 
Buruşturulmuş şiirler yazar belki

ERKAN KANTARCI

KAĞITTAN
UÇAK



SÖYLEŞİ: BEYZA NUR SÖZEN - İLAYDA SARI

HAKAN BIÇAKCI
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Çok tükettiğiniz için mi yazmaya baş-
ladınız yoksa daha çok tüketilsin diye 
mi?

Tüketime katkıda bulunmak gibi bir 
hedefim yok. “Okunmamış bunca baş-
yapıt, klasik dururken insanlar neden 
benim yazdıklarımı okusunlar ki?” gibi 
bir kaygım bile var hatta. Ama işte ak-
lıma yazacak, bana heyecan veren bir 
şeyler düştü mü kendimi klavyenin 
başında buluyorum. Neden yazmaya 
başladığım veya neden yazdığımla il-
gili çok net cevaplarım yok.  

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en sevdiği-
niz romancı olduğunu biliyoruz. Sizin 
için onu diğer romancılardan farklı 
kılan yönü nedir?

Evet, Türkçe yazanlar arasında en sev-
diğim. Birçok benzersiz yönü var an-
cak esas olarak dili sanırım. Türk dili-
nin imkânları konusunda beni yeniden 
düşündüren yazarlardan. Ne anlattığı 
kadar hatta belki daha çok, onu nasıl 
anlattığına kafa yoran, büyük bir ro-
mancı Tanpınar.

Kendi dünyanız ile yarattığınız karak-
terlerin dünyası arasındaki farkı nasıl 
koruyorsunuz?

Karakterleri kendimden veya çevrem-
den yola çıkarak kurgulamıyorum. 
Bana veya çevreme değil, konuya ve 
atmosfere uygun olmalarına gayret 
ediyorum. Uzak açı bakmaya çalışıyo-
rum onlara. Yine de kaçınılmaz olarak 
kendimden ve etrafımdan bir şeyler 
de karışıyordur işin içine. 

Öyküleriniz yanında, sizi öykülerinizle 
temas içerisinde olan illüstrasyonla-
rınızla da tanıyoruz. Bunun gibi bir-
çok sanat dalıyla ilişkili olmanız yazar 
kimliğinize nasıl yansıyor?

Çizim tamamen amatörce, hobi olarak 
ilgilendiğim bir konu. Hemen her ya-
zar gibi ilgilendiğim başka sanat dal-
ları var. Bunların ne kadarı yazdıkları-
mı nasıl etkiliyor bilemiyorum. Yine de 
tahmin yürütmek gerekirse en büyük 
etki sinemanındır diye düşünüyorum. 

‘’En anarşist ve en sistem karşıtı mes-
lek tamirciliktir.’’ demişsiniz. Sizin 
mesleğinizin sizi marjinal hissettiren 
yanı nedir?

Bir söyleşide mevzu oraya gelmiş-
ti evet. Herkesin yeni olanı tüketme-
ye şartlandığı bir çağda, eskiyi onaran 
tamircilik en sistem karşıtı meslek. 
Yazarlık için bunu söyleyemem. Ancak 
tek tek kitaplar üzerinden tartışabili-
riz sistemle ilişkilerini. 

Üzerine düşündüğünüz ve ‘’Bir gün 
kesin bunun hakkında yazmalıyım.’’ 
dediğiniz bir olay örgüsü var mı?

Bir kenara not aldığım çok konu var. 
Bir gün bir öyküye veya romana dönü-
şür belki diye. Çoğu not alındığı gibi 
kalıyor. Çok azı gerçekten ilk aklıma 
geldiğindeki gibi bir şeylere dönüşü-
yor. 
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Yazılarınızda okurunuzun doldurmasını is-
tediğiniz boşluklar bırakıyor musunuz? 

Kesinlikle. Bu en önem verdiğim konu-
lardan. Hatta son öykü kitabımın adı bu 
nedenle “Hikâyede Büyük Boşluklar Var.” 
Okuru pasifize etmeyen, onu üretici ola-
rak metne dahil eden, okurun hayal gücü-
nü de devreye sokan anlatılar peşindeyim 
her zaman. Öbür türlüsünü çok can sıkıcı 
buluyorum.  

Sizi yönlendirdiğini hissettiğiniz ya da  ya-
zılarınıza etkisi olduğunu düşündüğünüz 
bir yazar var mı?

Çok var tabii. Bir isim vermem gerekirse, 
Franz Kafka derim. 

Fantastik ve korku gibi türler, Türk edebi-
yatında alışık olduğumuz türlerden değil, 
peki sizi bu türe iten sebepler nelerdir?

Gerçekle gerçeküstü arasında sıkışıp kalan 
tekinsiz durumlar ilgimi çekiyor. Yazarken 
de çıkış noktam, anlatının konusu ne olursa 
olsun metne yavaş yavaş fantastik unsurlar 
eklenmeye başlıyor. Sebebi hem estetik bir 
tercih hem de normal kabul edilenin anor-
mal yönlerini teşhir etme takıntısı sanırım. 

Son olarak siz bize neler söylemek ister-
siniz?

Selam söylemek isterim herkese. Ve bu 
söyleşiyi sonuna kadar okuduğunuz için 
teşekkür ederim.



ÜLKER ÇAĞLA AKKURT

AZALEA
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Duvarlar soluk mavi, yanan ışık parlak. 
Duvardaki saatin ibreleri inatla dö-
nüyor, oysaki sabit kalmalılar öylece. 
Özellikle bu günde, tam şu anda ben 
bu eski koltukta otururken. Su sesle-
ri ilişiyor kulaklarıma, odadaki küçük 
pencereye çarpan damla seslerini işi-
tiyorum. Dışarıda yağmur yağıyor ol-
malı, yatıştırıcı sesi kulaklarımdan ru-
huma akıyor ve tuhaf bir duygu peyda 
oluyor kalbimin tam ortasında. Eski 
bir radyodan kısık tondan bir şarkı ça-
lıyor. Tıpkı o günkü gibi.

Tam geçmişin çürük ipinde asılacak-
ken beni o ipin ucundan alan üç yıllık 
arkadaşım Boran’ın sesi oldu. Saçları 
ve montu sırılsıklam olmuş bir şekilde 
odaya girdi. Montunu asarken “Beklet-
tim seni Açelya kusura bakma. Dışarı-
da çok yağmur var, zor taksi buldum.” 
diyerek mahcubiyetini belirtti. “Öne-
mi yok, hadi başlayalım artık.” dedim 
elimdekine bakarken. “Olur başlaya-
lım. İstediğin şeyi çizip getirdin mi?”

“Çizmedim ama bu var elimde, işini 
görür mü?” diyerek Boran’a uzattım 
elimdeki boynu bükük hatıralardan 
birini. Dikkatle süzdü ve inceledi. “Zor 
olacak biraz ama halledebilirim sanı-
rım.” Eline gerekli malzemeleri alırken 
“Bunun bir hikayesi var değil mi?” diye 
sordu çekinerek. Sormaması gereken 
bir soru olduğunu biliyordu fakat yine 
de soruyordu. Belirsizce başımı salla-
dım. 

Anlatmak ister misin, demedi. Zaten 
anlatmak istiyor muydum bilmiyorum 
ama o an hissettiğim buruk heyecan 
mürekkep olup dudaklarımdan akmak 
istedi sanki, soluk duvarlara silinme-
yen izler bırakmak istedi. Ben de ka-
famı geriye doğru yaslayarak anlatma-
ya başladım.

“O günü hiç unutmam, bir gün babam 
bana kitap okuyordu arka bahçeye ba-
kan camın önünde. Yedi yaşlarında fa-
lan olmalıyım o zamanlar, çat pat oku-
yabiliyordum ama babam okuyacak ya 
işte, okuyamıyormuş gibi yapıyordum 
çocuk aklımla babamı kandırdığımı sa-
narak. O da bozuntuya vermezdi zaten. 
Usulca beni kucağına çeker ve nerede 
kaldığımızı sorardı, kitabın içinde ay-
raç olmasına rağmen. Neyse işte, yine 
kitap okuyorduk o gün. Hava kasvetli, 
hava yağdı yağacak. Birden parlak bir 
ışık göğü kılıç gibi yararak indi gökten 
yere. Ben daha ne olduğunu anlama-
dan babam beni kucağından yere in-
dirdi ve  ‘Eyvah, mahvoldu çiçeklerim!’ 
diyerek arka bahçeye açılan kapıdan 
çıktı o yağmurun altına. Annemle ben 
arkasından şaşkınca bakakalmıştık. 
Bir iki dakika sonra elinde kırmızı bir 
saksıyla içeri geldi, üstü başı sırılsık-
lam olmuştu. Annem kaşlarını çatarak 
‘Orhan, sırılsıklam olmuşsun! Ne diye 
çıkarsın ki bu havada dışarıya?’ diye 
söyleniyordu. Babam hiç umursama-
dan eline sararmış bir gazete kağı-
dı alarak pencerenin önündeki geniş 
mermere serdi, kırmızı saksıyı gazete-
nin üzerine yerleştirdi. Babam üzerini 
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değiştirip kurulanmak için içeriye gittiğinde 
büyülenmişçesine çiçeği izliyordum. Arka-
sından çakan şimşeklerin önünde o kadar 
güzel güzel duruyordu ki küçücük aklımla 
bile bu çiçeğin çok özel bir anlamı oldu-
ğunu anlamıştım. Babam geri geldiğinde 
yeniden yanıma oturdu ve beni kucağına 
çekerek kitabı eline aldı. Kitap okumaya 
devam edecektik ama artık bütün ilgim o 
beyaz çiçekteydi.”  

Bileğimde hissettiğim acıyla derin bir nefes 
çektim kurumuş dudaklarımın arasından. 
Boran “İyi misin?” diye sordu. Canımı acı-
tan bileğimdeki acı değildi ama sesimi çı-
kartmadım. Başımı belli belirsiz sallayarak 
devam ettim.

“Babam elindeki kitabın sayfalarını çevirir-
ken ‘Evet hayatım nerede kalmıştık?’ diye 
sordu. Oysa ben kitabı hiç umursamıyor-
dum. Hissettiğim merak duygusuyla ‘Baba 
bu çiçeğin ismi ne?’ diye sordum. Babam 
ellerini saçlarımın arasında şefkatle dolaş-
tırırken ‘Açelya.’ dedi. 

‘ Aaa!.. Benim ismim gibi mi baba? Onun 
ismini de mi sen verdin?’ Tatlı bir kahkaha 
şekillendi dudaklarında. ‘Aslında bu çiçeğin 
ismini sana verdik. Anlamı o kadar güzel-
di ki senin için sadece bu ismi seçebildik 
annenle. Anlamını bilmek ister misin?’ He-
yecanla başımı salladım, babam da anlat-
maya başladı. 

‘Kalbimizde en coşkulu şekilde hissettiği-
miz duygulara ulaşmanın kolay olduğu ama 

bir o kadar da imkansız olduğunu ifade 
eden bir çiçektir açelya. Mesela bir kişiyi 
çok seviyorsun ama o an o kişiyle birlikte 
değilsin, işte bu duyguyu göstermenin en 
iyi şekli bu çiçeği göndermektir. İfade edi-
lemeyen imkansız duyguların gizlice ifade 
edilmesidir.’

Babamın söyledikleri çok hoşuma gitmişti, 
o gün çiçekten bir parça kopararak kitabın 
arasına koyduk kuruması için.”
Derince bir nefes aldım. Anılarım ihtiyaç 
duyduğum zehirli birer kapsüldü. Onları 
yutmuştum da kusamamıştım sanki. Mi-
dem kaynıyor, içim kan ağlıyordu.

Boran şaşkınca gözlerini kırpıştırarak “Ve 
sen de o kurumuş çiçeğin dövmesini isti-
yorsun?” diye sordu. Sessizce kafamı salla-
dım o da sorgusuzca işine devam etti. Yirmi 
yıllık bu kurumuş, beyaz çiçek sorulara yer 
bırakmıyordu. Bütün hikaye solgun rengin-
de yazılıydı. Sonunda işi bittiğinde minnet-
le gözlerine baktım. Bu dövmenin değerini 
anlıyordu, işte bu yüzden o da susuyordu.
Oradan çıktığımda sol bileğimin içi sızlıyor-
du. Ya batan iğnelerin acısından ya da döv-
menin siyah kıvrımlarına gizlenmiş derin 
anılardan, bilmiyorum. Özenle pamuklayıp 
kaburgalarımın arasında yıllarca sakladığım 
sevgim ve özlemimle yağmurun altında yü-
rümeye başladım.

İşte yine ıslanıyordu babamın açelyaları. 
Birisinin içi özlemle acıyor, diğeri ise o kızın 
bileğinde yaşıyordu.



FATMA BALCI

GELİRSEN, 
ALLAHAISMARLADIK!
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Ebruli bir Şeb-i Arus’ta doğmak sema-
zenler gibi yağan karlar eşliğinde ve 
bütün renkleri içine döküp de hayat 
teknesinin sonunda, beyazı görmek; 
kâğıdın ve musalla taşının üstünde. 
Kar tanecikleriyle başlayan yolun sonu 
yine kar yine umut yine hayat…

Baharları sevdim; kar gibi açan çiçek-
lerine vuruldum belki. Belki de uyanı-
şa, hayata… Nisan yağmurları kaç kere 
saçıma değmiştir, kaç kere sırılsıklam 
olmuşumdur hüzünden? Ihlamur ve 
sümbül kokularına karışırken gözle-
rim, anılarıma anı, rüyalarıma rüya 
sattım. Düşler kurdum çocukluğum-
daki gibi mavi,  gökyüzü kadar serin 
ve derin. 

Yazında bir buğday tarlasından dev-
şirdim yüzümü. Çağlayanlarda yıkandı 
ruhum ve dünüm. Anlatamadığım, ba-
ğıramadığım sözcükleri biçtim bir pa-
muk tarlasından. 

Güneşin yalaz saçlarına dokundu el-
lerim ve üşüdüm, öyle üşüdüm ki ko-
nuşamadım, hep ağladım… Sustuğum 
kelimeler ayaz oldu ve ben doğdum… 
 
Ben bu ülkenin kışına vuruldum; belki 
de o kışı ısıtan Şems’e. Biliyordum ısı-
nıyorsam, yakmalıydım kelimelerimi, 
yeşeriyorsam gömmeliydim… Yakar-
ken veya gömülürken bir nun çektim 
ve yazdım:

“Söylenmeyenleri yaşamak, yaşanma-
yanları söylemek isterdim. Gördükle-
rimden anlam çıkarmadan, bilmeden 
geleceği, taşımadan geçmişi yaşamak 
isterdim. Belki bir an sıyrılmak bildik-
lerimden, yeniden öğrenmek isterdim. 
Karışmak kalabalıklara, günlük telaş-
lara sahip olmak, yontulmadan azal-
mak isterdim… Sonra tövbe etmek 
yine de ıstırabını çekmek isterdim…

Semazenler gibi görsem, yağan kar-
ları… Yine ağlar mıydım?  Bir akşam 
vakti olduğunu, Şems’in hiç batma-
dığını bilsem yine de ağlar mıydım? 
Anneannemin papatya soluğu ellerini 
tutsam, bir düğün alayına katılsam, 
Pirim desem ben geldim siz göçerken, 
ben göçerken de beni almaya siz gelir 
misiniz desem, yine ağlar mıydım, Pi-
rimin yüzünde tebessümden bir hale 
ile gelirsen, Allahaısmarladık dese…”
 
709. düğün… Aralıkta Şems’le uğurla-
nan sevgili… Her kar tanesi, peşin sıra 
yükselen aşkın… Beni o kardan kun-
daklara sardılar Pirim… Yanım, yörem 
aşk oldu… Eridim; çünkü ben aşktım…
Ben beyazdım sen de beyazdın Pirim, 
sen giderken; ben gelirken…

Doğmuştum, bir aşk güneşiyle güneş 
birlikte gurup ederken… Ben bir dü-
ğün alayına dahil olmuştum… Nasıl 
olsa beyazdım… 

Sonra büyüdüm, renklendi dünyam. 
Horoz şekerim oldu, uçurtmam bir de 
rüzgârgülüm… Ama ben hep meftun-
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dum beyaza... Hatırlarken o saflığı şöyle 
demeliydim:
 
“Uçurtmanın peşinde bir çocuk... Yazın ve 
baharın kokularını yüzüne sürerek geçti 
tarladan ve hayatımdan. Menevişler içinde,  
kanatlarında alevlerle Zümrüd-ü Anka’nın 
doğduğu ülkeden ya da ırmaktan.  Renkle-
ri kirpiklerime gül, ebruli kanatları ellerime 
kül bırakarak.. 

Bu çorak toprakların sonbaharını sevdim 
en çok. Yağmurlara hasret topraklarında 
ve yüreklerinde bir yaprak gibi kurumak ya 
da ertelemek sevinçleri bir başka bahara. 
Sarı sevdaların ve turuncu ümitlerin mem-
leket-i hazanlarında, bir başka cümle kur-
dum ve konuşmadım. 

Bir cümle kurdum haykıramadığım kelime-
lerle ve fısıldadım ebruli kelebeğe. Her ke-
lebeği bahar zannederim, yaz veya kış, güz 
sanırım. Ne çıkar, hepsinin ömrü kuruya-
na kadar bir yağmur damlası ya da eriyene 
kadar bir kar tanesi. Ama hep beyazlıktan 
doğar renkler ve renkler mahkûmdur kara.”
 
Yine bir düğün alayı beliriyor ufuktan. Bel-
ki beni almaya geliyor. Aşk kundağım eri-
di, rıza kefenim söküldü... Ama yine bekle-
mekteyim… 

Sesler duyuyorum uzaklardan… Cümbüş 
cümbüş bir kervan… 

Ey sevgili! Ayrılıklarımı ısmarladım, belki 
gelirsin…
 
*2007 UNESCO MEVLANA YILI münasebetiyle 1. 
olan deneme…
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Camdan dışarıya doğru baktı. Güneş 
kendini yeni yeni gösteriyor, etrafı 
ısıtmak için büyük bir çaba gösteri-
yordu.  Teninde çok hafif bir ürperme 
hissettiği için üstüne ince bir hırka 
almak için ayağa kalktı ve içeri girdi. 
Koridordan geçerken gözü önce saa-
te sonra da içlerine birkaç tane siyah 
beyaz fotoğraf serpiştirilmiş duvara 
kaydı. Fazlasıyla stresli ve umutsuzdu 
fakat içinde tarif edemediği farklı bir 
his daha vardı; mutlulukla karışık bir 
burukluk. Kızları gülüşlerini annele-
rinden almıştı. Hafifçe aynı kızları gibi 
gülümsedi ama gözleri çoktan yaşar-
mıştı. O siyah beyaz resimlerden birini 
aldı eline, ayakta durmakta zorlandığı 
için o sandalyeye oturdu. Fotoğrafta 
iki sene önce trajik bir kaza sonucu 
kaybettiği kocasının oturduğu o san-
dalyeye…  Fotoğrafa sarıldı ve çok 
aşık olduğu kocasına fısıldadı: “Çok 
az kaldı sevgilim.” Mutluydu, yaşamın 
en güzel taraflarını tatmıştı. Kızları-
nı büyütmüş, torunlarının mezuniye-
tini görmüştü. Herkesin imreneceği 
türden bir gençlik yaşamış, harika bir 
adamla hayatını birleştirmişti. Geçmi-
şi kare kare yaşarken birden gözlerini 
açıp kendini düşüncelerden arındırdı. 
Zaman geçiyordu, vakit geliyordu. Bir 
hafta kadar önce sadece kontrol için 
gittiği hastaneden kanser olabileceği-
ni öğrenerek çıkmıştı. Zamanının gel-
diğini biliyordu ama korku ve stresin 
önüne geçemiyordu. Derince bir nefes 
alarak ayağa kalktı, koridoru ardında 
bırakarak odasına girdi. Kendisi gibi 
eskimiş olan aynanın önüne geçti. Ko-
casının evlilik yıl dönümü hediyesiydi 
bu ayna, üstünden asırlar geçmiş gi-
biydi. Yüzündeki kırışıklıkları inceledi: 
“Yıllar çok şey aldı benden ama gü-
zelliğime dokunamadı.” diye mırıldan-
dı tebessümünün arasından. Asla vaz-
geçmediği farını aldı eline, sütlü kahve 

tonu. Farı sürerken tırnaklarına kaydı 
gözü. Bakımlı kadındı Nurhayat, hayat 
onu yıldırttı dedirtmezdi, hep güçlüy-
dü her şeye karşı. Uzun tırnaklarını 
sadece soğan kabuğu renginde cilalar, 
saçlarına asla boya sürmezdi. Aynaya, 
kar beyazı saçlarına baktı ve ellerini 
içlerinden narince geçirip alttan bir 
tokayla tutturdu. Yatağının üstündeki 
dünden hazırladığı kıyafetlere iç ge-
çirdi. Kızlarının ona hediye ettiği o yeni 
ve modern elbiselere uzun uzun bak-
mış ama o eski alışkanlıklarından vaz-
geçememişti. Farlarıyla uyumlu kahve 
bir gömlek ve siyah döpiyesini giydi ve 
son kez boy aynasından kendine bak-
tı, duruşu gururla gülümsemesine se-
bep olmuştu. Çantasını almak için sa-
lona koşarak gitti küçük bir çocuk gibi. 
Geçmişini, anılarını, tebessümleri, ağ-
layışları ardında bırakarak büyük bir 
ciddiyetle dışarı baktı. Düşüncelerini 
kendinden uzak tutmaya çalışıp sade-
ce yapması gereken şeyleri yapacaktı. 
Önce bir taksi çağırdı ve soğuk hava-
yı ardında bırakarak kendini arabanın 
sıcaklığına bıraktı. Yolculuk kısaydı, 
geldiklerinde alnından boncuk bon-
cuk ter akmıştı. Elleri titreyerek parayı 
uzattı ve “Geçmiş olsun teyzeciğim” 
diyen taksiciye hoş bir gülümseme bı-
rakarak hastaneye girdi. Ezbere bildi-
ği yollardan hızlı hızlı yürüyordu sanki 
arkasından bir şey onu kovalıyormuş-
çasına. Doktorunun o beyaz kapısının 
önüne geldiğinde dua etmeye başladı 
sebebini ya da ne için olduğunu bil-
meden. Uzunca bir soluk aldı ve ya-
vaşça kapıyı iki kez tıklattı. “Girebilir-
siniz Nurhayat Hanım” sesini duyunca 
kapıyı araladı ve kafasını içeri uzattı. 
Doktorun sıcacık bir gülümsemesi ve 
umut dolu bakışlarıyla karşılaşınca 
anladı. Her şey çok güzeldi ve daima 
öyle kalacaktı.
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Küçük bir çocukken rengarenk, bir sürü uçan 
balonlar verildi bize. Bu balonların kimi ha-
yallerimizi, kimi gençliğimizi, kimi enerjimizi 
temsil etti. Hepsinin toplamıyla yaşamlarımız 
bir anlam kazanıyordu. Her şeyin bu balon-
lar kadar güzel ve toz pembe olacağını düşü-
nürken elimizde sadece balonlarımızla koca-
man bir fırtınanın ortasına bırakıldık, hayatın 
gerçek yüzüyle karşılaştık. Bazı çocuklar o 
fırtınanın içinde yaslanacak bir ağaç buldu, 
babalarına sığındı. Bazıları kocaman fırtınaya 
rağmen ayakta kalabilmiş güzeller güzeli çi-
çeklerini buldu, annelerini. Bazı çocuklar bize 
verilmiş bu iki mucizeyi farkına varacak kadar 
şanslıyken bazılarının bu ağaç ve çiçekten 
nefret etmesi, kaçması niyeydi?

Gün geçtikçe fırtına da büyüdü. Yıkılmaz san-
dığımız ağaç yıkıldı, solmaz sandığımız çiçek 
soldu. Elimizde sımsıkı tuttuğumuzu sandı-
ğımız balonlarımızdan kaçıp gidenler oldu, 
kiminin hayalleri uçup sonsuzluğa karıştı, ki-
minin sevgisi.

Yine bazıları şanslıydı, balonlarını birlikte tu-
tabileceği birini bulmuştu. Ya da kendini şanslı 
sananlar vardı, balonlarını güvenip paylaştığı 
kişiye kaptırıp kaybeden.

Hep bazıları vardı, birileri. Herkes bu fırtına-
nın içinde bir yerdeydi ama ne yapacağını bil-
miyordu kimse.

Fırtına bitecek miydi, bu kara bulutların öte-
sinde daha güzel bir dünya olamaz mıydı? 

Neden kimse gidip bakmaya cesaret edemi-
yordu? Kapkara bulutlar birbirine çarpıp gür-
ledikçe daha da sineye çekiliyordu insanlar. 
Kendilerine dayatılan bu hayata alışmışlardı.
Herkes gençliğin insan hayatındaki en gü-
zel dönem olduğunu söylüyordu. Ama neden 
kimse öyle hissetmiyordu?

Çoğu kişi farkındaydı belki de daha yaşanıla-
bilir bir yer olabileceğini dünyanın. Peki ne-
den kimse bunu dile getirmeye cesaret ede-
miyordu?

Kimden korkuyorduk? Kendi aptallıklarımızla 
oluşturduğumuz bu fırtınadan mı? Balonla-
rımızın elimizden alınmasından mı? Neden-
di bu kabullenmişlik? Dünyayı, dünyamızı bu 
hale sokan bizdik, şimdi neden kimse eski 
halini geri kazanmaya çalışmıyordu? Fırtına-
nın ortasında balonlarıyla gözü yaşlı dikilen 
çocuklar neden güneşli bir havada güle oyna-
ya yaşayamıyordu? 

Bize verilen balonları kaybettiğimizde bir daha 
bulabilme veya peşinden koşup yakalayabil-
me şansımız yoktu. Ama insanlar sanki hiçbir 
şeylerini kaybedemezlermiş gibi vurdumduy-
maz, sanki onlardan sonra başkaları da bu 
dünyada yaşamayacakmış gibi umursamaz, 
sanki evrenin varoluşu onlara bağlıymış gibi 
burnu havadaydı. Kimse düşünmüyordu ge-
leceği, geçmişi. Herkes çıkarları arasında kay-
bolmuştu ve masum insanları da kaybetmişti. 
İşte buydu fırtınanın asıl sebebi; açgözlülük, 
bencillik. Ve bu fırtınayı dindirmenin tek yolu 
da insanların zaaflarıyla mücadele etmesiydi.

BEYZA ASLIHAN GÜNGÖR

FIRTINA
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İçimin içime sığmadığı ve soluğu
kırlarda, pavyonlarda ve evden uzak her yerde
aldığım zamanlarda daralırdım bazen
zaman zaman, anlam arardım, gençken
bu kılavuzsuz mana arayışıma
fondu porsuğun kenarı
şaşa şaşa dolaşırdım aralarında
seyyar tezgahların, birahanelerin ve mescitlerin
sorardım kendime, kimim ben?
ne işim var burada?
boynumda geniş bir tespih
omuzumda ağır bir haç
dudaklarımda musa’nın duası
‘ya rab! beni dengimle sına’

o vakitler bir tüy gibi hafif
ve vazgeçilesiydi yaşamak
heybesi sorularla dolu mağrip’li dervişin
kumların arasına fısıldayarak gömdüğü
her ne varsa karların arasından çıkartıp
önüme sen koydun ya rab!

o günden beridir sindi yüzüme
kullarının arasına karışamamamın hüznü
o gün bu gündür kolektif bir vicdan azabı gibiyim
geçen herkesin dönüp bir kez daha
şüpheyle ve acıyarak baktığı

maçların, maaşların ve kurların
asimetrik kalabalığında kim titreyecek üstüme?
kim durup, üstelik anlayamayacağını bile bile
anlamaya çalışacak bu varoluş sancımı

bilmeyen, kolayına kafayı yemiş der geçer
az bilen, orta yaş bunalımında
en bilen, akıl sır ermez der, gider
peki kim ya rab?
kim emip tükürür
organlarımda kol gezen bu ontolojik zehri?

sen ki bütün delilerinden sorumlusun ya rab!
gör bak emanetine sahip çıkmıyor bu çağ
kolaya alışmış modernler
fast food’a, amerikan filmlerine ve coca cola’ya
mağrip’li dervişin, isa’nın ve bu aciz kulunun
kaygısı yok hükmünde
sanayi devrimi artıklarının nezdinde

bana yeni bir dil ver ya rab!
bana, beni yorulmadan anlatacak bir lisan ihsan et
yoksa bu çağ ağır
yoksa bu beden büyük
yoksa bu sahte
bu sancılı
bu komik
bu zavallı
bu her şeyin
kendi
anlamıyla 
dövüştüğü
bu asr
bana
yük!



25

Yatsıya kadar duramamış,
İkindi vakti mumum sönmüş.
Kaybedecek hiçbir şeyin kalmadığı şu anda
Doğruları anlatma vakti…
Eksiğim, hala bitmiş değilim.
Sokaktaki köpekten daha yalnız, 
Yeni doğmuş bebekten daha şaşkınım. 
Ve şimdi buradayım. 
Toprağına kavuşmuş yapraklar orkestrasında, en önde; hazırım.
İşte zaman akıyor ve ben
Bu koca çarkların arasında sıkışıp kaldım. 
Ömrüm kelebeğinkini ona katlarcasına. 
Yaşadıklarım ise hiç gibi.
Kalbim tüm dünyayı sırtlayacak kadar güçlüyken,
Ruhum takvim yapraklarına hükmen yenik.
Şimdi deniz kenarında bir kayalık olmayı ne çok dilerdim. 
Tek ortak noktamız yalnızlıkken, 
O denize nazır ve dalgalarla dövüşüyor.
Ben ise tüm dünyayla sanki…
Ama birkaç adım takatim varken hala,
Gözlerimin kimi aradığını
Ve en azından yürüdüğüm yolun kime çıkacağını biliyorum. 
Ama çok yorgunum kaptan. 
Çünkü yoluma çıkan her çakıl taşı 
Paramparça ediyor yüreğimi.
Bilmem kaçıncı kez yazdığım bu şiir gibi. 
Yılların sararttığı Sezen dizesi gibi…
Emin olduğum tek bir şey varsa da
Sabahın beş buçuğunda
Geriye sadece kuşlar ve
Sokak lambaları kaldığında
Ve gün yeni ağardığında
Ben hala;
Yaşıyor ve seviyor olacağım.

BEYZA YILMAZ

EKSİK

İşte öylece geçip gider yaz
Kış soğuğudur tenim
Dikenli bir yel ensemde
Gölge niyetine bir baş ağrısı
Kalkıp da gidilmez
Epey oldu göç vakti kaçalı
Kırgın bir gözün üşümesi
Benzemez hiçbir şeye
Sarkık dualar
Kaypak bir aldanış gibi
Kimse bilmez kadrini bir yalazın
Kaçınca gemi limandan
Her geri bir hüzne teşnedir
Yolun üstü bir karışık taş
Yalın bir ayak yürümeye mahkûm
Dönüş intikam
Varış bir ödül değil
Sessizce ölüm ne büyük nimet
Kısmetsiz kavuşmalar avuntu
Saçma sapan bir hikâye
Ağza dolanık
Kendi bilmez
Haddi bilmez
Usul hak getire...
Seçkinci bir yan ilintili yüze
Söyleyen bilmez
Dinleyen anlamaz
Duyan umursamaz
Hangi seherin saati eşref
Kim nerde bulmuş kaybettiğini
Yan yana sabahlamayalı
Kaç akrep öldü bilir misin
İğneler batırıldığı yerde
Acının dibi yok
Kusmak şerefi verilseydi
Doymak kaçınılmazdı
Yıldızların hesabını ben tutmam
Her şeyin sahibi
Başkahraman olmama izin vermedi
Kuytu bir köşenin zimmeti reva
Kayda geçsin
Atlanmasın hiçbir detay
Teslimiyetin vebali bende
Kimsenin bir suçu yok
İnanın...
Damarımı kesmeden önce
Mırıldandığım doğru
Kesik bir rüyanın çıkamadım içinden
Karşıdan karşıya geçemedim
İzim düşmedi hiçbir yola
Sesim kalın olmadı hiç
Rehberim adressiz isimlerle dolu
Silemedim zihnimi
Gıybet etmeye vaktim çoktu ama
Şöyle adam gibi sövemedim hiç...

NURULLAH YAZICI

HANGİ
SEHERİN
SAATİ



TUTKU NAZ ÇELİK

İSTİKRARLI
TÖRENLER
Sadece, diye düşündüm, bir veda töre-
nine yakından bakarken başka türlüsü 
gelmiyordu aklıma. Ölümüne ellerim-
de çeyrek kalmıştı. Seni sadece ayrıl-
dığında özleyecekler, bu kesin.

 Oysa sen, henüz daha karlar altında 
donmaktayken baş vermemiş tomur-
cukların, karanlıkta uzanıp boğazı-
na sarılan eller gibi soluğunu tıkayan 
kar tanelerini kırmak için onları kristal 
zerrelerinden tutardın. Baharı olağan 
kalabalığınla ağırlardın panayırlarında. 
Her sabah güneşle uyanıp silkelenir, 
güzel elbiseler kuşanırdın görsel şö-
lenlerin gözbebeği olabilmek için. Kış 
ölürken talepkar bir tomurcuk baş ve-
riyordu sabırsızlıkla. Sen bilmişçe gü-
lümsüyordun, gözünde titreşen ışığı 
görür gibiyim. 

Zamanı gelince kış ağıtlarla veriliyor-
du toprağa, toprak dahi ağlıyordu kı-
şın yokluğunda eriyip kimlik değiştiren 
karlarla. Baharda baş veren tomurcuk-
lar selvi olup boy atıyordu akıp giden 
zamanın gerisinde, usul usul, kendi 
içinde akan cılız derelerde sürüklenir-
cesine. Güneş   günden güne hızlanıp 
yokuş aşağı kayan bir konvoyun korna 
sesiydi, onu o zamanlar yalnız yaprak-
lar severdi. Sen korkar, güneşten sa-
kınırdın kendini. Yapraklarına değdikçe 
ışıkları, rüzgarı yandaş edinip hınçla 
dövünürdün, dizlerin çürük çarık içinde 
kalırdı, üzülürdüm. Yaprakların günden 
güne kendinden eksiltirdi bahar sa-
bahlarında. Yanlış anlamayın, bu çınar 
yaprak dökmezdi bahar aylarında. Her 
şey olduğu gibiydi,  hiçbir şey olma-
sı gerektiği gibi değil. Sabah güneşinin 
yaklaşan kornasıyla irkilerek uyanan 
kırağılar suya dönerdi heyecandan, çe-
kimine kapılıp yerin çağrısına boyun 
eğerlerdi. Onlar akıp giderken yaprak 
ayalarından, yıkar gerçeklerdi bu çı-
narı, hem içten hem dıştan. Görüntü-
de aynıydı her şey, ebatlar aynı; renk, 
koku fark göz etmiyor. Yapraklar için-
de ne varsa gece onu ağlardı. Soğuk-
ta dona keserdi gözyaşları, ağlamak 
bir yaprağın yüzünde donakalırdı. Ba-

har kışın yandaşıydı, ölümü üstüne yas 
tutar, onu hatırladıkça ayaz rüzgarlara 
sarınırdı. 

Sabah güneşi mutlu ederdi yaprağı. 
Güneş yaprağın gözyaşlarını eritir, yü-
zünden bir güzel akıtırdı. Üzüntülerini 
unuturdu o vakit yapraklar, bahar onla-
ra bayram sabahına uyanan çocuk gibi 
şen şakraktı. Yaza doğru içten içe su 
olup eriyen kırağılarla bir damla damla  
eksilirdi yapraklar. Kimse fark etmezdi 
koca çınardan başka. Çatıp kaşlarını, 
azarlardı yaprakları, dinleyen olmazdı. 
Bağırır, har gür çıkarırdı da nafile. Yap-
raklar baharın büyüsüne kapılıp gök-
yüzü taklidi yapardı. Dövünürdü çınar, 
ağlardı. Günden güne kendini kendi el-
leriyle akıtırdı toprağa yapraklar, içten 
içe eriyip gider, iskeletsiz, içi boş bir 
kılıf gibi dımdızlak kalırdı. İşte o va-
kit, renkleri kof portakallara çalar, ecel 
ellerini boynuna dolardı. Çınara zeval 
olmazdı, olmazdı olmasına da içi acır, 
gözleri kan çanağı olana dek ağlardı. 

Ecel, zarifçe büktü bileğini, hiçbir zor-
luğa katlanmadan bir yaprağın boynu-
nu kırdı. Yaklaşıp onu avucumla sar-
dım. Acı çekiyor muydu bilmem. 

 Sadece, diye düşündüm bir veda tö-
renine yakından bakarken o sırada, 
başka türlüsü gelmiyordu aklıma. Ölü-
müne ellerimde çeyrek kalmıştı. Seni 
sadece, diye tekrarladı zihnim henüz 
bir ayrılık tatmamış, ilk kez tanık ol-
dukları bir veda töreninde aralarından 
ayrıldığı vakit hasretini duymaya baş-
ladıkları ölü dostlarına medetle uza-
nan yaprakları izlerken. Seni sadece 
ayrıldığında özleyecekler. 

Ölümüne beş kalmıştı. Yaprak içten 
içe yandı, isten iskeleti sarardı son-
ra sonra. Hüzünlü, sessiz ve seyircisiz 
bir vedaydı. Ayrılık vakti gelip çatmış-
tı. Önceden her şey aynıydı, hiçbir şey 
olması gerektiği gibi değil. Şimdiyse 
arada tek bir fark vardı. Bu sefer adı, 
sonbahardı. 
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Talep şan değildir. Razı ol, şan da senin, nam da 
senin. Varlığını bilinmezlik toprağına göm. Görül-
meyen şey nabit olmaz. 

Dünya sûretlerinin bulaştığı ayna nasıl parlar? Hu-
zura girmeden önce tevbe sularında yıkan. 

Kader teneffüs ettiğin her nefeste seninle. 

Eşyadan eşyaya seyahat edip durma. Kendine 
uzaktan bakmayı öğren. Bir dolap beygirine benzi-
yorsun. Öyle ahmak, öyle hüzün verici. 

Hicret ve niyetin kimin için? Bir gece yarısı uyandı-
ğında yatağından kalk, şöyle yıldızlara bir bak. Dü-
şün! Madem ki içinde bulunduğun yer, konuştuğun 
kimse sana feyz vermiyor; terke mâni olan ne?

Ölüme ağlama. Kalbe bak. Hata ve isyan ile pişman, 
ibadet ve taat ile neşveli değilsen zaten ölüsün. 

Nefsin karanlık orduları fevç fevç akıyorlar. Zaman 
ve mekânı dolduran et kokusu. Metin ol, vaat edi-
len bir şeyin vuku bulmaması seni şüpheye sevk 
etmesin. Basiretine güven. 

Dünya nimeti için zaaf haline düşersin. Ona doğru 
koşma, şükür ipi elinde ya. Her meseleye cevap ve-
ren, her gördüğünü kucaklayan, her bildiğini anla-
tan kimse mi gördün; derhal ondan uzaklaş. 

Marifetin mukabili inkâr, ilmin mukabili cehalettir.

Melâl içindesin. Yoksul olduğunu düşünüyorsun. 
Ne ki senden alınmıştır, o senin hayrınadır. İçinde-
ki yoksulluğu hissediyor musun? İşte senin için en 
hayırlı vakit. Unutma, ihtiyaç mütemadidir. 

Sözde hikmet çoktur. Birincisi, kimden geliyorsa 
onun kalbinin kisvesini taşır. Ne ki nefsine ağır ge-
liyor, onu yap. Kaldırdığın ağırlık miktarınca sana 
ferah erecektir. Kederler dolusun. Merak ve endi-
şe içindesin. Demek ki hakikati göremiyorsun. Ka-
ramsarlığın kaynağı ışıktan uzak durmaktır. Gayret 
atına bin, himmet dile ve ümîd et. Bidayeti parlak 
olanın nihayeti de parlaktır.

A. İskenderi - Mustafa Kutlu - Yoksulluk İçimizde
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MUSTAFA KUTLU

MUKADDİME
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Küçük mavi, pembe çiçekler serpilidir. 
Yeşilin saydam uçları çimenlerde. Su 
domur domurdur. Çakıllarda eleğim-
sağmalar. Görülmemiş, tutulmamış 
bir güzellik. Kirletilmemiş bir su. 

Dağlardan ceylanlar iner. Göğün tül-
lenen kızıllığı laciverde koşarken. Ke-
narında saygıyla dururlar. Tek dal, tek 
yaprak kıpırdamaz. Bir an-ı vahitte ka-
lırlar. Sonra eğilip içerler. 

Sen bir musluğa eğiliyorsun. Toprak-
tan kopmuş suya. Clor kokuyor elin 
ayağın. 

O canım fayanslardan döşüyorsun. 
Sonra pırıl pırıl  “sıhh-i tesisat arma-
türleri”. Yollar, tarlalar, dağlar aşıyor 
içine insan sığan borular. Dozerler 
çalışıyor, türlü kanallar açıyor. Sonra 
yeni buluşlar, filtreler. Lağım suların-
dan, deniz suyundan yahut o içinde it 
leşleri yüzen, şişmiş yumuşamış, tüy-
leri dökülüp pelteleşmiş, karnı deşilip 
bağırsakları parlamış it leşleri yüzen, 
beton labirentlerin çöplüklerinden 
süzülüp gelen o su birikintilerinin 
toplandığı gölcüklerden. Ağır, yağlı, 
üzerinde iri yeşil sineklerin uçuştu-
ğu mülevves gölcüklerden pompalar-
la basılıp zorla itilen, bir türlü akmayı 
beceremeyen, “git ak musluklardan” 
diye kırbaçlanan o mayiyi 

O mayiyi poliüretanlı monoblok göv-
deli yerlerde saklamaya mecbursun. 

Bohemya kristallerinde sunmak için.
Bastığın yeri toprak diyerek geçme 
tanı artık.

O betondur, senin yeni vatanın. Asfalt-
tır, parkedir, halıflextir. 

Koşuyorsaun ciğerlerinde egzoz güm-
bürtüleri. Ayaklarında lastik. Üç öğün 
naylon yemektesin. Ara toprağı. Top-
rak bizim canımız, petrol olsun kanı-
mız. 

Göz alabildiğine uzanıp giden bozkır. 
Parlayan gün, esen yel. Kekik koku-
lu rüzgar. Kulpuna yapıştığın saban-
dır. Demirini sen dövdün. Boyunduruk 
kayışını yağlayıp ağacını sen kestin. 
Senin o asırlık ellerinde yoğruldu bu 
alet. Bu tosunlar senin ellerinde doğ-
du. Bastığın o buğulanan toprak, gü-
neşe kavuşup şehvetle gerilen anaç 
tarla, şu kesik kesik öten boz sakallı 
çayır kuşu,uzaklarda yayyılan sürü se-
nin. Terleyip terleyip de ağzına diktiğin 
toprak testiyi sen yaptın. Terin topra-
ğa karıştı, toprak sana…

Birazdan ziller çalacak.

Gece vardiyası boşanacak. Sil göz-
lerini. Karşıda bütün farlarını yakıp 
uluyan, düğmeleri, levyeleri ve olan-
ca dişlileriyle bilenip seni bekleyen 
fabrikaya koş. Kaderini kucakla. Tüy-
lerin diken diken olurken sarıl o so-
ğuk demirden yabancı kadınlara.Motor 
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sesleriyle sarhoş, çarklardan, kayışlardan 
dökülen nağmelere kapılsın.metal parıltı-
sı karışsın gözbebeklerine, kanlı kanlı bak 
elindeki anahtarın ismi gavurcadır, ezberle. 
Bu efsunkar gece uzar gider yıldızlara ka-
dar. Düş içine, düş içinde. Sakın altıotuzbeş 
trenini unutma. Koşacaksın. Nefes nefese 
kalacaksın. Siren sesleriyle ürpereceksin.
vinçlerin boşlukta sallanan pençelerinden 
kan damlayacak.Saçlarına demir tozları. 
Artık başakları istesen de düşünemezsin. 
O rüzgarda sallanan türküleri.sıcak tandır 
ekmeğinin üzerine cızırdayan tereyağını, 
yayıktan boşalan ayranı, kınalı elleri. 

Unut sabah namazında safta durmayı. Nö-
bettesin.unut amcaoğlunun cenazesini, 
fazla mesai. Boynundaki hamaylı çöz at, 
güldürme kimseyi yavuklunun verdiği çev-
reyi göstererek. Bak eller dünyayı değiştir-
mişler, sen de değiştir dünyanı.yarınlar se-
nin.

Çocuğunu başkaları büyütecek, hafta son-
ları görürsün. Aşını başkaları pişirecek, sen  
yersin.karını akşamdan akşama bulursun. 
Yorgunluktan kemişklerin sızlayacak, aldır-
ma.taksitle al evini, taksitle döşe, taksit-
le yaşa. Seni de başkaları yaşatıyor, inan 
buna. Ziller , düğmeler, levyeler, planlar, 
çok uluslu şirketler. Evet, anladık bosta-
na su sabah serininde girermiş, ayrılık olur 
deyi gözden öpmek iyi değilmiş, tohum ek-
meden önce iki rekat namaz kılıp”kurdu-
nan kuşunan, eşinen dostunan yemek na-
sip eyle” demek gerekmiş.

Bırak şimdi bunları, bak çalıştığın inşaat el-

lisekiz haneli bir köy artık. bu yeni köyde 

bir yer kaplamaya bak. Greve git, “sınıf bi-

linci”ne ulaş. Evet, yamuk tarlanın başına 

dikitiğin zerdaliler kurumuştur, tarlayı ot 

basmıştır. Merek yıkılacak, yaz gecelerinde 

halaya durup, harman makinesinden savru-

lan saman tozlarına bulaşıp, derin dereler-

den aşağılara ovaya doğru süzülen türküler 

unutulacaktır.demirdöküm’ün önünde da-

vul-zurna kurup horon oynayan beyaz ön-

lüklü grev gözcülerine şaşma. Onların ço-

cukları artık horon oynayamayacaklar. Bir 

dünyanın eşiğindesin. Eğilip eğilip bakıyor-

sun. Özlemlerin, hasletlerin hasılı her şeyin 

arkada kaldı. Kalacak, unutulacak. Güçle-

nen, süren önündeki dünya…

Sen de bu dünyanın saliki olacak mısın? 

Adına ayrılmış proleter bir koltuğa gömüle-

cek misin? 

Dişlerin dökülecek, böbreklerinde kum, 

kalbinde ufak bir spazm olacak diyorlar.

bütün bunları ve daha başka şeyleri söylü-

yorlar. Jelatinden salatalar, orlondan kre-

malar neler.

Korkulusun, şaşkınsın, yabancısın.
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MASKELERİ OKUYAN ADAM
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Kimi zaman iyilik ve dürüstlük timsa-
li olarak yansıtılır Anadolu insanı. Ya-
şadığımız sahte dünyada yitirmediği 
samimiyetiyle ideal insan haline gelir. 
Kimi zamansa bağnaz ve cahil olmak-
la, modern hayata ayak uydurama-
makla itham edilir; küçümsenir. 

Oysa Anadolu insanı bir imgeden öte, 
tüm benliğiyle “insan”dır. Belki de salt 
insanlığındandır kalıplara sığdırılama-
yışı. “Maskeli adamın hiçbir vakit ger-
çek dostu olamaz.” der Mustafa Kut-
lu. Maskelerle süslenmiş ve imalarla 
donatılmış çağımızda saf olan öteki-
leştirilmeye mahkumdur. İşte Mustafa 
Kutlu da ötekileştirilen Anadolu insa-
nının derdini, tasasını, sevincini, yasını 
ve tüm insanlığını ucuzca tüketmeden 
naif kalemiyle bizlere aktarır.

6 Mart 1947’de Erzincan’ın Kuruçay 
nahiyesinde dünyaya gelmiştir. Babası 
Nurettin Bey’in işi nedeniyle gezgin bir 
çocukluk geçirir. Bir süre Cebesoy İs-
tasyonu yakınlarında bir binada kalır-
lar, kara trenlerin düdükleri sarar ge-
celerini. Kendi deyimiyle “bakir tabiat 
ortasında yalnız bir çocuk”tur. Hikaye-
lerinin vazgeçilmez kaynağı da küçük 
yaşta tanıştığı tabiattır. İnsan ilişkile-
rini tabiatın diliyle açıklar.

Erzincan’a döndüklerinde edindiği ar-
kadaşları ile birlikte resme, futbola 
ve “Kitaplar beni bir yerden aldı, bir 
yere getirdi.” dediği kitaba olan sevgi-
si başlar. On iki yaşındayken babasını 
kaybeder. Annesi Sulhiye Hanım’a yar-
dımcı olmak için yazları sebze halinde 
karpuz indirir ve kasa başına yüz para 
olmak üzere domates dizer. Bir filmin 
otuz beş kuruşa seyredildiği günlerde 

senaryolarına ve bir yönetmen eda-
sıyla yazdığı öykülerine yol açan sine-
mayla tanışır.

Kitap sevgisi zamanla edebi zevke 
dönüşse de edebiyatçı olmak gibi bir 
tasarısı yoktur. Liseyi fen bölümünde 
bitirdikten sonra resme olan ilgisin-
den dolayı Güzel Sanatlar Akademi-
si’ne girmek ister. Ancak Güzel Sanat-
lar Akademisi’nin havasının mizacına 
ters düşeceğini düşündüğünden Er-
zurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’ne kaydolur. Burada tanıştığı 
hocalarla edebiyat dünyasına yeni bir 
pencereden bakmaya başlar. Bir gün 
Fikir ve Sanatta Hareket dergisinin sa-
hibiyle karşılaşması sonucu desenleri 
Hareket’in kapaklarını süsler. İlk hika-
yesi “O…” ve daha birçok hikayesi bu 
dergide yayımlanır. 

İlk hikâye kitabı “Ortadaki Adam” 
(1970) Hareket Yayınları tarafından ba-
sılır. Bunu “Gönül İşi” (1974) takip eder. 
Bu arada Sabahattin Ali ve Sait Faik 
üzerine iki inceleme yayımlar. İlk kita-
bından sonra daha toplumsal konula-
ra yöneldiği ve “Mustafa Kutlu Beşle-
mesi” olarak adlandırılan Yokuşa Akan 
Sular, Yoksulluk İçimizde, Ya Taham-
mül Ya Zafer, Bu Böyledir ve Sır ki-
tapları basılır. Dergiciliğe uzun bir ara 
verdikten sonra Dergâh (1990) ile bir 
dönüş yapar. Derginin yanı sıra Dergâh 
Yayınevi’nin yönetimini de sürdürmek-
tedir.

1986 yılından itibaren Zaman gazete-
sinde “Bir Demet İstanbul” başlığı al-
tında şehir yazıları yayımlanır. Bu yazı-
lar daha sonra Şehir Mektupları (1995) 
adı altında kitaplaşır. 
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Köy ve kasaba insanının günlük endişeleri-
ni, tüketimin artmasıyla değerlerin kenara 
bırakılmasını, sosyal ve bireysel değişimleri 
konu aldığı Uzun Hikaye, Beyhude Ömrüm, 
Mavi Kuş, Tufandan Önce, Rüzgarlı Pazar 
ve Chef yeni dönem uzun hikaye eserlerin-
dendir. 

2012 yılında Osman Sınav’ın yönetmen-
liğinde “Uzun Hikâye” isimli eseri beyaz 
perdeye aktarılmış ve büyük ilgi görmüş-
tür.Dergah Yayınlarında hikayelerini kitap-
laştırmaya devam eden Mustafa Kutlu aynı 
zamanda gazete yazılarını da sürdürür.

“İnsanları yüzlerinden okumaya bayılıyo-
rum.” diyen Mustafa Kutlu insanları okur ve 
yine insanları yazar. Şark hikayeciliği tavrı, 
sade ve akıcı anlatımıyla birleşince edebi-
yatımızın vazgeçilmez kalemlerinden biri 
haline gelmiştir.

Mustafa Kutlu; bir oturuşta, kahvehaneler-
de yazdığı hikayeleriyle toplumsal ve bi-
reysel sorunlara muzip bir gülümsemeyle 
yaklaşır, insani hataları içselleştirerek sar-
sıcı sonuçlar yaratır. “Gülme dediğimiz şey 
sirayet eder, bulaşıcıdır.” der. Hikayelerin-
deki gülümseme de okuyucularına bulaşır, 
kitapları kalbimizin bir köşesinde sohbeti 
hatırlatan alışılmış bir tat bırakır. Yapmacık 
ifadelerden kaçınır, okurlarının karşısına bir 
hikaye yazarından ziyade bir hikaye anlatı-
cısı olarak geçer. 

“Bizim sevmediğimiz kimse yoktur. Bel-
ki gönlümüze biraz serin gelenler vardır.” 
Mustafa Kutlu gönlümüze sıcacık gelir. 



SENEM GEZEROĞLU

MUSTAFA KUTLU’NUN
GÜNÜMÜZ ÖYKÜSÜNE ETKİLERİ
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Mustafa Kutlu, gerek dergicilik ve yayı-
nevi faaliyetleriyle gerekse kitaplarıyla 
Türk hikâyeciliğinin en önemli isimle-
rinden biri olmuştur. Yazarın yayım-
lanmış 27 hikâye kitabı bulunmaktadır. 
Kutlu, geçmişten günümüze miras ka-
lan dünyayı modern hayatla birleşti-
rir, geleneksel hikâyenin yapı taşlarını 
ve malzemelerini kullanarak günümüz 
insanının hikâyesini anlatan metin-
ler kaleme alır. Bu çalışmada Mustafa 
Kutlu’nun günümüz öyküsüne etkile-
ri üzerinde durulacaktır. Çalışmanın 
sınırları gereğince Mustafa Kutlu’nun 
sanat anlayışı ve hikâyeciliğinden zi-
yade onun günümüz öyküsüne etkileri 
ön plana çıkarılacak, yazarın hikâye-
ciliği ile kendinden sonraki etkileri eş 
zamanlı anlatılacaktır. Ancak bundan 
önce yazarın bir anlamda kendi sanat 
anlayışını ve hikâyeciliğini özetlediği, 
Hece Dergisi Türk Öykücülüğü Özel 
Sayısı’nda yer alan şu cümlelere yer 
vermekte fayda vardır:

“Hikâyenin bendeki karşılığı hâlimi arz 
etmekten ibarettir. Görüp gözledikle-
rimi yazarken dahi budur. Elbette ki 
bu arz-ı hâl nihayetinde Yaradana yal-
varmaktan ibaret olmalıdır. Metinlerin 
dış yüzünde böyle bir şey olmayabilir. 
Ama ‘her şey niyete göre’ değil midir? 
Kendini yazan biri değilim, bu bağ-
lamda toplum ve onun meseleleri bir 
öncelik kazanıyor. Ancak, ferdî olanla 
ictimaî olanı ayırt etmiyorum. Bunlar 
birbirlerini var eden şeyler. Dert müş-
terektir. Uhrevî ile dünyevî olanı birbi-
rinden ayırmamak gerekir. İster ferdî 
ister ictimaî olsun yazdıklarım “terce-
me-i âhın” tezahürüdür. Ferdi daima 
cemaatin içinde tahayyül ederim. Yal-
nızlık Allah’a mahsus. Nasıl yazıyorum? 
Yakışık almayacak belki ama, şairlere 
benzer şekilde. Cilt cilt kitap yerine 
bir mısra-ı berceste’nin daha doku-
naklı olduğuna inanırım. Dolayısıyla 
mümkün olan en kısa metni yazmaya 
çalışırım. Hikâye bu sebeple beni çe-
kiyor. Şiirin maverasına ulaşmasa dahi 
yoğunlaşmış bir söz yumağı. Bir cüm-

le, bir mısra, bir türkü, bir manzara, bir 
olayın başlangıcı, sonucu, ne bileyim 
beni uyaran bir şey, yazmaya iter. Ne 
yazacağımı ancak hayal meyal bilirim. 
Tabii ki benim de izini sürdüğüm ko-
nular, kişiler, meseleler var; bir yazarın 
dünyası işte. Hikâyenin adı ve ilk cüm-
lesi benim için muharrik bir güçtür. 
Onun peşine düşüp giderim. Yazarken 
başka bir zamana, başka bir mekâna 
âdeta iltica ederim. Ayıptır söylemesi 
trans hâli gibi bir şey. Zaten bütün iş 
bir iki saatte olup biter (Kısa yazıyo-
rum ya). Yeniden bu dünyaya avdet et-
miş gibi olurum. Bu yazma süreci işin 
en hoş tarafıdır. Öyle ızdırap çekerek 
falan yazmıyorum. Bilakis yazdığım 
anlar, çok mutlu olduğum anlardır. 
Sonra her fani eylem gibi bu da bitive-
riyor. Geride kalan bir ‘boşluk’. Bu da 
beni meyus ediyor. Bir daha yazabile-
cek miyim endişesi. Yazdığımı bir kere 
daha yazmam. Yayımlanan hikâyele-
rimin %95’i ilk yazıldıkları biçimdedir. 
Yazılı metni üzerine çalışmak çok ağır 
gelir bana. Bozacağımdan korkarım. 
Bu sebeple çok hata yapıyorum. Öyle 
notlar falan almıyorum. Ancak bazı kı-
lavuz cümleler, kelimeler, imgeler, ha-
fızam çok zayıf. Onları unutmayayım 
diye kaydederim. Ama inanın bu ka-
yıt bile, o “ilk gelen şey” in kalitesini 
bozuyor. Uzun zaman resimle sonra 
sinemayla ilgilendim. Yazarken –belki 
bu yüzden- kişileri, yüzlerini, davra-
nışlarını, çevrelerini, hareketleri gö-
rür gibi olurum. Renkler ve sesler her 
yanımı kaplar. Bunları görüntü dilinde 
güzel bir çerçeveye çekerim. Onu yazı 
diline aktarabilirsem hayli sevinirim. 
Çünkü bazan olmuyor; zihnimde, gö-
zümün önünde uçuşan manzarayı ya-
zıya dökemiyorum. Hepsi bu.” 1

Kendi sanat anlayışını bu şekilde izah 
eden yazarın hikâye serüveni de ol-
dukça uzun solukludur. Kutlu’nun 
hikâye kitaplarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
1- Mustafa Kutlu, “Öykü Soruşturması”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi 
Türk Öykücülüğü Özel Sayısı 46-47, (2000): 370-71) (Kısaltılarak 
alınmıştır)
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• Ortadaki Adam (1970)
• Gönül İşi (1974)
• Yokuşa Akan Sular (1979)
• Yoksulluk İçimizde (1981)
• Ya Tahammül Ya Sefer (1983)
• Bu Böyledir (1987)
• Sır (1990)
• Arkakapak Yazıları (1995)
• Hüzün ve Tesadüf (1999)
• Uzun Hikâye (2000)
• Beyhude Ömrüm (2001)
• Mavi Kuş (2002)
• Tufandan Önce (2003)
• Rüzgârlı Pazar (2004)
• Chef (2005)
• Menekşeli Mektup (2006)
• Kapıları Açmak (2007)
• Huzursuz Bacak (2008)
• Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı (2009)
• Zafer Yahut Hiç (2010)
• Hayat Güzeldir (2011)
• Anadolu Yakası (2012)
• Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013)
• Nur (2014)
• Trende Bir Keman (2015)
• Hesap Günü (2015) 
• İyiler Ölmez (2016)

Abdullah Harmancı, Mustafa Kutlu’nun 
hikâyeciliğini çeşitli dönemler hâlinde in-
celer. Onun incelemeleri ve bizim ilavele-
rimizle birlikte Kutlu’nun hikâyeciliğini 5 
döneme ayırmak mümkündür. Birinci dö-
nemini ilk kitapları Ortadaki Adam ve Gö-
nül İşi oluşturur. Sait Faik Abasıyanık ve 
Sabahattin Ali etkisinin oldukça belirgin 
olduğu bu kitaplar, Kutlu’nun daha sonra 
hikâyelerini yazacağı tarza hayli uzaktır. 
İkinci dönem, Mustafa Kutlu hikâyeciliği-
nin oluştuğu dönemdir. Yazar bu dönem-
de kendi hikâyesine, Yokuşa Akan Sular 
adlı eseriyle ilk adımını atmış olur. Bundan 
sonra yayınlayacağı dört kitabında da takip 
edeceği yöntemle bu beş kitap arasında 
bağ kurarak romanesk denebilecek bir çatı 
oluşturur. 1979-1990 döneminde yazdığı, 
yazarlığının merkezini teşkil eden ve aka-
demik eleştirmenler tarafından “Mustafa 
Kutlu Beşlemesi” olarak isimlendirilen bu 
kitaplar Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçi-
mizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir 

ve Sır’dır.  Kutlu’nun üçüncü dönemi 1990-
2000 yılları arasına tekabül eder. Bu yıllar-
da yazar, iki öykü kitabı neşreder. Bunlar 
“Arka Kapak Yazıları” ile “Hüzün ve Tesa-
düf”tür.  Bu kitaplardaki hikâyelerin önemli 
bir bölümü ise kurmacadan uzak fotoğrafik 
öykü ya da deneme öykü diyebileceğimiz 
türden hikâyelerdir. “Uzun Hikâye” ile baş-
layıp “Zafer Yahut Hiç”le biten 2000-2010 
yılları ise Kutlu’nun dördüncü dönemini 
oluşturur. Bu dönemde yazar, uzun hikâ-
yeye yönelir. Menekşeli Mektup’ta iki uzun, 
bir kısa hikâye mevcutken geri kalan bütün 
kitaplarda tek bir hikâye karşımıza çıkar. 
Kutlu’nun beşinci dönemini son dönem de 
diyebileceğimiz “Hayat Güzeldir” ile başla-
yan ve “İyiler Ölmez”le biten (şimdilik) beş 
yıllık süreç kapsar. Kutlu bu döneminde 
hem uzun hem kısa hikâyelerle kurduğu 
hikâye evreninde ilerlemeye devam eder. 

Kendi hikâye evrenini bu şekilde oluştu-
ran Kutlu’nun kendinden sonraki kalemleri 
etkilediği su götürmez bir gerçektir. Ancak 
üzerinde durulması gereken konu, bu et-
kinin nasıl bir etki olduğu, derecesi, mik-
tarı ve boyutlarıdır. Etkiden bahsedince 
anlaşılması gereken bir öncekinin taklidi 
mi yoksa metinlerarası ilişkilerle kurulmuş 
özgün edebî eser mi olmalıdır? Öncelikle 
bu soruların cevabını vermek gerekir. Ab-
dullah Harmancı’nın 2007’de yayımlanmış 
bir yazısı tam da Mustafa Kutlu’nun günü-
müz öyküsündeki etkilerine dairdir. “Me-
nekşeli Çekmece” adını taşıyan bu yazıda 
şu cümlelerle önemli bir etkinin varlığın-
dan bahsedilir:

“Hepimiz Gogol’ün ‘Palto’sundan çıktık!” 
cümlesi, zaman zaman kendi kendime mı-
rıldandığım, zaman zaman yanımdakilerin 
de duymasını sağlayacak şekilde -tahrif 
ederek- mırıldandığım bir cümle. “Hepi-
miz Mustafa Kutlu’nun ‘Palto’sundan çık-
tık!” Bu tahrif edilmiş cümleyi bir kez daha 
tahrif edeyim: “Keşke Mustafa Kutlu’nun 
‘Palto’sundan çıkabilseydik!” Bir kez daha: 
“Keşke Mustafa Kutlu’nun ‘Palto’suyla he-
saplaşabilsek, oradan kendimiz olup, kendi 
sesimizi bulup çıkabilseydik!”2

2- www.40ikindi.com.tr (erişim: 25.02.2017)
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TAŞRADAN KENTE
AKAN BİR IRMAK
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Sadece hikaye türünde eser veren na-
dir yazarlarımızdandır Mustafa Kutlu. 
Anadolu halkının sıkıntılarına bolca 
yer verir ve bunlardan ağız taklitlerini 
ustalıkla kullanarak bahseder kitapla-
rında. Bu yönüyle bir memleket hika-
yecisidir aslında.

İlk bakışta Anadolu insanının günde-
lik yaşantısından kesitler veriyor gibi 
bir izlenim bırakır insanda. Öyledir de. 
Mustafa Kutlu’yu özel kılan ise usta bir 
öykücüye yakışan düzeyde kullandığı 
ağız taklitleri ve eleştirel yönüdür. Bu 
eleştirel yönünün hikayelerinde hayat 
bulması şehirden taşraya değil de biz-
zat taşradan yetişen bir birey olarak 
şehir hayatına bakıyor olmasının bir 
sonucudur.

Yoğun olarak eleştiriye tabi tuttuğu 
konular arasında en göze çarpanları: 
Köyden kente göç sonucu tüketimin 
ve para kazanma isteğinin artması; 
zenginlik uğruna aile yaşantılarının, 
kültür ögelerinin, milli değerlerin, dini 
inancın ve ibadetlerin heba edilmesi-
dir.

Her bir kitabını okurken -belki de Ana-
dolu çocuğu oluşumdandır-  kendimi 
hikayeyi yaşıyor gibi, ait olduğum yer-
deymişim gibi hissederim. Kuşak far-
kına rağmen yaşadığı duygulara rahat-
lıkla tanıklık edip, anlayabilirim.

Hikayelerinde Türk kültürüyle özdeş-
leşen, zaman içinde harmanlanmış 
ögelere de yer vermekten kaçınmaz 
Kutlu: duvara asılı Kuran-ı Kerimler; 
Almanya’dan gelme, bal rengi, vitrin 
doldurmak dışında pek bir vasfı ol-

mayan çay kahve takımları; parkele-
rin zengin işi olduğu zamanlarda kara 
betonu örtüveren muşambalar, kristal 
cam objeler…

Sadece Türk kültürü de değil, kendi 
çocukluğuyla özdeşleştirdiği oyun-
lardan, belki de yaşadığı bir diyalog-
dan keyifle bahseder. Öyle ki hikayeyi 
okurken yüzüme yayılan tebessüme 
engel yoktur.

Hikayelerin bazı kısımlarında da be-
timlemelere başvurur. Bu kısım ge-
nellikle bir obje -bazı okurlarının bu-
lunduğu kuşak gereği yaygın olarak 
kullanıldığı dönemi yakalayamadığını 
düşündüğü objeler- olur.

Memleket hikayecisi demişken, bunun 
bir gereği olarak da ülkemizin yaşadığı 
sosyal, kültürel, ekonomik değişiklik-
lerden de bahseder. Bu değişikliklerin 
getirileri ve olumsuz etkileri hikayele-
rine konu olur.

Bunu sadece değişimle kısıtlamak da 
doğru olmaz. Dönem dönem ülkemiz-
de meşhur olan akımlardan da bahse-
der. Bu akım kimi hikayelerinde köy-
den kente göç olur, kimi hikayelerinde 
ise fabrikalaşma olur. Bu akımlardan 
bahsederken eleştirilere de tabi tutar. 
Misal: “ÖNCE” hikayesinde bir Anado-
lu çocuğu olan Cevher Bican’ın fabri-
kada işçi olarak çalışmasından bahse-
der. Fabrikadaki ilk gününden itibaren 
yaşadığı sorunları, sıkıntıları ele alır. 
Fabrikanın kara duvarlarından mavi 
göğü görme çabasına, o bunaltıcı sı-
cağından feraha erme çabasına tanık 
eder okurlarını.
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Mustafa Kutlu’nun güzide kitaplarından 
biri de Uzun Hikaye’dir. Kutlu bu kitabın-
da başrol karakteri olan Ali’nin, nam-ı diğer 
Komünist Ali, muhafazakar yönü ile düşün-
celerinin toplumda çok farklı algılanmasına 
karşın çelişmemesine, aksine ortaya çok 
daha karakteristik özellikler çıkarmasını 
sağlamasından bahseder. Ali karakteri, pek 
hoş karşılanmayan;  hakkında ön yargıların 
bulunduğu bir düşünce yapısına sahip bir 
tiplemeden oluşur aslında. Bu ön yargılara 
karşın Ali muhafazakar yönü gereği namus-
lu, dürüst, söz hakka hukuka geldiğinde 
akan suları durduran bir karaktere sahiptir. 
Tüm bu özelliklere rağmen öğretmen ola-
rak çalıştığı okulda hak hukuk gözetmeyen, 
bir o kadar da iftiracı amiri tarafından hor 
görülmesi, Kutlu’nun asıl eleştirmek iste-
diği kısımdır.  

Bu düşünce etrafında filizlenen hikaye gü-
zel bir olay örgüsüne de sahiptir. Ali’nin 
kendisi gibi güzel ruhlu eşi Münire ile ka-
çarak evlenmesiyle başlar hikaye. Eski bir 
vagonda başlayan ve yine bir vagonda son-
lanan hikayede, mütevazı hatta yoksul-
luk derecesinde geçen ama bir o kadar da 
mutlu bir yaşantıları vardır. Öyle ki yoksul-
luktan eski bir vagon olur ilk evleri. Ama 
eski bir vagonu bile sevgi çemberinde ya-
şam alanına dönüştürebilmişlerdir. Müni-
re’nin pembe küpe çiçeği, saka kuşu, renkli 
perdeleri…     
                                                                                                                          
Hikaye Ali ve Münire’nin ilk çocukları olan 
Mustafa’nın gözünden anlatılır. Mustafa’nın 
kardeşi doğacak vakit, gece yarısında Mü-
nire uyanır ve Ali’yi göremez. Komşularının 
yardımıyla doğum yaptırılmaya çalışılan 
Münire, doğum sırasında hayatını kaybeder. 
Tüm bunlar yaşanırken Ali ise amirinin gö-
zetmediği hakkı, sahibine ulaştırmaktadır. 
Bundan sonra Ali ve Mustafa derin bir yara 
ile hayatlarına devam etmeye çalışırlar.



CENGİZ BAYKURT

SON
Ali Kemal yalnız bir adamdı. Her sa-
bahın yedisinde fırlayarak kalkardı 
yataktan. Bir akşam öncesinden ha-
zır ettiği ütülü kıyafetleri giyer, ofisin 
yolunu tutardı. Haftada bir gün tatili 
vardı çoğu insan gibi. Dışarıdan bakıl-
dığında zengin görünürdü ancak yine 
çoğu insan kadar kazanırdı, yani pa-
rasını tasa etmeden günde bir paket 
sigara içecek kadar.

Kalın giyinirdi. Şehrinin havası kapa-
lı olurdu her daim; bazen gece vakti 
başlayan yağmur günlerce hiç durma-
dan, yavaşlamadan devam ederdi. Gü-
neşi görmek pek nasip olmazdı yani. 
Şikâyetçi sayılmazdı bu durumdan 
aksine hoşlanırdı belki. Güneş az bi-
raz yüzünü gösterecek olsa ürkerdi bir 
parça, şaşırırdı kendi kendine. “Acaba” 
derdi, “Küçük bir çocukken de ürker 
miydim güneşten? Çocukluğumun ka-
sabasına da yüzünü göstermez miydi 
yoksa güneş?”

Çalıştığı ofis epeyce dar bir odaydı. 
Pencerenin kenarlarından duvar bo-
yunca bir ağacın dalları gibi uzanmış 
olan küflere alışıktı ciğerleri. O kadar 
uzun zamandır çalışıyordu ki burada, 
kaç yıl olduğunu hesap bile edemiyor-
du. Sanki bu odanın içine doğmuş ve 
burada büyümüştü. Oysa çocukluğu, 
anne ve babası, kardeşleri, mahalle-
si, arkadaşları, ilk sevdiği kız, ilk girdi-
ği kavga uzun bir rüyanın hatırası gibi 
tutunmuştu belleğine.

Annesini düşünürdü, kırışık ellerini 
hatırlardı. Kafasındaki soluk yeşil tül-
benti, kahverengi gözlerini. Kokusunu 
düşünürdü; uzun, ince beyaz bir koku. 
Fazlasını canlandıramazdı kafasında.
Ne zaman ayrılmıştı evinden? Bu ka-
dar az mı vakit geçirmişti ailesiyle? Ne 

ara 33 yaşına gelmişti? Sanki daha dün 
küçük bir çocuktu ve sanki on senedir 
33 yaşındaydı. Zaman onun için okya-
nusun ortasında kaptansız bir geminin 
akıbeti kadar belirsiz ve ürkütücüydü.
İki şehir görmüştü Ali Kemal; birinde 
doğmuş, diğerinde büyümüştü. Nasıl 
olduysa aklının bir köşesinde dünya-
yı dolaşmak hayali yer tutmuştu. Pek 
haz etmezdi kalabalıktan ama yeni 
insanlarla tanışmanın nasıl bir duygu 
olduğunu da merak ederdi içten içe, 
belki denizi de görürdü. Ah, güneş! 
Matem elbiselerine bürünmüş dindar 
bir kadın gibi gözlerinden gerisini esir-
geyen parlak güneş… Onu da görmek 
nasip olur muydu bir uzak ülkede? 
Korkmadan, ürkmeden… Sıcaklığını 
hissetmek, anne sevgisinden mahrum 
kalmış bir çocuğun mahzunluğuyla 
koynuna uzanmak, günlerini yerin bin 
metre altında geçirmiş madencinin 
yorgunluğuyla derin ve kesintisiz uy-
kuya dalmak dizlerinde… Bazı zaman, 
uzun hayallere dalardı; hele ki iş ye-
rindeyken.  

Ne yaşamak istiyordu ne de ölmek. 
Uçurumun kenarından düşen bir kü-
çük taşa benziyordu; neyin nasıl oldu-
ğunu anlayamadan öylece yuvarlanan, 
kaderini tayin edemeyen küçük bir taş.
Bir ofis arkadaşı vardı: Turgut. Gün 
boyu iki adımlık odada çalışırlar ancak 
yine de fazla muhatap olmazlardı. Ga-
rip bir adamdı Turgut; gerçek hayatta 
var olmaması gereken bir adam. Her 
gün hiç şaşmadan öyle özenle çalı-
şırdı ki, bazen onun nefes alıp veren 
bir varlık olduğundan şüpheye düşerdi 
Ali Kemal. Yemek yediğine pek rastla-
mazdı, sigara da içmezdi. Kokusundan 
iğrenirdi, her sabah ofise girdiğinde 
yüzünü buruşturmasından anlardı Ali 
Kemal.
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Yadırgardı bu adamı, yıllarını aynı odada 
geçirdiği bu adam kimdi? Bu odanın dışın-
da bir hayatı, canlılık emaresi var mıydı bu 
adamın? Hayallere, mutluluk ve acılara sa-
hip miydi? Çöpün yanından geçerken ye-
mek arayan köpeğin başını okşar ya da ona 
bir tekme savurur muydu umarsızca, tıpkı 
diğer insanlar gibi? 

Şişman bir patronu vardı. Göbeği ceketinin 
iki ucunun kavuşmasına müsaade etmezdi. 
Odası geniş ve düzenliydi. Öğle vakti gelir, 
Turgut’a kısa bir bakış atar ve ördek adım-
larıyla odasının yolunu tutardı. Ali Kemal’e 
dönüp bakmazdı bile. Hiç konuşmazdı, ne 
ilginç? Şu işi şöyle yapın bile demezdi.

Dünya gerçek dışı görünüyordu gözüne. 
Elini uzatsa beton duvarın ardına geçecekti 
sanki. Ucuz bir dekorun ortasında kendisini 
beğendirmek için tüm hünerlerini sergile-
yen bir palyaçoya benziyordu.

Ne için yaşıyordu Ali Kemal? Geçmişinde 
neydi ve yarın ne olacaktı? Bu küflü odada 
tüm gün ne iş yapıyordu? İşte bir gün bu 
sorunun cevabını merak etti.

Bir önceki gün rafa yerleştirdiği dosyayı 
aldı eline ve karıştırmaya başladı. İlk önce 
kendi el yazısını tanır gibi oldu. Ancak say-
falar geçtikçe yazı anlamsızlaşmaya başla-
dı. Dün saatlerce üstünde çalıştığı dosya 
şimdi küçük bir çocuğun karalama defte-
rine benziyordu. Dosyayı masaya bıraktı, 
raftan bir başkasını aldı ve sayfaları hışım-
la değiştirmeye başladı. Ali Kemal o anda 
kazmasıyla toprağa son vuruşlarını yapan 
bir defineciydi. 

Raftaki son dosyayı başının üstünden fırla-
tırken titreyen ellerine hakim olmaya çalış-
tı. Sırtını duvara dayadı, dalından düşen bir 
meyve gibi vücudunu yere bıraktı.

Tam karşısında oturan Turgut her zaman-
ki gibi daktilonun başındaydı ve sanki onu 
görmüyordu. Öylece daktilo kağıdına ba-
kıyor, ellerini tuşlarda yavaşça gezdirirken 
aniden birkaç sert vuruş yapıyordu. “Ne 
oluyor Turgut?” diye mırıldandı. Kaşının 
kenarından bir damla ter süzüldü, hızlıca 
çenesini dolaştı ve yere düştü. Turgut onu 
duymadı. Ali Kemal bu kez daha önce hiç 
bakmadığı gibi baktı bu adama.

Hayır, hayır. Bu keskin bakışlar, gergin kısa 
bekleyişler günlük bir rutine ait değildi. Bu 
coşkuyla dans eden parmaklar bir muha-
sebe hesabı tutuyor olamazdı; hayır, bun-
lar bir piyanistin ellerine benziyordu daha 
çok. Evet, notalarıyla gündüzü geceye ve 
geceyi gündüze çeviren bir piyanist…

“Turgut!” diye bağırdı. Ellerini yüzüne gö-
türdü ve dizlerinin arasına kapandı. Bir hıç-
kırık yankılandı odanın duvarlarında. 
 
Turgut sağ elini bir orkestra şefi edasıyla 
havaya kaldırdı, bir süre öylece bekledik-
ten sonra ardı ardına tuşlara vurmaya baş-
ladı. Daktilonun mekanik sesi her yankılan-
dığında karanlık oda bir parça aydınlandı. 
Ali Kemal ensesinden vücuduna yayılan bir 
sıcaklık hissetti. Ölüyorum, diye düşündü. 
Korkuyla titredi. Parmaklarını yavaşça ara-
ladı, güçlü bir ışık kamaştırdı gözlerini. Elini 
ışığa doğru siper ederek dizlerinin üstünde 
doğruldu. Gözyaşlarını silerken yüzüne bir 
parça tebessüm yayıldı. Güneş tüm kudre-
tiyle karşısında duruyordu. Dudakların şu 
kelimeler döküldü:

“Ne gaddar bir Tanrı! Beni hayallerinde bile 
karanlığa mahkum etti.”
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UMAY UMAY KİMDİR?
1966’da Trabzon’da doğdu. Gerçek ismi Umay Gedikoğlu. 1990 yı-
lında “Hush” topluluğunda Eray Artan ve Melih Rona ile ilk müzik 
çalışmalarına başladı. “Leprechaun” adını verdikleri bu toplulukla 
kısa bir süre çalışma yapan Umay’ın pop rock tarzında çıkmış 
“Umay Umay” (1994), “Naylon” (1996) ve “Ağzı Bozuk Aşk Mek-
tubu” (2002) adlı üç albümü vardır. Umay Gedikoğlu, kısa süren 
bu çalışmadan sonra asıl çıkışını tüm müzik ve sözlerini Barlas’ın 
(Barlas Erinç) yazdığı pop rock tarzındaki “Umay Umay” albümüy-
le yapmıştır. Umay Umay’ın müzik çalışmalarının yanı sıra yedi 
adet de kitabı bulunmaktadır. Bir dönem Birgün Pazar’da köşe 
yazarlığı da yapmıştır. Kazım Koyuncu’nun Gyuli Çkimi adlı şarkı-
sının üzerine Kalbim Acıdı adlı şarkısını söylemiştir. Kendi albüm-
lerinin dışında, Kent Ozanları adlı albümde de Şeker Anne adlı 
şarkısıyla yer almıştır.

Gerek şarkı sözlerinde gerekse de şiir-
lerinde yoğun bir melankoli ve hüzünle 
karşılaşıyoruz. “Hüzün mü? Başım gözüm 
üstüne” der ya hani şair Yılmaz Odabaşı, 
sen ne söylemek istersin hüzün üstüne? 
“Sahiden de en çok yakışan hüzün müdür 
bize?”

Bende yoğun olan başka bir şey bulmuyor 
musunuz? Elbette reddetmiyorum ancak 
ürettiklerimin içindeki öfkeyi, umudu gör-
memeniz tuhaf. Belki yazdıklarım geçici 
bir körlük yaratıyor, bilemiyorum. Bunu 
Yılmaz’a sorsanız daha iyi olurdu. Hüzün 
bana yakışıyor olabilir fakat sahip oldu-
ğum tek şey değil. İnanın ve bir daha dü-
şünün.

Bazı kimseler şarkı sözleri için şiir yeri-
ne lirik kavramını kullanır. Aynı zamanda 
bestelenmiş birçok iyi şairin şiirleri var-
dır. Lirik, şiir ve beste konusunda Umay 
Umay ne düşünür?

Bu konuda düşünmek bile komik. Bu ad-
landırma zorlaması, çabası, sevimsizliği 
canımı sıkıyor. Gülünç buluyorum. Bağzı 
şiirlere şiir bile diyemezken, bağzı beste-
lere beste bile denemezken üstelik. Lirik 
demek çok mu lazım? Haa teknik olarak 
bir cevap verebileceğim durum değil za-
ten. Teknikten her zaman uzak durdum. 
Teknik bir zorlama ve terbiye etme biçi-
midir.

Ritim, şiir ve müzikte vazgeçilmez bir un-
surdur. Sanatın bu iki dalında da yoğun-
laşan bir kişi olarak bu bağlamda şairliği-
nize müzik geçmişinizin katkısı hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?

Nerden çıkarıyorsunuz bu unsuru? Öyle 
bir unsurum yok. Tanışmadım. Hiç katıl-
mıyorum ve çoğu kez bir ritim hisseder-
sem bozuyorum. Canım istemezse boz-

muyorum. Sanat birlik, doğruluk, düzen 
sitemi değildir. Sanatçı mühendis değildir. 
Ne kadar kuralsız, ne kadar kendi başına 
o kadar büyülü. Başka bilmiyorum üzgü-
nüm.

Müzik kendimi hatırladığımdan bu yana 
en hissettiğim şeydir. Müzikle keşfettim 
her şeyi. Herkesi, sokakları, sırtları, uhuu-
uu her her her… Müzik hala hep yanımda 
ve bir kere yaşamam için en büyük yar-
dımcım.

”Seni iyileştirecek korkuyu bul?” demiş-
tin Kafa Dergisi’nin eski sayılarından bi-
rinde. Gerçekten de bizi korkularımızın 
mı iyi edeceğini düşünüyorsun? Kolektif 
korkularımızın bize çok da iyi gelmediği 
ortada. Burada bahsettiğin bireysel kor-
kularımızsa eğer onlarla nasıl yüzleşebi-
liriz sence?

Elbette bireysel. Cesareti keşfederken 
korkunun ikizi olduğunu da keşfettim. Bir 
adım bile değil bir ayak mesafe var ara-
larında. Ne kadar çok korkarsan o kadar 
cesur olursun. En azından ben öyleydim. 
Ödüm patlıyordu insanlardan, hayattan, 
ailemden. Cesaretimi ödümün patlama-
sına borçluyum. Her korkuda cesur dav-
ranarak iyileştim. Bu gün de aynı.

Bir kuşağı derinden etkilemiş olan ve gü-
nümüzde de sadık bir kitle tarafından 
hayranlıkla takip edilen Umay Umay kim-
leri severek okur, dinler, izler?

Sadık Hidayet, Kör Baykuş… Yine aldım. 
Başucumda değil yastığımın altında. Türk 
yazarlardan isim verme huyumu bıraktım. 
Alınganlıkları karşılayamıyorum. Zaten 
onlar da bana karşı hiç mert olmadılar. 
Aksine. Sadık Hidayet çocukluğumdan bu 
yana okuduğum onca kitap içinde hala bir 
elmas gibi karanlıkta parlar. Karen Blixen 
beni altüst etmiştir. Tüm kitapları. Boris 
Vian. Şu an aklıma gelenler bu yazarlar. 
Son okuduğum en iyi yazarsa Maurice 
Blanchot. “Bekleyiş Unutuş” adlı kitabını 
çok sevdim. Saydığım isimler için iyi de-
miyorum. İyi kelimesi benim ölçüt keli-
mem değil. Sarsıcı… Sevmek için de kul-
lanmak için de kullandığım kelime sarsıcı. 
İyiler cennete gitsin.
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İmza günlerinde ve söyleşilerinde okurla şa-
hane bir iletişim kurduğuna tanık oluyoruz. 
Sanki kitap imzasına değil de ev oturmasına 
gelmiş, misafirlerini ağırlamışçasına bir sıcak-
lık seziyoruz. Bunun sırrı nedir sence?

Nedeni sanırım çok uzun süredir ortalıktan toz 
olmam. On küsür yıldır ne imza ne röportaj, 
ne şu ne bu. Arkadaşımın ölümüyle garip bir 
anlamsızlığa ve kapanmaya varan mutsuz yıl-
larım. Sonra yazar bir arkadaşımın ağır, ısrarcı 
baskısıyla okuyucunun karşısına çıkma isteği 
duydum. Onları görmek istedim. Kendimi tu-
tamayıp dokunmak istedim. Çünkü karşımda 
çoğu 15-25 yaş arası bir kitle gördüm. Şaşır-
dım, afalladım; sevinçten göğsümün atışlarını 
yavaşlatamadım. Öyle güzel ve umutluydular 
ki hepsini tek tek göğsüme basmak, sarılmak 
istedim. Evet, imza gününden çok sarılma gün-
leri oluyor. Bu karşılıklı bir merak ve sevgi.

Dinlemeye doyamadan kaybettiğimiz sevgili 
Kazım Koyuncu ile çok yakın bir dostluğun ol-
duğunu biliyoruz. Onunla ilgili bir şeyler söy-
lemek ister misin bizlere? Özellikle yeni nesile 
Kazım’ı unutturmamak adına neler yapılması 
gerektiğini düşünüyorsun?

Kazım kendini unutturmayacak bir müzik yaptı. 
Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Karde-
şimdi.

Günümüz çok okunan dergilerinde zaman za-
man yazıların yayınlanıyor. Bu dergiler öze-
linde günümüz okuma alışkanlıkları hakkında 
neler düşünüyorsun?

Okuyucu sevdiği yazarı takip ediyor. Yeni bir 
kitle var ki kitaplarını bilmiyor, dergiden keş-
fediyor. Elbette hiçbiri edebiyat dergisi değil. 
Saydıklarımın olumsuz olduğuna inanmıyorum. 
Günümüzde hangi alışkanlık güzel ki dergiler 
de güzel olsun? Sadece yazdığım dergiyi takip 
ediyorum. Gençler bir yerden okusun, razıyım. 
Beş para etmez yazılar çok, bu bir tehlike diye-
meyeceğim. Tehlikesiz alan yok.

Biraz da neler yaptığından bahsedelim. Yakın 
zamanda bizlerle buluşacak kitap ya da albüm 
projen var mı?

Yeni yılda yayımlanacak kitabım var. Daha sonra 
düetler olacak. Sakinim. “Hadi hadi yeni proje!” 
diye yaşamıyorum. Güzel, haz dolu yaşamayı 
daha çok önemsiyorum.

Kırmızıya düşkün olduğunu biliyoruz. Özel bir 
sebebi var mı?

Çok anlamı var. Şimdi yazsam çok uzun ve 
farklı farklı nedenler… Çok göz alıcı diyelim.

Şiir, şarkı, fotoğraf... Bütün bu ilgi alanlarının 
senin için ortak noktası nedir?

Tek ortak noktası onları yapmak istiyor olmam 
ve yapmam. Uzun yol tır şoförü de olmak is-
tiyordum çocukken ama olamadım. Fotoğraf 
ortadan çekilme meselemdir. Kazım gittikten 
sonrasıdır. Şimdi anlatmasam iyi olur. Üzülü-
yorum.

Belli ki kendine yalnızlığı çok yakıştırıyorsun. 
Peki, hiç yalnızlıktan korktuğun oldu mu?

Hiç yakıştırmadım. Hiç. Öyle oldu. Korkmam 
mıııı… Ama korkunun ikizi cesaret demiştim.

Umay’ı dinlerken şiir okur gibi, yazdıklarını 
okurken şarkı dinler oluyoruz çok zaman. Sen-
ce nedir bu işin sırrı?

Sır yok. Yaradılış ve doğa var. İşte buna cevabım 
yok. Sadece teşekkür edebilirim.

Son olarak Çınaraltı okurlarına söylemek iste-
diğin bir şey var mı?

Çok kitap okurken hayatı kaçırmasınlar.



ONAT DENİZ YILDIRIM

FELSEFEDE
MAĞARA ALEGORİSİ
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Antik Yunanlılar, felsefenin yalnızca 
özenle hazırlanmış, soyut bir çalışma 
olmadığı konusunda kararlıydılar. 

Antik Yunan’da yaşayan bazı filozof-
lar felsefenin daha güzel yaşamamız 
ve ölmemiz için herkesin öğrenme-
si ve uygulaması gereken son derece 
önemli bir hüner olduğunu düşünü-
yorlardı. Onlar için felsefe ruh için bir 
tedaviydi. Şimdi günümüzde felsefe 
alanında en çok bilinen alegori olan 
mağara alegorisinden bahsedeceğim. 
 Bugünlerde ‘’Mağara Alegorisi’’ olarak 
bildiğimiz şey Plato tarafından ‘’Dev-
let’’ adlı başyapıtının yedinci kitabında 
anlatılmıştır. 

 Plato, bu kitapta dış dünya hakkında 
hiçbir şey bilmeyen insanlar hakkında 
bir öykü anlatmayı amaçlar. Bu mağa-
rada gün ışığı yoktur, duvarlar karan-
lık ve nemlidir. Görebileceğiniz her şey 
bir ateşin duvar üzerinde oluşturdu-
ğu dev gölgelerden ibarettir. Bu ma-
ğarada yaşayan insanlar; hayvanların, 
bitkilerin ve kendi gölgelerinin yansı-
malarından çok etkilenmiştir. Üstelik 
bu gölgelerin gerçek olduğuna ve eğer 
fazlasıyla ilgi alaka gösterirlerse ha-
yatta başarılı olacaklarını umarlar.

 Günlerden bir gün burada yaşayanlar-
dan biri tamamen tesadüf eseri açık 
havaya çıkan bir yol keşfeder. Çıktı-
ğında neye uğradığını anlayamaz, gün 
ışığı gözlerini kamaştırmıştır. Eskiden 
gölge olarak bildiği her şeyin gerçek 

formlarıyla tanışır. Gerçek çiçekleri, 
böcekleri, ağaç kabuklarını ayrıntılı 
olarak inceler.

Tek başına olan bu aydınlanmış kişi, 
hala karışıklıkta ve yanılgıda olan yol-
daşlarını bilgilendirmek için mağaraya 
geri döner. Yukarıdaki aydınlık dün-
yaya alıştığından mağara ona karan-
lık bir yer gelir. Gördüklerinden çok 
etkilendiğinden yoldaşlarına güneşin 
gerçekte neye benzediğini, ağaçların 
şeklini anlatmaya çalışır. Ancak yol-
daşlar bundan hiç etkilenmezler, üs-
tüne üstlük öfkelenirler.

Plato, burada mağaradaki insanları 
felsefe bilmeyen insanlar, güneşi ise 
düşünmenin ışığı olarak nitelemiştir. 
Düşünmek istemeyen insanlara hik-
meti getiren filozof doğruyu söyleyen 
diğer insanlar gibi ötekileştirilmiştir. 
Platon’a göre eğer insanlara yanıldık-
larını söylerseniz suçlu durumuna dü-
şer ve kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. 

‘Hikmet, cahilliği kabullenmekle baş-
lar.’

Platon’un dostu Sokrates’in öldürül-
me nedeni de işte budur. Devletin ne 
yapması gerektiğini, savaşların ne elde 
etmek için yapıldığını veya iyi ilişkile-
rin nasıl yürüdüğünü bilmediğini kabul 
etmemek.

Platon’u en derinden etkileyen dü-
şünce biz insanların mağaranın içinde 
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kalmak zorunda olmamamızdır. Dışarı gi-
den yol oldukça basittir: felsefe.

Sokrates ve Platon’un ilk çağ yıllarında Ati-
na Uygarlığının kalbi Atina’da iyi ilişkileri-
nin olduğunu biliyoruz. O yıllarda Atina’da-
ki hükümet Atina demokrasisi ile belirlenir, 
ayrıca suçlular da Atina mahkemesinde 
yargılanırdı. 

Sokrates’in Suçu Neydi?

Sokrates’in mahkemede yaptığı savunmayı 
yakın arkadaşı Platon kaleme almıştır. Daha 
sonra bu savunmadan etkilenerek ‘’Devlet’’ 
adlı eserini yazmıştır.

Suçlama şudur: Sokrates devletin inandığı 
tanrılara inanmamakla ve birtakım başka 
tanrılar getirmekle suç işlemektedir. Ayrıca 
gençlerin ahlakını bozmakla da suçludur. 
İstenen ceza ölümdür.

Sokrates son savunmasını yaparken de fel-
sefeden kopmamış, durumu filozofik açı-
dan incelemiştir. Ne yazık ki Sokrates Atina 
meclisinde 220 hayır oyuna karşı 281 evet 
oyu ile idamına karar verilmiştir.

İnfaz, Atina yasalarına göre yirmi dört saat 
içinde baldıran otu zehri içirilmesiyle ger-
çekleşmesi gerekirken Atina donanmasının, 
seferden bir ay geç dönmesi sonucu infaz 
bir ay ertelenmiştir. Sokrates’in yakınları 
onu kaçırmayı önermişlerse de Sokrates, 
‘’Devletin izni olmadan hapishaneden çı-
kılmaz!’’ diyerek önerileri reddetmiştir.

Sokrates Felsefesi

Bizim geçmişimiz Osmanlı’da Ahi Teşkilatı 
denen bir lonca vardır. ‘’Ahiler’’ dediğimiz 
kişiler bu loncada ergenlik dönemine gir-
memiş çocuklara ileride iyi ahlaklı bireyler 
olmaları için eğitim verirlerdi. Kendi başına 
bir şehir devleti olduğundan aynı zamanda 
başkent olan Atina’da da çocuklara bu şe-
kilde eğitim verirlerdi. Eğitim veren kişiler 
filozoflardı.

Günlerden bir gün Sokrates; tanıdığı bir 
aile büyüğüne, çocuğunu en iyi filozoflar-
dan birine göndermek için beş bin drahmi 
ödemiş olduğunu öğrenince ilginç bir yanıt 
verir: ‘’O kimse gerçekten iyi bir bilginse ve 
o kadar ucuza eğitimini veriyorsa onun adı-
na ne mutlu… Bende de onun sahip olduğu 
bilgi olsaydı sevinç ve mutluluk duyardım. 
Gerçek şu ki, benim böyle bir bilgim yok-
tur.’’

Bunları Biliyor Muydunuz?

Sokrates kendisinin Tanrı tarafından gön-
derildiğini ve kendince insanları erdemliğe 
yöneltmesini buna delil olarak gördüğünü 
mahkemesinde yaptığı savunmada belirt-
miştir. 

Aradan yıllar geçtikten sonra bugün Ati-
na’nın merkezindeki Atina Akademisi’nde 
Sokrates’in bir heykeli vardır.

‘’Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe 
yaklaşırız.’’ der Atinalı Sokrates
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AKINCILAR

“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…”
(Soyu akıncı ailesine ulaşan şairimiz:
Yahya Kemal Beyatlı)

AKINCI SİLAHLARI VE TEŞKİLATI

Akıncılar Rumeli topraklarında sınıra 
yakın serhat bölgesi içinde bulunan dü-
zenli ve disiplinli bir ordu teşkilâtıdır.

Akıncıların silahları pala, mızrak, kılıç, 
kalkan ve atların eyerine takılan başı 
topuzlu bozdoğandır. Bazıları hafif zırh 
giyer, başlarına da -Orta Asya gelene-
ğinde de olduğu gibi  - kızıl börk takar-
lardı.(Bazıları kurt başı giyerdi) Subaylar 
ise genellikle kurt veya leopar postu gi-
yerlerdi. Bazı akıncılar Kartal kanadı da 
takarlardı. Teçhizat olarak “hafif süva-
ri “ sınıfında idiler. Bu yüzden Akıncılar 
meydan savaşı yapamazlardı .(Ordu’nun 
diğer sınıflarıyla birlikte meydan sa-
vaşına girebilirlerdi.) Akın sırasında bir 
ata binerler ve yedeklerinde üç-dört at 
daha bulundururlardı.

Akıncılar, sefer zamanlarında onar-
lı teşkilat halinde bulunurlardı. On ki-
şiye “Onbaşı”, yüz kişiye (Toyçe veya 
Bölük) Yüzbaşı ve bin kişiye “Binbaşı” 
kumanda ederdi. Toyçeler (Bölükler) 
Binbaşı komutasında birleşerek Akıncı 
beyine (Rütbeleri Sancak Beyine denk 
idi) bağlanırdı. (Genellikle 10.000 kişi-
den oluşurdu) Her akıncı beyi bir oca-
ğı teşkil ederdi. Ocakların yani beylerin 
başkumandanı ise Bosna Beylerbeyi idi. 
Akıncılar, düşman topraklarında belirli 
stratejik noktalara geldiklerinde küçük 
birliklere bölünerek yollarına devam 
ederlerdi.(Gerektiğinde toplanmak üze-
re)

Büyük seferlerde ise orduya artçılık ve 
öncülük yaparlar, birlikte muharebeye 
girer, kale muhasaralarında aktif olarak 
yer alırlardı.

AKINCILAR: OSMANLI’NIN KARTAL KA-
NATLI EFSANE SÜVARİLERİ

Akıncılar kuruluşu Osmanlı Devletinin 
ilk yıllarına uzanan, Eyalet askerlerinin 
“Serhat Kulu” sınıfındandır. Müslüman 
Türklerden oluşan ve babadan oğula 
geçen ırsi bir askeri yapıdır. Selçuklu-
lar Dönemi’nde de “Uç Beyliklerinde”  
“Alp” olarak görünmüşler, esasında bir-
den bire ortaya çıkmayıp Orta Asya’dan 
itibaren dünyayı çınlatan nal seslerinin 
uzantısı hatta Mete Han’ın ilk askeri teş-
kilatının devamıdır diyebiliriz.(Mete Ha-
nın onluk örgütlenme sistemini uygulu-
yorlardı) Akıncılar Türk Gaza geleneğinin 
öncüleridir. Serhad denilen hudut boy-
larında bulunan akıncılar, çok disiplinli 
bir teşkilâta sahiptiler, bir kaç dil bilir 
ve düşmandan elde edilen esirlerden 
öğrendikleri bilgileri değerlendirerek 
istihbari bilgileri orduya/ Dersaadet’e 
ulaştırırlardı. Öncü kuvvetler oldukları 
için ordunun silahlı -keşif hizmetlerini 
yürütüyorlardı. Bundan başka akıncılar 
sefer sırasında, düşman topraklarındaki 
araziyi tarayarak orduya yol–güzergâh 
tayin ederlerdi. Akıncıların teşkilât ve 
kurumsal yapıları Akıncı Kanunname-
si’yle belirlenmişti. Merkezi ordu birlik-
lerine mensup değillerdi, belli bir maaş 
ve kışlaları yoktu, vergiden muaftılar, 
ancak bazılarının tımarları vardı.

Akıncı Kanunnamesi’nde, akıncılığın ırsî 
olduğu ve şehit olan, savaşamayacak 
duruma düşen akıncının yerine oğlunun 
geçeceği, oğlu yoksa aile yakınlarından 
erkeklerin alınabileceği, bu da yoksa 
imam, köy kethüdası veya dürüst birini 
kefil göstermek koşuluyla aile dışından 
birinin akıncılığa girebileceği belirtilir. 
Ayrıca akıncı birlikleri, mensubu olduk-
ları akıncı ailesinin (Ocak) adıyla anılır-
lardı.

Her akıncı ocağının “piri “soyu Osman 
Gazi’nin silah arkadaşlarına dayanıyor-
du. Akıncılar; İlk Akıncı Beyi olmasından 
dolayı Gazi Evrenos Beyi “pir “ olarak 
kabul ediyorlardı.

Mihaloğulları (Osman Gazinin silah ar-
kadaşı Harmankaya Tekfuru Gazi Mihal), 
Evrenosoğulları (Orhan Bey zamanında 

Mohaç Muharebesi Sırasında 
Malkoçoğlu Bâli Bey ile Semendre 
Sancakbeyi Hüsrev Bey’i gösteren 
minyatür.
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Karesi Beyliğinden hizmete alındı, Rumeli 
fethine katıldı) Malkoçoğulları, Turahanoğul-
ları (Turhanoğulları), ve Gümlüoğulları’dır. 

Akınlar, katılan akıncı sayısına göre isimlen-
dirilirdi. Akına katılan akıncı sayısı yüzden az 
ise “çete”, yüzden fazla ise “haramilik”, akın-
cı beyinin komutası altında yapılıyorsa “akın” 
adı verilirdi.

Akıncılar idari olarak sancak beyleri dolay-
sıyla Beylerbeyine bağlı olmakla birlikte doğ-
rudan sultandan da emir alır, istihbarat vere-
bilirlerdi. Özetle Akıncı, öncüdür, gönüllüdür, 
fedaidir, dalkılıç ve kelle koltukta sefere çı-
kan her biri birer serdengeçtiydiler. 

AKINCI OCAĞININ SÖNMESİ

1593-1606 Osmanlı –Avusturya Savaşlarında, 
Eflak Voyvodası Mihal isyan etmişti. Sefere 
çıkan Sinan Paşa savaşmadan orduyu geri 
çekmiş, Tuna’yı geçmekte olan Sadrazam Si-
nan Paşa’nın artçıları olan Akıncılara Voyvo-
da Mihal ani baskın yaparak köprüyü tahrip 
ederek orduyu ikiye ayırmış böylelikle köp-
rünün Avrupa kıyısında kalan Akıncıları imha 
etmişti.(1595)

Bu Köprü (Yergöğü Köprüsü) olayından son-
ra, akıncıları ve onların atlarını yetiştirecek 
ustalar da yok olduklarından, akıncı ocağı 
bir daha toparlanamadı. 17’nci yüzyıldan iti-
baren Akıncıların görevi de Kırım Tatarları’na 
verilmiş oldu.

AKINCILIĞIN DİRİLİŞİ

Akıncılığın ortadan kalkmasından uzun bir 
zaman sonra özellikle Balkan yenilgisinden 
sonra ihtiyaç hâsıl olmuştu. Kuşçubaşı Eş-
ref Bey topladığı gönüllülerle Batı Trakya ve 
Doğu Rumeli’ye akınlarda bulunarak Batı 
Trakya Cumhuriyeti’ni kurmuştu (1913). Yine 
Kuşçubaşı Eşref Bey I.Dünya Harbi’nde oluş-
turduğu akıncı müfrezesiyle Şerif Hüseyin 
‘in Hicaz’daki çemberini yararak Yemen’de-
ki kuvvetlerimize yardım göndermişti.(1918) 
Mondros’la birlikte Anadolu işgal başlayınca 
yerli akıncı çeteleri ilk mücadeleyi başlata-
caktı. Bu manada İbrahim Ethem’in Demirci 
Akıncıları başta olmak üzere Batı cephesin-
deki tüm Kuvayı Milliye birliklerinin akıncı 
teşkilâtlanmasıyla faaliyet gösterdikleri an-
laşılır. Hatta her bir Efe’nin emir komutası 

altındaki Kuvayı Milliye birliği “çete” olarak 
sınıflandırılması bu akıncı teşkilâtının  “Toy-
çe”lerine denk idi. 17’nci Kolordu Komutan 
Vekili Albay Bekir Sami ile 57’nci Tümen Ko-
mutanı Albay Sefik (Aker) bu konuda çalışma 
yaparak akıncı süvari birlikleri oluşturmuş-
lardı. Süvariler, Fahrettin (Altay) komutasında 
yaptıkları akınlarla (Mızraklı süvariler) Sakar-
ya Zaferi’nde rol oynamışlar, Büyük Taar-
ruz’da da Yunan ordusunun birleşmesini en-
gelleyerek 30 Ağustos’ta kesin zaferin elde 
edilmesinde önemli bir rol almışlardı.

Askeri açıdan “Akıncı “ kavramı, 450 yıl sonra 
Batı dünyasında  “komando”  adıyla ortaya 
çıkacaktır. Bizde de 1927 yılında bir dağ ko-
mando teşkilatı denenmiş olsa da, standart 
komando taburlarımız 1965 yılında Eğridir’de 
kurulmuştur. Bu gün ABD’deki Komando Tü-
menleri geçmişinde Kızılderililerle savaşan 
“Ranger”lara atfen “Ranger Komandoları “ 
olarak adlandırılmış olması, bizim her türü 
mevcut olan Komando birliklerimizde (Jan-
darma, Hava, Deniz, Kara) “Akıncı”  adına yer 
verilmemiş olması tarihçiler tarafından geç-
mişle olan bağlarımızı kopardığı düşünül-
mektedir.

AKINCILARIN KATILDIKLARI BÜYÜK MUHA-
REBELER

1364 Sırpsındığı Savaşı’na Evrenosoğlu Hacı 
İlbey komutasında 10 Bin akıncı zaferi sağ-
ladı.
1389 Birinci Kosova Savaşına Gazi Evrenos 
Bey komutasında 20 Bin akıncı,
1444 Varna Savaşına Karaca Paşa ve Turahan 
Bey komutasında 10 Bin akıncı,
1448 İkinci Kosova Savaşına Gazi Mihaloğlu 
Hızır Bey komutasında 10 Bin akıncı,
1497 Varşova Seferi Malkoçoğlu Bali Bey 
40.000 akıncı
1473 Otlukbeli Savaşına Gazi Mihaloğlu Ali 
ve İskender Beyler ile Turahanoğlu Ömer Bey 
komutasında 50 Bin akıncı,
1514 Çaldıran Savaşına Gazi Mihaloğlu Meh-
med Bey ve Bali Bey komutasında 40 Bin 
akıncı,
1526 Mohaç Savaşına Malkoçoğlu Bali ve 
Hüsrev Beyler komutasında 10 Bin akıncı,
1529 Birinci Viyana Kuşatması Malkoçoğlu 
Kasım Bey, Bali Bey ve Sultanzâde Mehmed 
Bey…



TUTKU NAZ ÇELİK - LÜTFİYE ÖZGE ŞİŞİK

ESKİŞEHİR KİTAP FUARI
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Geçtiğimiz ay Eskişehir’de ikincisi düzenlenen 
kitap fuarını gezdik ve orada bulunan yazarlarla 
konuşma fırsatı bulduk. Yaptığımız röportajla-
ra ve fuarın genel durumuna bakarak yazarların 
fuar ve Eskişehir’in kültür sanat hayatı hakkın-
daki görüşlerini kaleme almak istedik. 

Mustafa Önsal Eskişehir için denizi olmayan 
ama sahili olan, Türkiye’nin ender batılı şe-
hirlerden biri diyor. “Kültürel açıdan gelişmiş, 
aydın bir şehir. En bilindik haliyle bir öğrenci 
şehridir Eskişehir. Ancak Eskişehir’de bulunan 
opera, tiyatro, kültür sanat merkezi, sanat mer-
kezi, modern sanatlar müzesi gibi halkı sanat-
la buluşturan yerlerin yanında kitap fuarlarının 
düzenlenmesi için bir merkez olmayışı eksik 
hissettirdi diyor. Yazarlar sanata bu kadar değer 
verilen bir şehirde kitap fuarının bir çadırda dü-
zenlenmiş oluşundan şikayet ediyor. 

 Eskişehir’in bir öğrenci kenti olması fuar hak-
kındaki beklentiyi yükseltiyor ancak beklenti 
yüksek tutulduğundan mıdır bilinmez, yazar-
lar öğrencilerin ilgisini biraz sönük buldukla-
rını belirtiyor. Halkın genel sanat tutumunun 
yanında fuarın nabzını düşük buluyorlar. Belirli 
saatlerde hızlanan nabzı halk oluşturuyor, öğ-
rencilerden beklenen dinamik kan akışını sağ-
lamak kolay olmuyor. Gündüzleri ortaokulların 
ve liselerin düzenlediği ziyaretler öğrencinin ki-
tapla olan samimiyetini artırıyor. Ancak yazar-
lar üniversite öğrencilerinin alanları ve güncel 
konular hakkındaki yönelimini yetersiz buluyor. 
Akademisyenlerden fuarı ziyaret edip inceleme 
yapmalarını beklediklerini söylüyorlar. 

Ayrıca imza günleri için ayrılan açık alan, hava 
şartları dolayısıyla büyük zorluk çıkarıyor. Bir 
önceki sayımızda dosya konumuz olarak eser-
lerini inceleyip daha yakından tanıma fırsatı 
bulduğumuz Hasan Ali Toptaş’ı görmek, onunla 
konuşmak istedik. Girdik sıraya. Kuyruk uzayıp 
gidiyor, otoparka dek uzanıyordu. Beklemek, 
omuzlarında zorunluluğun iç karartan baskı-
sı olmadan sırf kalbin ılısın diye bir şeyi, birini 
beklemek farklıymış. Yaklaşık dört saat sürdü 
kuyruk. Kuyrukta ekibimizden üç kişi vardı. Yağ-
mur yağdı, rüzgar esti, içimiz üşüdü ama o gün 
kalplerimiz hep ılıktı. Yağmurda ıslanıp rüzga-
rı yerken gitmek aklımıza bile gelmedi, yağan 
yağmur bize umutsuzluk yahut rahatsızlık ver-
medi ancak kapalı bir alan oluşturulabilsey-
di muhtemelen ilgi daha fazla olacak, bizimle 
birlikte kuyrukta bekleyen onca insan soğukta 
çene titretmeyecekti. 

Hasan Ali Toptaş’ı beklemek zevkli bir uğraştı 
zannımızca. İnsanlığın tüm acelesini, tıklım tık-
lım tramvayları, dolup dolup boşalan caddeleri 
unutturuyordu insana. Zaman yavaşlıyor; tıpkı 
çocukken, daha omuzlarımıza sorumluluk bin-
memişken olduğu gibi zaman bize ait oluyordu 
onu beklerken. Kuyruk yavaş ilerliyordu, diğer 
yazarlara nazaran çok daha yavaş. Öyle merak 
etmiştik ki nedenini. Hasan Ali Toptaş’ın olduğu 
çadırın önü kalabalıktı, içeriye girip onu bizzat 
görene dek anlamadık nedenini. “Zaman yaşa-
mın ta kendisidir ve yaşamın yeri yürektir.” diyor 
Michael Ende, MOMO’da. Öyle ya yavaş ilerli-
yordu kuyruk, hava soğuktu, üşüyorduk. Ancak 
orada biz sadece Hasan Ali Toptaş’ı görmeyi 
beklemiyorduk. Hasan Ali Toptaş’ı beklerken 
bir nevi acelesiz yaşamı tadıyorduk. Zamanın 
kumaşına yakından bir bakış atıyor, dikişlerini 
tanıyor, kendimize yeni donlar biçiyorduk. Ha-
san Ali Toptaş tıpkı kitaplarında dokunduğu gibi 
bir kez daha dokunuyordu kalplerimize belki de 
farkında olmadan.

Bu düşünceler onu görüp imza aldıktan son-
ra netleşti kafamızda. Sakinliği, tüm bu acele-
ye karşı titizlikle kağıda işlediği harfleri, gelen 
herkesin yüzüne sükutla bakarak isim soruşu, 
dingin sohbeti. Hiç şüphesiz ki Toptaş o kuy-
rukta beklerken geçen zamanı bizim kendi içi-
mize akıtıyor, yaşamın ta kendisini yüreklerimi-
ze hissettiriyordu. Kendi içimize yaptığımız kısa 
bir yolculuktu bu, geçtiğimiz yolların hepsi birer 
Gömü’ydü.

Onu dosya konusu edindiğimiz 7. sayımızdan 
bahsettiğimizde daha biz göstermeden bildiği-
ni söyledi gülümseyerek. Kapağı çok beğenmiş, 
Hasan Ali Toptaş Severler sayfasında paylaşmış. 
Beklemek, sonunda ne bulacağını bilmediğin 
bir yolda yürümek ve yolun sonuna geldiğinde 
orada bekleyeni görünce ılıyan kalplerin nabız 
sesleriydi duyduğumuz. Zamanın içinde yol-
culuk ettiğimiz o dört saat olmasaydı, belki de 
hiçbir zaman bu duyguyu damağımızda hisse-
demeyektik. 

Bizler Eskişehir’in kültürünü yansıtacak, kitap 
fuarlarına ev sahipliği edecek olan bir fuar ala-
nına ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Böyle-
ce belirli bir fuar alanı olmadığından Eskişehir’e 
gelmeyen fuarlar da şehrimize gelecek, imza 
günleri zorlu koşullar altında gerçekleşmeye-
cektir. Eskişehir’in daha iyi koşullar altında nice 
fuarlara ev sahipliği yapmasını umuyoruz.



DOKTOR MARCH’IN DÖRT OĞLU- BRIGITTE AUBERT

Günlük tutan bir katil. Bu günlüğü tesadüfen keşfeden bir hizmetçi. Ne yapsın? Günlüğün sahibi, yanında çalıştığı itibarlı 

ailenin on sekiz yaşındaki dördüzlerinden biri; kendisi ise hapisten yeni çıkmış, hırsızlıktan arandığı için takma adla ça-

lışan, basit bir kız. Polise mi haber versin, kaçıp gitsin mi, dördüzlerden hangisinin katil olduğunu bulmaya mı çalışsın, 

olanlara göz mü yumsun?

Katilin ve Jeanie’nin günlükleri şeklinde gelişir öykü. Cinayetler birbirini izlerken Jeanie katilin günlüğünü okumayı sür-

dürür. Ta ki bir gün katil, onun her şeyi bildiğini anlayana kadar...

1956 doğumlu Fransız yazar Brigitte Aubert’in seri cinayet yönünden sıkıntı çekmeyen bir ülke olan ABD’de geçirdiği 

öykü, temposu hiç düşmeyen uğursuz bir oyunda, gerilimi her an ayakta tutan karşılıklı hamlelerle, türün meraklısı 

okuru, “Merak kediyi öldürür.” deyimini doğrulamaya çağırıyor.

KİTAP ÖNERİLERİ
CEYDANUR SUDURAĞI

BANGIR BANGIR FERDİ ÇALIYOR EVDE - MAHİR ÜNSAL ERİŞ

“Abim Atatürk’ü çok severdi, bense Allah’ı. Babam, annemi ve Galatasaray’ı severdi, annem de Ringo’yu. Babam yorgun bir 

adamdı. Gündüz vardiyasındayken her gün, çalıştığı taşocağında sanki onca kayayı sırtına vurup ordan oraya sürüklemiş gibi, 

kalan son canıyla eve gelir, çoğunlukla da tek kanallı televizyonun bitmek bilmeyen ana haber bülteni sona ermeden uyuya-

kalırdı, akvaryumun karşısındaki ikili koltukta.”

Yaz bitince kalabalığın günbegün seyreldiği, ahalinin biz bize kalıp bıkkınlıkla merhabalaşıp mahsunlaştığı, her gürültünün 

ikindi vakti ağır usul söndüğü bir sahil şehrini düşünün.

Boş masaları döven yağmurları, kirlenmiş kıyıları, eprimiş güneş şemsiyelerini... Buna, seksenli yılların sakaletini, iğreti 

kaygılarını, katıksız korku olan çaresizliğini ekleyin. Mahir Ünsal Eriş, bir sahilde oturmuş, can sıkıntısından esneyen, kendi 

çocukluğuna bakıyor; renkli, yuvarlacık, pütür pütür bir çocukluk anlatıyor bize. “Komen! Komen!” diye ateş eden oğlan be-

belerini, mobiletleri, leblebi tozunu, Kaynanalar Parkı’nı, Kız Meslek’in kızlarını, Klinsmann’ı, Evrenos’u, Allah’ın yanına aldığı 

iyileri, kale zindanındaki prensesleri resmediyor.

Yoksulluk, hoyratlık, yalnızlık, gamsızlık, kırk mumluk sarı ampulün ışığında belli belirsiz görünüp kayboluyor. Merhamet, 

taşraya uğramadan Kaf Dağı’na gidiyor.

Canlı, anlatma iştahıyla dolu yeni bir ses var karşımızda. Eriş, soba boyasıyla boyanmış hikâyeleriyle edebiyat şehrengizinde.

Mağlup ama baştan kaybetmişliğini bilen bir hınzırlıkla sırıtıyor okuruna.

MUHTELİF EVHAMLAR KİTABI - ÖMÜR İKLİM DEMİR

“Ne diyeyim, huzur tuhaf şey arkadaş, ancak kaybedecek bir şeyin kalmadığında gelip seni buluyor.”

Ömür İklim Demir; kalbini yalnızlıkla terbiye eden insanları, birbirini ıskalayan hayatları, eskidikçe güzelleşen, güzel-

leştikçe insanı dibe çeken anıları koyuyor önümüze. İs bağlamış sokakları, naftalin kokan paltoları, dördüncü ayakta 

yatan kuponları, hizada bekleyen bıyıklı tuzlukları, intihara meyilli tahta mandalları, hikâyesi hiç bitmeyen sokak 

bilgelerini, mesai mesai deliren beyaz yakalıları ve günlük yaşamın lime lime ettiği bütün evhamlı ruhları anlatıyor.

Muhtelif Evhamlar Kitabı’nda; öykünün sunduğu imkânları ve incelikleri, alçakgönüllü ama yetkin bir dille birleştiri-

yor. Sakin sakin, tane tane sıralıyor kelimelerini ve “anlatsan şiir olacak” o anların tablosunu çiziyor.

TUFANDAN ÖNCE - MUSTAFA KUTLU

Tufandan Önce bir temel atma merasimi sürecini işliyor. Bu çerçevede kasabanın önde gelen tip-

leri, siyasîler ile birlikte maceraya iştirak ediyorlar. Yazarın her seviyeden okurun kolaylıkla algı-

layabildiği akıcı ve sıcak üslubu kitabı bir solukta okunur kılmaktadır. Tufandan Önce siyasî-bü-

rokratik-teknik bir meseleyi ele almakla beraber, daha derinde insanların çeşitli eğilimlerine, arzu 

ve ihtiraslarına ironik bir tutumla yaklaşıyor, bir siyaset parodisi sergiliyor. Kutlu’nun bu eseri de 

ötekiler gibi kahramanı öne çıkaran bir anlayışı benimsemiyor, bireyden ziyade toplumu ele alıyor. 

Bu sebeple anlatılan süreçte pek çok hikâye kişisi ile karşılaşıyoruz. Kalabalık bir insan-karakter 

galerisi esere zenginlik katıyor ve bir atmosfer oluşturuyor. Kitap tek bir metinden oluşan uzun 

hikâye türündedir.
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Desteklerinizle Nice Sayılara...


