


Genç Sanat
TÜRK EDEBİYATI

2 kasım 2019

ba
şl

ar
ke

n
Enver Aykol

Sevgili Genç Sanat okurları,

£
Bu ay, sayımıza bir masal an-
latıcısı olan Ersin Şen ile yap-
tığımız söyleşimizle başlıyo-
ruz. Ersin Şen yalnızca masal 

anlatmakla yetinmiyor aynı zamanda masallar 
ve masal anlatıcılığı üzerine çalışmalar yaparak 
bu kültürü yarına aktarabilmenin doğru yolları-
nı arıyor. Şen aynı zamanda Uluslararası İstan-
bul Hikâye Anlatıcılığı Festivali gibi önemli iş-
lere de imza atan biri. Azimle ilerlediği bu yolda 
kendisine başarılar diliyoruz. 

Söyleşinin ardından Nuh Öztürk, Sis hikâ-
yesiyle bizleri denizin karanlık sularına götürü-
yor. İnsanoğlunun doğa ile olan mücadelesin-
den küçük bir kesit sunuyor. 

Yelda Nur Özer, Dut Ağacı; Rıdvan Temiz, 
Bizi Tutan; Yüksel Bulut, Göğsüm Acıyor; Ek-
rem Müftüoğlu, Aylar, Yıllar, Yıldızlar ve Bir 
Beyaz Cüce; Mücahit Karapınar, Gizemin Bölü-
mü; Zeynep Gül Akgöz, Gönlüm Hüzne Gebe 
Bu Gece şiiriyle bu sayımızda bizlerle. 

Aybüke Bedir çizimiyle yer alırken Mesut İl-
kay Yanık ise Rüya adlı öyküsüyle gerçekle hayal 
arasında gidip gelen bir yolculuğa çıkartıyor. 
Gülnihal Erden, trajik bir aşk hikâyesinin yıkıcı 
sonuyla okurları sarsıyor. 

Ufuk Aykol, Polat Safi’nin yayına hazırladığı 
İstihbarat Savaşları kitabı üzerine yazmış oldu-
ğu incelemesiyle yer alıyor. Mehmet Menderes 
de Konuralp Ercilasun’un Türk Tarihinde Asya 
Hunları kitabı üzerine yazdığı değerlendirme-
lerle yer alıyor. Gülsüm Kuş ise fotoğrafları ile 
bu sayımızda bizlerle.

Bu ay da farklı isimler ve farklı türlerle karşı-
nızdayız. Herkese keyifli okumalar dileriz.
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£
Masal anlatıcılığı Anadolu coğ-
rafyasında nasıl gelişiyor ve gü-
nümüze kadar geçirdiği aşama-
lar nelerdir?

Merhaba, öncelikle masallar ve masal anlatı-
cılığının Anadolu’daki gelişimi ve sürecini anla-
yabilmek için çok uzun bir tarih dilimine bakmak 
hatta anlatıcılık geleneği olarak adlandırdığımız 
sözlü kültürün kökenlerine bakmak gerekli diye 
düşünüyorum. Anadolu ve doğu fikriyatının 
önemli bölümünün anlatı ve öykücülükten oluş-
tuğunu düşünürsek çok uzun bir dönemi kapsa-
yan anlatıcılığın da bu kültür içindeki yerini fark 
etmiş belki de biraz olsun anlamaya çalışmış 
olabiliriz. Anadolu yıllar hatta çağlar boyu tica-
ret yolları üzerinde olması ve bereketli topraklara 
sahip olması nedeni ile birçok anlatıcı, seyyah, 
gezgin ve yabancının uğrak yeri olmuş durumda. 
Buradan baktığımızda masalcılar için Anadolu 
eski bir yer. Anadolu’nun her vaktinde köy köy 
dolaşan ve hikâyeler anlatan gezgin masalcılara 
denk gelebildiğimiz gibi bulundukları bölgelerde 
yaşayıp masal anası veya masalcı unvanıyla anılan 
hikâye anlatıcılara da denk gelebiliyoruz. Sanı-
yorum ki bu durum eskisi kadar olmasa da hâlâ 
geleneksel biçimde devam ediyor da diyebiliriz. 
Anadolu’nun bahsi geçen eski dönemlerinde kı-
sıtlı bölgelerde sınırlı hayatlar içinde yaşayan top-
lumlar (köy, kasaba, mezra vb.) için bulundukları 

bölgeye dışarıdan gelen hikâye ve masal anlatıcı-
ları büyülü dünyaların kapılarını açıyor olabilir. 
Çünkü dışarıdan hiç bilmedikleri yerlerden hiç 
bilmedikleri hikâyeleri onlara taşıyorlar. Aynı 
Marco Polo’nun Kubilay Han’a anlattığı diyar-
lar ya da yerlerde olduğu gibi. Kim bilir belki de 
Marco Polo bile masallar uydurdu Kubilay Han’a. 
Gezilerimden birinde denk geldiğim anlatıcılar-
dan biri iç içe geçmiş masallardan oluşan anlatı-
lara sahip masalcıların kış başlarken köye geldi-
ğinden kış biterken de masalı anca bitirdiğinden 
bahsetmişti. Bir nevi uzun kış gecelerinin arkası 
yarını gibi düşünebiliriz. 

Ersin Şen ile Masallar 
ve Şahmaran Üzerine

Anadolu ve doğu f ikriyatının önemli bölümünün anlatı ve öykücülükten oluştuğunu 
düşünürsek çok uzun bir dönemi kapsayan anlatıcılığın da bu kültür içindeki 

yerini fark etmiş belki de biraz olsun anlamaya çalışmış olabiliriz .
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Günümüzde masal anlatıcılığı ne durumda?

Evet, tabi günümüze geldiğimizde. Sanırım 
bu konular benim için biraz rahatsız edici hâl 
almaya günümüzle gelmeye başlıyor. Günümüz 
modern dünyası ve popülerizm peşinde koşma 
arzusu son yıllarda yeniden moda olmaya baş-
layan masalları da vurdu diyebiliriz. Herkesçe 
malum ki birçok masalcı bir ok masalı anlatıyor. 
Modern sanat ve modern hikâye anlatıcılığın iç 
içe geçtiği masal anlatıcılığı eğitimlerinin biri 
biterken biri başlıyor. Bu bir yandan güzel bir 
oluşum hâlini alırken bir yandan da geleneksel 
köklerimize bağlı anlatı ve hikâyelerin gözden 
düştüğü bir sürece girmemize yol açtı. Sanırım 
insanların popüler olanı sevmesi ya da bilinen 
üzerinden hareket etmesi ya da Anadolu masal-
larının popülerizm karşısındaki çaresizliği bile 
olabilir bunlara sebep. Yaklaşık 3 ya da 4 senedir 
bilfiil modern masal ve hikâye anlatıcıları bolca 
dinlediğim bir süreç geçiriyorum. Bu süreç içinde 
anlatı ve performanslarını yorumlamak veya eleş-
tirmek gibi bir tavra hiçbir zaman sahip olma-
dım. Lakin birçok anlatı akşamında birçok farklı 
anlatıcıdan aynı masalları duymak acaba başka 
masal mı yok fikrine girmeme neden oldu. Bir 
yandan da merak ettiğim kendi kültürümüzde ya-

şadığımız coğrafyadaki atalarımızın günümüze 
ulaştırdığı masalların suyu mu çıkıyordu. Kimse 
Billur Köşk’ü okumamıştı ya da kimse Keloğlan’ı 
sevmiyordu ne bileyim Şahmaran’ı herkes bilirdi 
fakat hikâyesini hatırlayan yoktu. Velhasıl kelam 
popülarizm masallara Avrupa ve İskandinav hikâ-
yelerinden biraz Grimmlerden biraz da Binbir 
Gece’den geldi. Bir süre daha böyle devam eder 
gibi geliyor bana. 

Masallarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz, 
özellikle masal anlatıcılığı festivali ile günümüz-
de birçok ülkeden çeşitli masal anlatıcısını ağır-
ladınız İstanbul’da. Bu projenin amacı ve elde 
ettiğiniz sonuçlar üzerine ne diyebilirsiniz?

Uzun zamandır masalların bir araya getiril-
mesi ve kayıt altına alınması üzerine çalışmalar 
yapıyorum. Bir süredir sahne ve anlatı yolculu-
ğumda ülkemizin en eski ve köklü doğaçlama 
tiyatro topluluklarından olan istanbulimpro ile 
hem anlatı hem de doğaçlama üzerine çalışmalar 
da yapıyorduk. Onlar 2013 yılında ilkini düzenle-
dikleri Uluslararası İstanbul Hikâye Anlatıcılığı 
Festivali’ni bazı ülke gündemine yönelik gelişme-
lerden ötürü rafa kaldırmışlardı bir süredir. 2017 
yılı sonbaharında tiyatronun kurucularından olan 
aynı zamanda bana sahne konusunda hocalık da 
yapan Koray Tarhan’la bu festivali yeniden can-
landıralım fikrini ortaya koyduk. Amacımız birbi-
rinden farklı kültürlerdeki hikâye anlatıcıları bir 
araya getirmek idi. Bir araya getirip farklı anlatı 
disiplinlerini ve hikâyeleri insanlara ulaştırırken 
bir yandan da birçok farklı anlatıcıyı bir araya 
getirip ortak bir fikir ve üretim havuzu oluştur-
maktı. Aynı gecede farklı anlatıcıları dinlemek 
festivalin en güzel kazanımlarından biri oldu. Bir 
yandan da tarih boyunca bir sürü anlatıcıya ev sa-
hipliği yapan bu topraklarda yeniden birçok an-
latıcıyı bir araya getirmekti amaçlarımızdan biri. 
Günün sonunda bu yaptıklarımızın hepsinin or-
tak amacı Anadolu sözlü kültürünün önünde bir 
farkındalık yaratmak elimizden gelirse de bilinir-
liğine haddimizce katkı sağlamak.

Masallarda motifler ile ilgili çalışmalarınız 
var. Özellikle Şahmaran’a özel bir tutkunuz var. 
Şahmaran’a olan bu ilginizin sebebi nedir?

Şahmaran ile ilk tanışmam sanırım tvde iz-
lediğim başrollerinde Türkan Şoray’ın oynadı-
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ğı Zülfü Livaneli filmi olan Şahmaran ile oldu. 
Sonrasında uzun zaman pek aklıma da gelmedi 
diyebiliriz. Çok sonraları doğu ve güneydoğu 
Anadolulu anlatıcılarla vakit geçirip denk gel-
meye başladığımda tekrar kulağıma çalınmaya 
başladı. Sanırım 2008 civarı Metin Kahraman 
isimli müzisyenden dinledim. Ardından hikâye 
anlamında en beğendiğim anlatılar arasında kal-
dı. Sonrasında masalları araştırmaya başladığım 
gezilerimde denk geldiğim birçok yerde Şahma-
ran dinledim. Dinledikçe şaşırdığım en temel 
konulardan Şahmaran’ı bu kadar iyi biliyor tanı-
yorken hayatımızın çoğu yerine sirayet etmişken 
neden hikâyesini bilmiyoruz. Ya da kültür sanat 
alanında neden ona dair bir şeyler yapmadık hiç. 
Acaba diyorum Şahmaran bizde değil de Avrupa 
ya da Amerika’da olsaydı suyunun suyunu bize 
içirirler miydi? Velhasıl böyle güzel bir hikâyeye 
tutku ile bağlanmayıp masal düşkünü olarak baş-
ka neye bağlanabilirdim ki. Ben de tam anlamıyla 
bunu yaptım.

Şahmaran, Anadolu masallarının neresinde 
konumlanıyor?

Şahmaran, Anadolu masallarının belki de en 
büyüklerinden diyebiliriz. İç içe grift biçimde 
geçmiş masallardan oluşan ve anlattıkça büyüyen 
bir yapıya sahip Şahmaran masallarına anadolu-
da her yerde denk gelebilirsiniz. Hatta Anadolu 
coğrafyasından çıkıp doğuya doğru ilerledikçe 
(Kırgız, Azeri, İran, Tatar, Hint vb.) birçok kül-
türde de Şahmaran’ı ya da onun izlerini görebilir-
siniz. Yarısı yılan yarısı insan olan bu hibrit varlık 
Anadolu masallarını etkilediği gibi küçük par-
çalar hâlinde anlatılan masalları da içine alarak 
daha da büyümüş. Tanıştığım bazı eski anlatıcı-
lara göre Şahmaran’da olmayan masal, masallar-
da yoktur bile deniyor. Bir yandan masal ve hikâ-
ye olarak var olan Şahmaran’ın izlerine inançlar 
ritüeller dualar gibi hayatın çeşitli yerlerinde 
rastlayabiliyoruz. Öyle ki hâlâ Anadolu’da evlere 
Şahmaran görselleri asılır. Temel sebebi ise eve 
bereket getirsin, kısmet buldursun çocuk nasip 
eylesin. Anadolu halkları bu eski ve şimdilerde 
popüler bir tabir de olsa burası tam yeri diye dü-
şünüyorum kadim masalı sevip benimseyip ha-
yatlarına dahil etmişler. Neden olmasın sufilere 
göre yılan yol gösterici tarık değil mi? Yılanların 
Şahı Şahmaran’dan da çok şey öğrenmişler.

Muhtelif mekânlarda masal geceleri düzenli-
yorsunuz. Masal anlatıcılığına günümüzde ilgi 
ne durumda?

Masallar ve masal anlatıcılığı yukarıda da söy-
lediğim gibi son zamanların popüler ürünlerin-
den olmaya başladılar. Tüketim çağında yaşadığı-
mız bu dönemlerde romantik biraz da oryantalist 
yapımızdan ötürü de masal güzel bir malzeme hâ-
line geldi. Çocuk eğitiminden, şifalanmaya, kut-
sal yol öğreticiden kadim bilgeliğe kadar birçok 
yerde masallar ve anlatıcılar yer bulmaya başladı. 
Hâli ile de popüler etkinlikle hâline gelen masal 
anlatıcılığı var diyebiliriz. Günümüzde sıkıcı ha-
yatlarımızın yoğun iş tempomuzun ve sıkıştırmış 
gerçekliğin içinden kaçacağımız yer olarak masal-
ları bulmaya başladık masal diyarlarını. Altında ne 
gördük ne görmedik neresinde ne bulduk ne bul-
madık pek bir şey diyemem ama Anadolu hikâye-
leri ve masalları hatta benim yıllardır peşlerinden 
koştuğum anlatıcılarla modern anlamda hikâyeler 
anlatanlar arasında belirgin bir fark görebiliyo-
ruz. İşin ilginç tarafı bu belki de öz eleştirimiz ola-
bilecek bir konu ya da benim için öyle, geleneksel 
olarak hikâye anlatıcılığı ve masalcılıktan gelen 
ağızdan ağıza anlatılan masalları geleceğe taşıyan 
eski anlatıcılara pek rağbet yok gibi. Modern olanı 
sevdik peşinden koşuyoruz ama gerçekten masal 
dinleyeceksek Anadolu bunun doğru yeri. Yanlış 
yerinden bakıp duruyoruz. Âşıklar, öykücüler, yö-
rükler, masalcılar ve hikâyeciler. Anadolu’nun ne-
resine varsak anlatıcıya denk geliyoruz. Belki ar-
tık en azından bu konuda yüzümüzü Anadolu’ya 
dönme vaktimiz gelmiştir. ]
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İlk önce ayaklarını soktu suya. 
Ne kadar soğuk olduğunu his-
setmek için bir süre öylece bek-
ledi. Tüyleri diken diken olan 

tenini kopmuş yosun parçaları, küçük dalgacık-
larla savrulan kumlar yalıyordu. Açıkları gözledi. 
Neyse ki bugün ölü dalgalar yoktu. Rüzgâr ke-
silse bile uzunca bir süre deniz üzerinde seyahat 
ederek kıyıları döven bu meşhur dalgalar bütün 
bir dalışı da mahvedebilirdi. Zaman kaybetme-
den çantasından malzemelerini boşalttı. Dalış 
elbiselerini giyip hazır olduğunda yine ilk dalı-
şıymış gibi heyecanlıydı. Deniz, eskilerin anlata 
anlata bitiremediği o bereketli deniz olmasa da 
arada bir sürprizler yapmıyor değildi. Çoğu avın-
da umduğunu bulamıyordu evet; kırk gün taban 
eti, bir gün av eti dediklerini de birçok kez tecrü-
be etmişti. Yine de ümit onda yediveren gibiydi, 
bir sonraki dalışa kadar bir şekilde tazeleniyordu. 
Çocukluğundan beri yaptığı bu iş, onun derinlere 
inmesine rağmen her seferinde içindeki heyecan-
lı çocuğu su yüzüne çıkarıyordu.

Dalış maskesini de takıp sakince suya süzül-
düğünde su berrak, adeta cam gibiydi. Bu, iyi bir 
su altı görüşüyle birlikte suyun soğukluğunun da 
bir belirtisiydi. Dipte kum taneleri âdeta tek tek 
sayılabilirdi. Deniz öyle sakin, öyle durgundu bu-
gün. Çoğu zaman rüzgârın sertliğine, dalgaların 
hırçınlığına rağmen yumuşak kıvrılışlarını muha-
faza ederek dans eden yosunlar şimdi kımıldamı-

yordu bile. Ufak tefek kaya balıkları Karadeniz’de 
nadiren görülen bu sakin havadan hiç şikâyetçi 
değildi. İrili ufaklı taşların arasında pusuya yatan 
kömürcü kayası balıklarının, boş deniz salyango-
zu kabuklarının içine çöreklenen horozbinaların 
huzuru, üstlerinden geçen bu yabancı gölge ile 
dahi bozulmuyordu. Yabancı gölge kıyıdan biraz 
açıldıktan sonra durakladı. Suyun üstünde bir 
süre sabit hâlde asılı kaldı. Sonra ani bir hareket-
le zıpkınını, lastiğini gererek kurdu. Bu hareket, 
denizin ev sahiplerine misafirden gelen bir uyarı 
gibiydi. Artık aynı dünyayı paylaşan hısmın değil, 
dünyalarına bambaşka bir dünyadan taşan has-
mın uyarısıydı… Balıklar mesajı almış gibiydi. 
Öncesinde umursamaz görünen çoğu şimdi sa-
kin kuyruk darbeleriyle, usul usul yola koyulmuş-
tu bile. 

Nefesini açmak ve ortamı kolaçan etmek için 
ilk dalışlara geçti. Asıl meydan okuma, diyaframı 
da gerip ciğerleri tıka basa doldurduktan sonra-
ki dalışlarla başlardı. Kuytuluğunda pusuya ya-
tacağı bir kaya parçası da bulunca hiç çıkmayası 
gelirdi artık derinlerden. İlk otuz saniye oldukça 
rahat geçen ve “Gelsin balıklar!” saniyeleridir. Bir 
dakikanın sonuna doğru dipte bekleyiş zorlaşır. 
Bundan sonra zaman, ciğerin ve hızlanan kalp 
atışlarının yavaştan sinyal verdiği, “Nerede bu 
balıklar?” saniyeleriyle geçer. Denize âşık olanlar 
yunus gibidir ve hepsi vücudunun sesini dinleme-
yi öğrenmekle başlar bu işe. Eğer iş inada binerse 

Sis
Bu hareket, denizin ev sahiplerine misaf irden gelen bir uyarı gibiydi.

Artık aynı dünyayı paylaşan hısmın değil, dünyalarına bambaşka 
bir dünyadan taşan hasmın uyarısıydı…
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denizin her zaman galip geleceğini de bilirlerdi. 
Zamanı gelince su yüzeyine doğru palet vurma-
dıysa durum ciddileşir. Artık oksijene bağımlı 
dokuların isyanı ve umarsız diyafram kasılmaları 
başlar. Kabarcıkların su yüzeyinde havayla buluş-
masıyla eş değerdir dalgıcın yüzeye çıkışı. O an 
için mutlu sondur. 

Sayısız mutlu son ve dalışa rağmen hâlâ bir şey 
vuramamıştı. İki saati aşkın yüzüyor, dalıyordu. 
Biraz dinlenmek için su yüzeyinde hareketsiz kal-
maya niyetlendi. Kalp atışını yavaşlatmalı, kasıl-
maya yüz tutan bacak kaslarını dinlendirmeliydi. 
Bir de soğuk suyun daha çok tetiklediği krampla 
uğraşamazdı açıklarda. Ne de olsa yabancı bir 
dünyada, insan doğasına aykırı bir iş yapıyordu. 
Haddini bilmeliydi. Akrabaları yunuslar bile du-
racağı yeri, ineceği derinliği biliyordu. Karaya hiç 
çıkmamalarına rağmen asla bir balıkla, en küçük 
bir balıkla bile aşık atamayacaklarını biliyorlardı. 
O zaman kendisi de ne olduğunu unutmamalıydı. 
Ayrıca boynunda o çok özendiği, kırmızı, parlak 
solungaçlar olmadığını… 

Açığa doğru derinlik arttıkça rengi de koyula-
şan su, saydam hâlinden yumuşak geçişlerle açık 
maviye ya da bulanıklığın da etkisiyle yeşil son-
suzluğa yönelir. Sığ sudakilere nazaran derinler-
deki sakinler daha kaygısız ve daha bir kendinden 
emin görünür. Kıyıda acemi yavruları eşkina ve 
levreklerce çerez niyetine yutulan yengeçler de-
rinlerde her fırsatta kaya çatlaklarına sığınmaya 
gerek duymazlar. Aksine güçlü, iri kıskaçlarının 
da verdiği özgüvenle ve yan yan yürüyüşleriyle 
çoğu zaman külhanbeyi havalarındadır. Kara-
gözle birlikte denizin otçullarından olan ve köşe 
bucak can düşmanlarından kaçmayı oyun sanan 
kefal yavruları kıpır kıpırdır. Kıyılar boyunca vol-
ta atarak yemlenen ve gelişen bu balıkların ce-
saretleri kendilerinden daha sabırsızdır. Günü 
gelince sahiplerini tutup gizemli ve sürprizlerle 
dolu açıklara doğru çeker. 

Bu arada kendisinin de sürpriz umacak kadar 
açıklarda olmadığını fark etti. Bu kadar dinlen-
me yeterliydi. Biraz da derin sulara göz atmalıydı 
derken dipteki taşların arasında bir şey fark etti. 
Acaba bu kadar sığda, altı yedi metre suda olabi-
lir miydi? Bir iki palet darbesiyle dibe yaklaşırken 
emin oldu. Evet bu, diplerde kumlara gömülme-
si, kayaların rengine rengini uydurarak gizlenme-
siyle meşhur kalkan balığıydı. Aynı zamanda bu, 

denizin de bir şakası olmalıydı. Onca zaman ara-
dığı nasibini, kendisine acımış olsa gerek, altın 
tepsiyle daha doğrusu tepsi gibi bir balıkla sun-
muştu deniz. 

Keyfine diyecek yoktu. İçinde bir iş görme-
nin saadeti ile artık açıklara doğru yollanabilirdi. 
Balığı belindeki dizgiye takar takmaz, zıpkınını 
tekrar kurdu. Bu arada açıklardan doğru rüzgârla 
toplanmaya başlayan sis dikkatini çekti. Az önce 
sadece bulutlu olan hava hangi ara alçalmış, sisi 
denizin üzerinde bir cümbüş hâline getirmişti? 
Gerçi çok da şaşırmamalıydı. İlkbahar aylarında 
sıkça görülen bir manzaraydı bu. Suyun üzerin-
de şamandıra gibi asılı kalarak biraz daha soluk-
landı. Açıklarda bildiği taşların arasında pusuya 

^ Ressam Stéphane Richard
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yatarak rahatça levrek bekleyebilirdi. Denizin 
kurdu denilen levrek hep avlanmayacaktı ya! Bu-
gün biraz da kendisi av olsundu. Her ne kadar de-
nizden bugünlük kısmetini almış olsa da bildiği 
av meralarına şöyle bir göz atmaktan kendisini 
alamıyordu. İnsanoğlunu diğerlerinden ayıran 
bir özelliği daha işte! Tok olmasına rağmen di-
ğer canlıları avlamaya doymayan bir canlı oluşu. 
Açgözlü oluşu ve gözünü doyuramayışı, yeryüzü 
ile su altından birçok türün sonsuza kadar kaybo-
luşu demekti. Bu arada gittikçe yoğunlaşan sisle 
birlikte kendisini de kaybolmuş gibi hissetti. Ba-
yağı açılmıştı. Uzaktan bile görmeye razı olduğu 
avlara odaklandığından ne kadar açıldığını fark 
etmemişti. Artık dibi görünmeyen suyun derin-
liği on metrenin üzerinde olmalıydı. Vücudunu 
dalga dalga esir almaya başlayan yorgunluğun da 
etkisiyle kararsız ve hareketsiz kaldı bir süre. Bi-
raz dinlenmeli ve nabzını yine sakinleştirmeliydi. 

Diplerin sonsuz maviliğiyle bir süre oyalan-
dıktan sonra başını sudan kaldırdı. Kaldırmasıy-
la sakinleşen kalbi yine hızlanmaya başladı. Şok 
olmuştu. Sis her tarafını sarmış, görüş nerdeyse 
yarım metreye kadar düşmüştü. Her şey çok ça-
buk olmuştu. Daha önce denizin ortasında, etra-
fının bu kadar kısa zamanda bu kadar yoğun bir 
şekilde sarıldığını hatırlamıyordu. Şaka gibiydi. 
Ne yapacağını, nereye doğru yüzeceğini şaşırdı 
bir an. Dört bir yanı, gittikçe artan rüzgârın da 
etkisiyle beyaz bulut sarmallarıyla kapanıyordu. 
Zıpkınını suyun yüzeyine çıkardı, bir metrelik şi-
şinin ucunu bile zor görebiliyordu. Biraz düşün-
dü ve hemen suya daldı. Dip yapısından, eğimin-
den kıyının ne tarafta olduğunu saptayabilirdi. 
Fakat su oldukça derindi ve dip yüzeyi genellikle 
kumlarla kaplı olduğu için bir yön tayin edemedi. 
Soğukkanlılığını koruyarak bir süre daha belir-
siz bir şekilde yüzdü. Elbet sis biraz dağılır, bir 
çıkış yolu bulurdu. Bir saniye, dalgaların hareket 
yönü… Evet, dalgalarla birlikte hareket ederse 
kıyıyı bir şekilde bulabilirdi. Öyle de yaptı. Sakin 
ama kararlı palet vuruşlarıyla biraz yol aldı. Fakat 
yine değişen pek bir şey yoktu. Ne su sığlaşıyor 
ne dip yapısı görünüyordu. Hem dalgalar kıyıya 
paralel hareket edebilirdi. Hatta rüzgâr kıyıdan 
açığa doğru dönmüşse dalgalar da yanlış yönü 
gösteriyor olabilirdi. Zaten oldukça yorulmuştu. 
Kim bilir kaç saattir sudaydı. İşin kötüsü gittikçe 
koyulaşan sis bulutu yaklaşan akşam saatinin de 

habercisi sayılabilirdi. Belindeki kurşunu atmayı 
düşündü bir an. Balıktan, avdan soğumuştu bir-
den. Bu durumdan kurtulursa bir daha uzun süre 
suya girmeyecekti. Bundan emindi. 

Dibi görünmeyen suyu seyretmeye koyuldu, 
hareketsiz ve amaçsızca. Çocukluğundan beri 
denizin içindeydi. Okul çıkışlarında hatta öğlen 
aralarında cebinde hazır olan oltasıyla soluğu 
deniz kıyısında alırdı. Kendisi gibi denizin ço-
cuğu sayılan bir iki arkadaşıyla midyeden, küçük 
karideslerden hazırladıkları yemlerle saatlerini 
harcarlardı kıyılarda. Bir iki kilo balıkla eve dön-
menin ve evdekilerin gözüne girmenin çocukça 
mutluğu onlara yeter de artardı bile. Bir de tene-
ke üzerinde pişirdikleri midye ziyafetleri olmaz-
sa olmazlarındandı. Kayaların arasında bulup 
yakaladıkları yengeçler ise onlar için harçlık de-
mekti. Bir fileye doldurup balıkçılara sattıkları iri 
yengeçleri kimin önce yakalayacağı, bu arada ki-
min yengeç kıskaçlarına parmaklarını kaptırarak 
ciyak ciyak ortalığı inleteceği aralarında hep bir 
eğlence konusu olmuştur. Bu anlar yıllarca unut-
madıkları, muhabbetlerinde kahkahalarla hatır-
ladıkları özel anlardı. Su üzerinde üşümekten ve 
yorgunluktan kasılmaya başladığı şu durumda 
bile içini ısıtabiliyordu çocukluk anıları. Etrafına 
bakındı, değişen bir şey yoktu. Sis dağılmamış ve 
hava gittikçe kararmaya yüz tutmuştu. Belindeki 
ağırlık kemerinin tokasını gevşetti. Kararsız ge-
çen saniyelerden sonra tamamen açtı ve bıraktı. 
Dibe batan kemer dizgideki balığı da beraberinde 
götürüyordu. Derinlerde küçüldü ve kayboldu. 
Şimdi biraz daha rahattı. Bu şekilde su yüzeyin-
de, fazla güç harcamadan, uzun süre kalabilirdi. 
Elindeki zıpkının lastiğini gevşetti. O şimdilik 
engel değildi ama gerekirse onu da bırakabilirdi. 
Uçsuz bucaksız suyun ortasında nedense her şey 
anlamını yitirmiş gibiydi.

Yazılı olmasa da en çok uyulan kanunlar do-
ğaya aittir ve su dışında olduğu gibi su altında da 
buna kimse itiraz etmezdi. Edilseydi öncelikle 
büyük balıklar tarafından yutulan küçükler tara-
fından edilirdi. Onlar da bilirler ki şikâyet edip 
kaygılanmak yersizdir ve bu sonsuz mavilikte en 
mantıklı adım anı yaşamaktır. Planktonların ken-
dilerini suyun akıntısına bırakıp kaderlerine razı 
oluşları boşuna değildir. Çok azı balık yemi olur, 
çoğu denizlerin, okyanusların muazzam geniş-
liğinde savrulup gider. Kendisi de planktondan 
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farksızdı şimdi. Tamamen teslim olmuştu suya. 
Deniz onu çoğu zaman bütün benliğiyle alıp götü-
rüyordu. Hayal dünyası, bilinçaltında birikenler, 
kaygıları, sevinçleri, kederleri hepsi su kabarcığı 
olup kendini su yüzeyine atıyordu denizdeyken. 
Derinlerde bir türlü gelmeyen balıkları beklerken 
bir gün sonraki işi de gelebiliyordu aklına, genç-
liğinden bu yana biriktirdiği keşkeler de…

Denizi bu yüzden seviyordu. Dalgası, yosunu, 
balığı, iyot kokusu ve her şeyiyle terapi gibi ge-
liyordu ona. Kafasındakileri deniz süngeri gibi 
sıkıp boşaltabildiği için rüzgâr elverdikçe hiçbir 
seansı kaçırmamaya dikkat ediyordu. Şimdi de 
dikkat etmesi gerekiyordu ama o yine dalıp git-
mişti sisin içinde anılara, anıların içinde sise. Bir 
türlü alışamadığı memuriyeti bırakması, düzen-
siz iş mecraları, ailesiyle nedense hiç düzelmeyen 
arası ve hep mutlu son dileğiyle başlayıp genellik-
le başladığı seviyede bile bitiremediği sevdaları… 
İçini bir titreme aldı birden. Vücut sıcaklığını ka-
uçuktan deniz elbisesi bile bir yere kadar koruya-
bilirdi. Daha da korumak için palet vurup rastgele 
yüzmeye başladı. Bacakları, kolları hatta donma-
ya önce maruz kalabilecek olan el parmaklarına 
kadar her şeyiyle hareket içinde olmalıydı. Zıpkı-
nı da bıraktı derin suya. Bir daha bulma ümidini 
aklına bile getirmeden derinlerde kayboluşunu 
izledi. Bu arada ışığı iyiden iyiye çekilen gökyüzü 
sisle daha da ağırlaşmış, ümitsizlikle içini de ka-
rartmıştı. Yorgunluğun donma tehlikesiyle per-
çinlenmesi artık her kaybı değersizleştiriyordu. 
Ama bundan fazla daha ne gelebilirdi acaba başı-
ma diye de düşünmeden edemiyordu. Kaygısızdı 
şimdilik, panik havasından falan oldukça uzaktı. 
Öteden beri ıssız meralara yalnız gidişleri ya da 
ansızın bir fırtınaya yakalanışları sıradandı onun 
için. Amaan, derdi çevresindekilere her seferinde 
elini sallayarak. Gizlemeye çalıştığı isyanına ba-
zen acı bir tebessüm karışırdı: “Geride bekleye-
nim mi var?”

Artık sadece yüzüyordu. Etrafına bakma ihti-
yacını bile hissetmeden amaçsız bir şekilde iler-
liyordu. Vücudunun teslim olmama refleksine 
uyuyordu bir bakıma. Hep aklına hizmet eden 
vücudu bu sefer hayatta kalma içgüdüsüyle aklını 
çelmeye çalışıyordu son bir gayretle. Onun için 
fark etmezdi artık. Suyun soğukluğu yaşamın 
tadı gibiydi. Hissedebildiği sürece her şey güzel-
di. Donma aşaması bile… Her ne kadar birçok 

şeyi yüzüne gözüne bulaştırdıysa da ne gerekliyse 
onu yaşamaya çalışmıştı elinden geldiği kadar. 
Bundan sonra da ne gerekiyorsa o yaşanacaktı. 
Bu kadar basitti işte her şey. Artık palet vurma-
yı bıraktı ve durma noktasına geldi. Gökyüzüyle 
birlikte kararmaya başlayan su, duyu yetilerini 
olumsuz etkilemeye başladı. Gözleri yarı karan-
lıkta tam odaklanamıyor, kulağı âdeta çınlıyordu. 
Gittikçe kendisini daha çok hissettiren bir uğultu 
onu çekip kaldırdı sanki uykudan. Başını sudan 
kaldırdığında bu uğultunun dışarıdan bir yerler-
den geldiğini fark etti. Elbisesinin başlık kısmını 
aralayıp dikkat kesildi. Bu ses uzaklardan gelen 
bir ezan sesiydi yanılmıyorsa. Birkaç saniye daha 
dinledikten sonra artık emindi. Sesin geldiği ta-
raf kıyı demekti ve ses kesilene kadar son sürat 
yüzmeliydi. Vücudu son bir gayretle son gücünü 
de harcıyordu suyu yararak. Gittikçe belirginle-
şen ses, elinden tutup onu yine hayatın içine çe-
ken bir el gibiydi. Garipti, öyle belirgin bir sevinç, 
yoğun bir heyecan belirtisi de yoktu kendisinde. 
Yalnızca yapması gerekeni yapıyor, bacaklarını 
en ince dokularına kadar yoruyor, yüzüyordu. Ses 
kesilmişti, ama o yönünü kaybetmek istemediği 
için hızını kesmiyordu. Palet vuruyor, kulaç atı-
yor, kendisine uzatılan bu ikinci şansı bari ziyan 
etmeyeyim diye uğraşıyordu. Tükenme noktasına 
geldiğinde nihayet kıyıdan sisi ve alacakaranlığı 
yırtabilen ışık huzmelerini gördü. Artık sakin-
leşebilir ve ışıktan gözünü ayırmadan sakince 
yüzebilirdi. Tamam hızlı atan yüreğim, kuş gibi 
çırpındın, çabaladın, artık sakinleş diye söylendi. 
Artık kurtuldun sayılır.

Kıyıya varıp kendini kumsala attığında hiç-
bir şey hissedemeyecek kadar bitkindi. Sırt üstü 
uzanmış, toprağa tüm ağırlığını verebilmişti. Vü-
cudu hammaddesine ancak bu kadar özlem du-
yabilirdi. Nedense birden gülmek geldi içinden. 
Yine yaptın yapacağını hayat, diye mırıldandı belli 
belirsiz. Seni pek de ciddiye almayan bu adama 
yaptığın kötü bir şaka mıydı şimdi bu? Yoksa 
uhrevi âlemin yanından yöresinden geçmeyen 
bendenize uyarı da mı bulundun aklınca? Ney-
se hayat, şu an inan ne seninle tartışacak ne de 
kendimi ikna edecek hâlim var. Kabul et bugün 
formundaydın ve her zamankinden daha çok yor-
dun beni. Şimdi müsaadenle şu serin kumsalın 
döşek, beyaz bir karanlık hâlindeki sisin de yorgan 
olsun. Biraz mola verelim. ]
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Yelda Nur Özer

Dut Ağacı
Sen 
şimdi o dut ağacının altında
son sigara dumanını 
ciğerine çekerken
Ben 
yokluğunun adresinde,
özlemin ağırlığıyla 
veriyorum soluğumu.
Hasretin yükü biniyor omuzlarıma.
Sevda 
diyorum, gayrısı yakışmıyor
hayalimdeki duruşuna.
adını bilmediğim türküler 
çalıyor radyolarda.
Hani şu Harput’un dağından esen.
Yelleri savuruyor eteklerimi 
biliyorum, eleminin haklı kederini.
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Yelda Nur Özer

Gün 
kopan bir tesbih gibi
düşüyor avuçlarıma.
İpe diziyorum,
zamanın sonsuzluğuyla.
Parmak hesabı döndürüyor ellerimi
ellerim dönüyor gecenin karanlığına.
Saymak 
eylem olmayı aşıyor kayıtlarında 
yıldızları tutuyor sonsuzluğu.
Görüyorum bir kahin gibi
ulaşıyor artık
Vuslat
sabahın o ilk ışığına. ]
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Rıdvan Temiz

Bizi Tutan
Biraz da yoldur bizi tutan
Aşktan ve sevdalardan arta kalan umutlara
Sarılarak dört elle
ve sarınarak bütün savunma hatlarını
Bürünerek- katmerleşerek oluşan tabakaları parçalayan
Tohumu hatırlatan ve inandıran- yedi göğe
Biraz da yoldur- tutan bizi

Biraz da aşktır bizi tutan
Eski masallara ve Leyla ile Mecnun’a inandıran
Şarkılara ses ve ışık
Kelimelere ahenk veren- sulara
Dalga dalga denizlere ve hüzne
Aşktır biraz da bizi tutan
Kayıp sandallara ve
Çileli yazgısına aşkın

Biraz da dağlardır bizi tutan
Huzuru ararken dörtnala
Tökezlemiş de atımızın ayağı savrulmuşuz gibi en dibe kadar
Tutunacak bir dal ararken körebe sunaklarda
ve salınırken yürekler bir ani titreşimlerle
Biraz da dağlardır- tutan bizi 
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Rıdvan Temiz

Biraz da sezgidir kulağıma çalınan
Bir esrik neşe
Yitik bir ada 
ve sevdalı bir hüzün
Seviyorum seni dediğim ne varsa
Biraz da umuttur
Yine de en çok sezgidir çalınan kulağıma

Kefendir biraz da bana gelen
Her yolun sonunda bekleyen acı keder ve matem
-kurtuluş mu yoksa-
Dingin bir sabaha uyanan yeryüzü gibi çıplak
Telaşlı- biraz da yalınayak
ve biraz karma karışık- çalkantılı
Biraz da kefendir- bu bana gelen

Doğmuştum- ellerim ellerime kenetli
Ayaklarım ayaklarıma
Doğmak istememiştim kanımca bu yabancıl diyara
Bu hazırlıksızlığım bundandı sebep
Tutunmak için kendime bağlanmıştım
Şimdi koptum- kopuyorum
Biraz da kefendir hep bana gelen
Benden gidip
Sonra tekrar gelen
Gitmeyen... ]
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Yüksel Bulut

Göğsüm Acıyor
Göğsüm,
acıyla yoğrulmuş
boş avuntularla geçti…

Oysa erik ağaçlarıyla yüklü 
bir bahçe olsun isterdi göğsüm
varsın bir tek çocuklar taşlasın, koparsınlardı eriklerimi
varsın afacan bilcümle acıyla sızlasındı bedenim
ne işe yarardı yoksa yaşamışlığım,
köklerimden yapraklarıma kadar basamıyorsam kahkahayı?
ne işe yarardı
bu ellerimle tuttuğum külden bozma avuntuları
yüksek duvarların ardına uçuramıyorsa bir esinti?
ne işe yarardı
hâlâ göğsümü inciten bir muammadan
başını kaldıramıyorsa yaşamak söylenen şarkılar?
ne işe yarardı
insanım demek!
hâlâ kan tutan bir pencerede
bakamıyorsam gururla dünyaya?
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Yüksel Bulut

Oysa şimdi erik ağacı olmak vardı
bir de koşuşan çocuklar yanımda şimdi
ama işte bir ilmek sıkıyor boğazımı
dünya hoş karşılamıyor beni
yolunu değiştiriyor sevdiğim kadın bile
yüzündeki gülü koparıyor
gözlerine akşam iniyor
beni ah her nerede görse ah beni!
ben ki sunturlu dizeler sırtladım hep 
kamburu bundan sözlerimin…
ama işte bir ilmek sıkıyor boğazımı
hava şartlarına muhalif iri yağmur tanesi…
bir bulut kusuyor beni
kesmezse gece acıyıp da bir yıldız ipimi
salınacağım ben de ömrümce
dizlerimi tutup çekiştireceğim karnıma
yer çekiminin katılarak güldüğü yerde
tiksinecek ayaklarım
ayaklarının değdiği yerde hep insana...
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Yüksel Bulut

kalın pardesüler örteceğim sesime
mektup yazacağım bir kez olsun kendime
duymayacak dünya sesimi
olsun, duymasın 
irin var benim sesimde,
dünyanın şakaya aldığı bir lisanım ben
bir ek, 
kendinden önce gelen hiçbir sözcüğe yakışmayan…
sanmam ki başka bir dilde döneceğim bir gün
yeni bir dili keşfedemeyecek kadar yorgunumdur çünkü
hem göğsüm acıyor
çocuklar da büyür o vakte
eriğin de mevsimi geçer
kış gelir yanar anılar da 
tutuşur bacalarda
üşür,
ekvatorda yaşamak bile

Göğsüm acıyor
uzun bir iç çekiş öncesi… ]
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Ekrem Müf tüoğlu

Aylar, Yıllar, Yıldızlar
ve Bir Beyaz Cüce
“bilmek diye bir şey var ve ne tarifsiz acılar 
âlemde bir bilmek kadar zor”

I
gün akar ve açılır bulutlar
ardında yazar unutulmuş sonbahar
kim bilir - ben bilmem - daha kaç kere olacak
gökte sığınmış kuşaklar

baktığımda gördüğüm ya ayrılık ya vuslat
doğada insana mı mahsus kavuşamamak

II
sen
ve sen
ve tüm senler
ve gökte kaybolmuş yıldızlar

bir gün ayınca tüm sarhoşlar ve tabî sarhoşlar
belki yıllar geçer belki eski yıldızlar
ve kim bilir hepsi birer sarhoşa kul olur
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Ekrem Müf tüoğlu

sarhoşlar - sonra zaman ve ben
yıllar ve yıldızlar yuvalanmış
gözüm yok hiçbirinde ve yuvalarda

* * *

‘dur! buradan sonra hem dua var hem ümit
bismillahirrahmahirrahim’

sen
ve sen
ve tüm senler
ve bir de ben

‘amin’

yıldız değil amenna
ama çıkar bir beyaz cüce
cücelerin de hatrı geçer şu koca evrende
bir gün gökte sığınmış kuşaklar
yağmurun peşine doğan cüceden de çıkar ]
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Mücahit Karapınar

Gizemin (B)ölümü
Bir bölümünü atmadım sana yazdıklarımın 
Çünkü üşürdün 
Ve gene buz keserdim Eylül akşamlarında 
Hasretin aksanını ezber ederdim 
Sarılırdım sözlerimle yalnız ısıtmak için 
İmkânı yoktu bilirdim 
Gene de demek isterdim 

Bir bölümünü atmadım sana yazdıklarımın 
Çünkü yanardın 
Ve gene göğsümde olmazdı narin ellerin 
Usanırdın
Kıvranırdın 
Kalbin sancırdı, çağırırdın 
İmkânı yoktu bilirdim 
Gene de koşmak isterdim 
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Bir bölümünü atmadım sana yazdıklarımın 
Çünkü ağlardın 
Ve gene yaşların içimi titreten eşsiz bir yanardağa dönerdi 
Bir gece vakti 
Tepeden tırnağa ateş alırdı tenim 
İmkânı yoktu bilirdim 
Gene de uçmak isterdim

Bir bölümünü atmadım sana yazdıklarımın 
Çünkü gülerdin 
Ve gene gün doğardı kirpiklerimde 
Rağmenlere inat bizi sezerdim 
Düşler
İsimler 
Anılar
Birliktelikler;
(İbadetler, şükürler, hamd edişler)  
Gülüşünle tümünü tekrar dinlerdim 
Ufkum açılırdı 
Sabretmenin kıymetini hesap ederdim 
İmkânı vardı bilirdim 
Gene dua ederdim 

“Bir bölümünü atıyorum sana yazdıklarımın…”  ]
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Zeynep Gül Akgöz

Gönlüm Hüzne
Gebe Bu Gece
bugün gurbette oluşumun ilk günü değildi
birkaç kendini bilmez adam ve
kaba yontulmuş soğuk binalar yüzünden
bedenime hapsettiğim çığlıkların
çıkılmaz odalar yarattığını, öğret bana

şimdi açsam da gönlümü, ta içeri girse bir peygamber
İsa gibi öpse tüm yaraları, merhem olsa morluğa

sokağı aydınlatan lambaların, gözlerime yaptığı ihanet
ancak beni karanlıkta bırakarak gerçekleşebilirdi
dün söylediğim şarkı, yine bugün ezberimde değildi
balıkçılar ve deniz arasındaki aşkı
sadece balıklar bilebilirdi

bugün benim gurbetimin belki de son günüydü
dün tutulan eller, bugün kesilmeliydi
umursuz ve şuursuz adamlar
soğuk kış geceleri, ellerinde ekmek
eve dönerken
kalplerinde bu hüznü, hissedemezdi.

 buğulu gözlerin bakışlarını mezarlıktaki ölüler mi öpecekti?
ah! diyorum, içten bir nefes ve yeni baştan. ]
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£
Ah Lamia yine aynı şeyi yapıyor-
du. Bir türlü vazgeçmemişti bu 
esrardan. Ne vardı o küçük çirkin 
çekmecede? Her defasında açıp 

özenle siler, içine bir şeyler tıkıştırır ve kilitlerdi. 
En yakınıydım oysaki defalarca sormama rağmen 
hiç cevap vermemişti. Mektebe giderken de böy-
leydi fakat artık büyümüştük yine de vazgeçmedi 
bu çocuk meşgalesinden. Hem atsaydı ya şu eski 
şeyi, solmuş pembe boyası, çirkin siyah kulpu ve 
o içinde dünyaları saklıyormuşçasına tam ortada 
duran siyah anahtar deliği. Eskiydi işte, her şe-
yiyle eski. Bazen çekmeceyi açarken yakalardım 
onu, yüzünü nedensiz bir gülümseme ve elleri-
ni garip bir telaş sarardı. Çekmeceden şıkır şı-
kır sesler gelirdi ve görebildiğim kadarıyla eski, 
yazıları solmuş kâğıtlar biriktiriyordu. Lamia idi 
işte bildiğimiz Lamia, sır dolu gözleri bazen imalı 
sözleriyle aslında bambaşka biriydi o. Fazla seve-
cendi bir kere. Şu çirkin çekmeceye bile sevgiyle 
yaklaşırdı, canından bir parçayı sahiplenir, sever 
gibi davranırdı. Ne yaparsa yapsın kızamıyordum 
ona. Ah koca gözlü kız ne yapmıştın bana! Anlam 
veremiyordum. Bazen ondaki yerimi, çekmece-
den bile aşağıda hissediyordum. Bir yanı benden 
ölesiye kaçarken sanki bir yanı da... Ne bileyim 
işte öyleydi. Kararlıydım, o çekmecede ne oldu-
ğunu öğrenecektim. O gece Peyker Hanımların 
konağında kadınlar toplanacaktı. Konaktaki bü-
tün kadınlar davetliydi, Lamia da öyle. Sonunda 

açacaktım o çekmeceyi fakat bilemezdim o çek-
mecenin yüreğime ateş salacağını, bende uyuyan 
o duyguları uyandıracağını, hiç sevmediğim o 
çekmece anlam veremediğim duygularımın ceva-
bı olacaktı. Bir başkaydı o gece Lamia, gözerinde 
hüznün en güzel hâli vardı sanki. Tıpkı teyzemin 
son günündeki hâliydi ve ondan yadigâr kalan 
kolyeyi takmıştı. Peri kızı gibiydi. Ellerim terli-
yor, ona baktıkça kalbim yerinden çıkacakmış 
gibi oluyordu. Bahçedeki incir ağacının altında 
yakaladım onu. Nedensizce sarıldık birbirimize, 
bütün vücudumu geride tutmak isterken ellerim 
benden önce davranıyordu tenine dokunmak 
için sabırsızlanır gibi. Bu neydi Allahım, içimde 
deli taylar koşuyor bir yandan da ılık sular dola-
şıyordu. Uzun uzun baktım. Gülümsedi ve gitti. 
Odasına gidip anahtarı aradım. Koca gözlü kızın 
yerinde olsam nereye saklardım diye düşündüm. 
Çocukluktan oynadığımız bir oyun vardı. Birbiri-
mizin eşyalarını saklar sonra da gözlerimizi ka-
patıp, hissettiğimiz yöne doğru giderek bulmaya 
çalışırdık. Kendi kendime oynadım oyunumuzu. 
Gözlerimi açtığımda başucunda duran, tahta-
dan oyarak yaptığım küçük kutu vardı karşımda. 
İçinde ise işleme yapmaya başlarken deneme ol-
sun diye baş harflerimizi işlediği mendil ve ona 
sarılı anahtar. İşe yaramıştı işte. Heyecanlanmış-
tım. Hemen sonra çekmecenin başına koştum. 
Nihayet yılların sırrını çözmeye vakıf olacaktım. 
Sonunda açmıştım. Bunlarda nesi! Kırmızı büyük 

Lamia’nın Çekmecesi
Gözlerimi açtığımda başucunda duran, tahtadan oyarak yaptığım küçük 

kutu vardı karşımda. İçinde ise işleme yapmaya başlarken deneme 
olsun diye baş harf lerimizi işlediği mendil ve ona sarılı anahtar.
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Gülnihal Erden
bir mendil ile örtülüydü üzerleri. Mendilde koca-
man harflerle Fatih yazıyordu. Adımı işlemişti. 
Yarısı yanmış, mürekkebi akmış, yıpranmış bir 
sürü mektup vardı. Hepsi bana yazılmıştı fakat 
hiçbiri ulaşmamıştı. Zaten ulaşsın diye de yazıl-
mamıştı.

Delirecek gibi oluyordum. Kalbimin sesi Gül-
hane’den duyuluyor olmalıydı. Birlikte topladığı-
mız çiçekler, renkli taşlar, ona verdiğim ilk kitap 
ve ufak tefek birkaç şey daha. Ne kadar körmü-
şüm, yıllarca benden sakladığı yine benmişim 
meğer. Anlatamadıklarını şu küçük çekmeceye 
emanet etmiş. Bazen bana küsmüş, kendi kendi-
ne barışmış. Diğer kızlarla olan münasebetleri-
mi yanlış anlayıp kıskanmış. Ah Lamia içimdeki 
yangının sebebi senmişsin, meğer ben seni bek-

liyormuşum. Artık sonsuz vuslat bizi bekliyordu. 
Fakat içim yanıyordu. Ben bütün bunlarla baş 
etmeye çalışırken dışarıdan acı acı çığlıklar yük-
seliyordu. İrkildim fakat kalkamadım. Sonra bir 
feryat, Lamia... Koştum. Deli gibi koştum. Kala-
balığın başına toplandığı kişi sen olma diye, Al-
lah’a yalvararak koştum. Göğsündeki kör bıçak 
sonumuz olmuştu. Başta, sevmediğim o çirkin 
çekmece sonra da boynundakini almak için seni 
benden alan o katil, içimde hiç sönmeyecek bir 
yangının başlamasına sebep olmuştu. Senden 
sonra gözüm kimseyi görmedi, kalbim sevmedi 
başkasını Lamia. Yıllar geçti ben hâlâ o çekmece-
nin başındayım. Şimdi son kez başına geçtiğim 
bu çekmecenin yanında, ölürken bile yüzün te-
bessüm bırakıyor dudağımın kenarına.]

£
Kıvılcımlarla dolu dünyanın, 
ateş almaz gecelerinden bi-
rindeymişim. Simsiyah bir 
karanlığa kapatmışım gözle-

rimi. Sonra açmışım, yine karanlık. Karanlı-
ğın içinde bir başka karanlık daha. Karanlığın 
ötesi olur mu? Olurmuş. Girmişim içine o ka-
ranlık ötesi karanlığın. Ardımda bırakmışım 
bütün beyazlığıyla, mavisi, yeşili ve kızıllığıyla 
dünyayı. Annemin yüzü silinmiş gözlerimden. 
Sonra gözlerim, yüzümden silinmiş. Yüzüm 
parça parça dökülmüş, çirkinleşmiş. Sevdiğim 
bir kız vardı, çıkmış aklımdan. Her taraf uçuk 
mavi, kalın kalın ateşlerle dolmuş.

Sonra uyandım rüyadan. Saat on iki. Bir 
dağ başı sessizliği çökmüş kulaklarıma. Ağ-
zım kurumuş, yüreğim kurumuş. İçimde ko-
caman bir uçurum tedirginliği. Kalkıp bir si-
gara yaktım. Dayadım musluğa ağzımı. İçtim 
kana kana. Sonra yeniden uyumak istedim. 
Uyku tutmadı. Televizyon falan da sarmadı. 
Baktım olacak değil, ateşten kaçar gibi dışarı 
attım kendimi. Karanlığın üstüne üstüne yü-
rümeye başladım. 

Görmeden geçtim ana caddeyi. Kara kara 
perdeler çekilmiş pencerelerle dolu bir sokağa 

daldım. Nefes kesen bir sessizlik vardı havada. 
Binaların tuğla tuğla birbirine tutunduğu, kur-
şun rengi, puslu bir sokaktı burası. Yol boyu 
paslı çöp tenekeleri ve ekşi ekşi kokan kuru-
muş hayvan pislikleriyle doluydu. Kaldırım 
taşları olduğu gibi çatlak ve ıslanmıştı. Yağ-
mur yoktu havada. “Neden” diye düşündüm. 
“Neden bu ıslaklık?” Düşüne düşüne yürüme-
ye devam ettim. Sonra dar ve daha başka bir 
sokağa sönmüş bir sigara gibi düştüm.

Oturdum yol üstünde bir taşa. Ellerim yap-
rak yaprak tütüne sarıldı. Dumanıyla üfledim 
her şeyi: başımın içinde taşıdığım bütün hatı-
raları, bütün hüzünleri, bütün korkuları. Ol-
duğu gibi çıkarıp attım aklımdan. Bir fotoğraf 
gibi durdu bütün görüntüler. Zaman bile dur-
du. O esnada hareket eden tek şey: kalbimdi. 
Neden sonra bir elma gibi kızarmaya başladı 
ufkun bütün çizgileri. Uzun uzun apartman-
ların ayrıldığı, küçücük bir aralıktan gördüm 
gökyüzünü. Yıldızlar sönmüş, ay soluklaşmış. 
Minarede ezan sesi. Anladım ki bir hayli zaman 
geçmiş buraya geleli. Hiç kımıldamamışım. 
Peki, ne oldu, nasıl geçti bunca saat? Bilmiyo-
rum. Belki de hâlâ bir rüyanın içindeyim. ]

Rüya Mesut İlkay Yanık
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£
Hususî olarak da Safi’nin “Tak-
dim” kısmındaki diline değin-
mek gerekiyor. Kitabı soğuk ve 
tek düze bir akademik dille kale-

me almamış. Bilâkis akademik ve bilimsel dilini 
koruyarak sorulara cevap arayışını bizlerle sohbet 
eder gibi anlatmış.

Polat Safi’nin yayına hazırlamış olduğu İstih-
barat Savaşları Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Lüb-
nan’da Casusluk Faaliyetleri adlı kitap Kronik’ten 
Temmuz ayında yayımlandı. 424 sayfadan müte-
şekkil olan çalışmada, Polat Safi’nin aslı neşre-
dilmiş olan bu kitap hakkında araştırmalarını ve 
tetkiklerini içeren bir “Takdim” yazısı bulunuyor. 
Bu takdim yazısında Safi, kitabının içeriğindeki 
çelişkilerden yola çıkarak bu kitabın yazarının 
kim olduğuna ve kurmaca bir metin olup olmadı-
ğı sorusuna cevap arıyor.

Hatıratın yazarının kim olduğu yönünde ya-
pılan araştırmalar aynı zamanda bir tarihçinin 
metodolojik olarak izlemesi gereken yöntemi 
de tarif ediyor. Burada Safi, hatıratın yazarının 
o dönemde bahsi geçen yerlerde olmadığını 
tespit ettikten sonra hatıratın kime ait olduğu 
araştırmasına başlamış. Bu sırada da hatıratın 
bazı bölümlerinin, o dönemde adı geçen pa-
şaların hatıratlarından intihal olduğunu tespit 
etmiş.

Hususî olarak da Safi’nin “Takdim” kısmın-
daki diline değinmek gerekiyor. Kitabı soğuk 

ve tek düze bir akademik dille kaleme almamış. 
Bilâkis akademik ve bilimsel dilini koruyarak 
sorulara cevap arayışını bizlerle sohbet eder gibi 
anlatmış.

25 bölümden müteşekkil olan eserin sonun-
da bir de hatıratın yayınlandığı dönemde gelen 
okur mektuplarının bulunduğu bir ek bölüm yer 

İstihbarat Savaşları
Hususî olarak da Saf i’nin “Takdim” kısmındaki diline değinmek gerekiyor. Kitabı soğuk 

ve tek düze bir akademik dille kaleme almamış. Bilâkis akademik ve bilimsel dilini 
koruyarak sorulara cevap arayışını bizlerle sohbet eder gibi anlatmış.
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almaktadır. En sonda hatıratta adı geçen şahıs ve 
yerlerin fotoğrafları geniş bir şekilde bulunuyor. 
Bunlarla birlikte Safi, çeviriye açıklayıcı dipnotlar 
ekleyerek okurun işini kolaylaştırmış. Hem kav-
ramların bugünkü karşılıkları verilmiş hem de 
hatıratta yer alan bilgilerin tetkiki eklenmiştir. 
Ayrıca Hicrî ve Rumî takvim tarihlerinin yanında 
Milâdî takvime göre tarihlerinin eklenmesi, oku-
yucunun metni zihninde daha iyi kavramasını 
sağlamış.

Henüz eserin başında, Fuad Meydânî’nin yaz-
mış olduğu “Arapçaya Çevirenin Önsözü” kıs-
mında Safi’nin, değinmiş olduğumuz açıklama-
larından biri yer almaktadır. Burada Meydânî’nin 
intihallerinin yanı sıra hatırat uydurduğu da oku-
ra gösteriliyor.

“Öte yandan, Osmanlı Ordusu Arap Beldelerinden 
Nasıl Çekildi adındaki İkinci kitap (...)” (s. 39) bu 
alıntıda kitabın ismine bir not düşen Safi, şu açık-
lamayı yapmaktadır: “Fuad Meydânî, bu hatıra-
tın Mersinli Cemal Paşa’ya ait olduğunu ileri sürer. 
Halbuki Bahriye Nazırı ve Dördüncü Ordu Komutanı 
Cemal Paşa ile karıştırılmaması için ‘Küçük Cemal’ 
olarak da anılan Mersinli Cemal Paşa’nın yayımlan-
mış herhangi bir hatıratı bulunmamaktadır. Küçük 
Cemal Paşa, Keyfe Celet el-Kuvvâtu’t-‘Usmâniyye ‘an 
Bilâdi’l-Arab, çev. Fuad Meydânî (Beyrut: el-Ahrar, 
1932).”

Bu gibi dipnotların yanı sıra okur için mese-
lenin daha iyi anlaşılması adına açıklayıcı dip-
notlar da eklenmiştir. “Yazarın Girişi” başlıklı 
bölümde yer alan: “Öte yandan, Hürriyetin İlanı’n-
dan [23 Temmuz 1908] sonra dahi jurnalcilik ve is-
piyonculuk faaliyetleri azalmamıştı. Aksine, önceden 
sadece Sultan Abdülhamid’e hizmet eden casuslar jur-
nal dairesini genişletmişlerdi: Kendi içlerinde gruplara 
ayrılarak çeşitli şahıslara özel hizmet veren casuslar, 
merkezi idare temsilcilerinin eline geçen jurnalleri bu 
şahıslara iletmeye başlamışlardı.” Buradaki köşeli 
parantez içerisindeki tarih Safi tarafından ek-
lenmiş ve en sonda okuru bilgilendirici bir dip-
not bulunmakta. Bu dipnotta Safi: “Hafiyelik, II. 
Meşrutiyet’in ilanından bir hafta sonra, 30 Temmuz 
1908’de yayımlanan bir kararname ile ilga edildi. 
Buna karşın, hafiyeliğin en önemli merkezlerinden 
Zaptiye Nezareti kapatılmadı ve bir süre daha ıslahı-
na çalışıldı.” bilgisini vermektedir. Bunun gibi 
açıklayıcı notlar, okuyucuyu daha ileri okuma-
lar için de yönlendirmektedir. ]
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£
Konuralp Ercilasun’un Türk Ta-
rihinde Asya Hunları Birinci Hâki-
miyet Dönemi adlı kitabı Dergâh 
Yayınları tarafından Eylül ayında 

neşredildi. 322 sayfalık bu kitap, Çin kaynakla-
rını merkeze alarak Asya Hunlarının MÖ 209 ile 
MS 11 seneleri arasındaki tarihini, siyasî ilişkile-
rini ve sosyal yaşamını inceliyor.

On bir bölümden oluşan eserin aynı zamana 
birinci bölümü olan “Giriş: Çin Kaynaklarının Ni-
teliği” adlı bölümde Ercilasun, Asya Hunları tarihi-
nin ana kaynakları olan Çin yıllıklarının bir değer-
lendirmesini yapmaktadır. Burada Çin yıllıklarının 
Hunlar hakkında verdiği bilgilerin efsanevî olma-
sına işaret ederek kaynaklara nasıl yaklaşılması ge-
rektiğini izah etmiştir. “Çin Kaynakların Göre En 
Eski Atalarımız” başlıklı ikinci bölümde efsanevî 
devirlerden Hunların kayıtlarda ilk geçtikleri zama-
na, yani MÖ 4. yüzyıla dek olan süreç anlatılmak-
tadır: “Tang ve Yü’den önce Dağ Rong’ları, Şien-yün’ler 
ve Hun-yü’ler kuzey sınırlarında otururlar, otlakları takip 
ederek hayvan yetiştirir ve yer değiştirirlerdi.” (s.20)

Üçüncü bölüm Hunların “Şiung-nu” tabiriyle 
Çin kaynaklarında yer almasıyla başlıyor. Bu bö-
lümde MÖ 318 senesi itibariyle bozkırda bir Hun 
devletinin varlığından bahsedilebileceğinin altını 
çizen yazar, hadiselerin Çin merkezli nakledildi-
ğine değiniyor. Hunların bilinen ilk hükümdarı 
olan Tuman’ın döneminde, Çinlilerin Hunlara 
karşı kazandığı topraklardan sonra kazanımları-

nı sağlamlaştırmak ve topraklarını koruyabilmek 
için önceden inşa ettikleri parça setleri birleştir-
me yoluna gittiklerini anlatıyor.

“Hunların Yükselişi ve Dünya Hâkimiyeti” 
başlıklı dördüncü bölümde, Motun dönemiyle 
birlikte Hunların yükselişe geçtiği ve bir dünya 
hâkimiyeti telâkkisine sahip olmaya başladıkları 
belirtiliyor. Tanrıkut unvanlı Motun’un, Çin İm-
paratoriçesine evlilik teklifi de ayrı bir altbaşlıkta 
inceleniyor. Motun’un bu teklifle Çin üzerinde 
hâkimiyet iddia etmek isteği onun bozkırda iyi 

Türk Tarihinde Asya Hunları:
Birinci Hâkimiyet Dönemi

Hunların kültür ve teşkilât yapısı hakkında bilgi veren Ercilasun, on birinci bölümü de 
Hunlar hakkındaki müstakil meselelere ayırmıştır. Buradaki hususî konular aynı zamanda 

yazarın daha önceden yayımlamış olduğu bildiri ve makalelere dayanmaktadır.
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bir asker ve komutan olmasının yanı sıra diplo-
masi konusunda da başarılı bir hükümdar oldu-
ğunun göstergesidir. Beşinci bölümde de Mo-
tun’dan sonra oğulları ve torunları zamanında 
Asya Hunlarının dünya hâkimiyeti dönemi ele 
alınmaktadır. MÖ 174-101 seneleri arasını kapsa-
yan bu dönemde Hunlara karşı Çinliler ancak MÖ 
119’da sınırlı bir kazanım elde edebilmişlerdir.

MÖ 101-60 seneleri arasındaki dönemi kapsayan 
altıncı bölüm Hunların, Çin karşısında zayıflamaya 
başladığı dönemi incelemektedir. MÖ 101’de Çin’in 
Fergana’yı ele geçirmesi, Doğu Türkistan coğrafya-
sında Hunlara karşı rakip olmalarını sağlamıştır. 
“Hâkimiyetin Usulsüz Değişikliği ve Bölünme” adlı 
yedinci bölüm MÖ 60-53 seneleri arasındaki döne-
mi ele alırken, Asya Hun Devleti’nin çözünmeye gi-
den sürecini ele alır. Cı-cı Tanrıkut’un Çin ile olan 
mücadelesi, Çin kaynakları ne kadar gölgelemeye 
çalışsa da kahramanca bir savaştır. Ercilasun, bura-
da tekrardan Çin kaynaklarının nasıl değerlendirile-
ceği üzerine tahlil yapmaktadır.

Hu-han-ye Tanrıkut’un Çin’e sığınmasıyla 
başlayan sekizinci bölüm, aynı zamanda Hun-
lar için de vassallık döneminin başlangıcıdır. 
Ercilasun, MÖ 53-8 senelerindeki bu dönemde 
Hunların vassallık statüsü üzerine incelemelerde 
bulunmaktadır. Hu-han-ye Tanrıkut’un Çin’e ge-
lişinden ve yapılan törenden bu bölümde detaylı 
şekilde bahsedilmiştir. Dokuzuncu bölümde de 
bu vassalığın sona erişi ve Hunların tekrar As-
ya’da hâkimiyet sahalarını genişleterek yüksel-
meleri ele alınmıştır. MS 11 senesine kadar devam 
eden bu süreç ile birlikte Asya Hunlarının “birinci 
hâkimiyet dönemi” de sona erer.

Onuncu bölümde Hunların kültür ve teşkilât 
yapısı hakkında bilgi veren Ercilasun, on birinci 
bölümü de Hunlar hakkındaki müstakil meselelere 
ayırmıştır. Buradaki hususî konular aynı zamanda 
yazarın daha önceden yayımlamış olduğu bildiri ve 
makalelere dayanmaktadır. Bu bölümün haricinde 
son olarak kitap içerisinde yer alan harita ve tablola-
ra değinmek gerekmektedir. Haritalar, Asya Hunla-
rının yaşadıkları coğrafyayı okurun daha iyi anlama-
sını ve yer isimlerinin tarihî coğrafyasının zihninde 
oturmasını sağlamıştır. Hanedan soyu üzerine ha-
zırlanmış tablolar taht mücadelelerindeki silsilenin, 
hâkimiyet sembolleriyle yapılan ihsanlar da döne-
min teşrifât algısının daha net şekilde anlaşılmasına 
yardımcı olmuştur. ]
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