


Sevgili Genç Sanat okuyucuları,

R
amazan ayını yarıladığımız şu günlerde ön-
celikle yaklaşan Ramazan bayramınızı tebrik
ederiz. Fark edeceğiniz üzere haziran sayımız

önceki dört sayımızdan daha hacimli ve renkli. Öyle
ki ay sonuna kadar size eşlik edebilecek bir sayı
olduğu kanaatindeyiz. 

Bu ayki sayımıza Ali Ayçil röportajı ile başlıyoruz.
Kendisi de genç bir şair olan Mert Can Aksoy’un ha-
zırlamış olduğu sorulara Ali Ayçil içtenlikle cevap
veriyor. Son şiir kitabı olan Bir Japon Nasıl Ölür
odağında ilerleyen röportajın arşivlik olduğunu söylemek
mümkün. Muhammed Ali Polat’ın, Calabur Gölü’nde
başlayan hikâyesini gerginlikle takip edeceksiniz. Zeynep
Nur Tiryaki, Yarım Kalan Hikâye’siyle bizleri sıcak bir
kitapçıya davet ediyor. Puslu Öyküler Atlası’nda yeni
bir rota: Ali Oktay Özbayrak, bu sefer dümeni Adam
Johnson’a kırıyor. Özellikle genç hikâyeciler için farklı
bir bakış açısı oluşturuyor. Önceki sayılarımızda olduğu
gibi bu sayımızda da şiir bölümünün açılışını Mert
Can Aksoy Şiir İçin Şiir yazısıyla yapıyor. Ömer Faruk
Yazıcı, Ömer Üzümcü, Bâlâ Ceylan, Ahmet Alparslan
Aktaş, Gül Yıldız Ermiş ve Ömer Faruk Utar şiirleriyle
bizlerle eşlik ediyor. Yelda Nur Özer ise Okur ve
Fildişi Kule yazısıyla, okurun gizli dünyasına bir kapı
aralıyor. Hilal Özcan, gözlerimizden ve belki de gö-
nüllerimizden de ırak olan Kaşkay Türkleri üzerine
eğiliyor. Kaşkayların kısaca tarihine değindikten sonra
kültürlerini ve edebiyatlarını bizlere tanıtıyor. Böylelikle
uzakları yakın ediyor. Ahmet Şimşek’in, Oltamda Yu-
sufçuk hikâyesi ile dışarıdan mutlu görünen bir ailenin
iç çatışmasına tanık oluyoruz. Ardından Selami Özkan’ın,
Oğuz Atay’a yazmış olduğu samimi ve içten mektup
bizleri karşılıyor. Bir lise talebesi olan Atakan Yanık,
Gerçekliğin Kapısı denemesiyle yer alıyor. Gezi yazarımız
Merve Köken, bu sefer bizleri bir ilkokula götürüyor.
Buradaki öğrencilerle yaşadığı anları bizlerle paylaşıyor.
Gülsüm Kuş ise yakın zamanda çıkmış olan Abidin
Dino’nun Toplu Yazıları kitabını bizlere tanıtıyor. Fe-
rahfeza, Okuma ve Yazma Hikâyeleri’ni inceliyor. 

Bu ay da çok renkli ve dolu bir sayıyla sizlerleyiz.
Herkese keyifli okumalar dileriz. ❰
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G
eçenlerde bir sohbet
sırasında çok sevdiğim
bir ağabeyim durup

dururken “Türk şairleri kadar
utanmaz bir topluluk daha yok-
tur” diye bir cümle kurdu. Biraz
şaşkınlık fakat çokça merakla
nedenini sorduğumda ise “İnsan
nasıl olur da Yunus Emre’den
sonra şiir yazmaya utanmaz.”
dedi. Siz de geçtiğimiz aylarda
çıkan “Bir Japon Nasıl Ölür”

adlı şiir kitabınızda “Bir panayır

yeri ki akla ziyan / Yunus bile

cüzdanda iki yüzlük bankınot”

dizelerini yazıyorsunuz. Soh-
betimize başlarken büyük oza-
nımızın ismini anmak istedik.
Sizin Yunus’unuz kimdir, Yunus
şiiri size bir şair olarak ne söy-
ler?

Şimdi biz, Yunus Emre’yi
çok değişik zamanlarda çok de-
ğişik vesilelerle sürekli anıyoruz.

Öncelikle bugünkü konuştu-
ğumuz Türkçemizin senedi Yu-
nus Emre’dir. İkincisi bir der-
vişin nefesinden, imbiğinden
Türkçeye daima bir ter ü tazelik
kazandırmıştır ve Türkçe ile
kapitalizm yapılamaz, Türkçe
ile kötülük yapılamaz. Bu da
Türkçenin bir anlamda Yunus
tezgâhından ya da Yunuslar
tezgâhından örülerek gelmiş
olmasıyla ilgilidir. Cemal Sü-
reya’nın da söylediği gibi Yunus
Emre, Türkçenin süt dişleridir.
Bundan dolayı biz tabii ki bir
Yunus pınarından sürekli na-
siplenen insanlarız. Sadece şa-
irler değil, bugün Türkçeyi ko-
nuşan her insan ve Türkçe ko-
nuşmaya başlayan her çocuk
dilini Yunus pınarına uzatır.
Dünyada da bir derviş ozan
tarafından ilk senedi ortaya çı-
karılmış bir dil de kolay kolay

yoktur. Bu söylediğimiz kuş-
kusuz Türkçeyi Yunus icat etti
anlamında değil ama Anadolu
Türkçesinin ilk temiz, halk ara-
sında kabul görmüş ve zamanla
yazılı hâle gelmiş metinleri Yu-
nus’ta olduğu için Yunus’un he-
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pimizin kalbinde ayrı bir yeri
var. Anadolu’da biz Türk şair-
lerinin dil atasıdır. Yunus’un
hem Türkçe hem hayatımızla
ilgili başka imaları da vardır ve
bu imalara da dikkat etmek ge-
rekir. 

✎ Edebi hayatınıza peş peşe

çıkmış iki şiir kitabıyla giriş

yapıyorsunuz. Ardından ise

uzunca bir süre hikâye ve de-

nemeler yazıyorsunuz. Şimdi

ise tekrar okurunuzun karşısına

bir şiir kitabıyla çıktınız. Bu

çok sesli, edebî kişiliğinizin içe-

risinde siz kendinizi nasıl ko-

numlandırıyorsunuz? Kendinizi

bir şair olarak konumlandırdı-

ğınızı rahat bir şekilde söyle-

yebilir miyiz?

Şunu bir kere söylemek la-
zım. Türk edebiyatında şairler
şu ya da bu nedenle şiir dışında
çok değişik metinler daima
ürettiler. Bu bizim edebiyat ge-
leneğimizde zaten olan bir şey,
yani modern Türk edebiyatını
Tanzimat sonrasından başla-
tırsak Namık Kemal’lerden iti-
baren şairlerin düz yazıları var-
dır, bu Sezai Karakoç’ta da var-
dır, Cemal Süreya’da da vardır,
İsmet Özel’de de vardır. Bak-
tığımızda birçoğu, denemeler
ve farklı düz yazı türlerinde
yazmışlardır. Hikâyeleri olanlar
vardır, mesela Cahit Zarifoğ-
lu’nun hem hikâyeleri hem ro-
manları vardır. Bir kere bunlar
bir şairin zaman zaman şiir dı-
şında yazabileceği şeyler. İlk
kez bende olan bir şey değil
ama şu var ki benim özellikle
denemelerim ve Sur Kenti Hi-
kayeleri güncel okuru çok ya-
kaladı. Bu tür kitaplar çevre-
nizdeki okur sayısını arttırdığı

için onlar size daha çok deneme
ve hikâye yoluyla bağlandıkları
için sanki şiir ikinci plandaymış
gibi. Oysa merkezimizde daima
şiir var, şiir edebiyatın bir türü
de değildir, edebiyatın türü ola-
rak mecburen sırf incelemek
yapmak, konuşabilmek için sa-
yıyoruz ama şiir, tamamen on-
tolojik bir iştir ve bundan dolayı
bir insanın şairliği söz konu-
suyken merkeze başka bir şey
koyması söz konusu değil. Şiir
bizim merkezimizdedir, ne ka-
dar nasip oldu ne kadarını ya-
pabildik o ayrı bir tartışmadır.
Şiirden arta kalanlarla, asıl mal-
zemeyi yonttuktan sonra arta
kalanlarla da düz yazıyı inşa
ediyoruz diyelim.

✎ “Uluorta konuşulan belli ki

benim yazgım” diye başlıyor ki-

tabınız. Peki, nedir bu konuşu-

lan? Geriye dönüp baktığınızda

yazgınız için neler söyleyebi-

lirsiniz?

Ben bir Türk’üm bir kere,
bu önemli bir şey. Tırnak içe-
risinde özellikle söylemek is-
terim. Hem kişisel olarak
Ali’nin yazgısı hem de bir bütün
olarak Türklerin yazgısı benim
için kıymetli. Burada aslında
ima ettiğim şey şu: hayat, hep
başkalarının yazgıları üzerine
konuştuğumuz, inşa ettiğimiz
bir dil atölyesine benziyor. Belki
de şiir yoluyla biz kendimize
dair esaslı bir resim vererek bu
tür konuşmaları anlamsız hâle
getiriyoruz. Çünkü başkaları
konuşmaya başladıklarında yo-
rumlamaya da başlarlar ve birisi
hakkında konuşma birisini aynı
zamanda yorumlamaktır. Göz
bile baktığı anda yorumlar. Şiir,
bize yönelik her türden yorum-

layışın, her türden bakış farkının
devre dışı bırakıldığı, bize ait
en sahici fotoğrafı kendimizin
gösterdiği bir şey. Şair bir kez
bunu söylediğinde artık hak-
kında bir şey söylemenize gerek
yok. İşte ben buradayım ve ko-
nuşuyorum. Bu bir anlamda şi-
irle verdiğimiz fotoğrafın bize
ait en sahici fotoğraf olduğunu
ima eden bir giriş. Türklerle
alakası ne? Türkler kendilerini
çok az anlatabilmiş, kendileri
hakkında çok fazla yorum ya-
pılmış bir millettir. Onun için
şiirsiz kaldıklarında külliyen ro-
talarını şaşırabilirler. Biz onun
için aynı zamanda bir şiir me-
deniyetiyiz. Ahmed Yesevi’den,
Yunus’a ve bugünkü şiirin iyi
şairlerine kadar. Türklerin tarihi
mi Türkçenin tarihi mi derken,
Türkleri tarihte ayakta tutanın
Türkçe olduğunu, Türkçeyi de
ayakta tutanın şairler olduğunu
ve şairlerin bu milletin bütün
o sayısız tarihi vuruşma ve göç
hikâyeleri içerisinde bu milletin
ruh asaletini şiir yoluyla teneffüs
ettiğimizi de akıldan çıkarma-
mak lazım. Bize ait sahici bir
fotoğrafı da yine şiir veriyor. 

✎ Bir Japon Nasıl Ölür adlı

son şiir kitabınıza baktığımızda

yaşayan, modern, teknolojik bir

insan ile eski ve klasik insanın

el ele gezindiği görülüyor. Böyle

bir çatışmadan söz edilebilir

mi? Eğer edilebilirse bu çatışma

sizin şiirinizin neresindedir? 

Ben böyle bir çatışmaya belki
bir on yıl öncesine kadar ina-
nıyordum. Geçmiş ile gelecek
arasındaki çatışmaya. Şimdi
böyle bir çatışma fikrinin doğru
olduğu kanaatini kaybetmeye
başladım. Kuşaklar arasındaki
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çatışma dediğimiz şey daha çok
yaşlıların gençleri kıskanmasıyla
ilgili bir durum. Geçmiş ile
şimdi arasında çatışma dediği-
miz şey de her türden muhafa-
zakârlıkla ve geleceksiz kalmış-
lıkla geleceği inşa edenler ara-
sında bir çatışma gibi gözüküyor
bana. Gerçekte tarihin kendisi
de böyle, birisi doğru öbürü
eğri iki taraf arasında bir çatışma
yoktur. Tarih, bir zinciri öbür
zincire ekleyerek devam eder
ve bizler hatırlayıcılarız. Ben
şiir yoluyla varlığımla ilgili bir
şeyi hatırlarım, geçmişimle ilgili
bir şeyi hatırlarım ama hatır-
lamak da geçmişi bir şekilde
kendi zamanıma dâhil etmektir.
Bunu illa da bir gerilim, bir
kavga, bir geçmiş gelecek he-
saplaşması gibi telakki etmemek

lazım. Doğru tarih geçmişin
geleceğe akıtılabildiği bir tarihtir,
kendi doğallığı içerisinde. Bunu
biz Yahya Kemal’in “kökü mâ-
zide olan âti” fikrinde en sarih
şekilde zaten formüle etmiş du-
rumdayız. Tarih biraz da budur
aslında. 

Güçlü toplumlar dengeli bir
şekilde değişebilen toplumlardır.
Şimdi mesela Türkiye, son za-
manlarda ısrarla geçmişin büyük
hikâyelerinden bahsediyor, bu-
nun bir noktadan sonra tehlikeli
olduğunu düşünüyorum. Zi-
hinler “iyi geçmiş, kötü şimdi”
denklemi içerisinde, bu durum
gelecek inşa etmeyi engelliyor.
Oysa Mimar Sinan bugün ya-
şasaydı muhtemelen gökdelen
yapacaktı. Niye yapmasın? Mi-
mar Sinan zamanının vasıtala-

rıyla, zamanının kendisini gös-

terme imkânlarıyla kendisini

gösterecekti. “Bizim Mimar Si-

nan gibi mimarlarımız neden

çıkmıyor?” sorusu anlamsız ve

saçma bir sorudur. Bugün muh-

temelen Mimar Sinan kabili-

yetinde mimarlarımız da var

ama biz estetiği, mimariyi, şiiri,

düzyazıyı hep geçmişte yapılmış

büyük ve kıymetli şeyler olarak

telakki ettiğimiz için şimdiki

zamanı sürekli olarak küçültü-

yoruz ve kendimizi değersiz

hâle getiriyoruz. Çünkü şimdiki

zaman hepimizin katkısıyla inşa

olan bir zaman. Geçmişi bü-

yüttüğümüzde “Ben kendi za-

manıma bir katkıda buluna-

madım.” da demek istiyoruz

aynı zamanda. 
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✎ Kitabınızda derin bir acı

hissediliyor. Hatta “hangi kav-

şakta dursam çatallı bir acıyım”

yazıyorsunuz. Bir okurunuz ola-

rak böylesine derin bir acının

hemen yanında naif, bilgece bir

gülüşe sahip ironik bir dili de

görebiliyorum. Bu ironik dil si-

zin şiirinizde neyi temsil edi-

yor?

İroni acıyı hafifletmek için
giriştiğimiz yollardan birisidir
zaten. Yani keyfin ironisi olur
mu kuşkuluyum. Bizler bir bü-
tün olarak Türk şiiri, Türk şii-
rinin arka planı, Doğu-Batı ça-
tışması eksenindeki edebiyatı-
mız, genel olarak sırtını zaten
hüzne, acıya yaslamış bir ede-
biyattır. Biz bundan kendimizi
tam olarak kurtaramıyoruz. Bü-
tün büyüyen çocuklar, hayatın
içerisindeki herkes bu atmos-
ferin içerisindedir. İran’a gitti-
ğinizde oyun havaları bile hü-
zünlüdür ve Avrupa’dan Bal-
kanlara doğru geldiğinizde ve
Balkanlardan da Türkiye’ye doğ-
ru geldiğinizde birden istas-
yonlarda insan uğurlama bi-
çimleri değişmeye başlar, her
şey hüzünlü bir hâle bürünür.
Doğu coğrafyasının böyle bir
tarafı vardır. Benim şiirimde
acı ne kadar bireysel, ne kadar
toplumsal bunun çözümleme-
sini yapabilecek bir durumda
değilim ama çok mutlu bir
insan olmadığım kesin. Aynı
zamanda sizin söylediğiniz gibi
belki kendi kendimi yumuşat-
mak için bir humour bir ironiyi
sıkça kullandığım da vaki ve
bu da yapma bir biçimde değil,
içimde böyle bir arzu var. He-
pimizin içinde zaten birden
fazla karakter var bunlar yeri

geldiğinde ya bir metne ya da
hayat içerisinde değişik irtibat-
larda ortaya çıkıyorlar. Fakat
mutlu da şiir yazılabilir mi?
Bizi biraz da şiire çeken se-
beplerin bir kısmı tabii ontolojik
sebepler, bir kısmı dünyaya atıl-
mış olmanın getirdiği o yal-
nızlık, o şaşkınlık, o telaş, o
korku... Bir de dünyada bulun-
maktan duyduğumuz şu ya da
bu bir sürü huzursuzluk, bun-
ların hepsi zaten insanın içinde.
Şiir başka bir dile kaçmak istiyor
çünkü. Asıl insanın çektiği bü-
yük acı, konuştuğu dilin dışına
çıkamamış olmaktır. Mevcut
dil üzerinden de kendisini ifade
edemiyor. Biz şiir yoluyla bu
dile saldırıyoruz, hakikatimizi
başka bir şekilde ifade etmeye
çalışıyoruz. Bütün sızılar bir
dile mahkm olmaktan kaynak-
lanıyor, fiziksel şiddet dışında.
İçimizde sanki başka türden
konuşursak ve söylersek anla-
tabileceğimiz, rahatlayabilece-
ğimiz başka bir dünya, maveralar
var gibi. Onun için şiir, aslında
temel büyük sızı, konuşulan di-
lin dışına çıkamama sızısıdır.

✎ Peki, şunu diyebilir miyiz

şiir için, dil ile dile karşı yapılan

bir şeydir şiir. Böylece hep yenik

düşmeye mahkûm.

Evet, dili kullanarak dile karşı
yapılan bir savaş. Bunu sıkça
söylüyoruz. Şiir mevcut dili kul-
lanıyor, ham maddesini ondan
alarak ona karşı savaşıyor. Şunu
da akılda tutmakta fayda var.
Şiir zaten dilin kurduğu düzeni
bozma cesaretidir. Dünyada bü-
tün düzenler dilseldir, dil olarak
inşa edilmiştir. Dilde inşa edi-
lememiş bir şey hayatta da inşa
edilemez, öyleyse mahkûmlu-

ğumuz o dil mantığının dışına
çıkamamaktadır. Elimizde iki
büyük savaşçı var: Şiir ve müzik.
Bu savaşçılarımızı kaybettiği-
mizde dil, yani kültürün dili,
mantığın dili, matematiğin dili
sonsuza kadar egemen olacak.
Şiir ve müzik de kolay kolay
iflas edecek, yıkılacak gibi gö-
zükmüyor çünkü yeni insanlar
doğuyor. Bu doğan insanlar dil
tarafından tanımlanmamış bir
evrenin duygularıyla aramıza
katılıyorlar ve bundan dolayı
her genç şair dünyaya, bu dün-
yanın düzenine karşı büyük bir
saldırı yapar. Bu saldırı da dün-
yanın ömrünü uzatır. 

✎ 2016 yılında “Şair ve Patron”

başlıklı yazınızın sonunda yaz-

dıklarınızı hatırlatmak amacıyla

aynen aktarıyorum. “Kültür en-

düstrisi, kültürel iktidar, modern

devlet, modern şair vb. kavram-

ların şair/sanatçı - patron iliş-

kisinin yeni biçimleri olup olma-

dığını sorguluyoruz.” Bu yaz-

dıklarınız etrafında bir şeyler

söyleyebilir misiniz? Bugün bu

gibi kavramlar etrafındaki tar-

tışmalar göz önüne alındığında

Türk şairini nasıl konumlan-

dırıyorsunuz?

Sanatçı-devlet, sanatçı-ikti-
dar, sanatçı-otorite ilişkisi bu-
günün sorunu değil. Sanatçıların
büyük bir kısmı tarih boyunca
tembel insanlardı ve bugünkü
anlamda bir sanat endüstrisi
de olmadığı için bu insanlar
caizelere, hükümdarın kolla-
masına muhtaçtılar ya da ikti-
darın yerel temsilcilerine valilere,
konak sahiplerine... Bu da çok
normal bir şey sanat-iktidar
ilişkisinde sanatçıların tarih bo-
yunca önemli bir kısmı iktidar
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tarafından onaylanmak, iktidar
tarafından göklere çıkarılmak
istemiştir. Sanatçıyla iktidar
arasında doğal olarak birbirini
besleyen bir ilişki var. Eski şa-
irlere baktığımızda naat, mü-
nacat, kaside yazılıyor, dönemin
hükümdarına bir övgü vardır,
onu göklere çıkarır, bu bir ilişki
biçimidir. Övgünün dışına çık-
tığında ise boynunu veriyordu,
mesela Nef ’î boynunu verdi.
Bugün de kültürel iktidar bağ-
lamında tartışılan şeyler benzer
şeylerdir. “Devlet hangimize
destek olacak?” ya da “Devletin
kültürel imkânlarını hangimiz
kullanacağız?” tartışmasıdır. İdris
Küçükömer’in muazzam bulu-
şuyla Türkiye’de aslında solcular
sağcı, sağcılar da hep solcu ol-
dular. Asıl muhalifler sağcıydı,
solcular muhalifmiş gibi gözü-
küyordu ama iktidarda sol bir
parti vardı sürekli olarak ya da
Cumhuriyet Halk Partisi fikri
devletti aynı zamanda. Şimdi
ise tekrar artık o gerçek muhalif
olan sağ cenahtaki kesimler
devletle ve dolayısıyla devlet
imkânlarıyla buluştular, şimdi
de onlar tahrif edilmek isteniyor
ve çevremizde herkes ajan sa-
çıyor. Herkes projelerle uğra-
şıyorlar ve Ankara’da devletliler
tarafından şiirleri okunsun bek-
lentisi içerisinde olanlar da var.
Tüm bunlar geçmişte de böy-
leydi, şimdi de böyle, gelecekte
de böyle olacaktır. Ben Fuzû-
lî’nin hükümdarın gözüne gir-
mek, İstanbul’da kabul görmek
için yanıp yakındığı kanaatin-
deyim. Diğer şairlerin de saray
tarafından kabul görmek için
yanıp yakındıkları kanaatinde-
yim. Bu pek de anlaşılmayacak
bir şey değil.

Biraz önce geçmişten bah-
sederken şunu söyledik “Sanki
geçmiş bugünün kötülüklerin-
den arınmış bir alan gibi gö-
züküyor.” bunun için çok basit
bir formül verebilirim. Geçmişi
sağlıklı bir şekilde anlamak is-
tiyorsanız şimdiki zamanınızı
alın isimleri, giysileri ve evleri
biraz değiştirip geçmişe yapış-
tırın, işte geçmiş olduğu gibi
karşınızdadır. Bugün çok ahlaklı
ya da çok ahlaksız, çok iyi ya
da çok kötü diye tanımladığınız
insanlar geçmiş söz konusu ol-
duğunda kötü taraflarını bir
kenara atıp bize artık zarar ve-
remeyecekleri için sadece iyi-
leştirme yoluna gidiyoruz. Böyle
bir geçmiş yok. Hatta Uğur
Tanyeli mimarımız, kendisi de-
ğerli bir mimar ve eleştirmendir,
mimari ile ilgili şunu söylüyor:
Herkes “Mimar Sinan’ın 16.
yy İstanbul’u şöyleydi böyleydi
bak ne hâle geldik.” diyor ama
aslında bugünün İstanbul’u
16.yy’ın İstanbul’undan çok
daha iyi bir durumda.
Çoğu evler tek göz ve ahşap-
tandı. Zannediyoruz ki İstanbul
konaktan oluşuyordu. İnsanlar
o küçük ahşap evlerde yaşıyor-
lardı, foseptik çukurlarıyla su
kuyuları aynı yerde. Geçmişi
aklamak kolay tabii ama geçmiş
de günümüzün bir parçası. Do-
ğal olarak bu bahsettiğimiz yazı
için “Ne münasebet bizim ata-
larımız böyle şeyler yapmazlar.”
diyenlere karşı “Ne münasebet
bizim atalarımız da böyle şeyler
yaparlardı.” diyorum.

✎ Yenilgiden Dönerken adlı ki-

tabınızda “Zamanı dünyevileş-

tirdiğimiz için” diyorsunuz “ne

kadar erken kalkarsak kalkalım

yetişemiyoruz meleklerin dağıttığı

rızkımıza” Zaman mefhumu

neredeyse her şair ve yazarın

elinde yeniden yoğurulup ken-

dine özgü yeni bir şekil almış.

Sizin de anlaşılıyor ki zaman

ile bir derdiniz var. Bize biraz

bu mefhumun sizin için ne

ifade ettiğini anlatır mısınız?

Öncelikle insanda birkaç çe-
şit zaman algısı oluşuyor. Bir
tanesi günlük insanın zamanı.
Yani sabahtan akşama kadar
çalışan, hafta sonu tatil yapan,
biraz ev almak için para birik-
tirmeye çalışan ve kendi ka-
yıplarını bir kıyametmiş gibi
telakki eden günlük insanın bir
zamanı var. Günlük insan doğal
olarak zamanı kendi ömrü ve
çocuğunun mukadderatı olarak
düşünür. Bir ikincisi tarihçinin
zamanıdır, o da ilk çağ, orta
çağ, yeni çağ diye birkaç bin
yılı içine alabilecek zamanı sanki
bir nefeslik zamanmış gibi te-
lakki eder. Hakikaten de öyledir,
tarih çok yavaş değişmiştir.
Şöyle baktığımız zaman bütün
Orta Çağ birbirine benzer üç
aşağı beş yukarı. Bu da tarihçi-
nin zamanıdır ama tarihçinin
zamanı bir insanın zamanının
çok ötesindedir, yani biz yüz
yıldan bahsediyorsak o bir Orta
Çağ’dan bahsediyor. Bir de hik-
met sahibi olduğu söylenen in-
sanların zaman anlayışı var. On-
lar da “Bu da geçer ya hû!” de-
diklerinde bütün bir dünyadaki
zamanın bir anlamda özünden
bahsediyorlar. Bir de ilahî bir
zaman var, belki de bizim yüz
binlerce yıl dediğimiz şey ilahî
zaman açısından küçük bir an-
dan ibarettir. Bu Tanpınar’ın
da vurguladığı gibi. Aslında za-
man idrakimizin merkezinde
an vardır. Siz buraya girdiğinizde
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arkadaşımla Tolstoy’un bir ko-
nuşmasını paylaşıyorduk. An
vardır an dışında bir zaman
yoktur ve an da hesaplanamaz
bir şekilde geçmektedir. İşte
benim sizinle ilk karşılaştığım
an gitti, sizinle konuştuğum an
gitti, sizin soru sorduğunuz
anlar gitti ve şu an bu söyleyi-
şinin kendisi bile artık geri dö-
nülemez bir şekilde bizi geride
bıraktı. Ben bu söyleşiyi yaptı-
ğımdaki ben ile bu söyleşi ya-
pılıp bittiğinde okuyacağım ben
bile aynı ben değilim. Bundan
dolayı insan sadece anda mev-
cuttur ve o an içerisinde artık
geçmiş yok olmuş gelecek ise
henüz olmayandır. Biz sayısız
anların bir araya gelmesinden
müteşekkil bir varlığız.

✎ İlgi şaire kan verir diye

bilinir. Siz okurunuzla bu ilgi

alışverişini ne derecede tutu-

yorsunuz, yazarken okurunuzu

ne derecede dikkate alıyorsunuz?

Bununla paralel olarak günü-

müz edebiyat dünyasında fazlaca

gürültü çıkaran ödüllendirme-

lere hakkında ne düşünüyor-

sunuz?

Şimdi bir kere bizim işimizde
okura zar atanlar da vardır ama
iyi bir sanatçı okuru çok fazla
kâle alırsa yolunu kaybetmeye
başlar. Örneğin bazı iyi roman-
cılarımız daha sonra çok okur
sahibi olmayı arzuladıkları için
gerçekten o kaliteli yazarlıklarını
adeta bir yere bırakıp kitlenin
ruhunu okşayacak şeylere yö-
neldiler. Popülerlik ilgisi ve po-
pülerleşme arzusu günlük insanın
bir anlamda duygusal tatminini
de beraberinde getiriyor. Bu da
sanatçı ile günlük insan arasında
ah u vah etme konusunda bir

mesafe bırakmıyor. Sanatçı ya
toplu yaygaracıya dönüşüyor ya
da toplum adına ortak ağıtçıya
dönüşüyor. Fakat bir sanatçının
“Halk bir şeyden anlamaz, ben
yüksek sanat yapıyorum.” cüm-
leleri de en az ilki kadar tehli-
kelidir. Bütün büyük klasikler
ve bütün büyük yapıtlar halk
tarafından kabul görmüş yapıt-
lardır. Şimdi bu iki sözüm ara-
sında ne söylemek istiyorum?
Buna ancak halk türkülerinden
örnek verebilirim. Mesela bizim
anonim halk türkülerini halk
kendi ağzında -kuşkusuz ilk
söyleyeni vardır ama- yıllar içe-
risinde o kadar ayarını hazırla-
mıştır ki artık çoğu klasik hâle
gelmiştir, klasik romanlar gibi.
Yani “fincanın etrafı yeşil” tür-
küsünü dinlediğinizde veya her-
hangi bir türküyü dinlediğinizde
içerisinde arabesk yoktur, cinsellik
çok dengeli bir yere getirilmiştir,
neşesi, keyfi her şeyi ayarlan-
mıştır. Onun için toplumların
içerisinde abartılı şeylere denge
veren bir başka mekanizma ol-
duğunu da akıldan çıkarmamak
lazım. Toplumu kötüye kullan-
madıkça, toplum da sizi kötüye
kullanmadıkça iyi bir metin üze-
rinde uzlaşma sağlanabilir ve bu
iyi metinler de kalıcı hâle gele-
bilir. Bugün maalesef sosyal
medya yoluyla ya da başka yol-
larla sanatçı, kitleleri manipüle
etmeye çalışıyor kendi adına,
bunlara hiç gerek yok. Bunlara
gerek yok çünkü bunlar geçici
olarak bir hava verebilir sanatçıya.
Buna da fazla bir şey dememek
lazım, aslında hayat biraz da
bunlardan oluşuyor. Mutlu olu-
yorlar, her şeyi de böyle şikâyet
etme babına -sizin sorularınız
da biraz beni oraya çekiyor, ister

istemez tuzağa düşüyorum- çek-
memek gerekiyor. Normalde be-
nim böyle biraz dervişane tarafım
da vardır. “Olsun ya hû, bu da
olsun o da olsun.” diyebiliyo-
rum.

✎ Sosyal medya dedik, onunla

paralel olarak şunu sormak is-

tiyorum. Hızlı bir yaşantımız

var artık, hızlı bir çağ artık bu

çağ ve bu çağın getirisi çok

hızlı kelimelerimiz var. Çok

hızlı türeyip çok hızlı yayılan

kelimeler bunlar. Bu kelime-

lerden sizin şiirlerinizde de gö-

rülüyor. Bu çağıldayan kelimeler

şelalesini şair nasıl yapacak da

kendi şiirine akıtacak? 

Tarihin belli dönemlerinde
belli nedenlerle ya da nedensiz
olarak bir kısım yeni kelimelerin
girmiş olması o dönemde bir
kısım yeni kelimelerin üretilmiş
olması dilin ana gövdesine çok
da hasar oluşturacak bir şey
değildir. Biz dilin gövdesiyle
ve beyniyle büyüyoruz. Doğal
olarak biz Türkçe okuyarak,
Türkçe konuşarak, Türkçe din-
leyerek büyüyoruz. Türkçenin
dünyadaki en dayanıklı dil ol-
duğunu düşünüyorum. İkincisi
ise en büyük dillerden birisi
olduğunu düşünüyorum. En
büyüktür diyemem ama en da-
yanıklı dil olduğunu iddia ede-
bilirim çünkü sondan eklemeli
bir dilimiz var ve büyük bir
özgüvenle aldığı kelimeyi he-
men Türkçeleştirebiliyor. Bun-
dan dolayı bizim Türkçe için
endişelenmemize gerek yok.
Biz Türkçeyi değil Türkçe yüz-
yıllardır bizi koruyor, sağ olsun.
Dilin yenilenmesi eğer cebrî
bir yenilenme değilse yani dev-
rimler, başka ülkelerin zorlaması,
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herhangi bir proje bağlamında
değilse yenilenme o dil için bir
hayat işaretidir. Çünkü dil yeni
dünyayı anlayacak hâle yeni
sözcüklerle gelir. Yeni dünyada
sözcüklerle biz ikame ederiz ve
yeni dünya karşısında pek de
bigâne kalmadığımızda ister
ona eşlik etmek ister cevap ver-
mek bağlamında yeni dünyayı
içselleştirdiğimizde onun söz-
cükleriyle yaparız bunu. Dille-
rinin hiç değişmediğini iddia
eden bir topluluk için hepimiz
üzülelim. Bunlar beyinlerinin
hiç değişmediğini, zamanlarının
hiç değişmediğini, arzularının
hiç değişmediğini, tarihin bir
döneminde bir açık hava buz-
dolabın konulduklarını iddia
ediyor durumdalardır. 

Bizim dilimiz tabii ki de de-
ğişecektir. Bu bir suyun arınması
gibi, hafiflemek gibi, kanat çırp-
mak gibi bir şeydir dil için.
Gençlerin ağızlarını yuvarlayarak
konuşmasındaki o tatlılığı din-
lediniz mi hiç? Bazıları bunu
bozulma olarak görüyor, hayır.
O kendisini, kendi dilini biraz
yuvarlayarak, kendisi olarak ha-
yata dâhil etmeye çalışıyor. Biz
dile ona o imkânı verdiği için
teşekkür etmeliyiz. Her şeyde
“dilimiz bozuluyormuş gibi” söy-
lenmemize gerek yok, dil öyle
kolay bozulmaz. Biz Türkçeye
değil Türkçe bize çok büyük
iyiliklerde bulunuyor. Dilimiz o
kadar da kolay değişmez. Ancak
ihtiyaçlar söz konusu olduğunda,
mesela ben her sabah metroya
binip geliyor ve her akşam met-
royla gidiyorum, artık bu sözcüğü
benim kullanmam, bu sözcüğün
Türkçe kodlanıp kodlanmama-
sıyla değişemez. Sözcükleri sa-
dece dil bilinci oluşturmuyor,

sözcükleri aynı zamanda güçlü
ekonomik, teknolojik bir me-
deniyet oluşturuyor. O teknolojiyi
üreten uygarlık o sözcüğü ihraç
ediyor bir anlamda. Yani hem
teknoloji üretmiyorsunuz, dün-
yaya teknoloji ihraç etmiyorsunuz
hem de dilimiz bozuluyor di-
yorsunuz, bunu diyemezsiniz.
Dilinizin bozulmasını istemi-
yorsanız nesnelere ismi verecek
icatları sizin yapmış olmanız la-
zım. Son yüzyıldaki en büyük
zaferlerimizden bir tanesi buz-
dolabına buzdolabı demiş ol-
mamızdır, computera da bilgi-
sayar demiş olmamızdır. Bunlar
tuttu mesela, özellikle bilgisayar
kelimesinin tutması bizim için
çok önemli çünkü bilgisayarın
bütün diğer birimlerini yabancı
bir dilde söylesen bile çağımızın
ana makinası olan bilgisayarı
Türkçeleştirmekle biraz kendi-
mizi garantiye aldık diye düşü-
nüyorum. Parçalarından ne kadar
çok bahsedersek bahsedelim on-
dan bilgisayarın parçası olarak
bahsediyoruz. Anasını Türkçe
tuttuk yani. 

✎ Türkiye’de ve dünyada şairin,

şair algısının zedelendiğine dair

şeyler son yirmi otuz yıldır bir-

çok isim tarafından yazılıp çi-

ziliyor. Siz bu konuda neler dü-

şünüyorsunuz? Genç şairler için

kendilerini gösterebilecekleri,

kanıtlayabilecekleri hatta ye-

tiştirebilecekleri yerler dergiler

olarak biliniyor. Dergâh dergi-

sinde bulunduğunuz konum

dolayısıyla genç şair ile birebir

bir etkileşimde bulunabiliyor-

sunuz, bu etkileşimi de göz

önünde bulundurarak bugünün

şiiri hakkında neler söyleyebi-

lirsiniz?

Ben şairlerin kişilikleri ve
şiir ortamı hakkında olumsuz
yargıların modern edebiyatımız
boyunca hem var olageldiğini
ve bir dönemin öbür dönemden
daha iyi olduğunu gösterebile-
cek çok donelere sahip olma-
dığımızı düşünüyorum. Ede-
biyat hep böyle biraz dediko-
dularla, “şiir ölüyor mu?” soru-
larıyla, “Genç şair anlaşılmıyor!”
yakarmalarıyla süregeliyor. Bu-
gün dünyada en iyi şiirin Tür-
kiye’de yazıldığını düşünüyorum.
Dünyada en çok edebiyat dergisi
Türkiye’de çıkarılıyor. Bu da
Türk toplumunun gençleriyle,
yaşlısıyla, orta yaşlısıyla ruhunu
teslim etmediğini, kapitalizme
ve dünyaya karşı direndiğini
şiir ve edebiyata özellikle şiire
bağlılığını gösterdiğini düşü-
nüyorum. Türkiye’de yazılan şiir
kıratında dünyada şiir yazılmı-
yor artık. Bu dünyadaki büyük
umut ocağının Türkiye oldu-
ğunu gösteriyor çünkü şiir her
tarafı zehirlenmiş bir arazideki
karıncaya benzer, yani hayat
ondadır. Bundan dolayı da genç
şairler demek ki Türkiye’de ça-
lışıyorlar ve bu şiir yeri kuşaklar
tarafından besleniyor. Bizim
gibi kurumsal edebiyat dergi-
lerinin en önemli tarafı kabili-
yetli gençleri dergi bünyesine
dâhil etmeleri ve onların ede-
biyat yolculuklarında bir an-
lamda refakatçıları olmalarıdır.
İyi edebiyat namzeti olan genç-
leri bırakın önünü kapamayı
biz her gün duayla o gençlerden
birinin dergimize nasip olmasını
arzularız. Yaptığımız iş kabili-
yetlere bağlı bir iş bundan dolayı
da ben Dergâh’ta her zaman
daha çok genç arkadaşın bu-
lunmasını arzuluyorum. ❰
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1
910 senesinin bir sonbahar
günü, Pazar sabahı kahv-
altımı yaparken içimden

“Bu mevsimde ne güzeldir Ca-
labalur Gölü” diye geçirmiştim.
Sonra arabamı çalıştırıp direk-
siyonu hep kuzeye doğru çe-
virdim. Bu gölün adı Calabalur
mu yoksa bu adı ben mi taktım
emin değilim. Annem bu göle
Sharakin derdi, babam da bazen
eve geldiği zaman “Nikarahs’ın
kıyısında biraz dolaştım” derdi.
Ben de her zaman babam gibi
göl kıyısı boyunca adımlardım.
Ama bu göle ikinci bir ad ko-
yacak olsam bu Nikarash değil
Sharakin olurdu. 

Sonbaharda burada sessizliği
bozacak hiçbir şey olmazdı.
Yapraklar gölün yüzeyine düş-
tüğü zaman başım dönerdi.
Kendimi suyun saydamlığında
kaybederdim. Gökyüzü, gölün

yüzeyinde kesintiye uğramadan
yosunlara kadar devam ediyor
zannederdim. Bazen göl kıyı-
sında, gölün çevresindeki çayırlık
alanda, gölün havasının hisse-
dildiği herhangi bir yerde kar-
şımda gelinlik giymiş bir kadın
görürdüm. Elleriyle gelinliğini
toplamış, bana doğru gülüm-
serdi. Bu kadını ne zaman gör-
sem o kadının beni gördüğün-
den emin olurdum. Ama o hiç-
bir zaman fazla durmazdı. Her
zaman acele bir işi olurdu. Ka-
çamak bir heyecanla gelir ve
korkarak geri dönerdi. 

O sabah çevredeki hiçbir şey
buraya yabancı değildi. Kuşlar
usulca ötüyor, arılar son uçuş-
larını yapıyor, yapraklar suya
damlıyor, güneş bütün bunları
kuşatıyordu. Arabamı gölden
elli metre kadar uzak bir yere
park etmiştim. Gölün kıyısına

yakın bir yerde tam sigaramı
tutuşturacakken kulağıma ta-
nıdık olmayan sesler ilişti. Bir
an şaşkınlık içerisinde başpar-
mağımı çakmağın çarkından
uzaklaştırarak kafamı sesin gel-
diği tarafa çevirdim. İleride,
çıplak kalmış söğüt ağacının al-
tında iki adam gördüm. Bir ta-
nesi olabildiğince zayıf, diğeri
olabildiğince şişmandı. Şişman
olanın üzerinde siyah bir re-
dingot vardı. Şişman olanın ba-
cakları karşısındaki sıska adamın
gövdesine, sıska adamın bacak-
ları karşısındaki şişman adamın
kollarına benziyordu. Sesleri ara
ara yükseliyor, her ikisinin de
elleri havada keskin hareketler
çiziyordu. Bütün huzurum kaç-
mıştı. Şişman adamın koca po-
posuyla gelip böyle bir manza-
ranın üzerine oturduğunu dü-
şünüyordum. Dudaklarıma ya-
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pışan sigarayı içip bir an önce
evime dönmek için başımı tekrar
çevirerek çakmağı yaktım. Tam,
biraz olsun sakinleşmek üze-
reyken konuşmanın harareti art-
maya başladı. Bir an belki bunun
bir tuzak olduğunu, ilgimi ka-
zanarak beni yanlarına çekmek
istediklerini, bu sırada da hak-
kımdaki kötü planlarını uygu-
layacaklarını düşünmeye baş-
ladım. Bu iki adamın kıyafet-
lerindeki renklerin doğa karşı-
sındaki uyumsuzluğu, iki be-
denin birbirlerine karşı olan
uyumsuzluğunun kopyası gi-
biydi. Bana karşı plan hazırla-
makta oldukları kanaati bu yüz-
den oluştu. Bu iki adam burada
olmamalıydılar. Buraya hiç ya-
kışmıyorlardı. Ama yine de ge-
leceklerse eğer yüksek bir dai-
reden izin alarak gelmeliydiler.
Ya da gölün etrafına “Bu göle
siyah redingotlu, şişman ve ya-
nında zayıf bir adam olan ikililer
giremez.” yazılı tabelalar ko-
nulmalıydı. Bir ara bir tanesi
bir opera sanatçısı gibi tiz, ba-
ğırtkan bir sesle “Seni öldürmek
istemiyorum.” diye bağırdı. Bu
sesin şişman olandan çıktığını
düşündüm. Hemen ardına aynı
tiz ses, dişini sıkarak küfürler
savurmaya, bağırmaya başladı. 

Adamların hemen yukarı-
sındaki tepeden bir kuş sürüsü
havalandı. Kaç kurşun uçtu, kaç
kuş uçtu bilmiyorum. Böyle bir
şeyi hayatımda ilk kez gördü-
ğüm için ya da şişman bir ada-
mın zayıf bir adamı vurduğu
için olması muhtemel, olduğum
yerde bir müddet kıpırtısız ka-
lakaldım. Adam, ayaklarının he-
men önünde yatan bedeni bir
kadavra inceliyormuş gibi in-
celiyordu. Sonra silahını yan
çevirip bir müddet bakakaldı.

O an eline mi bakıyordu, silaha
mı bakıyordu anlaşılmıyordu.
Bana sorarsanız silaha bakmı-
yordu. Silah, bir parmağa muh-
taçtır. Bunu bütün siyah redin-
gotlu, ayakkabılarının tabanına
kan bulaşan şişmanlar bilir. Bir-
den bire sağ tarafına baktı. Göz
göze geldiğimizde belimden
aşağısına inme inmiş gibiydim.
Bana uzaktan “Biraz önce olan-
ları gördün mü?” diye sorar gibi
bakıyordu. Ben de duruşumla
“Hiç görmemişe benzer bir hâ-
lim var mı?” diyordum. Aniden
koşmaya başladı. Hantal vücu-
dundan beklenmeyecek bir hızla
üzerime doğru koşuyor, bir yan-
dan da silahıyla bana nişan al-
maya çalışıyordu. Elinde silahla
bana doğru koşan bir adam var-
ken aramızdakine mesafe de-
nilemezdi. Bir saniye içerisinde
bütün kaçış yollarını hesap et-
tikten sonra ciğerlerimde beni
iki dakika suyun altında tuta-
bileceğini dalış tecrübelerimin
yardımıyla tahmin edebildiğim
bir oksijenle suya atladım. 

Yosunlar bana her zaman ür-
kütücü gelmiştir. Her zaman
“Kim bilir aralarında ne kadar
ürkütücü şey vardır.” diye düşü-
nürüm. Suyun altında bütün
bunları düşünüyorum. Oysa ür-
kütücü olan şeyler suyun üstünde
yaşıyor. Yosunların arasında bu
kadar masum bir canlının yaşa-
yacağına hiç inanamazdım. 

Yukarıda dalgalanan koca-
man bir surat görüyordum. Suya
doğru eğilmiş timsah bakışlar
suda yeşilden, su renginden baş-
ka, farklı bir renk seçmeye uğ-
raşıyordu. Aralarına bir hayli
zaman bırakarak suya birkaç el
ateş etmişti. Mermilerin bir ta-
nesinin suda çizdiği kıvrımları
görmüştüm. Benden uzak bir

noktaya ateş ediyordu. Saniyeler
ilerledikçe artık nefesimin tü-
kenmeye başlamak üzere oldu-
ğunu dışarıdaki adamın kararlı
bekleyişlerinden çıkarsıyordum.
Şimdi her şey tersine dönmüştü;
bu su kütlesi göğün sonuna ka-
dar uzanıyor, her şeyi boğuyordu.
“Bu nefes bana yetmez.” dedim
kendi kendime. Böyle bir şiiri
hayatımda hiç kimseden duy-
mamıştım ama o an “Bir yosuna
tutunurken ölmek” adlı şiir geldi
aklıma.

“bir yosuna tutunurken ölmek
ya da 
kafatasından su almak
‘suyun altında şiir yazılır mı?’

demeyin
ben en güzel mısralarımı gök-

yüzüne bakarken yazdım
dışarıda beni bekleyen bir kur-

şun var
aşağıda ciğerlerim darlanıyor
iki yol var artık 
ben her yolda ölüyorum”
O an şuursuz bir hâlde yukarı

çıktım. Birkaç saniye art arda
nefes alıp vermeye, bir vakum
gibi açılıp kapanan ciğerlerimi
oksijenle doldurmaya çalışıyorken
hemen karşımda sırıtık koca bir
kafa bana doğru bakıyordu. He-
men ciddileşerek silahını kafama
nişan aldı. Kıyıya yakın bir yerde
ayaklarım balçığa gömülü oldu-
ğum hâlde manasız bakışlarımı
silahtan hiç ayırmadım. Namlu
karanlık bir tünel gibiydi. Bi-
razdan bu tünelden bir tren çı-
kacak, beni raylara bulayarak bu-
ralardan çekip gidecekti. 

Bir silah “tık” diye patlıyorsa
korkmayın. O zaman, ense de-
risinin kıvrımları tere batmış,
ayakkabısının altındaki kanı bir
adama doğru koşarken çimlere
bulaştırmış şişmanlar korkmalı.
Bir silah tutukluk yaparsa manasız
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bir ses çıkarır fakat eğer silahın
içerisinde kusacak bir şey kal-
mamışsa bunu hemen anlarsınız.
Silahın horozu iyice gerilir. Bu
gerilmeden silahı kullanan da
silahın muhatabı da bir ölüm
bekler. Sonra silahı tutan için
her şey alt üst olur. “Ha bir adam
eksik ha bir adam fazla” diye dü-
şünürken kaçmaya başlar…

Ben ne durumda olduğumun
pek fazla farkında olmadığım
için bir müddet sudan çıkama-
dım. Kendimi kıyıdaki çimenlere
bıraktığım zaman güneş batmaya
yakındı. Öylece kaç dakika uzan-
dım bilmiyorum. Az ilerimde
yerde yatan bir cesedin varlığını
anımsadıktan sonra sendeleyerek
ayağa kalktım. Yanına gittiğimde
ne yapacağımı bilemez bir hâlde
birkaç dakika bekledim. Artık
kararmaya başlayan çevreyi polis
araçlarının tepe lambaları ay-
dınlatmaya başladı. Artık çok
geç olduğunu düşündüğüm için
bu durum beni heyecanlandır-
madı. Zayıf bir adam ölmüş, şiş-
man bir adam yeterince uzak-
laşmış. Polis bütün bunlar ol-
madan gelmeliydi. Ben göl kı-
yısında sigaramı yakarken polis,
o adamı tutuklamalıydı. “Beni
neden tutukluyorsunuz.” diye-
cekti muhakkak. Polis de ona
“Olması muhtemel şeylerin şüp-
helisisiniz.” demeliydi. 

Fakat polis araçları bize uzak
bir yerde çapraz, çarpık dizildiler.
O an düşüncelerim bir durum-
dan ötekine geçti. Benden sila-
hımı yere bırakmamı ve ellerimi
kaldırarak ileri doğru yürümemi
istediler. Bir silahımın olmadığını
ve neden böyle bir muamele
gördüğümü sordum. Bana hiçbir
cevap vermeden aynı şeyi sesle-
rinin tonunu yükselterek tek-
rarlıyorlardı. İlk başta buna karşı

çıkmış olsam da polislerin ta-
vırlarında bir yumuşama göz-
lemleyemediğim için söylenenleri
yaptım. Ellerimi başımın üze-
rinde tutarak ileri adımlarla on-
lara doğru yaklaştım.

Karakola gittiğimizde nasıl
olsa gerçeğin ortaya çıkacağını
ve beni bırakacaklarını düşünü-
yordum. İlk önce beni loş bir
odaya aldılar. Burası uzun za-
mandan beri kullanılmayan bir
yer gibiydi. Duvarlarda inşaat so-
ğukluğu vardı. İçeriye apoletinde
kelepçe deseni olan bir adam
girdi. Apoletinde iki tane kelepçe
vardı. Kapıyı kapatırken kapının
hemen ağzında bekleyen birisinin
olduğunu aralarındaki fısıltılı ko-
nuşmalardan anladım. Tok bir
sesle “silahı nereye sakladın” diye
sordu. Bugüne kadar hiçbir zaman
silah taşımadığımı, hiçbir zaman
bir silah edinmediğimi söyledim.
Adam soruyu değiştirerek tek-
rarlıyordu. Ben de kelimelerimi
değiştirerek durumu anlatmaya
çalıştım. Sonbaharı sevdiğimi,
hava almak, düşünmek için orada
olduğumu anlattım. 

Sonraki günlerde bir yığın
sorgudan geçirildim. Her gelen
ayrı bir soru soruyordu. “Suya
niye girdin?” diye soruyorlardı.
Onlara olayı her seferinde tüm
ayrıntılarıyla anlattım. Fakat
bana inanmıyorlardı. Onlara
göre ben ustaca düşünen bir
katildim. Suya, silahı suyun ta-
banındaki balçığa gömmek için
girdiğime inanıyorlardı. Fakat
planlamadığım şey ise polisin
buraya kısa bir süre içerisinde
gelebilecek olmasıydı. Ben bir
detayı görememiştim. Gölün
doğusundaki yaşlı çiftin evini
görememiş, dolayısıyla bir te-
lefonları olduğunu öğreneme-
miştim. Fakat ölen adamla ara-

mızda en ufak bir yakınlığa işa-
ret eden bir ipucuna ulaşama-
yacak olmaları polislerin ve
mahkemenin zihninde bir soru
işareti olarak kalacaktı. Birkaç
gün için geçici bir odada kaldı-
ğımı mahkeme sürecinin baş-
ladığını öğrendikten sonra kalıcı
olarak bir koğuşa geçince öğ-
rendim. Beş aya yakın bir zaman
gölün tabanında arama çalış-
maları yapılmış ve nihayet hiçbir
şey çıkmamıştı. Sonraki aylarda
suçsuzluğuma delil olacak hiçbir
gelişme yaşanmamıştı. 

Bir gece üç buçuk gibi uyan-
dırıldım. Gardiyan hafiften gü-
lümseyerek “Asıl katil yakalandı,
her şeyi itiraf etmiş. Suçsuz ol-
duğun anlaşıldı. Sabaha resmi
işlemleri hallettikten sonra ser-
best kalırsın” dedi. Duydukla-
rıma inandım. Diğer duyduk-
larıma inanamıyordum. Gerçek
olan buydu. Ben suratı suda
dalgalanan bir adam değildim.
Ben o gün yosunları kendime
siper eden; nefes almak, yaşamak
isteyen bir canlıydım. 

Tam bir yıl sonra bir sonbahar
sabahı dışarı çıkıyorum. O an
her renk ayrı ayrı gözlerimi ka-
maştırıyor. İnsanlar, arabalar, yere
usulca düşen yapraklar, eski bir
bavul, dilenciler, simitçiler; her
şey taze bir sabahın dekorları
gibi. Yüzüme soğuk bir hava
çarpıyor. Bu temiz havayı ciğer-
lerimi tepeleme doldurarak so-
luyorum. Evimi, gideceğim birkaç
akrabamı, mahpusken her fırsatta
ziyaretime gelen o güzel kızı,
işimi, tekrardan yaşamaya baş-
layacağım hayatı düşünüyorum.
Sonra aklıma Calabalur Gölü
geliyor. İçimden “Bu mevsimde
ne güzeldir Calabalur Gölü.”
diye geçiriyorum. Ama korku-
yorum, gidemiyorum. ❰
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B
ir nisan gecesiydi. Yağ-
mur yağıyor ve rüzgâr,
sabahtan kalma insan

seslerini süpürüyordu. Sokak
ıssızdı fakat bir piyanonun ez-
gileri, karanlığın sırra kadem
basmış gibi duran taşlarında
yankılanıp bu ıssızlığı bölü-
yordu. Taşlar, havayı sigara du-
manı gibi içine çekiyor ve üzer-
lerinden geçen ayaklara bu ha-
vayı bir solukta yansıtıyordu.
Az önce buradan geçen kızın
ayaklarına yapışan da kehribar
kokan bir yalnızlıktı. Sabah
olunca kıyıda balıkçılar görü-
necekti. İnsanlar bir bir sokak-
lara dökülmeye başlayacak ve
taşlar yalnızlığı değil, mutluluğu
ve canlılığı taşıyacaktı. Alaca-
karanlıktan sıyrılabilen her in-
san gözlerini sabaha açacaktı
çünkü dünyanın kanunu buydu.
Mutluluk yasaları da coğrafya

yasaları da böyle işliyordu. 
Kız, piyano sesinin geldiği

yere doğru yöneldi ve tam o
anda, kaldırım kenarında dizil-
miş portakalların yoğun koku-
sunu duydu. Duydu duymasına
fakat portakalların nisan ayında
tutunacak bir dal bulmaları im-
kân dışıydı. Öyleyse bütün bu
düzenek, içerimizde kurgusal
alana taşınıyor ve mantık dışı
saydığımız en ufak bir şey dahi
bu dünyaya tutunamıyordu. Fa-
kat gerçeklik meselesini unut-
turacak kadar güçlü bir şey vardı
bu sokakta: Alaca bir gecenin
kıyısında taş sokakları dolaşan
ve genç kızın kırık kalbine dolan
bir müzik. 

Portakal gerçekliğini yitirdi.
Kız bir aralık durdu. Yolun gö-
rebildiği son noktasına baktı.
Uzaktan sallanarak gelen birkaç
adam gördü ve adamlara yüre-

ğini çıkaracak bir korkuyla baktı.
Şimdi loş sokakta küfürler ve
kahkahalar yankılanıyordu. Ar-
dından birkaç adım daha ilerledi.
Adamların serseri sarhoşluğu,
berrak olan aklını kirletiyordu.
Şimdi piyano sesinin geldiği
evin tam önünde duruyordu.
Evin camları kırık ve kirliydi.
Kapının açıklığından faydala-
narak kötü bir bilinmezlikten
başka bir bilinmezliğe doğru
ilerledi. Kapı eşiğinin hemen
yanında beyaz bir kedi duru-
yordu. Kediyi kucağına alıp içe-
riye girdi ve kapıyı kendine
doğru çekti. Telaşlı hareketlerle
odaya göz gezdirmeye başladı.
Ortalıkta ne bir insan ne de bir
piyano görünüyordu. Yıkılmaya
yüz tutmuş olan duvarların her
birinde, eskiden kalma portre
tabloları ve masanın üzerinde
birkaç sigara izmariti vardı. Bir-

YARIM KALAN HİKÂYE
Zeynep Nur TİRYAKİ / hikâye

GENÇ KIZ SESİN GELDİĞİ YERE DOĞRU YÜRÜDÜ. CAMLARI YIKIK VE KİRLİ BİR
EVİN ÖNÜNDE DURDU. PİYANO SESİNİN BURADAN GELDİĞİ ANLAŞILIYORDU
FAKAT İÇİNİ KAPLAYAN KORKU ONU RAHAT BIRAKMIYORDU.  



kaç kez korkuyla seslendi. Cevap
gelmedi. Anlaşılan içeride kimse
yoktu. Müzik sesinin odanın
en uzak köşesinde duran bir
radyodan geldiğini anladı. Rad-
yonun yanına bir sandalye çekti
ve yere bıraktığı kediyi tekrar
kucağına alıp okşamaya başladı.
Korkusu biraz olsun geçmişti.
Taşların verdiği yorucu yalnız-
lıktan ziyade sessiz bir huzur
vardı burada.

Herkesin bir hikâyesi vardır.
Kimisi tamamlanmış kimisi ta-
mamlanmamış milyonlarca hi-
kâye taşır dünya. Fakat artık
paslanmış olan çarklarımız, ge-
nelde yarım kalan hikâyeler üze-
rine döner. Kumarhanelerde
oyunlar hep bu hikâyeler üzerine
oynanır. İşçiler yeraltından bu
yarım kalan hikâyeleri çıkarırlar.
Radyo da yalnızlığı huzura sarar
ve yarım kalan hikâyeyi biraz
olsun susturur. 

Kız bir süre geçtikten sonra
usulca kediyi yumuşak bir yere
bıraktı ve ayaklarından beyaz
ayakkabılarını çıkarıp sandal-
yenin üzerine doğru çekti. Sus-
turulmuş olan hikâyesinin ko-
nuşma vakti gelmek üzereydi.
Demek kanun buydu! Özellikle
geceleri bu hikâyeler hiç sus-
mazdı. Öğrenmek gerekti: Ça-
balamak yorucuydu ve hikâyeler
kendileri ne zaman isterlerse o
vakit konuşurlardı. Aslında güzel
bir hikâyeniz varsa hiçbir soru-
nunuz olmazdı. Hatta bu türden
hikâyelere sahip olan insanlar
genelde gevezelik ederlerdi.
Genç kızın fikrine göre bu da
bir kanundu: “Acı olan susar,
şen olan konuşurdu.”

Acı acı düşünmeye başladı.
Aklına portakallar gelmedi.
Ölüm ya da hastalık gibi şeyler
de gelmedi. Onun hikâyesi daha

başkaydı. Elbette ölüleri ya da
hastalıkları olmuştu ama işin
aslı bu hikâye, öyle kolayca vücut
bulabilen bir şey değildi. İşte
bu yüzden anlatmaya mecali de
yoktu. Başını havaya kaldırdı.
Neredeyse iki gecedir uyku gör-
meyen gözleri, beyninde vuku
bulan bütün fikirlere direnerek
kapanmıyordu ve işte, içindeki
güçlü seziye göre, hikâyesinin
konuşma vakti gelmişti. Eğer
şimdi uyursa her şey geçerdi.
Salt bu nedenden uyudu.

❈

Ertesi sabah uyandığında in-
sanlar sokağa çoktan doluşmuş,
manav dükkânı açılmış, güneşin
tepeye varmasına ramak kal-
mıştı. Genç kız, toplanan elbi-
sesinin kırışıklıklarını eliyle dü-
zeltmeye çalıştı. Yanı başında
beliren kediye hâlâ uykulu olan
gözleriyle baktı ve pencerelere
doğru yürümeye başladı. Kar-
şıdaki bir çocuğun onu fark et-
tiğini görür görmez geri çekildi
ve bir daha pencerelere o kadar
yaklaşmadı. Ardından odanın
uzak olan köşesine doğru ilerledi
ve radyonun bir metre kadar
ilerisinde bir merdiven bulun-
duğunu gördü. Gece vakti burayı
fark etmemişti. Merdivenleri
çıktı ve yukarıdaki birkaç odanın
içerisinde dikkatli bir inceleme
yaptı. Tek istediği bir aynaydı
fakat aynayı bulamamıştı. Uzun
zamandır bakmadığı yüzüne
bakmak istemesindeki sebep,
az önceki çocuğun gözlerinde
gördüğü tuhaflıktı. Bir süre son-
ra aynayı hâlâ bulamadığından
bu isteğinden de vazgeçti. Hi-
kâyesi konuşmak istiyor fakat
o, oralı olmuyordu. Karnı açtı.
Açlığa çözüm olabilecek bir
fikri ise yoktu. Bir süredir ko-
nuşan ses ona dışarı çıkması

gerektiğini tekrar hatırlattı. Bu
fikre güneş gökyüzünden çe-
kilmeye başlayıncaya kadar di-
rendi fakat sonra kediyi de alıp
dışarı çıktı. 

Kedinin beyaz tüyleri onun
beyaz elbisesi arasında adeta
kayboluyordu. Kaldırımın başına
kadar yürüyüp yukarı çıkan yolu
takip etti. Biraz ötede fırın vardı.
Karşısında da eski bir sahaf
dükkânı duruyordu. Karnındaki
açlığa rağmen sahafa gitmeyi
tercih etti, ne delilik! Kapının
hemen yanındaki köşede aksa-
kallı ve gözlüklü bir adamla
karşılaştı. Adam kafasını kitaba
öyle eğmişti ki boynu kopmuş
zannolunurdu. Genç kızın içe-
riye girdiğini fark edince kafasını
kaldırdı. Kız “Merhaba.” dedi
fakat birkaç gündür hiç konuş-
madığı için sesi kalın ve titrek
çıkmıştı. Adam karşılık verdi.
Gözleri kızarmıştı. Yüzünde
yorgun bir ifade vardı. Kıza
nasıl bir kitap aradığını sordu.

“Aslında aradığım kitap de-
ğil.” diye kekeledi kız. Akşamdan
beri geçmeyen korkunun tesirini
üzerinde hâlâ hissediyordu. Ne
söyleyeceğini bilmiyordu. Adam
kızın hâlinden anlamış olacak
ki yüzünde bir gülümseme be-
lirdi.

“Evladım, istersen kapının
üstündeki levhayı tersine çevi-
river.” 

Kız “Neden dükkânı şimdi
kapatmak istiyor ki?” diye geçirdi
içinden. Korkuyordu fakat tuhaf
bir şekilde de kalbinde bir fe-
rahlık hissediyordu. “Düşün,
düşün, düşün… Ne yapacağım?”

Sessizlik… 
Adam kızın tedirginliğini his-

sedermişçesine yerinden hafifçe
doğruldu, ardından gür ve seve-
cen sesiyle, sessizliği bozdu:
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“Adım İrfan yavrum. Yak-
laşık 20 yılımı buraya verdim.
Fakat ülkemizin durumu hiç
iç açıcı değil. İnsanlar pek oku-
muyorlar. Ben de burayı evim
gibi saymaya başladım. Geldi-
ğimde bu dükkân iki katlıydı.
Önceleri o katı depo olarak
kullanırdım. Sonra gündüzümü
geceme katıp üst katı yaşana-
bilir bir yer hâline getirdim.
Senin anlayacağın sadece dü-
şünsel olarak değil, fiziksel ola-
rak da kitapların arasında ya-
şamaya başladım.”

Kız gülümsedi fakat şaşkın-
lığını gizleyemiyordu. Herhâlde
pek kimseyle konuşmadığından
olacaktı. İnsanların hep böyle
konuşkan ve sıcakkanlı varlıklar
olup olmadığı hakkında dü-
şünmeye başladı. Açlığını biraz
olsun unutmuştu. Az kalsın
kediyi de unutacaktı. Neredeydi
bu kedi? Etrafa bir göz gezdirdi.
Kedi masadaki kitapların üze-
rinde, yaşlı adamın tam önünde
duruyordu. Kız, endişesini üze-
rinden bir türlü atamıyordu.
Adam bir iki kez öksürdükten
sonra gülümser bir ifadeyle
tekrar konuşmaya başladı:

“Şu arkamda gördüğün se-
dirin diğer tarafında bir kapı
var. Orayı mutfak olarak kul-
lanıyorum. Günde birkaç kez
mutlak kapatırım dükkânı. E
artık benim evim burası. Karım
öldü. Kızım evlendi. Şu karşıki
sokakta yaşıyor. Her gün buraya
uğrayıp yaşlı babasına yemek
pişiriyor. Canı sağ olsun.”

Kızın az önceki korkusu ye-
rini sakinliğe ve merhamete
bırakmaya başlıyordu. Bunun
bir gevezelik olmadığını da an-
cak şimdi anlıyordu. Demek
“Dükkânı kapatıver.” sözü san-
dığı kadar korkunç bir şey de-

ğildi. Galiba adamın karnı da
kendisininki gibi açtı. Elinde
olmadan sesli bir kahkaha attı.
Bastırılmış duyguları çocukların
elinde kutusundan fırlayan
oyuncaklar gibi dışarı çıkıyordu.
“Vah! Adama ayıp olmuştur
şimdi.” diye geçirdi içinden.
Gözlerini yerden kaldırıp ada-
ma baktı. Hemen ardından
içini bir ferahlık duygusu dol-
durdu. Adam hâlâ gülümseyen
yüzünü düşünceli bir şekilde
hafif öne eğmişti. Kız kapının
yanına doğru yürüdü. Üzerin-
deki levhayı ters çevirdi.

“Sağ olasın evladım. Bizim
kızın bugün biraz işi çıktı, sabah
gelmedi. Ben de karşıdan aldı-
ğım bir simitle yetindim. E ak-
şam oldu, hâliyle acıktı bizim
karın. Kızım senden biraz önce
gelmişti, ben de tam dükkânı
kapatacaktım, sen geldin. Ma-
dem aradığın kitap değil, şu
midelerimize bir bayram etti-
relim bakalım!” 

Korku tamamen gitmişti.
Kız artık gülümsüyor ve yiyecek
bir şeyler bulabildiğine şükre-
diyordu. İnsanların gerçekte
bu kadar iyi olup olmadığı ko-
nusu beynini fena hâlde kur-
calıyor ve şaşkınlığı sürüyordu
fakat bütün bu düşünceleri bir
kenara atarak adamla birlikte
mutfağa gitti.

Mutfağın nemden yer yer
küflenmiş duvarları, loş ışık al-
tında mavi-siyah bir görünümle
görsel bir şölen oluşturuyordu.
Küçük ama şirin olan bu odanın
içinde çok az eşya vardı. An-
laşılan bu İrfan amca çok mü-
tevazı ve sade bir insandı. İrfan
amca öyle yavaş hareket edi-
yordu ki kız, karnındaki gu-
ruldamayı bir an önce bastır-
mak isteyen aceleci bir tavırla

tezgâha yöneldi, tezgâhın üze-
rinde duran birkaç dilim börek
ve küçük bir tencere dolusu
patlıcan yemeği ile sofrayı ha-
zırladı. Bir yandan da sağ üst
köşede olduğunu öğrendiği çayı
çıkarıp ocağa koydu. Hazırlık
esnasında ara ara başı çok dön-
düğü için dengesini kaybetti.
Neyse ki yaşlı adam o kısacık
sürede kitabına dalmıştı da hiç-
birini fark etmemişti. Kedi de
kokuyu alınca yanlarına geldi.

Yemekten sonra kız bir aralık
yaşlı adama dükkânı bu kadar
uzun süre kapalı tutmanın pek
de iyi olmadığını söyledi. Yaşlı
adam gülümseyerek buranın
onun gözünde dükkândan zi-
yade bir ev olduğunu söyledi.
“Evimizde de ne istersek yaparız,
değil mi?” diye ekledi. Kız ısrar
etmedi. Çaylarını içtiler. Kedi
kızın kucağındaydı. Kendisini
sevmesi için kıza daha fazla
yaklaşmaya çalışıyor ve kızın
eski beyaz elbisesiyle oynuyordu. 

Genç kızın yüzündeki hâl-
sizlik biraz olsun silinmişti.
Gözleri artık daha canlı bakıyor
ve telaşlı tavırları yerini sakinliğe
bırakıyordu. Uzun süredir uy-
kuda olan hikâye yavaş yavaş
uyanıyor ve kızın göğsünde mes-
ken kurarak nefes alışverişini
zorlaştırıyordu. Bundan kaçmak
mümkün değildi. 

“Sağ olasın amca. Bugün
bana ülkemi hatırlattın.”

Yutkundu. Mahzunlaştı. Yaşlı
adamın gözlerine baktı. Bu göz-
lerden onlarca yılın sevinci, sızısı,
sancısı okunuyordu. Fakat sahafa
ilk geldiğinde bir cesaret baktığı
bu gözlerde şimdi bambaşka
manalar vardı. Ağır bir yükü
yıllarca hiç bırakmadan taşımış
gibiydiler, kaybetmiş gibiydiler,
mahzundular, en çok da yor-



gundular… Başını indirdi. Titrek
bir sesle konuşmaya devam etti.

“Ülkemdeki insanlar mutlu
ve sıcakkanlıdır. Kediler, kö-
pekler, kuşlar, balıklar, ağaçlar,
deniz, toprak ve güneşle sonsuz
bir huzur içinde yaşarlar. Doğayı
severler, ona saygı duyarlar, onu
korurlar. Orada medeniyet de-
diğimiz topuklu ayakkabılardan
yoktur. İnsanlar toprakla aynı
mesafededirler. Kendi meyve-
lerini, kendi sebzelerini üretirler.
Gökdelenler ve koskoca oto-
mobiller yoktur. Orada insanlar
buradaki gibi şehir hayatından
kaçıp doğaya sığınamazlar. Çün-
kü buna gerek yoktur. Orada
ne silah ne para…”

“Böyle bir şey mümkün mü
evladım? Senin ülken neresi?”

❈

Yaşlı kadın kapıdan içeri bi-
rinin girdiğini duydu. Başını
kitabından kaldırdı. Gözleri
okumaktan kızarmıştı. Sabah
fırından aldığı simidi hâlâ ye-
memişti. Müşteriye nasıl bir ki-
tap aradığını sordu. “Yarım Ka-
lan Ülke”yi arıyorum dedi genç
kız. “Sadece bir kez bastılar.
Hiçbir yerde bulamıyorum şim-
di.” Kadının yüzünde mahzun
bir gülümseme belirdi. Gözle-
rinden birkaç damla yaş dökü-
lecek oldu, kafasını çevirdi. Müş-
terinin yüzünde şaşkın ve hü-
zünlü bir ifade vardı. 

“Paslanmış olan çarklarımız
hep yarım kalan hikâyeler üze-
rine döner.” dedi kadın. Yut-
kundu. Genç kız hiçbir şey an-
lamıyordu… 

Dükkândan çıktı. Sokağın
aşağısına kadar yürüdü. Akşam
olmak üzereydi. Sokak kalabalık
değildi. Nereden geldiği belli
olmayan bir piyano sesi, hafif
bir esinti gibi insanın ruhunu

okşuyordu. Genç kız sesin gel-
diği yere doğru yürüdü. Camları
yıkık ve kirli bir evin önünde
durdu. Piyano sesinin buradan
geldiği anlaşılıyordu fakat içini
kaplayan korku onu rahat bı-
rakmıyordu. Merakıyla korkusu
arasında gidip gelen genç kız,
sonunda içeri girmeye karar
verdi. Bu karanlık ve ürkütücü
yere ilk adımını attı. Odaya te-
laşlı hareketlerle göz gezdirdi
ve içeride kimsenin olup olma-
dığına baktı. İçeride kimse yok-
tu! Öyleyse piyano sesi nereden
geliyordu? İçini kemiren korku
gittikçe büyümeye başlamıştı.
Duvarlara baktı. Yıkılmaya yüz
tutmuş olan duvarlarda yaşlı bir
adamla genç bir kızın fotoğ-
rafları vardı. Odada eşya yok
denecek kadar azdı. Aslında bu
sokak o kadar da cansız sayıl-
mazdı. Öyleyse terk edilmiş bir
yer bu sokakta ne arıyordu? Ar-
kasını döndü. Pencerelerin ol-
duğu duvara baktı. İki pence-
renin arasında bir kedinin port-
resi duruyordu. Kız hiçbir şey
anlamıyordu ve gitmek arzusuyla
yanıp tutuşuyordu fakat içinden
bir ses durmadan ona kalmasını
söylüyordu. Korkunç bir ikilem!
“Düşün, düşün, düşün… Ne
yapacağım?”

Kız piyano sesinin geldiği
yere doğru yürümeye başladı.
Masanın üzerinde bir radyo ve
yanında da bir defter duruyordu.
Piyano sesinin kaynağını anla-
mak bile içini rahatlatmaya yet-
memişti. Hâlâ çok korkuyor ve
endişeleniyordu. Fakat içindeki
sesi dinliyor ve görmesi gereken
bir şey olduğunu sezerek bek-
liyordu. Arayış içindeki her in-
sanın yapacağı gibi müthiş bir
dikkatle bulması gereken şeyin
ne olduğuna odaklandı çünkü

içindeki ses onu genelde ya-

nıltmazdı. Defteri açtı. Sayfalar

sarıydı ve boştu. Bütün sayfalara

teker teker baktı. Hiçbir şey

yoktu. Hayal kırıklığına uğradı.

Ağlamak istiyordu. Odanın içe-

risinde kim bilir ne kadar za-

mandır dönüp duruyordu? Bir-

kaç adım daha attı. Daha önce

fark etmediği merdivenleri fark

etti. Çıkmaya başladı. Demek

alttaki bu tek oda evin asıl kıs-

mına açılıyordu. Üst kata hızlı

hareketlerle göz gezdirdi. Burası

da tıpkı aşağısı gibi döşenmişti.

Bütün odaların duvarlarının

renkleri maviydi ve bütün du-

varlar yıkılmaya yüz tutmuştu.

Fakat yine de bu duvarların

üzerlerinde çeşit çeşit portre

tabloları asılıydı. Genç kız bir

bilinmezliğe doğru sürüklen-

diğinin farkındaydı ve tüm kal-

biyle bunun iyi bir şekilde so-

nuçlanmasını istiyordu. Yapı-

labilecek hiçbir şey yoktu, evet.

Çünkü ister tamamlanmış olsun

ister yarım, bütün hikâyeler ne

zaman isterlerse o zaman ko-

nuşurlardı. 

Genç kız aşağıda gördüğü

defterin bir kopyasının yeşil

renkli ve süslemeli ahşap bir

sehpanın üzerinde durduğunu

fark etti. Bu defterin dışı siyahtı,

içi sarı yapraklarla doluydu. Eski

zamanlardan kalmışa benziyor-

du. Genç kız kalbindeki heye-

canı bastıramayarak defteri açtı.

Sayfalar boştu ve nihayet, en

arka sayfayı açtı. Sarı yaprağın

üzerine siyah mürekkeple şu

cümleler yazılmıştı:

“Ülkemiz ve hikâyemiz ya-

rımdır. Radyomuz, yalnızlığımızı

huzura sarar ve hikâyemizi biraz

olsun susturur.” ❰
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Ç
ağımızın büyük anlatı-
larının en önemli özel-
liklerinden birisi de ge-

çen yazılarımızda değindiğimiz
meselelerin üzerine metinlerarası
göndermeleri başarılı bir şekilde
uygulamalarıdır. Kendi toplumsal
meselelerini evrensel olarak ele
alma başarısı gösterirken hem
kurguyu sağlam tutmak hem de
metinlerarası meseleleri öykünün
içinde mayalamak şüphesiz ki
ancak ve ancak kaliteli bir yazarın
yapabileceği bir iştir. Bu konuda
son dönemin en güzel örnekle-
rinden birini Adam Johnson’da
görmekteyiz. 

Kitabın orijinal adı Fortune
Smiles yani Gülen Talih. Ama
bir yayıncılık başarısı olarak Yüz
Kitap, bu ismi diğer bir öykü
adıyla değiştirerek kitabın adını
George Orwell Arkadaşımdı
olarak değiştirerek yayımladı.

Böylece George Orwell gibi
güçlü bir ismin popüler rüzgârını
arkasına alarak kitabın kısa bir
süre içerisinde duyulmasını sağ-
ladı. Şüphesiz ki bu aynı zamanda
kitabın ve öykülerin isminin ne
denli önemli olduğunun en bü-
yük göstergesiydi. Biz, genç ya-
zarlar bu durum üstüne de uzun
uzun düşünmeliyiz ve metinle-
rimize en vurucu isimleri bulmak
durumundayız.

Altı, uzun soluklu öyküyü
soluksuz okutacak bir biçimde
kusursuz kurgulayan bir yazar.
Dilinin akıcılığının yanında at-
mosfer yaratmadaki başarısı ile
kendini vazgeçilmezler arasına
sokuyor. Çağına, çağının insa-
nına ve sorunlarına dokunurken
bir taraftan da gelecek tasavvuru
kurması son derece önemli. Her
şeyin dijital bir kimliğe bürün-
düğü bu çağda, teknolojiye karşı

olumsuz bir tavır takınmak ye-
rine modern insanın kurtulu-
şunun gene teknolojinin oldu-
ğunu son derece başarılı bir bi-
çimde gösterirken ne fantastiğe
kaçıyor ne de postmodern bu-
nalımlara giriyor.

Maalesef bizim ülkemizde
yazılan öykülerde teknolojiyi
merkeze almaya kalktığımız za-
man ya postmodern bunalımlara
kapılıyoruz ya fantastiğe kaçarak
dünyayı ele geçiren yapay zekâlar
düşlüyoruz ya da teknolojinin
tamamen kötü bir algı yarattığını
vermeye çalışarak hamaset ya-
pıyoruz. Adam Johnson kurgu-
ladığı başarılı öykülerinde, özel-
likle Nirvana, Kurt Cobain üze-
rinden alt metinler oluşturarak,
ABD’nin öldürülen başkanı
Kennedy’yi ve hastalığı yüzün-
den tüm fonksiyonlarını kay-
betmiş karısını merkeze alarak
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müthiş bir hikâye anlatıyor. Daha
önce belirttiğim nitelikli öykü
kavramını burada biraz açacak
olursak yazarın karısı ile ilişkisi
aşk ve ölüm etrafındaki klasik
çizgiyi oluştururken, öldürülen
başkanla toplumsal meseleleri
işlemiş oluyor. Teknolojiyi ba-
şarılı bir şekilde öyküye enjekte
etmesi ve dijital çağ, yapay zekâ
sorunsallarını tartışması ile de
mükemmele ulaşıyor. Tüm tek-
nolojiye rağmen bazı hastalıklara
hâlâ çarenin olamayışı, ölüm-
süzlüğün üzerine gitme dene-
melerine rağmen bir kaçamama
hâli olarak okunabilir.

Anonim Kasırgalar öyküsü
ise bir felaket senaryosu. Ka-
sırgadan dolayı talan olmuş bir
Amerikan kentinde çocuğunun
peşine düşen bir baba hikâyesi.
Bu öyküde de atmosferin ba-
şarısı, toplumsal meselelerinin
ve babalık, ilişki, vicdan gibi
sorunsalların tartışılması öyküyü

zirveye taşıyan değerlerden.
Anonim Kasırgalar öyküsü konu
itibariyle oldukça dikkatimi çek-
ti. Yazar, kendi ülkesinde ola-
bilecek bir gerçeklikten yola çı-
karak bir gelecek tasavvuru ku-
rabilmiş. Bu tasavvur bir kara
gelecek olsa da bunu yaparken
evrensel bir misyona büründür-
meyi başarmış. Bu tür bir kur-
guya yeni yazarlarımızdan biri
olan Mustafa Çevikdoğan’da
rastladım. Temiz Kâğıdı kita-
bının ilk öyküsünde hayatımızın
en temel ve korkutucu sorun-
larından biri olan depremi iş-
lemedeki başarısı ile Adam
Johnson’un kasırgayı işlemedeki
başarısı aralarında bir bağ kur-
mama neden oldu. Bu tür ger-
çeklikleri kara bir senaryoda iş-
leyerek herkesin kendini içinde
bulacağı bir öykü yazmak şüp-
hesiz ki bu metinleri çağını ve
mekânını aşan metinler hâline
getiriyor. Öykü hakkında yol

almak isteyenlerin üzerine dü-
şünmesi gereken bir mesele.

Adam Johnson metinlerinde
dikkat çeken bir diğer kavram
da hastalık. Bu hastalık kavra-
mına tüm öykülerin çerçevesin-
den bakabiliriz lakin iki üç öy-
küde son derece belirgin du-
rumda. Yukarıda Nirvana öy-
küsünden bahsetmiştik, üçüncü
öykü İlginç Bir Bilgi, annelik ve
hastalıktan kaçış durumları üze-
rinden okunmalı. Yazarın burada
da evrenselliğe ulaştığının altını
çizelim. Atmosfer son derece
başarılı, hasta psikolojisi başarılı
bir biçimde verilmiş durumda.
Hasta olan eşin gözünden ya-
zılmış öyküde, hastalıktan dolayı
cinsel sorgulamalar, ölümden
sonra kurulan gelecek tasavvuru
da mevcut. Karanlık Çayır ise
hastalığın bir başka boyutunu
aktarıyor: Sapkınlık. Bu sapkınlık
dünya genelindeki en önemli
problemlerden birine değiniyor;
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pornografi ve küçük çocukların
istismarı. Böylesine tehlikeli bir
konuyu o kadar başarılı bir bi-
çimde işlemiş ki ahlakçılık yap-
madan ahlak problemine dikkat
çekerken, bilişim suçlarına ve
teknoloji üzerinden kuruyor öy-
küsünü. Bu öyküde de gelecek
tasavvuru ve evrensel bir sorunun
mevcut olduğunu göreceksiniz.

Kitaba ismini veren George
Orwell arkadaşım da son derece
başarılı bir öykü. Doğu Alman-
ya’da bir cezaevinde zamanında
yaptığı işkenceleri inkâr eden
sadık bir hapishane müdürünü
anlattığı hikâyesinde işkenceleri
hatırlatarak toplumsal bir soruna
işaret ediyor. İşkence yapılan
cezaevini müzeye dönüştürerek
acıların unutulmamasını sağ-
larken eski zaman işkencecisini
o müzeye müdür yaparak aslında
bir bakıma ceza uyguluyor. Ka-
rakterin yaptıklarını kabul et-
memesi ve inkâra girişmesi üze-
rinden gene bir hastalık duru-
munu işlemiş durumda. Bu kez
ölümcül bir hastalıktan ziyade
psikolojik bir rahatsızlığa ke-
netlenmiş. Cezaevi üzerinden
George Orwell’a ince gönder-
meleri ile muazzam bir öykü.

Gülen Talih’de ise Kuzey
Kore’den kaçıp Güney’de hayat
kuran iki arkadaşı merkeze ala-
rak Kuzey- Güney arasındaki
yaşam farklılıklarını ve alışma
sürecini işleyen yazar burada
da bir yeni gerçeklik tasavvuru
üstüne inşa ediyor öyküsünü.

Diğer iki yazımızda anlattı-
ğımız nitelikli bir öykü nasıl ol-
malı sorusunu Adam Johnson’un
tüm öyküleriyle göstermek müm-
kün. Uzun soluklu öyküleri at-
mosfer yaratmadaki başarısı, kur-
gusunun gücü, metinlerarası gön-
dermeleri ve dilinin akıcılığı sa-

yesinde bir filme dönüşüyor ve
okuru direk içine alıyor. İşlediği
meselelerde toplumun en çok
tepki göstereceği olaylara bile
anlatımdaki başarısı sayesinde
kolayca nüfuz etmesiyle Türki-
ye’de de kısa bir sürede en çok
okunan yazarlardan biri olmayı
başardı. Oysa ilk kez okuyup, bu
kitap hakkındaki ilk yazımı ka-
leme aldığım zaman Türkiye’nin
en çok okunan dergilerinden bi-
rinde Karanlık Çayır öyküsünden
dolayı sansüre uğramıştım. Sap-
kınlık, pornografi ve küçük ço-
cukların mağduriyetini bu denli
başarılı bir biçimde yansıtmasına
rağmen bizim ülkemizde bu ko-
nuda ne yazdığını söylemek bile
hâlen çok zor geliyor. Ama gö-
rüldüğü üzere iyi metin zamanı,
mekânı ve tüm engellemeleri
aşarak okurunu bulabiliyor. R.
Barthes’in dediği gibi değer, etik,
ahlak girdiği an öykü çöküyor
lakin bu tür toplumsal meseleler
öyküye iyi bir şekilde yedirildiği
zaman yazarını bir ustaya dön-
üştürüyor.

Genç öykücü daima tüm bun-
ları bilerek ve düşünerek yol
almalı. Ve çağının yazarlarını iyi
takip etmeli. Simülasyon, dijital
gibi çağının en büyük kavramla-

rını iyice düşünmeli ve metnini
metin olmaktan çıkarmadan iş-
lemeli. Tıpkı Adam Johnson gibi.

George Orwell keşke benim
de arkadaşım olsa.

“Zihnimi okudun,” deyip temiz
havayı içine çekiyor.

Gözlüğü ona takıyorum, bir da-
kika kadar sağa sola baktıktan sonra
elimdeki drone’u havalandırmayı
başarıyor. Havalanma, manevra,
kamera aksamını oynatma gibi aşa-
maları da becerdikçe yüzüne koca-
man bir gülümseme oturuyor. Sonra
drone camdan fırlayıp çıkıyor. Evin
bahçesini geçtiğini, kompost gübre
yığınlarının etrafında bir tur at-
tığını ve ortak bahçeye doğru iler-
lediğini görüyorum. Sıra sıra seb-
zelerin üstünde süzülmeye başlıyor.
Charlotte’un gözlüğündeki man-
zarayı göremesem de drone’un çiçek
açmış yaz kabaklarını, uzun do-
mateslerin tombul diplerini incele-
diğini anlayabiliyorum. Fasulye sı-
rıklarının üzerinde yükselip, toprağa
göbekten bağlı karpuzları takip
ediyor. Sıra ortak bahçede kendi
ekip biçtiği alana gelince şaşkınlıktan
nefesi kesiliyor.

“Güllerim.” Diyor. “Hâlâ du-
ruyorlar. Biri onlarla ilgilenmiş.”

“Güllerinin ölmesine izin ve-
remezdim.” diyorum. ❰
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❱ George Orwell



Ş
iirler birbirlerine âşık
olurlar mı? Şairlerinden
habersiz kendi dünyala-

rında gezinen dizeler birbirle-
rine rastlaşıp âşık olabilirler
mi? Şu iki şiiri okuyun ve söy-
leyin bana, deyin ki hayır canım
mümkünatı yok Adamlar’ın “yaz

kış şehirde bulamadıkları” şey
“Nazar”a uğrayan Leyla değil-
miş. Deseniz de inanmam!
Çünkü her şeyden önce benim
yaşamımı dayandırdığım daya-
nak bu güçlü gizdir.

Şiir söz konusu olduğunda
hep bir okuyucunun gerekliliği
hep bir okuyucuya bir şey söy-
lemenin söz konusu olduğunu
düşünüyoruz. Oysaki şiirin şiir
olarak bir başka şiire ve şairin
de şair olarak bir başka şaire
bir message verdiği söylenemez
mi? Okudum okuyası hep Dı-
ranas’ın Adamlar şiiri ile Yahya

Kemal’in Mehlika Sultan ve Na-

zar şiirleri arasında büyük bir
bağ, birbirlerine araladıkları
birer kapıları olduğunu düşün-
müşümdür. Bu düşünceyi aklı-
mın bir köşesinde hep taşıyor-
dum. Hilmi Yavuz’un Okuma

Biçimleri1 kitabını okurken bir-
den fark ettim ki bunun üzerine
birçok şair ve yazar düşünüp
ve yazmış. Hilmi Yavuz kitapta
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ziya’ya

Mektuplar’ından bir alıntı ya-
pıyor: “bir şiirin göze görünmeyen

güzelliklerinden biri de başka şi-

irlere gebe kalabilmek kabiliyetinde

olmasıdır” 2 Bu alıntıyı okuduk-
tan sonra daha öncesinden oku-
duğum farklı kitaplarda da bu
düşünce etrafında bir başka şey-
ler okuduğumu fark ettim. Ki-
taplığımı biraz karıştırıp bu dü-
şünce etrafında yazılanları ha-
tırladığım kadarıyla arandığım-

da ise şöyle bir alıntılar listesiyle
karşılaştım.

İsmet Özel, Şiir Okuma Kla-

vuzu’nun3 daha ilk sayfasının
ikinci paragrafında “Şiirin in-

sanlar arasındaki yerini yine şiir

sağlar.” yazıyor. Amerikalı eleş-
tirmen Harold Bloom ise Et-

kilenme Endişesi kitabında “Bir

şiirin anlamı ancak başka bir şiir

olabilir” 4 diyor. İngiliz akade-
misyen ve yazar Terry Eagleton
ise Şiir Nasıl Okunur5 adlı ki-
tabında “Bir şiir bahsettiği şey-

lerin bizzat kendilerini oluşturur.”

yazıyor ve şöyle devam ediyor
“Bu anlamda her şiir kendi üze-

rine geri kıvrılır.” Biraz da uzak-
lara gidip bir rönesans şairi olan
Andrea Alciatus’a göz attığı-
mızda onun da Simgeler Kita-

bı’nın6 daha önsözünde (prae-

fatio) “Soylu imparatorumuz de-

ğerli madalyonlarla donatsın seni,
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eskilerin seçkin eserlerini versin
eline / ben şairim, kâğıttan ar-
mağanlar verebilirim ancak bir
şaire” diye yazdığını görüyoruz.
Böylesine bir listeye pek tabii
en geniş kaynaklardan birisi
olan Adnan Acar ve Nilgün
Polat’ın hazırlamış olduğu Sö-
zün Büyüsü Şiir ve Şair Üzerine
Yazılan Şiirler Derlencesi7 kita-
bını da eklemeliyim. Bu listenin
daha da uzayıp gideceğine emi-
nim, öyle ki şimdi dönüp bak-
tığımda böylesine uluorta ken-
dini gösteren bir düşünceyi böy-
lesine geç edinmiş olmaktan
hayıflanmadan edemiyorum. 

Peki, bu öylece uluortada
duran düşüncenin farkında mı-
yız? Gerek bir okur olarak -
çünkü modern şiir okuyucusu
yine İsmet Özel’in Şiir Okuma
Klavuzu’nda belirttiği üzere şa-
irleşmek zorunda bırakılmıştır-
gerek bir şair olarak şiirin tek
başına bir şiir olarak ne söyle-
diğinin, bir şaire hangi kapıları
araladığının ayırdında mıyız?

1 Hilmi Yavuz, Okuma Biçimleri, Timaş
Yayınları, s. 76.

2 Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya’ya Mek-
tuplar, (19 Temmuz 1942, Burhani-
ye).

3 İsmet Özel, Şiir Okuma Klavuzu, TİYO
Yayınları, s. 17.

4 Harold Bloom, Etkilenme Endişesi, çev:
Ferit Burak Aydar, Metis Yayınları, s.
124.

5 Terry Eagleton, Şiir Nasıl Okunur,
Agora Kitaplığı, çev: Kaya Genç, s.
110.

6 Andrea Alciatus, Simgeler Kitabı, Kabalcı
Yayınevi, çev: Çiğdem Dürüşken, s. 21.

7 Adnan Acar - Nilgün Polat, Sözün
Büyüsü Şair ve Şiir Üzerine Yazılan

Şiirler Derlencesi, Doruk Yayınları. ❰
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❱ İsmet Özel
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Akşam güneş kaçar ya tepelerin ardına, 
Karanlık ağır adımlarla geceye dolar. 
Etten sıyrılmış kemik uyandığı zamanda
Gelinin çiçeği sararır, duvağı solar

Kalkar rüyayla gerçek perdeleri aradan
Toprak dolu kafatasları yolları gözler
Açmayın sakın pencereyi onlardır gelen 
Ölülerin düğünü, bu düğün kurban bekler

Kurulur büyük şölen kemik tıkırtısıyla
İlahiler söylenir cehennemi anlatan
Yaşar gibi yaparlar o gecenin hırsıyla
Giydirip ölülere roba, smokin, tarlatan

Ve güneş tan yerinin benzine kan verirken
Karanlık, çoban gibi, ölü sürüyü güder
Ceset kokusu dolu gece sona ererken
Bu yıl da korkunç ölülerin düğünü biter.

ÖLÜLERİN DÜĞÜNÜ
Ömer Faruk YAZICI / şiir
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Paydos verilen oyunlardan sonra dizimdeki ikindi vakti çocukluk yaraları,
geçer mi dersin parmaklarımdaki sızı.
Nefretle yıkanık sevgi düğümleri hangi cephede çözülecek?
Karanfil tarlalarındaki koşuşlarımız, ardın sıra kahkahalarımız acı.
Çok geç akşam çiy tanelerini düşürdü
damlaya damlaya kalbime Grönland.
Dur diyemediğim devinimler içerisinde narenciye ağaçları
fışkırdım ilkbaharda ergen dudaklarına
gün ve gece kavuşması kadar imkânsız.
Elimdeki keskin uçurumlarla, atlayaraktan gecenin halkasına
Okyanus’a karışmak gerekli dedi acemi göğsüm.
Ardım sıra koştu ilk adamıyla, bir ovada kesti rüzgârı
heyecanla karıştım okyanusa
dizginledi beni hüzün kıran dalgalar…
Yasak ormanda düşerken yıldızlar
göz kırpması kederlerimin hınç-ı vücuduna.
Hani rastlantılarımızın sonu olmasa
gündüz uyanırken ışık gözlerinle
bu kuytu gecenin yıllarına, eşkiyik bir üzüm kırağı kadar.
Kırıldı yıllanık şarap lekesi
kalbimin patiska yollu ilk yirmiliği.
Ansızın
yaşama ve inançlara dair ne varsa
unutuldu her cebimde hüznün partizanları.
Bir çiçek, göğü uğurböceği.
Yaşamın kıyısında sallanan, elzem bir gece yaklaşıyor.
Anne, oradaysan geliyorum…

ZAMANA DAİR
Ömer ÜZÜMCÜ  / şiir
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Gece oldu, kitlendi evlerin kapıları
Kim bilir kimler büyük ahlar ödüyor
Deryalarda susuz kalıyor, kimler
Gözyaşları yanıyor bilirim,
Bilirim sessiz sedasız inleyenler
Bir sırrın ağırlığı külleri ezer geçer
Sen kalırsın bu rüyada ve sen susarsın
Yalnız sen damlarsın birer birer
Mendilini başucuna koyar susarsın;

Mendiline oyalar işlemişler adınla
Adına şarkılar yazmışlar satır satır
Hiç boşluk kalmamış mısralarında
Yalnız sen okursun mazinin soluğuyla

Dilersem silerim bu satırları da
Suda boğar akıtırım mürekkebimi
Belki de kurtarıp o yangında
Selam ederim susuzluğa
Selam ederim kurak mevsimlere
Göç zamanı uçup giden kuşlara
Silinen Mısralar

Gece oldu, kitlendi evlerin kapıları
Kim bilir kimler büyük ahlar ödüyor
Deryalarda susuz kalıyor, kimler
Gözyaşları yanıyor bilirim,
Bilirim sessiz sedasız inleyenler
Bir sırrın ağırlığı külleri ezer geçer
Sen kalırsın bu rüyada ve sen susarsın
Yalnız sen damlarsın birer birer
Mendilini başucuna koyar susarsın;

Mendiline oyalar işlemişler adınla
Adına şarkılar yazmışlar satır satır
Hiç boşluk kalmamış mısralarında
Yalnız sen okursun mazinin soluğuyla

Dilersem silerim bu satırları da
Suda boğar akıtırım mürekkebimi
Belki de kurtarıp o yangında
Selam ederim susuzluğa 
Selam ederim kurak mevsimlere
Göç zamanı uçup giden kuşlara
Bilakis

Ne gözyaşı kalır ardında ne kuşlar
Kuşlar da vazifesini devreder
Onlar da vazgeçer sessiz elçilikten
Kaygısız kaygılı bir yol sürer
Asla haber etmezler geçmişten ve geçmemişten

Anlarsın,
Kuşlar pencerene uğramadan uçtuğu vakit
Anlarsın,
Mendilinde tek gözyaşına yer kalmadığı vakit
Ve anlarsın,
Susuzluğu hiç konuşmadan tattığın vakit.

SİLİNEN MISRALAR
Bâlâ CEYLAN  / şiir
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Sarı orkideler düşledim ağustos ortası.
Soluk yaz akşamları doluşurken terkime,
Kafes kafes çiçekler bitmişti kalbinde.
Meğerse tek bir sebeptenmiş buncası
Sarı orkideler düşlemişim ağustos ortası.

Sarı orkideler düşlüyorum temmuz ertesi.
Önce saçların dağılıyor afakımda
Sonra bir bir hıçkırıyor dakikalarım
Ve çiçekçinin sepetine doluyor hepsi.
Sarı orkideler düşlüyorum temmuz ertesi.
Sarı orkideler düşlerim haziran sonu.

Mevsimi gelir belki diye,
Beklettim çiçeksi bir dokunuşu.
Korkuluklar fazlası bahçemde:
Sarı orkideler düşlerim haziran sonu.

Sarı orkideler düşleyeceğim bir ömür boyu.
Susuz beslenmezmiş saçındaki taçlar,
Rengini belli etmeli senli benli tarlalar.
Nehre bir yaprak kala duramadım:
Sarı orkideler düşleyeceğim bir ömür boyu.

ORKİDE YAZI
Ahmet Alparslan AKTAŞ  / şiir
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Saf dille yazılır kalbin sözleri
Duyumsadığım ninnilerin eşiğinde uyku
Canımdan kopan kavisli yazgım
Hiç kimsenin adı yok yürüdüğüm kervanda
Göz göze geldiğim bir hoyrat boran yüzün
İnsanın aradığı kendine bakmak aynada
Sandukalarda yığılan arzulu hayat avuntu
Köreldik büyümeden kaybettik benliğimizi
Uyandır bizi çığlık

ÇIĞLIK
Gül Yıldız ERMİŞ   / şiir
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yaşarken yaptılar otopsimi
dün gece 
kanım aktı gözlerimden, dişlerim saçıldı tesbih gibi, kustum kalbimi dişlerimin arasından sanki
uzattım kafamı cehennemin kapısından
perdelerini çekmişti
hani anlatıyorum ya her gece, o en güzel perdeler evrendeki
çünkü sır etti kalbim kadar ağır ve siyah bir kütleyi
önce elim ayağım, sonra yaşlar, sonra da ruhum 
bir bir çekildiler bedenimden saçıldılar halıya
elbiselerim ceset torbası, eşya yabancıydı bana
doğarken minik parmaklarımla kenetlenmiştim sana
koklamıştın beni gurbetten gelmiştim sanki 
sahi özledin mi memleketini
unutmam, unutamam
dün gibi bilir onu hafızam
düştüm sanki uzaya
onbinlerce tonluk kilitler üzerime mahkumiyeti reva görünce
giderken tutamadım elini
seyirci kaldım katline
gözümdeki yaşlar kurur sandım 
güneş elmacık kemiğime binince
ilk yanılgım değildi, son hiç olmadı
perdelerine sarılsam şimdi, koklasam
göğüs kafesime saklayaydım seni sürgünden dönen o hayduttan
bilirim o saniye memleketine döner yüzün, iki ırmak akar suları gümüşten kaşlarının altında
dayanamam...
bilirsin, yok olur gözlerim bir ona, bir de zemherinin vaveylasına
söyle, söyle bana güneşten sonra doğanım, yıldızlarda yıkanan, gökkubbeye uzananım
yapmaz, yapmazdı böyle, susma sen de söyle
onun kanı değil mi şu çekilen şey damarlarımdan
unutmam, unutamam hani içinde bölünürdü kıtalar 
haberimi alınca bir acilin kapısında 
hani o küstah kafası iki elinin arasında
biz ise sessizliğin zindanını yıkalım 
çünkü değil mi ki elimiz yazgının yakasında
yüreklerin ritmine memleket türküleri ören heyecanla
anlat, gözlerimizdeki bulutlarda, bizde duyalım
neden, neden sapladı o akşam yemeğinde neşterini benim 6 yaşıma!

CİNNET
Ömer Faruk UTAR  / şiir



O
kuma, zihinde mey-
dana gelen karmaşık
bir faaliyettir. Gözün

satırlar üzerinde dolaşması ilk
olarak okuma eylemi için bir
anlam ifade etmez. Bu düz oku-
ma boş bir bakıştan farksızdır.
Ne zaman ki göz belli bir satıra
veya noktaya odaklanır işte asıl
gerçek okuma o zaman başlar.
Bu gerçeklikte ki asıl amaç ise
zihnin okuduklarını kavraması
ve idrakidir. Böyle bir okuma
diğer bütün faaliyetlerin öte-
sinde zihnin kendini günlük
ortamdan soyutlayabildiği ve
daha yüce meselelerin üzerinde
durabildiği bilinçli olarak say-
fadaki metni çözmesinden çok
metin sayesinde okurun iç yol-
culuğuna çıkabileceği bir mekân
yaratır1 yani okuma eylemi ka-
zandırdığı aydınlanma anıyla
birlikte ortaya çıkar. Bu me-

kânda yer bulan okuyucu için
ise aydınlanma, çıktığı yol üze-
rindeki ışık olacaktır.

Bu yolculukta okur için kitap,
pek çok şeyi ifade eder. O anı-
ların ambarı, zamanın ve me-
kânın koyduğu kısıtlamaları
aşma aracı, derin düşünme ve
yaratıcılık alanı, kendimizin ve
başkalarının deneyim havuzu,
aydınlanma, mutluluk, bazen
de avunç kaynağı, geçmiş bugün
ve gelecek olayların kaydı, bir
ayna, can yoldaşı, öğretmen
olan, ölüleri yâd ettiren, oyala-
yan… 2

Birçok ruh hâli ve deneyim
sunan kitap, insanı besleyen en
önemli kaynaklardan biridir.
Bu beslenmede de diğerlerinde
olduğunu gibi dikkat edilecek
hususlar vardır. Nasıl ki özenle
seçerek vücudumuza aldığımız
gıdalar bizi yemekle değil sin-

dirimle besliyorsa okunan şeyler
de ancak derin düşünmeyle
hazmedilebilir. Bu bağlamda
besin seçimi oldukça önem taşır.
Kitapları bir besin dünyası ola-
rak ele alırsak bu dünyada et,
süt gibi sağlıklı ve besleyici gı-
daların mı yoksa çerezlerin mi
seçileceği tamamen okurun ira-
desine sunulmuştur. Zaten ki-
şinin en hür olduğu nokta ki-
tapların dünyasıdır.

Kaynak seçimi okuyucunun
çıktığı bu yolda güvencesidir
fakat önceden de söylediğimiz
gibi burada belirleyici olan
kavrama ve ardından hazmet-
medir. Bütün bunlardan kâğıt
üzerine dökülen düşüncelerin,
kumsaldaki ayak izlerinden
farklı olmadığı sonucuna va-
rılabilir: Doğru, adamın yü-
rüdüğü yolu görürsünüz, fakat
yolda ne gördüğünü bilmek
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OKUR VE FİLDİŞİ KULE
Yelda ÖZER / makale

BAZI OKURLAR VARDIR Kİ BU MÜTEMADİYEN OKUMA HÂLİNİ, ÇOK BAŞKA
BOYUTLARA TAŞIR. ONLARDA OKUMAYA VE ÇALIŞMAYA YÖNELİK BİR İNZİVA HÂLİ
GÖRÜLÜR. BU İNZİVA KENDİNİ FİLDİŞİ KULE İLE İNŞA EDER.

“Çünkü sen benim için bir korunak, 
düşmana karşı güçlü bir kule oldun.”

Alberto Manguel



için onun gözlerine ihtiyaç
duyarsınız.3

Okumanın ve kitapların, ya-
zar ve okur olan aydınlar nez-
dinde önemi büyüktür. Cemil
Meriç’in bu konuda ki düşün-
celeri şöyledir:

“ Bana sorarsan kütüphanene
dön, yani kitap ol, aydınlan ve
aydınlat.”

“Okumak iki ruh arasında
âşıkane bir mülakattır.”

“ Okurken sadece ilham alı-
rız, kafamız dilediği gibi çalışır.
Hem yalnızız hem beraber. Bir
nevi mucize…”

Bunlar dışında, Logan Pe-
arsall Smith, “Herkes hayat
önemlidir der, ama ben okumayı
yeğlerim.” Thomas Kempis,
“Saadeti her yerde aradım ama
sadece elimde bir kitapla kuytu
köşede buldum” der.

Bazı okurlar vardır ki bu
mütemadiyen okuma hâlini,
çok başka boyutlara taşır. On-
larda okumaya ve çalışmaya yö-
nelik bir inziva hâli görülür.
Bu inziva kendini fildişi kule
ile inşa eder. Fildişi kule, sözlük
anlamı ile kendini toplumdan
soyutlayan insanın, kendi içinde
oluşturduğu dünya manasında
kullanılmıştır. Burada kule im-
gesi hayalleri ve düşünceleri
içinde barındıran bir metafor
olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu kulenin edebiyat çevre-
sinde pek çok yansımasını gö-
rürüz. Demokritus’un inzivası
yine Jung’un kulesi baştanbaşa
bir gösteridir. Fakat hepsinden
önemlisi, Montaigne’nin ken-
dine çalışma odası olarak seçtiği
kulenin yerini böyle bir simgeye
dönüştürmesi olmuştur. Kafka,
“Herkes kendi içinde bir oda
taşır” der. Montaigne’nin de

Woolf ’un da dışarıya sunduğu
aslına tam olarak budur. Bu
odalarda hayal gücünün ve dü-
şüncenin kendini yeniden inşa
ettiğini görürüz.

Buradaki okurun görünü-
mü, toplumun sıradan işlerin-
den elini ayağını çekmiş, soğuk,
içinde yaşadığı dünyayı değil
de yalnızca kitapların dünya-
sını umursayan biridir. Okur
kendini bir mabede kapatır.
Çünkü bu mabet onun için
düşmana karşı güçlü bir ko-
runaktır. O hâlde fildişi kule-
deki okur için dış dünya bir
tehdit oluşturur. Kişi kendini
yalnızca kitapların dünyasında
var eder. Bu inziva hâli içinde
yarattığı felsefe ile saf ve ef-
sunkâr görünmektedir. Bilgelik
arayışı ile okuyan, düşüncenin
tüm girift yapılarını çözüm-
leyen bunu yaparken de dün-
yadan sıyrılıp kitaplara sığınan
bir okur. Böyle bir okur tablosu
bize C. Meriç’in şu mısraları
hatırlatıyor.

“Ben putperest değilim, ki-
taba tapmıyorum; içindeki ses,
içindeki ışık, içindeki sevgi,
içindeki ruh, içindeki çile, için-
deki gözyaşı, içindeki tecrübe,
içindeki Tanrı çekiyor beni”

Fildişi kulenin bu bilge im-
gesinin, zamanla yüzeyinin yıp-
ranması sonucunda içerisinde
başka manalar taşıdığı düşü-
nülmeye başlanmıştır. Çalışkan
aydınlara inziva yeri sağlayan
bu kule imgesi yerini sığınılacak
bir liman, saklanılacak bir me-
kâna bırakmıştır. Dünyevi gö-
revden ve sorumluluklarından
kaçmak için oluşturdukları bir
sığınak olarak algılanmaya baş-
lamış ve artık kulenin tanımı
da oluşturduğu dünya kapsa-
mında değişikliğe uğramıştır.
“Toplum sorunlarından kaçan-
ların içinde bulunduğu varsa-
yılan düşsel evren.” Bilge ve
arayışçı tavır yenini artık kaçışa
bırakır. Tüm bu değişken algı-
lanışları Cemil Meriç’in şu sö-
züyle toparlamak mümkün.

“Fildişi kule, davasız sanat
meczuplarını barındıran mis-
kinler tekkesi. Ama her mücahit
o tekkede silah kuşanır. Bu zin-
dan değil, bir liman.”4

1 Alberto Manguel ( 2017), Gezgin Kule
ve Kitapkurdu, YKY Yayınları, s.68.

2 Manguel, s.16. 
3 Schopenhauer (2016), Okumak, Yaz-

mak ve Yaşamak Üzerine, Say Yayınları,
s.63.

4 Cemil Meriç (2017), Bu Ülke, İletişim
Yayınları, s. 278. ❰
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İran ve Kaşkay Türkleri

O
rta Doğu’da geniş bir coğrafyada hüküm
süren İran işlek bir devlet olarak tarih
sahnesinde yer alır. Büyük bir çoğunluğu

Oğuz Türkü olan İran Türkleri birçok alanda
birbirinden ayrılırlar. Tarihi, siyasi, sosyal, dini ve
coğrafi açıdan İran’a ilk yerleşenler, sonra yerleşenler
ve Anadolu’dan gelenler olarak tasnif edilebilir.

Büyük bir kısmı Şiilere mensuptur. Coğrafi açıdan
Türkler bütünlük sağlayamamıştır. İran’daki Meş-
rutiyet sonrasında buraya hâkim olan Pehlevi
devleti Türklerin bütünlüğünü bozmak amacıyla
coğrafi ayrım politikaları güder. Bu Türkler ister
Azerbaycan olsun ister Kaşkay olsun tarihi ve
edebi eserlerde “Türk” olarak bilinir.

İran Türkleri dil ve coğrafya bakımından dört
gruba ayrılırlar. Kuzeybatı Türkleri, Kuzeydoğu
Türkleri, Merkez Türkleri, Güney ve Merkez
Türkleri. Üzerinde duracağımız Kaşkay Türkleri
Güney ve Merkez Türkleri grubundadır. Yerleşim
yerleri Şiraz, Füruzabad, İsfahan, Lar, Mervdeşt,
Abade, Şehreza, Sepidan, Buşehr, Gir, Kazirin
şehirleridir. Kaşkaylar çeşitli göçlerle farklı kül-
türlere ev sahipliği yapmıştır. 9-10. yüzyıllardaki
Oğuz göçleriyle Türkler de burada aşiretler
halinde yaşadılar. Ayrıca bu coğrafyada yaşayan
Kürt ve Fars aşiretleriyle mücadele ettiler. Kökenleri
hakkında çeşitli bilgiler ileri sürülür. 1300 yıl
önce Fars bölgesine yerleştiler. Tıpkı diğer Türkler
gibi Sümerlerin varisleri olarak görülürler. Sü-
merlerden sonra bu Türkler İran’ın kuzeyine göç
etmiş Gay boyu ise güney bölgesine yerleşir. 
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KAŞKAY TÜRKLERİ
Hilal ÖZCAN / makale

KAŞKAY TÜRKLERİ ETNİK OLARAK FARKLI MİLLETLERLE BİR ARADA YAŞAMALARINA
RAĞMEN İL ŞUURUNU ASIRLARCA SÜRDÜRDÜLER. YERLEŞİK VEYA KONARGÖÇER
HER KAŞKAY TÜRK’Ü KENDİ TAYFASINI, TİRESİNİ, OBASINI BİLİR, KENDİLERİNİ TÜRK
OLARAK TANITIRLAR. VİLAYET-İ KAŞKAYÎ ONLARIN VATANIDIR.

❱ İran’da yaşayan Türk toplulukları



Bugünkü Kaşkay aşiretler birliği “Kaşkay”
adını taşımıyorlardı ve birçoğu Kaşkay değildi.
Kendi adlarını koruyanlar da bulunuyordu. Tarihi
hadiseler karşısında birleşmeye mecbur kalmışlar
ve tek bir boy oluşturdular. Bu boy “Kaşkay”
olarak adlandırılır.

Kaşkay Türkleri hakkında bilgi veren en eski
kaynak Gazneli Sultan Mahmud döneminde ya-
şayan Ebulfazl Beynakî’nin yazdığı Tarih-i Beynakî
(Tarih-i Mesudî)’dir. Diğer eski bir kaynak ise
İbn-i Batuta’dır.

Kaşkay Türkleri etnik olarak farklı milletlerle
bir arada yaşamalarına rağmen il şuurunu asırlarca
sürdürdüler. Yerleşik veya konargöçer her Kaşkay
Türk’ü kendi tayfasını, tiresini, obasını bilir, ken-
dilerini Türk olarak tanıtırlar. Vilayet-i Kaşkayî
onların vatanıdır. Sosyal düzen il, tayfa, tire,
bonku ve ailedir. Güç düzeni ise han, kalenter,
kethüda, aksakal ve ailedir. Sosyal tabaka dışında
kalan gruplar da bulunur. Kaşkay Türklerinin
büyük tayfaları şunlardır: Keşküliyi Kuçik (Küçük
Keşküli) ve Keşküliyi Bozorg (Büyük Keşküli),
Dereşorlu (Tuzlu Vadi), Farsimadan (Farsça Bil-
mez), Şeşbölük (6 bölük), Amele.

İran’da yapılan nüfus sayımına göre Kaşkay
nüfusu 3.500.000 civarındadır. Yurt dışına çıkan
Kaşkaylar da göz önünde bulundurulursa
4.500.000’ü bulmaktadır.

Kaşkay Adı 

Kaşkay adı kaynaklarda çeşitli şekillerde geç-
mektedir: Gaşgay, Gaşkay, Gaşvay, Gaşkayi, Gaşlı,
Gaşanlı, Gaşanlu, Guşanlu, Guşanı, Gaşani, Kâş-
kayi, Kaşkayi, Kaşka, Kaşke, Kaşe. İslam öncesi
çeşitli metinlerde; Kayı, Kayık, Kayıt, Kayın, Kay,
Gay, Gayın kam, Sağ Kayı, Sag Kayı, Ak Kayı,
Dedegayı, Şay – Şayilu Şahilü, Gay – Gayıt.

Peki, bu “Kaşkay” adı nereden geliyor? Kuvvetle
muhtemel Kaşkay adı “kaşka” sözcüğünden tü-
remiştir. Kaş+Kay ve Kaşka+ay olarak da ayrıldığı
görülür. Kabul gören “kaşka” sözcüğü alnında
beyaz leke veya akıtma olan at demektir. Yaşadıkları
yerdeki atların alnında beyaz leke oluşundan
dolayı bu adlandırma yapılmış olabilir. Ayrıca
bu sözcük “yakmak, alevlendirmek, ışık saçmak”
anlamına da gelmektedir. Özbekçede cesaretli
kahraman anlamındadır. Diğer köken tahminleri:
kaş gayı “kaçmak” anlamına gelmekle birlikte
Kaşkayların Azerbaycan ve Irak’tan kaçtıkları ri-

vayet edilir. Kaşo, koşav “tomar” anlamındadır.
Kaşkay adını “Kaşgar” iliyle ilişkilendiren görüşler
de vardır. Kaşkaylar, vaktiyle Kaşgar şehri etrafında
oturdukları için zamanla “kaşkay” diye adlandı-
rıldığı öne sürülür.

Kaşkay Dili ve Edebiyatı

Peki, Kaşkay Türkçesini Türk dili tarihinde
nereye koyabiliriz? Araştırmacılar bu şiveyi Oğuz,
Azerbaycan, Afşar vb. şivelerin kolu olarak de-
ğerlendirir. Oğuz grubu içinde yer alan aynı coğ-
rafyada ve aynı dil grubunda bulunan Azerbaycan,
Türkmen, Hamse, Horasan Türklerinin dilinden
farklılıklar gösterir. Ayrıca Azerbaycan Türkçesi
ağzı gibidir. Şive tasniflerinde Güney Azerbay-
can’ın şiveleri arasında gösterilir.

Kaşkay Türklerinin edebiyatı sözlü ve yazılı
edebiyat olmak üzere iki koldan oluşur. Ancak
yarı göçebe yaşam, İran’daki siyasi ve sosyal ortam
ve geleneklere bağlılık edebiyatından daha çok
sözlü olarak ilerlemesini sağlamıştır. 19. yüzyıldan
önce Kaşkay Türklerinin yazılı edebiyatından
söz etmek mümkün değildir. Şehir hayatından
uzak kalmalarıyla dil ve edebiyatlarını yabancı
etkenlerden korunmuşlardır. Yazılı edebiyatın
oluşmasıyla Kaşkay yazar ve şairler edebi eserler
ortaya koymuş ve Kaşkay Türkçesinin söz varlığını
korumaya, yaşatmaya çalışmışlardır. Uzun yıllar
okuryazarlıktan geri kalmışlar ve 1953’te Mu-
hammed Behmenbeygi’nin öncülüğünde “İran
Göçebeler Eğitimi” kanunuyla Farsça eğitime
başlamışlardır. Kaşkayların çadırlarına eğitim ve-
rilmiş, birçok öğretmen de yetiştirilmiştir. Gö-
revlendirilen öğretmenlerin ana dilleri olan Türkçe
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unutturulmaya zorlanmış ve bu baskı İran İslam
Devrimi’ne kadar sürmüştür. Bu devrimden sonra
az da olsa yazılı eserler vermeye başlarlar.

Kaşkay Türkçesiyle yazılan eserler halk şiiri
özellikleri taşımakla beraber bu şiirleri müzik ile
harmanlamışlardır. Kaşkay Türk toplumunun ve
halkının acılarını, mutluluklarını, değerlerini ve
doğrularını şiirlerde görmek mümkündür. Nadir
Dereşorlu, Kaşkay şiirini ayrılıkları şiiri olarak
adlandırır ve Kaşkay müziğini dertlerin acıların,
ayrılıkların sesi olarak ifade eder. Düğünde, yasta,
savaşta hayatın bütün anlarında müzik eşliğinde
şiirlerini dile getirmişlerdir. Tar, Saz ve Nağara,
Ney gibi müzik aletlerini kullanırlar. Siyasi, sosyal
ve ekonomik şartlara rağmen bu sözlü kültür
ürünleri varlığını devam ettirmiştir. Şiirlerin
nazım biçimleri koşma, gerayli (sekizli), asanak

(mani) ve şahhatayi’dir. Serbest nazım ve divan
şiiri özelliği taşıyan şiirlere de rastlanılır. Nazım
türü olarak hiciv, hezel, mersiye (ağıt), gelinbaşı,

ninni ve bilmeceleri vardır.

Asanak Örneği:

Dayan baḫ bizä dağlar
Dayağ ol bizä dağlar
Ġaşġayi’dän bir salam
Apar bizi Täbriz’ä dağlar

Äkin äkilän yerdän
Kurza çäkilän yerdän
Üzüñ döndär bir öpäm
Zülfüñ bikilän yerdän

Kähär atin ġulunu
Mäḫmäl edin çulunu
Biz gälmişäg aparaġ
Siziñ bağın gulunu

Geydä durna dolanır
Ġanadları bulanir
Ta bir ana yerdä var 
Muhabbät odi yanir

Mirza Mezun, Arslan Mirzayi, Nimetullah
Bey Rahimli, Mahmud Kaviyeni, Evezullah Seferi
Keşküllü, Fettane Muradi Karakani gibi şairlerin
şiirleri bulunmaktadır. Fettane Muradi Karakani
ilk Kaşkay Kadın şairi sayılır.

El

Biz Türkäk Biz Ġäşġayiyäk
Bizim ağır el varmız
Ağzımız içindä şirin
Şäkär täkin dil varımız
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Bizim eldä gümüş üzlär (yüzler)
Ġäläm ġaşlar ala gezlär (kızlar)
Yaḫşı mätäl şirin sezlär (sözler)
Duyğulu nağıl (hikaye/masal) varımız
İkki närgiz ikki sunbul
Şeyda bulbul ġızıl gül
“Yusufäli” kimin bulbul
“Sultan” kimin gil varımız
“Davud” täkin sitar çalan
Häg ayäti “Cähangir Ḫan
“Mä’zun” kimin sirr-i nahan
Mäcnun o ağıl varımız
…

Arslan Mirzayi

Men Bu Dünyaya 
Sevdalıyam

Sevdalı yaşayıram
Göz yaşınan sevgi görüräm
Män daşlar ġayasında daşlarınan dosam
Ġarġalarınan çalışıram
Dunalar kölgäsindä yatıram, göz arḫama tikiräm
Oğşaya oğşaya çağırıram
Bu yol kimiñ? Ölka kimiñ?
Gedän durnalar, köçän sunalar,
Dünya kimin?
Män bu yana sän o yana
Biz ha yana dağılmişag?
Birlig ölmüş
Ama män varam sän dä varañ
Män bu dünyada sevdalı yaşayıram
Sän necä?

Fettane Muradi Karakani

Kaşkaylar düz yazıda modern türlerde eserler
verememişlerdir. Roman, hikâye, masal (metel),
çocuk şiirleri ve öyküler yazılı ürünler verilmeye
başlandıkça artmıştır. Kaşkay edebiyatının modern

hikâye türünde ilk ve tek örnek Fettane Muradi’nin
Alıncak Ulduzu adlı hikâyeleridir. Birçok Kaşkay
yazar Fars dilinde roman ve hikâye yazmıştır.
Kaşkay gelenek, görenek, âdet ve göç hayatını
konu alan bu eserler Muhammed Behmenbey-
gi’nin Buhara-yı Men İl-i Men ve Be Ocağet
Kasem; Sohrab Hatemî Behmenbeygi’nin Şeb-
ha-yı İl; Menuçehr Kinayi’nin Efsaneha ve Kıs-
saha-yı İl-i Kaşkayi adlı eserlerdir. 

Menuçehr Kinayi Kaşkay tarihçiliğinin önemli
bir ismidir. Siyeh Çadırha adlı eseri Kaşkay
Türkleri hakkında bilgi veren eseridir. Yaşadıkları
coğrafya, ev, giyim, kuşam, avcılık, gıda, devlet
teşkilatı, edebiyat ve tarih hakkında bilgiler su-
nulmuştur.

Esedullah Merdani Rehimi ilk ve tek olan
Kaşkay Sözlüğü’nü hazırlamıştır. Yaklaşık beş
bin sözcük derlenmiştir. Fars alfabesi sırasına
göre düzenlenen bu sözlükte, sözcüklerin Latin
harflerine aktarılmış biçimleri bulunmakta ve
atasözleri, deyimler, cümleler yer almaktadır.

Son dönem Kaşkay araştırmaları için iki
önemli çalışma yapılmıştır. Türk Dil Kurumu
tarafından yayımlanan Dilek Erenoğlu Ataizi’nin
Kaşkay Türklerinin Dili ve Farzaneh Doulabata-
bi’nin Kaşkay Türklerinin Edebiyatı. İran’da saha
araştırması yöntemiyle yapılan araştırmalar so-
nucunda toplanan malzeme bu iki eseri meydana
getirmiştir.
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İ
znimin bitmesine yakın ba-
bam balık avı teklifinde bu-
lundu. Sadece bir kereye

mahsus olmak üzere on sene
evvel ava çıktığımız o günü ha-
tırlatarak “Eski günlerdeki gibi.”
demişti. Anımsadığımız geçmiş
farklı olamazdı, hayır. O sadece
baba-oğul beraber vakit geçi-
relim istiyordu ve duyguları ifa-
dede kabız bir yaratılışta oldu-
ğundan balığa gitmek âdeti-
mizmiş gibi konuşmuştu. En
azından iyi kötü birbirimizi an-
layabiliyoruz artık.

Ertesi sabah babam beş gibi
uyanmış, oltaları hazırlıyordu.
İşini ne zaman sessiz görmeye
çalışsa sakarlığı tutar, gürültü
çıkarırdı. Annemden -oltaları
dün geceden hazırlamadığı için-
fırça yerken uyandım. Annemin
bağırtısını duymazdan gelmeye
çalışarak tekrar uyumayı dene-

dim. Uyku ve uyanıklık arasında
bir yerlerdeyken babam beni
dürterek uyandırdı “Hadi, gel-
miyon mu?”

“Geliyom tabii, oltaları ha-
zırlayalım.”

“Ben hallettim.”
Arabaya binerken saat altıya

geliyordu; hava aydınlık olma-
sına rağmen gün ağarmaya baş-
lamamıştı. Küçüklükten kalan
bir alışkanlıkla arabanın camını
bir indirip bir kaldırıyor, babam
uyarana kadar yüzüme hoş bir
esinti vurduruyordum. Aynı
esinti camı sonuna kadar açtığım
zamanlarda gözlerimi açık tut-
mama yardımcı oluyordu. Ba-
bam bu kez beni uyarmamıştı
ve esinti beni aptal edip uyutana
kadar rüzgârla oynamaya devam
ettim.

“Uyan!” diye seslendi babam
göle varınca. Yersiz bir suçluluk

hissediyorum, yirmi dakika ka-
dar uyumuşum. Yolda bir ara
durup yem, su ve sandviç almış.
“Ye!” diyor babam bir sandviç
uzatarak. Onun en sevdiği ko-
nuşma şekli bu kısa emir cüm-
leleri işte: Uyan, ye ve si... git!

Bolibifli ve hellimli sandviçimi
yerken etrafa bir göz atıyorum.
Tupturuncu bir gün doğumu gö-
lün kıyısına, aşağıya kamp kurmuş
iki kişiyi aydınlatıyor. Daha doğ-
rusu onlara sadece gölge veriyor
çünkü durduğumuz açıdan o iki
kişi sadece iki karaltıdan ibaretler.
“Yerimi kapmışlar.” diyor babam
can sıkıntısıyla “Geceden gel-
mişler belli.”

“Belki giderler diye mi bek-
liyoruz?”

Ayakucundaki bir torbayı
haşırdatarak karıştırırken “Sev-
diğin meyve suyundan da al-
dım.” diyor ona ait olmayan bir
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OLTAMDA YUSUFÇUK
Ahmet ŞİMŞEK / hikâye

HEMEN OLTASINI KAVRADI, BİR AN BEKLERKEN BİR AN SONRA HAFİFÇE OYNATTI.
GERGİNLİK BİR ANDA YOK OLMUŞTU. İĞNENİN BALIĞIN DUDAĞINA GEÇİŞİNİ
DUYMUŞ GİBİ HAFİFTEN İÇİM ÜRPERDİ.



neşeyle. Onun eskiden ne kadar
ciddi ve sert biri olduğunu ha-
tırlıyorum. Sonra, kendi ken-
dime çocuk oyunları oynarken
etrafı sürekli velveleye verdiği-
mi... Evde olduğum zamanlar
sık sık aklıma takılan bir dü-
şünce yine koşturup yakalıyor
beni: Babam beni tek bir amaç
için dünyaya getirmiş bir cana-
var; çocukluğumun sonuna de-
ğin biriktirdiğim tüm o sınırsız,
saf enerjiden beslenmezse ölecek
bir canavar. Bana miras olan
genleri nedeniyle kendimin de
bir tür canavara dönüşmemesini
umarak “Sevdiğim bu değil ama
olsun.” 

“Vişne değil mi en sevdi-
ğin?”

“Hayır, portakal.”
Kendini haklı çıkarmak için

alayla kükrüyor “Yürü be işine,

bir keresinde fuardayken her-
kesin taze sıkılmış portakal suyu
olduğunu görünce, taze vişne
suyu isterim diye bas bas ba-
ğırdıydın.”

“Hatırlamıyorum.”
“Tabii hatırlamazsın.”
İkimiz de eğlenmiş gibi ya-

pıyoruz. Güneş yükseldikçe gö-
lün kurşunî rengi de yumuşuyor. 

Az sonra, sıkılıp “Bu insan-
ların kaçacağı yok, şu ileride
mi tutsak?” diye öneride bu-
lundum. O da hiçbir şey söyle-
meden arabayı nispeten daha
dik bir yamacın tepesine park
etti. Kamışlarımızı ve sandal-
yelerimizi aşağıya indirirken
düşmemeye çalıştık. Tam göl
kenarına varmışken “Konserve
arabada kaldı.” dedi nefes nefese. 

O hâliyle ona acımıştım “Ben
alırım hemen.”

Tam indiğimiz noktadan yu-
karı tırmanırken bastığım yer-
lerin de bir zamanlar su altında
olduğunu fark ettim ve tatlı
mısır konservesini görene kadar
dehşetle küresel ısınmanın et-
kisinden korktum. Tekrar aşa-
ğıya indiğimde, konserveyi ba-
bama uzatırken espri yaparmış-
casına “Yakında hiç balık tuta-
mayacağız.” dedim. Konserveyi
açarken altyazılı dizilerinden
öğrendiği İngilizceyle not today

dediğini sanarak “Gat tudey”
dedi. Ben gülmeye başlayınca
da “Sılov sılov ha,” diye ekledi
hâlinden memnun bir tavırla.

“Kişneme, balıkları kaçırı-
yon.”

Mısırları iğneye takıp ka-
mışlarımızı salladık, durduğu-
muz yer sandalye açabilecek ka-
dar dik olmadığından yamaç
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elverdiğince çömelip beklemeye
başladık. Bekledik ve bekledik
ama oltalarımıza tek bir balık
bile vurmadı. Ben ahmakça bir
fikre kapılmış balıkların daha
uyanmadıklarını düşünürken
babam, durumdan şikâyet edi-
yordu: “Hiç hoşlanmadım bun-
dan. Beğenmedim burayı, yok.”

Yarım saat kadar daha aynı
noktada balık tutmaya çalıştık.
Babamın yavaştan sinirleri ge-
riliyordu. Suratı beş karış “Be-
nim yerim tamamdı.” diyordu
arada bir, artık sağ tarafımızda
kalan balıkçılara bakarak. 

İlk etapta çok önemseme-
diğimiz güneş de işimiz zorlaşsın
diye gözümüze gözümüze vu-
ruyordu. Deli gibi terliyorduk
ama hiç balık tutamıyorduk.
Yem duruyor mu diye de sürekli
kontrol ediyorduk. Mısır tane-
lerini yenileriyle değişiyorduk.
Benim de asaplarım bozulmaya
başlamıştı. 

Güneş hiç acele etmeden
yükseliyordu. O sıra, oltama
kırmızı bir yusufçuk kondu ve
bir süre orada durdu. Ben de
hemen kaçmasın diye elimi kı-
mıldatmıyordum. Onu inceler-
ken bana bir şeyler fısıldıyormuş
da duyamıyormuşum gibi tuhaf
bir hisse kapılmıştım. 

Tam dikkatim yaklaşan adım
seslerine ve askeri birliklerin
tempo-koşu marşlarına benze-
yen o sese kaymıştı ki “Baksana!”
dedi babam, ötekinin kadın ol-
duğu artık rahatça seçilebilen
balıkçıları göstererek.

“Karı kocalar sanırım.”
“Bizimkine sorsak hayatta

gelmez. İyi tutuyorlar ama.”
“Ee, onların ortaları daha

iyi. Hem bence o yerde bir
şeyler var.”

“Attıklarını tutuyorlar.”

“Öyle cidden, biz de mi ma-
kineli oltalardan alsak?”

“Ne diye? Gölet oltası değil
ki onlar, gösteriş için getirmiş-
ler.”

“O zaman biraz daha mı ile-
riye gitsek, hem sazlığın orası
daha düz gibi.”

Eşyalarımızı toplayıp sazlığın
oraya gidip kurulduk. Babam
hemen dalgakıran şeklinde bir
kaya parçasının üstüne tüneyip
salladı kamışını. Ben de sazlığın
seyrekleştiği yerde hâlimden
pek hoşnut durup “Harika balık
tutulacak yer ha!” diye düşünerek
salladım oltamı. 

Kurbağaların vıraklamaları
ve cırcır böceklerinin sesi eşli-
ğinde balık tutmaya devam ettik.
Arada oltama vuruyor ama her
seferinde kaçırıyordum. Babam
da birkaç sefer kendinden son
derece emin ve dikkatle oltasını
çektiyse de benden daha talihli
çıkmamıştı.

Gölün etrafındaki yükseklik-
lerin kel ve olan otların da ye-
şilden ziyade sarı olmasına kendi
hesabıma üzülürken bir an sonra
ayaklarımı, ilkin toprak sandığım
yumuşamış tezek çamurundan
çıkarmaya çalışırken buldum.
Babam keyiflenmiş, bir sigara
tiryakisinin o kesik kahkahasıyla
gülüyordu bana. Öfkeyle “Ben
de bu sinekler nereden geliyor,
diyordum” diye soludum. 

Biraz sonra, demin sesleri
duyulan askeri birlik hâlâ ne
olduğunu çözemediğim bir mar-
şı gırtlaklarının el verdiğince
yüksek perdeden söyleyerek ya-
macın yukarısında göründü.
Üniforma giymemeleri ve bir-
birlerine ciddiyetsiz şakalar yapıp
gülüşmeleri garibime gitmişti.
Birkaçı bana gülüyormuş gibime
geldi hatta. Onlar gözden kay-

bolunca oltamı topladım ve bir
düzine sineği de peşime takarak
gidip babamın tünediği dalga-
kıranımsı kaya parçasının ucuna
oturdum. Ayakkabılarımı göle
sokup temizlemeye çalıştım. 

Oturduğum yerden babam,
diğer balıkçıları ilk gördüğü-
müzdeki gibi bir silüet hâlinde
görünüyordu. Kamburumsu be-
deninin ufaklığına şaşırmıştım.
Merakla ve biraz da çekinerek
“Beni neden çağırdınız baba?”
diye sordum. 

“O nasıl laf ?” dedi kıpırda-
madan.

“Yanlış anlama, ben de sizi
özledim ama...”

Sessizlik.
“Hakkımda bir şeyler mi

duydunuz acaba diye düşünü-
yorum.”

Bu sefer döndü ve “Ne saç-
malıyon?” diye çıkıştı.

“Hiç. Merak ettim de... Aca-
ba biri bir şey mi söyledi size?”

Aniden ayaklandı ve düz bir
sesle “Gevelemeden konuş, si-
nirlerimi hoplatma benim.” dedi,
dizilerdeki çiftlik ve dolu çocuk
sahibi babalar gibi.

Hiç ağzımı açmamış olmayı
dileyerek ben de yavaşça ayağa
kalktım. Çıplak, kıllı ayaklarıma
bakarak “Seni daha önce utan-
dırmadım.”

“Nerden çıktı şimdi bu?” dedi
sallanarak, bir an dönüp oltasına
baktı ve ben de göle düşecek
diye korktum ama hemen den-
gesini bulmuştu. Ayaklarıma
bakmaya devam ediyordum. Di-
lim düğümleniyordu. “Emin ol,”
diyebildim dakikalar sonra “asla
da utandırmam.” Söyler söyle-
mez rahatlarım diye ummuştum
ama daha beter boğazım yan-
maya başlamıştı. Bakmadığım
hâlde şaşkına dönen suratını
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görebiliyordum. Uzun bir süre
şey desin diye bekledim ama
hiçbir şey söylemedi.

Gözlerime güneş vurduğun-
dan şamandıranın hareketini
neredeyse kaçırıyordum “Oltana
balık vuruyor!” 

Hemen oltasını kavradı, bir
an beklerken bir an sonra hafifçe
oynattı. Gerginlik bir anda yok
olmuştu. İğnenin balığın duda-
ğına geçişini duymuş gibi hafiften
içim ürperdi. Babam sevincini
gizlemeye çalışan kesin ama be-
ceriksiz bir tavırla “Arabanın dö-
şünde sigaram var, git getir” dedi
çiftlik babası sesiyle.

İki karıştan biraz uzunca ba-
lığa hayranlıkla bakarken “Sazana
benziyor.” dedim. Kendinden
emin “Aynalı sazan bu.” diye ya-
nıtladı beni. Belki “Bu balığın
aynalı sazan olduğundan emin
olduğum gibi, senin de başımı
eğmeyeceğinden eminim.” gibi-
sinden bir şeyler söyler diye ağ-

zının içine bakıyordum ama daha
fazla konuşmuyordu. “Vay!” de-
dim heyecanlanmışım gibi. Kır-
mızı bir yusufçuk dibimden uçup
hızla gözden kayboldu. Hemen
sonra tekrar gördüm onu. Bu
daha önce de oltama konan yu-
sufçuktu. Bana bir şey göstermeye
çalışıyordu. Arabaya doğru uçtu.
Sanırım, gitmemi istiyordu. Ben
de gitmek istiyordum. 

Ve o an balık tutmaya gel-
diğime de eve geldiğime de piş-
man olmuştum. Annemin te-
lefonda “Baban seni çok özledi,
birkaç günlüğüne dönsen.” deyişi
kulağımda çınlıyordu. Annem
de babam da beni iyi tanıyorlardı
ve benimle dalga geçiyorlardı.
Onları sevdiğimden emindiler
ama karşılık olarak beni sadece
severmiş gibi yapıyorlar, ger-
çekten istemiyorlardı. Beni ela-
leme iyi birer anne ve baba ol-
duklarını düşündürsünler diye
öylesine çağırmışlardı. O yüzden

eve döndüğümden beri sürekli

birileri ziyaretimize geliyordu.

Herkes tuhaf tuhaf bakarken,

sahte gülümsemeler takınıyordu.

Neden bu zahmet? Çocuk kan-

dırdıklarını düşünüyorlardı her-

hâlde. Aslında neşemle ve ru-

humla beslenen birer yaratıktılar

onlar. Kendimi enayi gibi his-

sediyordum. Hayırlı bir evlat

olmak için çabalamam çok yer-

sizdi. Niye kötü olan hep ben-

dim? Kötü olan da, beni kötü

yapan da onlardı asıl. Evlat sev-

gisi bir başkaymış, çocuk evli-

liğin meyvesiymiş falan hepsi

hikâye. Bir çocuk, evliliğin mey-

vesi değil, yalnızca doğru sula-

nırsa meyve verebilecek bir ağacı

olabilir ancak. Arabaya geçip

otururken diğer balıkçıların to-

parlandıklarını gördüm. Bana

el sallıyorlardı ve ben de onlara

el sallıyordum. Kovalarında bir

sürü balık oynaşıyordu. ❰
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OĞUZ ATAY’A MEKTUP
Selami ÖZKAN / mektup

ONLAR MUTLULUKLARA DÜŞMANDIR. KARANLIKTA GÖZLERİ DAHA İYİ GÖREN
YARASALAR GİBİ MUTLAK BİR GECENİN OLMASINI BEKLERLER.

Sevgili Atay,

İ
nsan anlatmak istiyor, bazen
böyle bir özleme kapılıyor.
Kelimeler çoğu zaman hiç-

bir anlama gelmiyor ama yine
de onlara sığınmaktan başka
bir çaremiz kalmıyor. Dört bir
yanda acı var, hüzün kol geziyor.
Hayat, talimlere benzemiyor.
Gerçek mermiler insanları kat-
lediyor. Acının fotoğrafını nasıl
resmetsek size, bilemiyorum.
Kirli ittifaklar, menfaat yarışları
dünyayı nasıl da çekilmez bir
yer hâline getirdi. Oysa sevmek,
bir insanı sevmekle başlayacaktı
her şey. Bir çocuğun yüzündeki
tebessüm bizleri yaşama bağ-
layan bir umut olacaktı. Başa-
ramadık, üstesinden gelemedik
kötülüğün. Ben bütün oyunların,
çocuklukla birlikte sona erece-
ğini bilseydim, muhakkak oy-
nardım işte; haini oynardım,

korkağı oynardım fakat oynar-

dım. Kimse beni sahneden çı-

karamazdı. Büyüyünce bu rolleri

oynamak pek hoş olmuyordu.

Sevgili Atay,

“Herkesin, bir fincan kahvesini

içebileceği bir yakını vardır. Her-

kes, içini, yalnız içine dökmez.”

diyorsunuz. İnsanlar içini sosyal

medyaya boşaltıyor artık. Sınırlı

karakterlerle öyle afili aforizmalar

savuruyorlar ki şaşırır kalırsınız

modern dünyanın şaşkın tutu-

namayanlarına. Klavye başında

vatan kurtaranları saymıyorum

bile. Gösteriş çağında hakikatin

ucundan tutmak, bir hayal olsa

gerek. Belki de “Rüyalarımızı

gerçekleştirmeye çalışmamalıyız.

Gerçekleri rüya yapmalıyız.” 

Sevgili Atay,

Düşünceler de insanları iyi-

leştirebilir. Sizi anlamalıydık

çünkü siz yaşarken anlaşılmaya
mecburdunuz, siz Van
Gogh’un resmi değildiniz.
Oysa bizim bütün güzelliğimiz,
yaşadıklarımızla düşündükle-
rimiz arasındaki acıklı çeliş-
kiden ibaretti. 

Sevgili Atay,

Onlar mutluluklara düş-
mandır. Karanlıkta gözleri daha
iyi gören yarasalar gibi mutlak
bir gecenin olmasını beklerler.
Bizi de şaşırtmak istiyorlar.
Yorgunum fakat her şeyi sezi-
yorum. Artık bir mektup ya-
zacak kadar yaşantım var. Söz-
cüklerinizle, düşüncelerinizle
yolumu aydınlattığınız için size
minnettarım. Ben de sizin yo-
lunuzda ilerliyorum. İyi ro-
manların okuyucusu olmak-
tansa kötü romanların kahra-
manı olmak istiyorum. 

Ruhunuz şâd olsun. ❰
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H
iç gerçeklikten kop-
tuğunuz oldu mu?
Çevrenizdeki her şe-

yin bir an için anlamını yitirdiği
ve kendinizi derin bir tekillik
hâli içerisinde bulduğunuz bir
durum? Psikoloji’de bu duruma
“Derealizasyon” adı veriliyor.

Hayatın yükü çok ağır geldiği
anlarda, zihninizin etrafa üçüncü
şahıs gözüyle bakması hâlinde,
gerçeklik algısının dışına çıktığı
zamanlarda, kendinizi sanki hiç
var olmamış gibi hissedersiniz.
Bir anlığına her şeyi askıya alır-
sınız. Kokular, görüntüler, hisler,
yüzünüze vuran hafif meltem,
gözlerinizi kamaştıran güneşin
ışığı sanki birer yanılsamaymış
gibi gelir beyninize.

Bu durum anksiyetik bir
problem olsa da bana çoğu za-
man kendimi iyi hissettirir. O
soyutlanmanın anı öyle bir hu-
zurlu gelir ki bir daha bağlana-

sım gelmez. Uzaklaşmanın ve
soyutlamanın verdiği o bütün-
lükle birleşmiş tekillik hâli, zih-
nimin farkına varmamı sağlar
bir nevi. Anlamsızlığın içinde
anlam bulduğum nadir zaman-
lardandır.

Beynin geliştirdiği bu sa-
vunma mekanizması artık be-
nim için bir bütünleşme hâlini
almış durumda. Kendimi bula-
bildiğim nadir aralıklarda do-
laşmak ve sessizce, gerçekliğin
dışında olan dünyayı izlemek
beni güvende hissettirir. Aşklar,
nefretler, hırslar, öfkeler ve diğer
tüm gereksiz duygular kaybolur.
Çünkü o an sadece siz varsı-
nızdır. Mutlak gerçek olan ben-
liğiniz ile yalnız başınıza kalmış,
dış dünyanın anlamsız çırpı-
nışlarını yağmur altında ıslanan
yavru bir kediye bakıyormuş-
çasına izlersiniz. Bedeninizden
kurtulmuş ve zihninizin gerçek

olarak algıladığı şeylerin arasında
olan kapıdan dışarı çıkmışsı-
nızdır artık.

Bırakın, o an sadece izleyin.
Kendinizi dinleyin ve özünüz
ile birleşin. Göreceksiniz ki dert
ettiğiniz şeylerin, sevindiğiniz
şeylerin, sevdiğiniz ve nefret et-
tiğiniz şeylerin aslında zihninizin
perdelerinin arasından bakıldığı
zaman ne kadar anlamsız ve ge-
reksiz olduğunun farkına vara-
caksınız. Yaşamaya değer şeylerin
aslında değersiz olduğunu ve as-
lında yaşamın kendisinin de bir
aldatmaca olduğunu göreceksiniz.
Gerçeği gördüğünüz vakit an-
lamsızlıklar ile yüzleşmeniz de
bir hayli kolaylaşacaktır. Bırakın
ve soyutlayın kendinizi. Gerçeklik
sizin için anlamını yitirsin. Ge-
reksiz gördüğünüz şeylerin far-
kına varmak için beyninizin size
tanımış olduğu bu fırsatı değer-
lendirin. ❰

GERÇEKLİĞİN KAPISI
Atakan YANIK / deneme

KENDİMİ BULABİLDİĞİM NADİR ARALIKLARDA DOLAŞMAK VE SESSİZCE,
GERÇEKLİĞİN DIŞINDA OLAN DÜNYAYI İZLEMEK BENİ GÜVENDE
HİSSETTİRİR. AŞKLAR, NEFRETLER, HIRSLAR, ÖFKELER VE DİĞER TÜM
GEREKSİZ DUYGULAR KAYBOLUR. ÇÜNKÜ O AN SADECE SİZ VARSINIZDIR.
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B
undan beş sene önceki
hayatımı düşünüyorum
da ne kadar basit heye-

canlarım varmış diyorum. Tut-
kusuz, asgari isteklerle dona-
tılmış, başka insanların hayat-
larına dokunmanın öneminin
fark edilmediği sıradan bir ha-
yat... Üstelik o dönemler ken-
dimi mutlu sayıyordum. Azıcık
aşım kaygısız başım ve bana
dokunmayan yılanın baş başa
verip boşa geçirdiğim yıllar...
Belki de bu bencilce küçücük
dünyaya sığmamam gerektiğini
düşünen kader bana bir oyun
oynadı. Bir anda hayatım bana
öğretilen, özendirilen şeklinden
farklı bir yöne kaydı. Çığırından
çıktığını düşündüğüm dünyam-
da değişimler birbirini izledi.
Ne mi oldu? Daha çok hayata
karıştım, nefes aldığımı, evrende
iz bıraktığımı hissettim. Hâlâ

bu izi sürekli ve sonsuz kılmaya
çalışıyorum. Nasıl mı? Seyahat
ederek, güzel kitaplar okuyarak,
iyi oyunlar izleyerek, zihnimi
görsel şölenlerle meşgul ederek...
Sanırım en önemlisi ise öğret-
men olmamın verdiği çocuk
sevgisiyle yurdun çeşitli bölge-
sinde öğrenim gören çocukların
hayatlarına dokunmam sayıla-
bilir. Kendimle gurur duymamı
sağlayan bu oluşum aslında çok
yeni. Üç sene önce bir arkada-
şımın sosyal medya hesabında
yaptığı bir yardım çağrısına ver-
diğim olumlu yanıtla üç senede
üç okula kışlık paylaşım yapma
şansını elde ettim. Bunları ken-
dimi övmek için değil bana
“Gitmesek de görmesek de o
köy bizim köyümüzdür.” dedi-
ğimiz bir köyü görme şansına
sahip olduğum için anlatıyorum.
Çünkü paylaşımımı yaptığım

son okul olan Hakkâri Yükse-
kova Değerli Köyü İlkokulu
öğrencilerinin sanki çok önemli
bir insanmışım gibi beni çok
merak etmeleri, Yüksekova’ya
doğru yola çıkmamı sağladı.
Bu güzel paylaşım tatlı anılarla
dolu bir geziye dönüştü.

Bir akşam kesin kararımı
verdim: O köye gidecek, o ço-
cuklara sarılacaktım. Bunu yap-
mazsam hayatım boyunca ken-
dimi affetmezdim. Ani bir ka-
rarla ocak ayında kendimi -18
derecelik bir yerde buldum.
Yüksekova’ya giden uçakların
çoğu hava muhalefeti nedeniyle
iptal olurken o gün şansım yaver
gitti ve artık ülkemizin en do-
ğusundaydım. Buz gibi ayazda
beni karşılayan öğretmen ar-
kadaşım ve okulun müdür yar-
dımcısı ile beraber Değerli Kö-
yü’ne ulaştık. Buzla çamur ka-

ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA
Merve KÖKEN / gezi

BİR YANDAN ŞAŞKINLIK BİR YANDAN MUTLULUK SARMIŞKEN TÜM
BEDENİMİ, GÖZYAŞLARIM İSTEMSİZCE YANAKLARIMDAN SÜZÜLÜYORDU.
O AN ÇALIKUŞU FERİDE’YDİM. ZAMAN FARKLI İNSANLAR FARKLIYDI,
ZEYNİLER KÖYÜNÜN YERİNİ DEĞERLİ KÖYÜ ALMIŞTI.
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rışımı yolları aşarak uzak köy-
lerden taşımalı olarak okullarına
gelen 2-C sınıfı öğrencilerime
kavuşmama az kalmıştı. Haya-
tım boyunca bu kadar anlamlı
bir heyecan yaşamamıştım. Sı-
nıfa önce çocukların öğretmen-
leri girdi ve onlara bir sürpri-
zinin olduğunu söylediğinde
hep bir ağızdan “Merve öğret-
men mi geldi?” dediler. Sınıftan
içeriye girdiğimde ise bir sevgi
yumağının ortasında buldum
kendimi. Mütemadiyen size sa-
rılmak isteyen ve yaptığınız kü-
çücük bir paylaşımdan dolayı
minnet dolu gözlerle sizi izleyen
bir masumiyet abidesi bir grup
düşünün. Bir yandan şaşkınlık
bir yandan mutluluk sarmışken
tüm bedenimi, gözyaşlarım is-
temsizce yanaklarımdan süzü-
lüyordu. O an Çalıkuşu Feri-
de’ydim. Zaman farklı insanlar
farklıydı, Zeyniler köyünün ye-
rini Değerli köyü almıştı. Ger-
çek olan tek şey vardı, ailelerinin

el bebek gül bebek yetiştire-
mediği yavruların size karşı sev-
gisiydi. Beraber yaptığımız et-
kinlikleri, söylediğimiz şarkıları,
oynadığımız oyunları ve o birkaç
saatlik süre içinde yaşadığım
kutsal ve saf duyguları ifade
etmeye kelime haznem yeterli
olmayabilir. Ancak bu deneyimi
yaşadığım için hayata devamlı
teşekkür ettiğimi belirtmem
gerekir. 

Okul çıkışı çocuklara veda
ettikten sonra Yüksekova’yı gör-
me şansım oldu. Ben şehirlerin
kendine ait bir rengi olduğuna
inanıyorum. İstanbul’a maviyi,
Trabzon’a yeşili, Ankara’ya be-
yazı, İzmir’e turuncuyu uygun
gören zihnim maalesef Yükse-
kova’ya boz çamurlu bir sarıyı
uygun gördü. İnsanların misa-
firperverliğine saygısına katiyen
sözüm olmayan bu şehrin geri
kalmışlığı beni derinden etkiledi.
Her mahalleye iki üç adet düşen
marketler zinciri bile ben git-

tiğimde iki hafta önce açılmıştı
gerisini siz düşünün. Önceki
senelerde yaşanan olumsuz olay-
ların izlerini sokaklarda görmek
mümkünken bu ziyaretin tu-
ristik bir gezi olmayacağının
farkındaydım. Ancak yine de
öğretmen arkadaşım beni İran
Pasajı’na götürdü. Kendisinin
misafirperverliğine, insanlığına
ve bir öğretmen olarak öğren-
cileri üzerindeki çabasına hayran
kalmışken beni mutlu etmeye
çalışması takdirlerin en büyü-
ğünü hak ediyordu. Ben zaten
bu deneyimi yaşadığım için çok
mutluydum. Ertesi sabah ise
Hakkâri’nin yerel ve kültürel
birtakım yerlerini görmek is-
tedim. Bu yüzden bir saat sü-
recek olan yolculukla Hakkâri
merkeze ulaştık. Bu esnada sü-
rekli güvenlik kontrolünden
geçtiğimizi söylemeliyim. Böl-
gedeki sahte kimlik ve yasadışı
olguları engellemek adına böyle
önlemlerin alındığını öğrendim.

❱ 2-C sınıfı ile birlikte



Hakkâri’ye ulaştığımızda ise
aynı renk karşıladı bizi. Yine
sarı boz sarı bir atmosfer etrafı
sarmıştı. Hakkâri’nin turistik
mekânlarını oraya gelmeden
araştırdığımda tarihi bir med-
resen bahsedildiğini duymuş-
tum. Uzun uğraşlar sonucu
medreseye ulaştığımızda ise
medresenin kapısına mühür vu-
rulduğunu gördük. Büyük şaş-
kınlık yaşadıktan sonra hiç de-
ğilse önünde bir fotoğraf çe-

kildikten sonra oradan ayrıldık.
İkinci durağımız Hakkâri Kül-
tür Evi’ydi. Bu yer hakkında
da bir bilgi sahibi değildik. An-
cak bir kent müzesi olduğunu
umarak ikinci durağımıza doğru
yola çıktık. Hakkâri Kültür
Evi’nin bahçesini sevmiştim.
Hakkâri’nin meşhur “ters
lale”sini görememiştim ama bu-
rada heykelini gördüm. İçeri
girdiğimde ise yine hayal kı-
rıklığı karşıladı beni. Burası

adına uygun olarak kültürel

zenginlik içeren bir yer değil

bir kafeydi. Bu şaşkınlığı da

hemen atlatıp Sümbül Dağı’na

karşı sıcak bir şeyler içerek yor-

gunluğumuzu attık. Bu kış İs-

tanbul’da hiç kar görmemiş biri

olarak Sümbül Dağı’nın be-

yazlığı beni mutlu etti. Vakit

dar olduğu için Yüksekova’ya

geri dönmemiz gerektiği gerçeği

bizi sıkıştırıyordu. Ancak her

gittiği yerden hatıra olarak mag-

net alan ben Yüksekova’da bu-

lamadığım magneti burada da

bulamadım ve biraz buruk bir

şekilde havaalanına doğru yol

aldım. Her gittiğim yerden

magnet almamın sebebi gittiğim

yerlerden bir nişane bulundur-

maktı aslında. Sonra düşündü-

ğümde ise en büyük ve en de-

ğerli nişanelere sahip olduğumu

fark ettim. Çocukların gülüşleri,

mutlulukları, fotoğraflarımız,

bana yazdıkları mektuplar, çiz-

dikleri resimler, annelerine ör-

dürüp hediye ettikleri patikler

bunlardan kıymetli anılar olur

mu? Uçağıma doğru yol alırken

hayatın bana sunulmuş bu ar-

mağanını hiç unutmamayı di-

ledim. Sizleri hiç unutmayaca-

ğım Delila, Şoreş, Kamil, Hazal,

Dilşad, Medine, Fatma, Yunus,

Taha, Enes, Ronahi... Siz de

beni unutmayın olur mu? ❰
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❱ Ters lâle
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T
urgut Çeviker tarafın-
dan derlenip hazırlanan
Abidin Dino’nun 1938-

1994 yılları arasında kaleme
aldığı edebiyat, sanat, politika
yazıları, Abidin Dino Toplu Ya-
zılar (1938-1994) adıyla mart
ayında Everest Yayınları’ndan
çıktı.

Turgut Çeviker, ressam, sa-
nat yönetmeni, sanat ve siyaset
üzerine yazılar yazan Abidin
Dino’nun Kültür, Sanat ve Po-
litika Üstüne Yazılar’ını (2000)
içeren metinleri, Dino’nun is-
teğiyle 1980’lerde Ankara’da
derlemeye başladı. Eserin ilk
yayımının üzerinden on sekiz
yıl geçerken Dino’nun birçok
kitabı yayımlanmıştır. Çeviker
ise eserin yayınlanmasının
üzerinden on altı yıl geçme-
siyle yeniden metinleri dü-
zenlemiştir. 

Abidin Dino Toplu Yazılar
(1938-1994), Ferid Edgü’nün
“Sunu”su ile başlamakta. Abi-
din Dino’nun farklı birçok sa-
nat dalıyla uğraşmasını Ferid
Edgü, “büyük sanatçı” saplan-
tısı olmamasıyla ve yeteneği
dolayısıyla sanki kendini in-
sanlara karşı borçlu hisseden
bir tavırla ürünlerini ortaya
koyması ile açıklıyor. A. Di-
no’nun, İstanbul’da, Ankara’da,
Adana’da Paris’te yazdığı ya-
zıların hemen hemen toplamı
bulunmaktadır. Fransızca ola-
rak kaleme aldığı eserlerin ise
birkaç tanesi çevrilerek esere
dâhil edilmiş. Abidin Dino,
her biri sorumluluk bilinci ile
oluşmuş sanat, kültür, şiir, ya-
zın, politika üzerine yarım
asırlık süreçte kaleme aldığı
bu yazıların hiçbirinde son
sözü söylemiyor. Tam tersine,

okuyucuyu düşünmeye ve tar-
tışmaya çağırıyor. 

Adana’da, ağabeyi Arif Dino
ile geçirdiği sürgün yıllarında
(1942-1945), Cumhuriyet dö-
neminde bir sürgün yazar-çi-
zerin, yaşamak zorunda olduğu
kentin gazetesi Türksözü’nden
kamuoyuna seslendiği yazıların
bir toplamı olarak Murat Bay-
canlar tarafından yayımlanan
Adana Yazıları, kültür tarihimiz
açısından önemli bir eserdir.
Abidin Dino Toplu Yazılar
(1938-1994)’de Türksözü’nde
yayımlanmış ancak Adana Ya-
zıları’na alınmamış, Dino’nun
evrak dosyaları arasından çıkan
bir yazısı da yer almaktadır. 

Abidin Dino Toplu Yazılar
(1938-1994), yeni basımında
Dino’nun toplam yirmi dört
yeni yazısı esere alınmış. “Kün-
yesiz” yazılar, Dino’nun dosya-

ABİDİN DİNO TOPLU YAZILAR
Gülsüm KUŞ / inceleme

ABİDİN DİNO, SANATIN TEK BİR DALINA TUTUNUP KALAN SANATÇILARDAN
OLMAMIŞTIR. O, BİRÇOK SANAT DALIYLA UĞRAŞMIŞ RESİMLE YETİNMEYİP
FIRÇASINI KENARA BIRAKIRKEN KİMİ ZAMAN KALEMİNİ KİMİ ZAMAN
KAMERASINI ELİNE ALMIŞ ADETA SANATIN BİR DALINDAN DİĞERİNE KOŞMUŞTUR.

❱ Küllük kahvesinde, (önde)

Abidin ile Arif Dino
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larından kimi elyazması, kimi
daktiloya çekilmiş olarak bu-
lunmuş ve yayımlanıp yayım-
lanmadıkları tespit edilememiş.
İlk basımda, günümüzde söz-
lüklere bakılmadan bilinmeyecek
sözcükleri köşeli parantez içinde
veren yazar bu basımda, bazıları
dışında, sözcükleri yenileştirmiş. 

Çeviker, “‘Cingöz Recai’den
‘Peyami Safa’ya: Açık Mek-
tup”tan “Küllük’ Beyanneme-
si”ne, “Üç Boyutlu Sinema”dan,
“Sinan [I] ve [II]”ye ve “Işık-
lara Veda”ya birbirinden de-
ğerli onlarca yazı ile Abidin
Dino’yu okuruyla buluşturuyor.

Uzun ve titiz bir çalışmanın
ürünü Abidin Dino Toplu Ya-
zılar (1938-1994), dönemin
sanat ve siyaset ortamını Abi-
din Dino’nun birbirinden de-
ğerli resimleri ile bizlere su-
nuyor. Kâh Atatürk’e bakarak
çizdiği ve Atatürk tarafından
imzalanan portresi çıkıyor kar-
şınıza kâh üstünde tavus kuşu
olan bir Sebahattin Eyüboğlu
kartpostalı. Turgut Çeviker,
Abidin Dino’yu, çok yönlü bir
sanatçıyı, anlamak ve devrin
şartlarını kavramak için keyifle
okunacak bir eser ortaya koy-
muş. ❰

BİRLİKTE OKUNMASI GEREKEN İKİ KİTAP: 
OKUMA HİKÂYELERİ VE YAZMA HİKÂYELERİ 
Ferahfeza / inceleme

HER İKİ ESERDE YER ALAN KALEM ERBABININ YAZMA VE OKUMA HİKÂYELERİNİ
OKUMAYA BAŞLADIĞINIZDA, KİMSENİN AĞZINDA GÜMÜŞ KAŞIKLA
DOĞMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ.

E
ditörlüğünü Duran
Boz’un yaptığı Okuma

Hikâyeleri ve Yazma

,Hikâyeleri teoride iki ayrı eser
olsa da pratikte tek bir eser
olarak okunabilir kanımca. Bu
iki eser, bize tanıdığımız ka-
lemlerin tanımadığımız âlem-
lerini görme imkânı sağlıyor.
İz Yayıncılıktan çıkan kitap-
lardan Okuma Hikâyeleri’nin
sonunda okulöncesinden 12. sı-
nıfa kadar öğrencileri kapsayan
“Sınıf Seviyelerine Göre Kitap
Önerileri” ve “Bilinç Işığı: Ki-
taplar” adlı iki bölüm var ki
burada önerilen kitapların sa-
dece yazarları verilmemiş, ya-

yınevleri de belirtilmiş. Aynı
şekilde Yazma Hikâyeleri kita-
bının arka kısmında da “Sa-
nat- Edebiyat Yazı ve Yazmaya
Dair Kitaplar” adı altında yine
yazar ve yayınevlerinin (ayrıca
basım tarihlerinin) verildiği ki-
tap önerileri mevcut. 

Her iki kitapta da yer alan
kalem erbabı, doğum tarihleri
esas alınarak sıralanmış. Bazı
şahsiyetler iki kitapta birden
yer alıyor. Duran Boz bunun
sebebini şu şekilde açıklamış: 

“…metinlerin sıralanışında

kronolojik yaklaşım öncelendi.

Dünyaya önceden merhaba di-

yenlerle sonradan merhaba di-
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yenlerin okuma çizelgelerinde

gündem oluşturan ilgilerin irde-

lenmesi gerekirdi çünkü.”

Tabi bu durum kadın ya-
zarlarımızın ne kadar hoşuna
gider, orası muamma.

Aslında bu kitaplar “Nasıl
yazmaya başlamalıyız” ve “Nasıl
okumaya başlamalıyız?” soru-
larına cevap vermeyi amaçlayan
birer kılavuz niteliğinde. Gerek
yer verdiği Nuri Pakdil, Rasim
Özdenören, Atasoy Müftüoğlu,
Yıldız Ramazanoğlu, Cihan
Aktaş, Ethem Baran, Hüseyin
Su, Cemal Şakar, Kamil Yeşil,
Abdullah Harmancı gibi önemli
isimlerle, gerek eser sonunda
yapılan kitap önerileriyle ciddi
anlamda yol gösterici bir kitap.
Bu bakımdan özellikle yazmaya
heveslenmiş, daha yolun ba-
şındaki gençlerin mutlaka oku-
ması gereken kitaplar listesinde
yer almalı.

Yazının başında da belirtti-
ğim gibi iki ayrı kitap olsa da
Okuma Hikâyeleri ve Yazma Hi-

kâyeleri, pratikte tek bir eser
gibi okunabilir. Çünkü okuma
ve yazma, birbirinden ayrılamaz.
Belki de günümüzde yazmaya
heveslenen gençlerin en büyük
sorunu olan okumadan yazmaya
çalışmalarına bir uyarı niteliği
de taşıdığını söyleyebiliriz bu
kitaplar için. Duran Boz, Yazma

Hikâyeleri kitabının başındaki
yazısında bu duruma şöyle de-
ğinir: 

“…Söz konusu ateşi; her hâ-

lükârda harflerin, kelimelerin,

cümlelerin yakınlaştığı kitap say-

falarından edinmemiz karşı du-

rulamaz gerekliliktir. Yani emeğin

alın terinin depolandığı kitap

sayfalarına gide gele yazarlık edi-

minin ön birikimi elde edilmiş

olur. Bundan dolayıdır ki yazmak

birikimi kazanılmadan yazarlık

hakikati kuşanılamaz.”

Her iki eserde yer alan kalem
erbabının yazma ve okuma hi-
kâyelerini okumaya başladığı-
nızda, kimsenin ağzında gümüş
kaşıkla doğmadığını görecek-

siniz. İçlerindeki kıvılcımın nasıl
alevlendiğine, sahip oldukları
birkaç eski kitabın ufuklarını
nasıl açtığına, onları bu yazarlık
serüvenine nasıl sürüklediğine,
bir öğretmenin bir çocuğun ha-
yatını nasıl değiştirdiğine şahit
olacaksınız. Siz de okumanın
ve yazmanın tadını alıp müptela
olanlardansanız bu kitapları
okumanızı tavsiye ederim. ❰

LEV
NİKOLAYEVİÇ

TOLSTOY
İVAN İLYİÇ’İN

ÖLÜMÜ




