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başlarken

evgili Genç Sanat okurları,
Bu ay sayımıza Servet Sena Çelik’in nobel ödüllü 
Toni Morrison’un En Mavi Göz romanı üzerine 
yazmış olduğu makale ile başlıyoruz. Morrison, 
yaşadığı dönemin güzellik algısını ve bu algının 
siyahiler üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde 
dile getirmişti. Çelik, makalesinde bu güzellik al-
gısını detaylandırarak bizlere açıklıyor. Mehmet 
Faruk Kurt ise Melih Karauğuz ile siber zorbalık 

üzerine yapmış olduğu söyleşi ile yer alıyor. Karauğuz, söyleşi-
de çağımızın en büyük tehlikelerinden biri olan siber suç-

ların çocuklarımızın üzerindeki etkilerine değiniyor. Bu 
sayımızda Mehmet Berk Yaltırık ile yepyeni bir öykü 

dizisine başlıyoruz. Eski İstanbul’dan Fantastik 
Mavralar adlı bu öykü dizimiz sizleri eski İstan-

bul’un büyülü dünyasına taşıyacağına eminim. 
Abdullah Emre Aladağ, bu ayki öyküsüyle 

üniversite gençlerinin buhranına ve ruhsal 
bunalımlarına değiniyor. Akraba, eş dost 
baskılarını da mizahi bir dille eleştiriyor. 
Okurken hem eğleneceğiniz hem de için 
için içerleyeceğiniz bir öykü bu. Şiir bölü-

mümüzde ise bu ay Mevlüt Kaan Akçate-
pe, Gidenler; Gül Yıldız Ermiş, Eksik; Ömer 

Üzümcü, Uyuyor ve Uyanıyorum şiirleriyle 
bizlerle. Ümit Can ise çağdaş edebiyatımızı eleş-

tirel bir gözle anlattığı denemesiyle yer alıyor. Çok 
genç bir hikâyeci olan Gökhan Dönmez, bir türlü bir ba-

şına kalamayan gencin diline derman oluyor. Çolpan Ay ise uzun zamandır büyük 
bir başarı ile alt kültüre ev sahipliği yapan, Kayıp Rıhtım’ın kurucusu Hakan Tunç ile 
yapmış olduğu söyleşi ile yer alıyor. Kayıp Rıhtım edebiyatın internetteki en güçlü 
temsilcilerinden biri. Bu başarının temellerini de söyleşide bulmak mümkün. Ufuk 
Aykol, yakın zamanda Kronik Kitap’tan çıkan Onur İşçi ve Onur Önol’un birlikte 
kaleme aldığı Rusya İmparatorluğu’nun Çöküşü üzerine yazmış olduğu inceleme ile 
yer alıyor. Mehmet Can Kuyucu ise bizleri Osmanlı dönemine götüren tefrikası ile 
selamlıyor. Arka kapakta ise Gülsüm Kuş güzel bir İstanbul fotoğrafıyla yer alıyor. 
Bu ay da farklı türlerin çokça yer aldığı dolu ve renkli bir sayı ile sizlerleyiz. Herkese 
keyifli okumalar dileriz.

S
Enver Aykol
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İlk adı Chole Anthony Wofford olan yazar 
Toni Morrison, 1931’de Ohio’da doğmuştur. 
Morrison orta gelirli işçi sınıfı bir aileden 

gelmektedir. Öğrenimini Harvard ve Cornell’de 
tamamlar. Çağın Amerikalı baş kadın yazarla-
rından biri olarak görülmektedir. 1953’te İngi-
liz dili üzerine mastırını yaparken Harvard’dan 
mezun olur. Tüm bunların yanı sıra Houston, 
Texsas Güney Üniversitesinde İngilizce öğret-
meye başlamıştır. Harvard’da İngilizce öğret-
meye devam ederken eşi Harold Morrison ile 
tanışmış ve evlenmiştir. İki 
oğlu olan Morrison koca-
sından boşandıktan sonra 
Syracuse’a, New York’a taşı-
nır. Edebiyat dünyasına ilk 
adımını da Random House 
basım evinde editör olarak 
çalışmasıyla atar. Random 
House’da iken 1972’ye ka-
dar Purchase’de New York 
Devlet Üniversitesinde İngi-
lizce profesörü olarak görev 
yapar. 1989’da insan hakları 
konseyinde Robert F. Go-
heen profesörü olarak Prin-
ceton Üniversitesine katılır. 
Yaşamı boyunca 11 roman 

yazan Morrison 88 yaşında hayatını kaybet-
miştir. Siyahi bir yazar olduğu için eserlerinde 
kendi cemiyetinin sorunlarına ayna tutarak 
günümüz çağının en ünlü yazarlarından biri 
olmuştur. Nobel ödülü başta olmak üzere kırka 
yakın ödüle sahiptir. İlk romanını 1970’te ya-
zar. The Bluest Eye adlı romanı çok ses getirir. 
O günden bu yana hâlâ önemini korumaktadır. 
Eserinde Morrison, Ohio’da mavi gözlere sahip 
olduğunda güzelleşip, toplum tarafından kabul 
göreceğine inanan, siyahi kız Pecola Breedlo-

ve’ın yaşamından bir yılı, 
büyük bir ustalıkla gözler 
önüne serer.

En Mavi Göz’e Dair

Eserdeki karakterler sa-
yesinde, toplumun tüm 
sorunlarını salt şekilde gö-
rebileceğimiz bu kitapta 
beyaz Amerikalılarla aynı 
haklara sahip olmayı iste-
yen Afro-Amerikanların 
ayakta durma mücadelesine 
şahit oluyoruz. 1941 yılında 
Ohio’da geçen eser, çalış-
tıkları kategoride başarıya 
ulaşmak isteyen Afro-Ame-

NOBEL ÖDÜLLÜ 
“EN MAVİ GÖZ”DE 
GÜZELLİK ALGISI 

Servet Sena Çelik 

Onlar için güzellik sarı saçlı ve mavi gözlü olmaktan ibaretti. 
Özellikle Pecola için bu adeta yaşamın mutluluğa açılan bir kapısıydı.
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makale

rikanların baş başa kaldıkları engeller, beyaz-
lar tarafından üzerlerine dayatılan toplumsal 
normlar ve gösterilen her türlü şiddet üzerine 
odaklanır. Eşit şartlara sahip olmak isteyen bir-
çok Afrikalı siyahi insan, ekonomik rahatlık 
elde etmek için güneyden kuzeye göç eder.

Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz olarak dört 
bölüme ayrılan kitapta -yazar bu bağlamda 
bize güzde de yazda da güneyde de kuzeyde 
de siyahiye ayrımcılık bitmiyor mesajını ver-
miş olabilir- başkarakter Pecola’nın çocukluk 
arkadaşı şimdilerde yetişkin Claudia tarafın-
dan anlatılır. Yaşanılanların etkileri bir çocu-
ğun gözünden de bir yetişkinin gözünden de 
çok acıdır. Pecola güzel olmanın beyaz derili 
olmakla doğru orantılı olduğunu düşünür. 
Kitap, “Topraktan hiç kadife çiçeği çıkmadı.” 
diyerek başlar. Bunun sebebi ise Pecola’nın 
tüm yaşadıklarına ve öz babasından hamile 
kalmasına bağlanır. Kadife çiçeği yeniden do-
ğuşu, yeni bir benliği de simgeler diyebiliriz. 
Yazar başka bir bağlamda da belki de yeniden 
doğuşun olmadığını belirterek, masumiyetin 
yok oluşunu anlatmak istiyor olabilir. Roman 
birçok farklı bakış açısıyla okura sunulmuş, 
birçok imge ve bilinç akışı tekniğinden yarar-
lanılmış. Hem tek bir yargıyı bildirirken imge-

lerle birçok anlamı niteleyerek her okuyucu da 
farklı duygular uyandırabilmiş. Bu nedenle de 
evrensel bir söyleme ulaşarak istenilen farkın-
dalığı yaratmıştır diyebiliriz.

Morrison’da Güzellik Kavramına Dair

Romanın ilk kısmında Claudia, beyaz taş 
bebekleri paramparça ettiğini söylüyor. Aynı 
dürtüleri beyaz kız çocuklarına karşı duydu-
ğunu da belirtiyor. Beyazlar ona belki de çok 
sevdiği oyuncak bebekleri anımsatıyordu. 
Bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor, bel-
ki kızıyor, belki kıskanıyor ama en önemlisi 
sorguluyor; “İnsanların, bana değil de onla-
ra baktıklarında hayranlıkla of çekmesine; 
siyah kadınların sokakta onlara yaklaşırken 
gözlerini kaydırmasına, onlara sahiplenici 
bir nezaketle davranmasına sebep olan şey 
neydi?” (Morrison, 2015: 27) derken tasviriy-
le ilk sinyalleri okuyucuya veriyor. Romanın 
başlamasıyla birlikte güzellik kavramı, onun 
anlamlandırılması temasıyla, olay örgüsü iş-
lemeye başlıyor. “Breedlove’lar çirkin olduk-
larına büsbütün inanıyorlardı. Kimse onları 
çirkin olmadıklarına inandıramazdı” (Morri-
son, 2015: 43). Onlar için güzellik sarı saçlı ve 
mavi gözlü olmaktan ibaretti. Özellikle Pecola 

Toni Morrison
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için bu adeta yaşamın mutluluğa açılan bir ka-
pısıydı. Her gün tanrıdan mavi göz diliyordu. 
Belki gözleri güzel ve farklı görünseydi hem 
Colly’in hem Bayan Breedlove’un onun güzel 
gözleri önünde kötü şeyler yapmayacaklarını 
hayal ederdi. Anne ve babası kavga ederken 
Sammy bir süre sövüp sayar ya da evden çıkar 
giderdi. Ancak Pecola, yaş ve cinsiyet bakı-
mından kısıtlandığını için onun gibi tepkisini 
ortaya koyamazdı (Morrison, 2015: 49). Bu 
bağlamda yazarın eserini feminist bir eleştiri 
ile de ele alabiliriz.

Afro-Amerikanlar çocukken akran zorba-
lığıyla, büyüyünce -eğer kadın iseler- hem ırk-
çılığa hem de cinsiyetçiliğe aynı anda maruz 
kalıyorlardı. Bu zor yaşam mücadelesi Toni 
Morrison’un kendi hayatından yansımalarla 
oluştuğu için esere pozitivist bağlamda da ba-
kılabilir. Dönem eserlerinden birçoğunu satır-
larıyla bize anımsatır, bu bağlamda bir metin-
lerarasılık görüyoruz da diyebiliriz. Göğü Delen 
Adam adlı Erich Scheurmann’ın eserinde de 
siyahilerin çektikleri sıkıntıları erkek ağzından 
görmüştük, yaşamın içindeki zorbalık iki eser-
de de çocukken farklı yansımalarla, büyüyünce 
farklı yansımalarla bireyin peşini bırakmıyor-
du. Sözde canlının güzellik portresini ancak 
derisinin rengi oluşturabiliyordu. Siyahiye uy-
gulanan bitmez zulüm ve kötü bakış şimdilerde 

çok azalsa da yer yer hâlâ o ekşi tadı hissettir-
mektedir. 

Eserin ilerleyen kısımlarında, en içler acısı 
bölüm ise siyahların yine siyahlara karşı gös-
terdiği acımasız tavırdı. -Kadın edebiyatının 
eserlerinde görülen bir kadının düşmanının 
yine bir kadın olması gibi- Bir grup oğlan, Pe-
cola’nın etrafını sarmış ona “Kara sıçan. Kara 
sıçan. Babasıçıplakyatıyooo.” diyorlardı. Te-
kerlemeyi söyleyenlerin siyah olmasının ya da 
kendi babalarının da buna benzer rahat alış-
kanlıkları olmasının önemi yoktu. Onları, Pe-
cola’ya hakaret etmeye iten, kendi siyahlıkları-
na duydukları nefretti. (Morrison, 2015: 71). 
Okul arkadaşı Maureen ise “siyah ve çirkin 
kara böcekler” diyerek hakaret ederdi. (Morri-
son, 2015: 79). Çünkü çocuklara aşılanan buy-
du. Ufak zihinler bile böylece kirletiliyorlardı. 
Daha küçük yaşlardaki çocuklara bile siyahi-
lerle zenciler arasındaki farkı anlatıyorlardı. 
Onlara göre siyahiler tertipli ve sessiz olurdu; 
zenciler pis çirkin ve gürültücüydü. (Morri-
son, 2015: 93). 

Toplumların güzellik algısı salt şekilde çizdi-
ği güzellik portresi, yer, zaman, mekân ve kültü-
re göre şekillenebilen bir mekanizmadır. Kime 
göre neye göre sorusu çoğu zaman sorulmaz. 
Ardı arkasına sıralanır. Kabul görür. Yazarın 
ardı arkasına sıraladığı kelimelerden oluşturdu-
ğu, noktasız, virgülsüz yazımları aslında tüm o 
kabullenişe, kabul gören algılara bir başkaldı-
rıydı da diyebiliriz. 

Çirkinlikler hep gün yüzündeydi, ırkın ça-
resizliği, Pecola’nın önce toplumun tacizine, 
sonra öz babasının tecavüzüne uğraması, en-
sestin aşağılık yüzü, karakterlerin çaresizliği ka-
bullenmesi -yazarın buna olan kızgınlığı- tüm 
Marksist bağlamlarda -tasvirlerle- alt üst iliş-
kisi, çaresiz kalan bir çocuğun annesinin tutu-
mu, hepsi, hepsi başka bir çirkinliğin tanımıydı. 
Güzelliğin tanımı ise tek bir cümlede saklıydı: 
Zamanı ve mekânı aşabilen tek şey olan gerçek 
bilinç, ancak cins-renk-dil-din-ırk ayrımı yap-
mayanlara nasip olabilirdi. Morrison bu bilgiyi 
okuyucusuna, savaşını dile getirirken zorlansa 
da ustalıkla aşılayabildi. ❰
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İçinde yaşadığımız zaman dilimi her şeyin 
çok hızlı geliştiği, yaşanan değişimin, dönü-
şümün takip edilmesinin çok zor olduğu bir 

zaman dilimi. Nesiller arasında hayatı algılayış 
biçimi ne tarım toplumunda ne sanayi toplu-
munda; dijital toplumda olduğu kadar farklı 
olmamıştı. Bu zamanı idrak etmek ne kadar 
zorsa da kendi geleceğimiz adına bu idraki sağ-
lamak için elimizden gelen çabayı göstermek 
zorundayız. Uzun zamandır bu meseleler üzeri-
ne düşünen ve yazan Ahmet 
Melih Karauğuz’la, çocuk-
lara yönelik siber zorbalık 
üzerine yazdığı yeni romanı 
Dört Sonsuz Evren eksenin-
de dijital toplumu, yarının 
yetişkinleri olacak bugünün 
çocuklarını ve bu çocukları 
hayata hazırlayan ebeveyn-
leri konuştuk.

Kitabınız çocuklara sanki 
şunu söylüyor: “Çocuklar, 
bilgisayar oynayın ama ne 
kadar oynadığınıza, oynar-
ken neler yaptığınıza dikkat 
edin. Sosyal medya kullanın 
ama nasıl kullandığınıza, 

neler paylaştığınıza, kimlerle muhatap oldu-
ğunuza dikkat edin.” Belki de bizim birçok 
meseleyi çözemeyişimizin arkasındaki sebep, 
bu mesele için de söz konusu. Hep toptancı 
bakıyoruz olaylara. Sosyal medya kötüdür, 
çocuklar kullanmasın! Bilgisayar oynamak 
kötüdür, oynamasınlar gibi. Oysa bunu en-
gellemek artık çok zor. Benim asıl sormak 
istediğim, diyelim ki bunu bir şekilde engel-
ledik. Çocuğu bilgisayardan, akıllı telefondan 

“koruduk”. Bir çocuk bun-
lardan uzak kalarak kendi 
nesline dahil olabilir mi? 
Kendi yaşıtlarının dünyası-
nı anlayabilir mi? Daha da 
önemlisi değişen dünyaya 
uyum sağlayabilir mi?

Evet, dediğin gibi biz top-
tancıyız. Ya bir şeyi çok kolay 
reddediyoruz ya da çok kolay 
kabul ediyoruz. Şimdi aslında 
en temel mesele bütün mese-
leleri, tartıştığımız her şeyi 
bir gerçeklik zeminine indi-
rebilmek. Mesela romanda, 
bir bölüme kadar çocuklar 
çok eğlenceli bir şekilde vakit 

A. MELİH KARAUĞUZ’LA 
SİBER ZORBALIK 

ÜZERİNE
Mehmet Faruk Kurt 

Herkes hayal kurabildiği zaman, bir şeylere inandığı zaman ve bu hayalini 
gerek elektrikle, gerek metalle, gerek yazıyla, gerek fırçayla, gerek 

kodlamayla ortaya çıkardığında değerli bir şey olacak.
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söyleşi

geçiriyor falan ama öncesinde bunun temel se-
bebi bütün bir okul dönemi boyunca bunun ya-
saklanması. Öyle olunca çocuk onu çok değerli 
bir şeymiş gibi algılayıp tüm vaktini orda geçir-
mek istiyor. Tek başına teknoloji hayatı olumlu 
ya da olumsuz etkileyemez. Yani hayat dediği-
miz şey bütünlüklüdür ve teknoloji dediğimiz 
şey hayatın sadece bir parçasını oluşturuyor. Bu 
yüzden teknolojiyi toptan reddetmek veya top-
tan kabul etmek doğru değil. Mesela şu an en 
büyük yapılan hata şu. Bütün Türkiye’de kodla-
ma seferberliği başlatıldı. Şöyle bir problem var. 
Kodlama dediğimiz şey en nihayetinde bir dil. 
İngilizce, Fransızca, Türkçe nasıl bir dilse kod-
lama da bilgisayarın dili. Bilgisayarın anlayıp 
karşılık verebildiği bir dil en nihayetinde kod-
lamalar. Her bir kodlama, her bir yapı, bir şeye 
karşılık geliyor. Konuşma gibi, bir cümle kur-
mak ve bir kitap yazmak gibi aslında. Bir kod 
demeti evet bir sistemi meydana getiriyor ama 
o kod demetini, o dili bilirse bilgisayar ona bir 
karşılık verebiliyor. Kod yazabilmek için en te-
mel mesele, nasıl konuşmak için de gerekliyse, 
hayal etmek. Doğru bir şekilde meseleyi anlaya-
bilmek, hayal etmek, tasarlamak ve en son kod-
lamak. Tıpkı konuşmak ve yazmak gibi. Önce 
hayal etmemiz gerekir, sonra bu hayal ettiğimiz 
şeyi dillendirmemiz gerekir ve en son ortaya bir 
şey çıkar. Biz bunların hepsini atlıyoruz. Herkes 
kodlama yapınca ülke kurtulacakmış gibi. Ha-
yır, herkes kodlama yapınca ülke kurtulmaya-
cak; herkes hayal kurabildiği zaman, bir şeylere 
inandığı zaman ve bu hayalini gerek elektrikle, 
gerek metalle, gerek yazıyla, gerek fırçayla, ge-
rek kodlamayla ortaya çıkardığında değerli bir 
şey olacak. Asıl olan hayal kurmak. Ebeveyn-
ler bunu kaçırıyorlar. Çocuğu bilgisayardan, 
akıllı telefondan uzak tutuyoruz ama hayale 
de yaklaştıramıyoruz. Çünkü anne baba da ha-
yal kurmuyor. Anne baba da aslında bir yapay 
zekâ sistemi gibi çocuğunu tanımlıyor: “Benim 
çocuğum x’tir. X, y işini iyi yapar, bunun için z 
üniversitesine gitmesi lazım ve bizim için başarı 
çocuğumuzun z üniversitesine gitmesidir.” 1 ve 
0 mantığı üzerinden gidiyor yani. Ortada bir 
hata yapma payı, çocuğun kendisini keşfedip 

farklı bir yola girme payı bırakmıyorlar. Neden? 
Çünkü ebeveyn de hayal kurup risk alabilme 
cesareti gösteremiyor. Böyle olunca teknoloji-
yi ha komple yasaklamışız, ha komple serbest 
bırakmışız, aslında ikisi de aynı şey anlamına 
geliyor. Burada en temel mesele, içinde yaşadı-
ğımız zamanın diğer zamanlardan çok da farklı 
olmadığını öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. 
Biz içimizde yaşadığımız zamanın bir kopuş anı 
olduğunu ve bambaşka bir gerçeklikte geçtiği-
ni düşünüyoruz. Oysa önceki çağlardan çok da 
farkı yok. Bunlar bizim yeni oyuncaklarımız. 
1950’de de insanların hayatına yeni oyuncaklar 
giriyordu. O da ona göre hayatını yeniden ika-
me edip düzenliyordu.

Gençlerin çağını algılama meselesi şöyle: 
Çok fazla bilgisayarla oynarsa da çocuk, çağını 
algılayamaz. Bizim çocuklara sağlamamız ge-
reken temel şey kendilerini keşfetmelerine fır-
sat vermemiz. Bunun için hem bizim, hem de 
çocukların hayal kurması gerekiyor. En temel 
mesele bence bu ve okumak. Bu dijitalleşme-
nin en büyük sorunu çok somut şeylerle çocuğu 
karşı karşıya bırakması. Bu somutluk beyin ya-
pısını bozuyor, otizmi artırıyor. Sosyal bir var-
lık olarak iletişime geçen, ilişkiye giren insan; 
duygusal yapıdan mahrum kalıyor, beyinleri 
otizmli bireylerin beyin yapısına bürünebiliyor. 
Bunlardan korunmak için daha az dijitalleşme, 
evet. Çocuğun beyin gelişimi için daha dikkatli 
bir dijitalleşme, evet. Ama çağı çok iyi anlayan 
bir çocuk için dijitalleşmeye sonuna kadar evet 
de diyemeyiz. En baştan beri tekrarladığım şey, 
çocuklarımıza ve bize iyi bir dijital okuryazarlık 
eğitimi gerekiyor ve bunun da ciddi manada bir 
devlet politikası olması gerekiyor. Evet, tekno-
lojileri yakından takip edeceğiz ama tüketicisi 
olmayacağız teknolojinin. Bu teknolojiye, bu 
teknolojinin kullanımına dair bir şeyler üret-
memiz gerekiyor. Okullarda atölyeler, oyunlar, 
çocukların dikkatini farklı yönlere çekecek ama 
bir yandan da dijitalleşmeyi anlatabilecek et-
kinliklerin yapılması gerekiyor.

Kitabın başında bir karne günü bir sınıftayız. 
Sınıfta öğretmeniyle karne özçekimi çeken, 
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derste canlı yayın yapan, telefonda oyun oy-
nayan öğrenciler var ve bunlar aslında bize 
hiç yabancı gelmiyor. Bu durumdan gelecek 
adına bir ümitsizlik çıkarmak ne derece doğ-
ru? Bu neslin yetişkin olduğu bir dünyada 
bizi nelerin beklediğini kestirebilmek müm-
kün mü?

Ümitsizlik ya da ümitli olmak şöyle, su aka-
cak ve kendi yolunu bulacaktır. Şimdi bunları 
yapan çok fütursuz, çok özgür, çok şımarık gibi 
gözüken nesil kendi gerçekliğini zaten kendisi 
bir şekilde inşa ediyor. Bizim burada yapmamız 
gereken, bizden kastım yetişkinlerin yapması 
gereken, onların hayatlarını daha da kolaylaş-
tırmak. Şu anlamda kolaylaştırmak: Mesela 
henüz dijital suçlara dair bir kanun yok yahut 
dijital suçların nasıl cezalandırılacağına, bir si-
ber zorbanın nasıl cezalandırılacağına dair bir 
kanun henüz yok. Bu tür şeyleri düzenlememiz 
gerekiyor. Ondan sonra geleceğe dair kaygı ya 
da umut besleyebiliriz. Ebeveynler ve yetişkin 
yöneticiler, çocuklar için özellikle bir alan dü-
zenlemesine henüz gidebilmiş değil. Bu çocuk-
lar yarın neye benzeyecek, bunu çok fazla dü-
şünmemiz gerekiyor. Mesela David Eagleman, 
beyin üzerine çalışmaları olan bir isim, onun 
Beyin kitabında söylediği bir şey, az önceki soru-
da da dedim: Dijital teknolojiler arttıkça otizm 
yaygınlaşıyor. Gelecekte daha çok otizmli bire-
yin olduğu bir toplum nasıl bir toplum olabilir 
acaba, edebiyat nasıl bir edebiyat olabilir, eko-
nomi nasıl bir ekonomi olacak? Otonom tekno-
lojilerin çok yaygınlaştığı bir yerde niteliksiz iş 
gücü nasıl doğru yerlere yönlendirilecek? Yahut 
niteliksizi geçtim, şu an okuyan birçok insan 
bile okumasının yeterli olmadığını düşünüyor. 
Bu otonom teknolojilerin artması insan gücü-
nü niteliksizleştiriyor, çünkü biz büyük oranda 
faaliyetlerimizi hâlâ kas gücü üzerinden yapıyo-
ruz. Her ne kadar beyin gücümüz de olsa. Ya-
pay zekâ teknolojilerinin bu alanlara doğru da 
kaymasıyla birlikte aslında kitlesel bir kriz ağı 
ortaya çıkacak. Bunu düşünmemiz gerekiyor 
ama bunu düşünmek çocukların görevi değil. 
Bunu düşünmek yetişkinlerin görevi. Burada 

bence çocuklara odaklanmak yerine yetişkinler 
ne yapıyor, ne yapabilir, buna odaklanmamız 
gerekiyor. Eğer yarına dair birtakım hayalle-
rimiz olursa, her hayalimiz gelecekte bire bir 
karşılığını bulacak diye bir şey yok elbette ama 
kökü, temeli doğruya, gerçeğe dayanan bir ha-
yal geleceği daha düzgün, daha düzenli bir hâle 
getirebilir. Burada bence ümitsiz olmak ya da 
ümitli olmak yerine üzerimize düşeni yapma-
mız gerekiyor. O da şimdiyi iyi anlayıp yarına 
iyi bir projeksiyon tutmaktan geçiyor.

Kitapta ebeveynlere yönelik de birçok gön-
derme var. Mesela Batuhan’ın ailesi iş icabı 
Batuhan’la sağlıklı vakit geçiremeyen bir aile. 
Benim etrafımda da birçok aile çocukların 
dikkat dağınıklığından şikâyetçi. Aslında bu 
dediğiniz otizm meselesiyle de bağlantılı. Bir 
yakınım çocuğunu pedagoga götürmüş. Pe-
dagogun tavsiye ettiği şey şu: Akşam oturun 
birlikte kitap okuyun. Aslında basit bir şey. 
Onlar kitap okuyor, çocuk da kitap okuma-
ya başlıyor. Normalde çok tablet oynayan bir 
çocuk. Birkaç gün içerisinde kendisini topar-
lıyor, dikkat dağınıklığı gidiyor. Sizin kita-
bınızda da siber zorbanın tutuklanması söz 
konusu. Eğer ortada bir suçun varlığından 
bahsedeceksek, aslında suçun sadece o siber 
zorbanın değil ebeveynin de suçu olduğunu 
söyleyebilir miyiz?

Aslında siber zorbalar çok ciddi bir suç iş-
lemedikçe tutuklanmıyor. Orada benim anlat-
maya çalıştığım şey hırsızlık gibi bir şey. Çocu-
ğun zihnine hırsızlığı doğuştan itibaren kötü 
bir şey olarak kodladığımız için siber zorbalık 
da onun bir karşılığı olarak zihninde canlansın 
ki az çok ne olduğunu, kötü bir şey olduğunu 
anlayabilsin. Ama elbette çok doğru diyorsun. 
Dijital eğitim bence ilk önce ebeveynlere veril-
meli. Çünkü uslu durmuyor diye çocuğun eline 
telefon veriyorlar mesela. Şöyle deniyor: Be-
nim çocuğum çok akıllı. Neden? Çünkü hemen 
öğrendi telefonu, hemen açıyor kendisi, oyun 
oynuyor falan. Ama zaten telefonlar tasarlanır-
ken tırnak içinde en aptala tasarlanıyor. Çün-
kü herkese satmaları gereken cihazlar bunlar. 
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Böyle olması çocuğunun çok zeki ya da akıllı 
olduğunu değil, bunu tasarlayanların gerçekten 
en düşük zekâ seviyesinin bile en hızlı ve doğ-
ru şekilde algılayıp kullanabileceği bir teknoloji 
geliştirebilme başarısının olduğunu gösteriyor 
bize. Burada evet çok fazla dikkat dağınıklığı 
olan çocuklar var ve ebeveynler direk benim 
çocuğum hiperaktif, benim çocuğum aşırı zeki 
diyor. Oysa çocuk sürekli bir ekrana odaklan-
dığı için, çevresinde olan bitene kulak kabartıp 
olanı biteni izleyemediği için, beyin tek bir nok-
taya odaklandığı için dikkat dağınıklığı oluyor. 
Bu hepimiz için geçerli. Mesela bir yetişkinin, 
değil telefon ekranına bakması, sadece telefonla 
konuşması bile trafik kazaların oranında yüzde 
otuzlara varan bir artışa sebep oluyor. Trafikte 
telefon kullanmayın denilmesinin sebebi bü-
tün refleksleri köreltmesi telefonun. Tepki ver-
me süremizi uzatması vesaire. En nihayetinde 
karşımızda milyonlarca renk pigmenti olan ve 
parıl parıl parlayan, ultraviyole ışınlar yayan, 
yani bizim gerçek dünyada algıladığımız renk-
lerden ve dikkatten daha çok dikkat isteyen bir 
alet olduğu için herkesin dikkati dağılıyor. Ço-
cukluktan başlayınca bu, çok daha kötü oluyor. 
Dikkati dağınık çocuklar, bireyler oluşuyor. Bir 
de bu multitasking, çoklu öğrenme dediğimiz 
aynı anda birkaç işi yapma muhabbeti de iyi bir 
şeymiş gibi gözüküyor, işte biz çoklu öğrenebi-
liyoruz, aynı anda birçok işi yapabiliyoruz gibi 
görünüyor ama bu durum beyni inanılmaz stre-
se sokuyor. Bu da bizde dikkat dağınıklığı, ank-
siyete, bir işe odaklanamama, on beş dakikada 
bir mola verme ihtiyacı, ihtiyacımız yokken 
sürekli ikinci, üçüncü ekranlara bakma arzu-
su hâsıl oluyor. Velhâsıl burada yine kızmamız 
gereken ya da endişelenmemiz gereken çocuk 
değil, çocuğuyla iletişim kuramayan, gündelik 
hayatın koşuşturması yüzünden çocuğu ihmal 
eden ebeveynler. Çünkü en nihayetinde çocuk-
la vakit geçirilmeyince çocuk vakit geçirecek bir 
alan olarak telefona tablete teşvik ediliyor. Ağ-
ladığında hemen tablet, telefon veriliyor eline, 
canı sıkıldığında hemen tablet, telefon veriliyor, 
dışarıda oturulduğunda çocuk uslu durmadı-
ğında bizi rezil etmesin diye tablet, telefon ve-

riliyor. Çocukla iletişim kurulamıyor. Çocukla 
iletişim kurulamayınca eğer bir siber zorbalığa 
uğruyorsa duygu durumunun neden düştüğü 
fark edilemiyor. Dersleri kötüdür, okulda kavga 
etmiştir deniyor. Ama siber zorbalığa uğruyor, 
çünkü sürekli dijital ortamda ve bundan kay-
naklı olarak da ruh sağlığı bozuluyor çocukla-
rın. Çok gergin ve sürekli ailesiyle kavgalı ço-
cuklar oluyorlar. Biz diyoruz ki ergenlik yaşı 
düştü, ondan böyle vesaire. Ama aslında bence 
en temel mesele çocukların dijital dünyada ol-
dukları için ve sürekli hemen tüketme hazzına 
eriştikleri için her şeyi hemen tüketme ve tüke-
tecek yeni bir şey bulma arayışı. Öbür taraftan 
sosyal medyadaki bu siber zorbalıklar yahut 
sürekli rekabet, gündelik hayatta artan rekabet, 
niteliğin düşüp niceliğin artmasıyla birlikte iyi 
liselerin sayısının azalması vesaire bütün hep-
si çocukları daha stresli, daha kaygılı ve buna 
bağlı olarak da daha gergin yapıyor. Aslında en 
temel mesele belki de ebeveynin çocuğuyla ka-
liteli vakit geçirmekten ziyade “sürekli ve kali-
teli” vakit geçirmesi. Günümüzde kutsanan şey, 
ben hep çocuğumla bir ebeveyn olarak kaliteli 
vakit geçiriyorum günde iki saat. Oysa çocuğun 
ihtiyacı olan şey, uyanık olduğu saatler boyun-
ca belli bir yaşa kadar sürekli sağlıklı ve kaliteli 
vakit geçirme meselesi. Eğer biz sürekliliği ço-
cuk yetiştirmede tekrar ön plana alabilirsek ve 
çocuklarla doğru iletişim kurabilirsek, kolaycı-
lığa kaçmadan, bedeli neyse ödeyerek, çünkü 
ebeveyn olmak bir bedel ödemeyi de gerektirir, 
daha sağlıklı bir nesil görebiliriz. Zaten bu nesil 
dijitalleşmeyle ilgili olan yolunu kendisi bula-
caktır. Çünkü onun içinde o, bir şekilde ne ola-
cağını az çok kestiriyor. Bundan korkan, bunu 
anlayamayan ve aslında çocuklarını ateşe atan 
ebeveynler.

Biz romanı Batuhan’ın gözünden okuyoruz, 
o da dünyayı bilgisayar oyunları gibi görü-
yor. Her şeyi oynadığı oyunlarla bağdaştırı-
yor. Mesela bir yerde eve geç kalırsa annesi-
nin “ıskasız terlik atışı” yapacağını söylüyor. 
Bu aslında sizin de bilgisayar oyunlarıyla 
aranızın iyi olduğunu gösteriyor. Bilgisayar 
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oyunlarına meraklı mısınız ve ne amaçla oy-
nuyorsunuz?

Aslında oradaki bütün çocukların yan-
sıması benim çocukluğum. Ben bilgisayar-
la çok erken tanışmıştım. 2005 yılında bizim 
evde hem bilgisayar hem internet vardı. Ben 
2005’ten itibaren online oyunlar, bloglar, fo-
rumlar, MSN, Facebook gibi sosyal ağlar fa-
lan, her birini tecrübe ettim. Oyun oynamayı 
çok severim. Online olmasa bile sürekli oyun 
oynuyorum, oyun piyasasını sürekli takip edi-
yorum. Bir yandan da çocuklarla çok fazla içli 
dışlıyım, onlara sürekli sorular soruyorum, 
YouTube kanallarını soruyorum, hangi You-
Tuber’ı neden çok sevdiğini vesaire. Burada 
benim oyun tutkumun evet çok fazla etkisi var 
Batuhan’ın gözünde, ki Batuhan benim vefat 
eden kuzenim. Ben romanı yazarken vefat etti. 
Karakter başka birisiydi, o vefat edince karak-
teri o yaptım. Aslında Batuhan ağabeyim de 
çok fazla online oyun oynardı. Ben karakteri 
Batuhan yapınca sürekli kuzenim aklıma geldi 
ve aslında biraz da onu anlattım. Çünkü bütün 
hayatı online oyunlar üzerinden geçiyordu. 
2006, 2007 gibi yıllarda internet kafelere gidip 
Knight Online oynardı, ben de ona eşlik eder-
dim. Aslında biraz da onun hikâyesini yazdım. 
Günümüz gerçekliği, kendi hikâyem vesaire. 
Burada şunu da devreye sokmamız gerekiyor, 
dijital oyunlar çok farklı bir kulvara evrilmiş 
vaziyette. Mesela kitapta GunCraft aslında Mi-
necraft’a bir gönderme. Aynı zamanda PUBG 
gibi birçok oyuna gönderme var kitapta çocuk-
ların anlayabileceği. Çocukların hepsi bunla-
rı anlayacak muhtemelen. Minecraft diye bir 
oyun var. Bu oyun aslında Lego dediğimiz şe-
yin dijitale aktarılmış versiyonu. Dijital üzerin-
den bir dünya kurabiliyorsunuz. Mesela çimen-
to yapmak için ihtiyacınız olan şeyler ne, bunu 
oyunu oynarken öğrenebiliyorsunuz. Oyun-
larla ilgili şunu söyleyebilirim. Buradaki temel 
problem denetimsiz sürekli oyun oynanması ve 
çocuğun kendi yaşına uygun olmayan oyun oy-
nama isteği. Doğru bir eğitim programı geliş-
tirilirse eğer Minecraft çocukların eğitiminde, 
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uzun süreli değil ama haftada bir saat, iki saat-
lik derslerle düşünsel gelişimlerine olumlu kat-
kılar sunabilir. Bunları da göz ardı etmememiz 
gerekiyor. Çünkü dijital oyun dünyası çok farklı 
bir hâle evriliyor. Mesela A Way Out diye bir 
oyun var her ne kadar 18 yaş üzeri olsa da. Kla-
sik oyunlardan farklı olarak bu oyunu oynaya-
bilmeniz için yanınızda bir kişinin daha olması 
gerekiyor. İki kişi oynamak zorundasınız ve iki 
ayrı hikâye akıyor. Siz oynarken partnerinizle 
bir etkileşime, bir iletişime giriyorsunuz ve bir 
duygu ve amaç birlikteliği, arkadaşlık deneyim-
lemeye çalışıyorsunuz. Tabi dijitallik sadece bir 
temsil deneyimletir, gerçeği deneyimletmez. 
Şayet dünyanın dijitalleştiğini ve her şeyin ar-
tık sanallaştığını iddia ediyorsak, o zaman bu 
her şeyin sanallaştığı dünyada insani duygula-
rı yaşamanın ve yaşatmanın yolu olarak dijital 
oyunlar bir kapı, bir aralık olabilir. Ama “ola-
bilir” yani, net bir şey söylemiyorum. Bunun 
üzerine de ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. 
Mesela Deniz Denizel ismi var, bu konuda cid-
di çalışmaları, yayınları olan bir isim. Umarım 
doğru bir cevap verebilmişimdir soruya.

Son soru olarak zaman kavramına yapılan 
göndermeler çok dikkatimi çekti benim. Ba-
tuhan’ın da oyundaki karakteri Zaman Büyü-
cüsü. Zaman kavramının sizdeki karşılığı ne?

Zaman içinde yaşadığımız dünyada çok faz-
la parçalı durumda. Çok hızlı akıyor. Hep dedi-
ğimiz şeyler var ya, “zamanın ruhu”, “zamanın 
büyüsü” gibi. Hep zaman üzerine göndermeler 
yapıyoruz. İşte bu dijital teknolojiler ile birlikte 
aslında zaman dediğimiz şey de ortadan yavaş 
yavaş kalkıyor. Eskiden mesela mektup gönde-
rirdik, aylarca belki beklerdik. Şimdi bir maille 
bir saniyede bütün işlerimizi hâllediyoruz. İn-
ternet teknolojileri, internet bankacılığı, bütün 
bunları göz önüne alabiliriz. Zaman kavramı 
çok fazla aşınan bir kavram. Biz de bilgisayar 
oyunu oynadığımızda zamanın su gibi akıp 
geçtiğini hep söyleriz. Aslında bilgisayar oyun-
ları zamanı büyüler. Ama bu büyü etkileyicilik 
anlamında değil de zarar vericilik anlamında, 
etkisini kaybetmesi, tadını, lezzetini kaybetme-

si anlamında bir büyü. Burada da Zaman Bü-
yücüsü, ki Batuhan da bunu sürekli söylüyor, 
zaman mefhumunu aşındırıyor ciddi manada. 
Aslında bir karakter ama karakterin simgelediği 
şey dijital yaşam, dijital dünya, dijital dünyanın 
bize yaptıkları. Her birimizin Zaman Büyücü-
sü farklı. Batuhan’ınki bir GunCraft karakteri 
ama kimimizin Twitter, kimimizin Instagram, 
kimimizin YouTube kanalları. Büyülenmiş ve 
rengini, heyecanını kaybetmiş bir zamanda ya-
şıyoruz. Aslında bütün bunlara gönderme idi 
bu. Öyle söyleyebilirim.

Kapitalist zamanda 7/24 bir hayat tarzı var. 
Ama 7/24 hayat tarzını kabul etmeyen bir kül-
türde, bir inanışta olan insanlarız biz. Gün 
zamanlara, parçalara bölünmüştür, her şeyin 
zamanı ayrıdır. Uyumamız gereken zaman 
bellidir, iş yapmamız gereken zaman bellidir, 
ibadet etmemiz gereken zaman bellidir. Her 
birinin kendine ait bir ritüeli, kendine ait bir 
lezzeti, tadı, heyecanı vardır. 7/24 bunu ortadan 
kaldırır, büyüsünü yitirtir. Büyülermiş gibi ya-
pıp büyüsünü yitirtir. Ben kendimce buna gön-
derme yaptım. Bir de şu da var: Bu kitapta ben 
çocukların da anlayabileceği bir mesele yazdım 
ama benim kendimce tartıştığım, kendimin 
içerisinde yer aldığı meseleler de var. Kitapta-
ki bazı göndermeler çocuklara değil de aslında 
yetişkinlere. 

Ben bu çalışmayı hazırlarken bununla ilgili 
yoğun bir okuma içine girdiğimde şunu gör-
düm: Aslında çocuk edebiyatı dediğimiz şey sa-
dece meseleleri çocukların da anlayabileceği şe-
kilde anlatmak. Mesele buymuş. Aslında çocuk 
edebiyatı diye bir tür bu açıdan baktığımızda 
yok. Herkese yazıyoruz biz orada. Yetişkin ede-
biyatı dediğimiz şeye çocukların kişisel, fizik-
sel, pedagojik değişimlerine zararlı olabilecek, 
yetişkin dünyasının meselelerini tartıştığımız 
eserler olduğu için yetişkin edebiyatı diyoruz. 
Ama çocuk edebiyatı diye bir ayrım yapıldığı 
zaman sanki sadece çocuklar okumalıymış gibi 
bir yanılgı var. Öyle değil aslında. Bu kitapta 
ben biraz bunu da yapmaya çalıştım, herkesin 
okuyunca bir şeyler bulabileceği göndermeler, 
tartışmalar vesaire. ❰
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Çardakaltı Kahvehanesi’nde hasbihal 
ederken mahkemeden bana kâğıt gel-
mesi Tophane’nin bilumum külhanisi-

nin, kopuğunun diline düştü. Kimin ispiyonu-
dur, sokakta nara atmaktan mı yoksa filanca 
yerde bir kavgadan mıdır bilmediğimden, üs-
tüne okuma yazma da noksan olunca soluğu 
karakolda aldım. Zabitlerden Tevfik’le çocuk-
luk arkadaşıyız, kahvehane köşesinde arzuhalci 
eline bakmaktansa hem bilabedel okuturdum 
hem de kanunun beni niye çağırdığını kolayın-
dan öğrenirdim. 

Tevfik mektubu okuduktan sonra gülerek 
“Başına talih kuşu kondu sevin ulan!” deyince 
sarakaya aldığını zannettim ilk. Meğerse bana 
miras kalmış. “Mürekkep yalamadık diye hö-
dükten sayma bizi Tevfik! Bizim peder ahirete 
intikal edeli on sene oldu, ondan da kala kala 
borç harç kaldı neyin mirasıymış bu?” deyince 
dedemden kaldığını öğrendim. O an zihnimde 
bir kıvılcım çaktı. Dedem... Kasımpaşalı Selim 
Reis! Babam zamanında dedesinin Trabzon 
taraflarından kaçıp Kasımpaşa’da diğer akra-
balarının yanına yerleştiğini anlatırdı. Tıfılken 
birkaç bayram el öpmeye götürdüklerinde gör-
müşlüğüm vardı dedemi. Kayıkçılardandı. Ka-

yıkçılar kâhyasının has adamlarından olduğunu 
söylerlerdi. En korkulan zamanlarda ta Karade-
niz’e açılıp kısmetini deryadan çıkarırmış. Gö-
ren denizde doğmuş zannedermiş. Bizim orala-
rın insanı gibi o da aksi, kavgadan sakınmayan, 
hovarda yaradılışlı bir adamdı. Peder bey benim 
her vukuatımda bana sövüp sayarken hergeleli-
ği, kavgacılığı, hırgür çıkarma huyumu dedem-
den aldığımı söylerdi.

Fazla görmememe rağmen hatırladığım ka-
darıyla miras bırakacak kadar zengin değildi. 
Hattı zatında kumar postasına, kadına yatırdığı 
üç kuruşu bile bizden esirgediğini bilirim. Bir 
gün mangıra sıkışıp meteliğe kurşun attığım va-
kitlerde o kadar yol tepip Kasımpaşa’daki köşke 
gitmiştim de avucumu yalayıp gerisingeri dön-
müştüm. Köşk? Tabi! Tevfik’in bahsettiği miras 
buydu herhâlde. 

“Okmeydanı’na doğru Kasımpaşa sırtların-
da bir köşk vardı o mu?” diye sorduğum vakit 
Tevfik şaşırdı: “Öp babanın elini! Burada da 
köşk yazıyor. Sizde paşa çanağı yalayan yoktur, 
dedende köşk ne arar?”

“Kumar postasından kaldırmıştır. Çok ke-
mik sallamış zamanında. Mirasyedi, paşazade 
takımından gelme birinden ütmüştür. Talihinin 

ESKİ İSTANBUL’DAN FANTASTİK MAVRALAR

HAMİNNEMİ NİYE 
DENİZE ATTIK?

Mehmet Berk Yaltırık 

Kömürlüğe indiğimizde içki sofrasında dinlediğimiz perili köşkleri, yatırlı 
evleri dolaşır gibi ürküntü içindeydik. Karanlığa güç bela alıştık derken 
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varabileceği son raddeyi gördüğünü söyleyerek 
kumarı bıraktığını anlatırdı, köşke konduktan 
sonradır. Ben ona şaşırmıyorum da…”

“Ya neye şaşırıyorsun?”
“Halaları geç bir kalem, amcamlara bıra-

kabilirdi. Sonra onların çoluğu çocuğu falan... 
Onlara değil de neden bana kaldı?”

“Kim bilir? O köşk acaba kimindi de deden 
üstüne çöktü? Gözümle görmeden inanmam 
vallahi! Ben de seninle geleceğim. Şu köşk ha-
kikat mi değil mi?”

Bizim zabit Tevfik de takıldı peşime, düştük 
Kasımpaşa yoluna. Benim için terso bir vaziyet 
değil, aksine iyi de oldu. Zira fi tarihinde o taraf-
lardan birkaç kaldırım zibidisiyle hırlaşmıştık, 
yine niza çıkabilirdi. Kanunla birlikte gitmek 
evladır. Koca köşk sahibiyiz hesapta ama cepte 
araba tutacak para yok.

Kasımpaşa’ya yürüdük bir dünya yol, üstüne 
köşkün olduğu yokuşu çıkmaya başladık ayrı 
yol. Bulunduğu mıntıkaya tepeden bakan, civa-
rında pek köşk, ev bulunmayan, bağlar bahçeler 
arasında bizi bekliyordu dedemin köşkü. Son 
görüşümün üzerinden zaman geçse de hâlâ ha-
tırlıyordum yerini.

Üç katlı, yaptıranın hiçbir masraftan ka-
çınmadığı, ancak dedemin eline düştüğünden 
mezbeleliğe dönmüş neredeyse bizim köşk. 
Tamirat, tadilat ister ama iyi paraya elden çı-
karmak da mümkün. Bahçeye girer girmez de-
demin hep ikinci anahtarı sakladığı saksıların 
dizili olduğu pencereye seğirttim. Doğru hatır-
ladım, üçüncü saksının altında çıktı.

Kapıları açıp girdik köşke. İçinin hâli dıştan 
beterdi. Şurada burada sağdan soldan toplan-
mış asar-ı atika neviden eşyalar, adım atmasan 
dahi gıcırdayıp adamın asabını bozan merdi-
venler, “İnşallah sıçandır!” dedirten manasız 
tıkırtılar, çıtırtılar… Tevfik mektupta köşkle 
birlikte eşyaların da bana kaldığını söyleyip 
evvela fazladan para edecek eşyalara bir göz 
atmamızı söyledi. Vay köpoğlu vay! Kırk yıl-
lık kaftici misin, namdâr hırsız mısın ulan? 
Sanırsın iskarpinin topuğuna basarak dolaşan, 
kartal kanat ceketle caka satan, sokak ortasın-
da nara atan ben değilim de Tevfik! Aynı ma-

hallede büyüdüğümüz için adım gibi eminim, 
pederinin sopasından gözü korkmasa elbet o 
da benim gibi azılı külhanilerden olur çıkardı. 
Mukadderat bir yerde.

Üst katlardan başlayarak köşkü dolaştık. Te-
nekeciye, eskiciye satsan para etmez sürüsüne 
bereket döküntü. “Bu olmaz!”, “Bunu satama-
yız.”, “Vallahi üstüne para isterler.” diye aranır-
ken alt katta hamamda Frenk işi “küvet” diye 
tabir edilen bir cins tekneye denk geldik. Tevfik 
cahili görür görmez söylendi: “Osmanlı tavşa-
nı arabayla avlar derler, bu konaklılar, paşalılar 
da amma süs, debdebe düşkünüymüş. Çamaşır 
teknesinin bile afilisini almışlar köşke!”

“Elifi görsen mertek zannedersin, sakın sağ-
da solda söyleme maytap geçerler! Buna küvet 
derler! Çamaşır değil insan içindir. Bunu suyla 
doldurup öyle hamam ederler! Frenk işi.”

“Vay imanım vay! Tophane’de sürterken taa 
Evropalara ne ara düştün?”

“Evropa’ya varmaya ne lüzum var avel! Bir 
gün Yüksekkaldırım’dan öteye yürüyüp Pera’ya 
çıkman kâfi. Oteller bunlarla dolu! Bizim ihti-
yar keyfini sürebilmiş midir acaba?”

Kömürlüğe indiğimizde içki sofrasında din-
lediğimiz perili köşkleri, yatırlı evleri dolaşır 
gibi ürküntü içindeydik. Karanlığa güç bela alış-
tık derken gördüğümüz son şey aklımızı uçur-
du. İçi suyla dolu büyükçe bir havuz vardı. Bazı 
köşklerde, konaklarda ahali mevsimi haricinde 
de balık yiyebilsin diye belli balıkları sakladık-
ları havuzlar yaptırdıklarını duymuştum. Lakin 
tuhaf olan havuz değil, içindeki şeydi. 

Anadan üryan olduğunu az çok anladığımız 
gençten bir kadın sakin sakin bizi seyrediyordu. 
Kan rengindeki saçları suyun üzerine yüzüyor-
du. Simsiyah gözlerini kırpmadan bizi tepeden 
tırnağa süzüyordu. Tam “Bizim ihtiyar öldü de 
âlem yaptığı Peralı, Tarlabaşılı aşüftelerden bi-
rini giderayak unuttu mu?” diye düşünecekken 
havuzdaki kadın kendini geriye çeker çekmez 
bir insan boyunda pullu pullu devasa bir balık 
kuyruğu göründü. Tevfik yere çömelip ellerini 
açarak “Virane köşklerde peri kızlarına karıştık 
yarabbi!” diye feryat ettiği sırada havuzdaki kız 
kıkır kıkır gülmeye başladı. Böyle gülmeye baş-
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layınca külhani damarım kabardı: “Ne gülüyor-
sun be? İn misin cin misin?” diye bastım kalayı. 
O an dile gelip konuşmaya başladı. İnsan lisa-
nıyla konuşuyordu lakin sesi su çağıldamasını 
andırıyordu. 

Bu kızcağız derya derinliklerinde yaşar ecin-
ni taifesinden bir ahaliye mensupmuş. Yaşı da 
bizim hesabımızla yüz seneye yakınmış. Meğer 
bizim dede kayığıyla denize açıldığı günlerden 
birinde havuzdaki hatuna rastlamış. Deryanın 
ortasında boğulmaktan kurtarmış bizim ihtiya-
rı. Selim Reis kaçın kurası bırakmamış bulduğu 
bu peri kızını. Büyükçe bir şarap fıçısını suyla 
doldurup sırık hamallarına taşıtarak köşke ka-
dar çıkarmış, sarnıçtan dolan bu havuza bırak-
mış. Karşımda duran altı balık üstü balık bu kişi 
hesaba göre benim haminnem oluyordu. Bizim 
dede köşklerde peri kızlarıyla âlem yaparmış 
bunca zaman demek!

Kızcağıza Selim Reis’in vefat ettiğini söyle-
yince uzun süredir gelmemesinden bunu an-

ladığını, günlerce gözyaşı döktüğünü anlattı. 
Meğer bizim dede her sabah uyanır uyanmaz 
inermiş havuz başına, bazı geceler de taşta yanı 
başında yatarmış. İhtiyarın taşta yata yata ra-
hatsızlanıp cızlamı çektiği muhakkak! Derya 
ahalisinden gelme kızcağız bize artık burada 
kalmak istemediğini, denize geri dönmek iste-
diğini söyleyince Tevfik de ben de apışıp kaldık. 
Hayır diyemezsin netice de o da bir can, üstelik 
dede yadigârı, haminne bir yerde! Atla deve de-
ğil ki! Altı balık, üstü cavlak avrat sokak orta-
sında panayır misali gezdirilmez ya! O an Tev-
fik sakinleşmiş olduğundan kafası çalışmaya 
başladı: “Tutalım iki sırık hamalı! Dedenin ta-
şıdığı fıçıya tekrar koyup denize götürelim.” Kız 
gülerek kuyruğunu gösterdi. Bizim dedenin fı-
çıyla taşıdığı zaman kuyruğunun bu kadar uzun 
olmadığını, kuyruklarının her yıl belli ölçülerde 
uzadığını söyleyince Tevfik fıçı aramayı bıraktı. 
Su olmadan nefes alamadığını söylemişti balık 
kuyruklu kız.
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Tam o esnada benim torik işledi! Tevfik’i alıp 
hamamdaki küveti sofaya çıkardık. Allah’tan 
fazla ağır değildi. Havuzdan kova kova su alıp 
doldurduktan sonra besmele çekip balık hatunu 
da havuzdan çıkardık. Tövbe estağfurullahlarla, 
fesupanallahlarla boğulmaya başlayan kızcağızı 
sofadaki küvetin içine bıraktık. Köşkten çıkıp 
yola indim. Bahtıma mahallelere inen yolda sı-
rıkları yanlarında iki sırık hamalına denk gel-
dim. Sevaba girecekleri hayırlı bir iş olduğunu, 
ne görürlerse görsünler ağızlarını sıkı tutup iş-
lerini yapmalarını söyledim. Bunu deyince ha-
mallardan biri “Bey abi hayırdı ceset falan mı 
taşıtacaksın?” deyince sesli sesli Lahavle çektim: 
“Nerede yaşadınız bunca zaman ulan? Sırık ha-
malıyla ceset taşındığını hiç gördünüz mü? Alın 
paranızı, sıkı tutun ağzınızı!” Böyle dedim ama 
paramın olmadığını son anda hatırladım. Ya-
pacak bir şey yoktu “Tevfik’te para vardır inşal-
lah.” diyerek adamları ardıma takıp köşke dön-
düm. Balık kuyruklu cavlak hatunu görünce bir 
hatuna bir bize dönüp dönüp baktılar. Tevfik’in 
zabit nişanlarından ürktükleri hâlde küvetin iki 
tarafına da sırıkları bağlayıp sırtlandılar. Çeyiz 
taşır gibi balık hatun taşıyarak Kasımpaşa’ya 
doğru inmeye başladık.

Ahali için hayli tuhaf bir temaşa! Gündüz 
gözüyle koca koca herifler balık mı insan mı 
olduğu meçhul bir kadın taşıyorduk. Arada bir 
küvet içinde kıpırdanan hatunun gün yüzü gör-
medik bir yerini gördüğünü zanneden kaldırım 
kopukları iştahla küvete bakıyorlardı. Sertçe 
söylendim: “Aman haminne! Oynaşıp durma 
kopukları ardımıza takacaksın. Al başına belayı 
sonra!” 

Bir ara hamallardan öndeki tökezler gibi 
olunca onlara da bağırdım: “Dökeceksiniz ulan 
suyu! Deryaya varana dek hız kesmeyin ama 
suyu da dökmeyin!”

Hamallardan arkada gideni o esnada bana 
“Tasalanma bey abi! Tulumbada omuzdaşız biz. 
Kasımpaşalılar takımı içinde şanımız vardır!” 
diye laf yetiştirince bastım kalayı: “Kes ulan 
peşrevi! Önüne bak!”

Benim böyle demem adamları tahkir edip 
gururlarını incitince bunların tulumbacı da-

marları kabarmış o ara meğer! Öndeki “Haydi 
gösterelim hünerimizi. Heeeyt! Karada aslan, 
deryada kaplan, Kasımpaşalılar geliyor savu-
lun!” diye nara basınca arkadaki de “Heeeyt!” 
çekip koşturmaya başladı. Adamlar hakiki tu-
lumbacılarmış. Biz neredeyse geride kaldık. 
Öyle hızlılardı ki ahaliden “Yangın çıktı galiba!” 
zannıyla köşklüyü, bekçiyi görmeden işi gücü 
bırakıp ardımıza takılanlar, taşıdığımız şeyin 
tulumba olmadığını fark ettiklerinden değil ne-
fesleri kesildiğinden peşimizi bıraktı.

Tam o anda Tevfik söylenmeye başladı: “O 
değil de zaptiyeye, bekçiye rastlarsak fena!”

Yedi silsilesine söve söve verdim cevabı: 
“Külhani olan ben miyim sen misin, sana ne 
oluyor ulan?”

“Öyle deme! Gündüz gözüyle sokak ortasın-
da cıbıl karı taşıyoruz, üstümde üniforma var. 
Gözümüzün yaşına bakmadan harcarlar bizi 
imanıma!”

Neyse ki bir rezalet çıkmadan denize vasıl 
olduk. Rıhtıma indiğimiz sıra ben “Ulan du-
run o küveti atmayın Pera’da otellere motellere 
okuturum!” diye bağıramadan gaza gelen sırık 
hamalları küvetle birlikte bizim haminneyi der-
yaya fırlattılar. Deryanın diplerine dalan hatun 
gözden kayboldu. Sırık hamallarına ağızlarını 
tekrar sıkı tutmaları gerektiğini hatırlatınca hâl-
den anladıklarını, bir peri kızının memleketine 
kavuşmasına vesile olduklarından çokça sevaba 
girdiklerini bilmenin kendilerine yettiğini söy-
leyerek para istemediler. Sadece deryayı küvetle 
birlikte boylayan sırıkların parasını talep ettiler. 
Üzerimde yok diyerek Tevfik’e devrettim borcu-
mu. Tevfik de nişanlarını göstere göstere “Be-
nim de üzerimde yok. İki gün sonra Tophane 
Karakolu’na gelip beni bulun, alırsınız ücreti-
nizi!” deyiverdi. Kanuna çatamayacaklarından 
istemeye istemeye kabul ettiler. 

Rıhtımdan çıkıp mahallelere uzanan so-
kaklara girmeden evvel ardıma dönüp şaşkın 
şaşkın bir bize bir deryaya bakan sırık hamal-
larına seslendim: “Yolunuz Tophane’ye düşerse 
Çardakaltı Kahvehanesi’ne uğrayın yahut haber 
bırakın. Tophaneli Eğri Selami dediniz mi mu-
hitte herkes tanır beni!” ❰
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Üç saatlik bölük pörçük uykusuyla met-
ro istasyonunda bekliyordu. Henüz 
aydınlanmamış havaya eklenen sert 

rüzgâr, derin siyahlıkla birlikte insanın iliğine 
işliyordu. Gözlerinin kepenkleri ha kapandı ha 
kapanacaktı. Geniş geniş esnerken bir yandan 
onu okula götürecek metroyu gözlüyordu. İn-
sanlar, çok da acele etmemesi gereken işlerine 
koşturuyordu. Kafasında, annesinin yeni ördü-
ğü lacivert şapkasıyla Batı folklorunun yer cüce-
lerini anımsatıyor, koca ve Mostar Köprüsü gibi 
kemerli burnuyla da bu görüntüyü pekiştiriyor-
du. İki haftalık kapkara sakalları da cabasıydı. 
Birden, sağ omuzunda kuru ve küçük bir doku-
nuş hissetti. Dokunuş öylesine soğuktu ki, giy-
miş olduğu montu ve kazağı delip geçmişti. Ka-
fasını sağa doğru çevirdiğinde, onunla karşılaştı: 
Okul Hayatı. Üzerine bembeyaz kısa kollu bir 
tişört ile altına mavi beyaz çizgili pijama giymiş-
ti. Gözlerinin altı torbalarla dolu olmasına kar-
şın bakışlarında bir uyanıklık vardı. Kirli sakallı, 
koca göbekli ve yer yer seyrekleşmiş siyah saç-
larıyla yaşadığı mahalledeki amca ve dayılardan 
herhangi birine benziyordu. Tişörtün üzerine de 
siyah renkli Calibri fontuyla “Okul Hayatı” ya-
zılmıştı. Kısmen çürümüş dişleriyle ona gülüm-
süyor, nefesini suratına üfledikçe burnunu yeni 
yenmiş olan soğanın göz ve geniz yakan kokusu 
doluyordu ciğerlerine. Öyle ki, tipinde bir ba-

yağılık ve geçkinlik vardı. Sol elindeki -kırmızı, 
beyazlı çay tabağına konulmuş- ufak bardaktaki 
çay, günün sarı ışığını bir dal gibi kırıyor ve bu 
sıradan içeceğe uhrevi bir hava katıyordu. Ya-
nındaki koca göbekli adam söze girdi:

“N’oldu lan, yine mi olmayacak? Gaçıncı oğ-
lum bu?”

“Yok, sevmiyorum şu bölümü ya. Herkes di-
yor ki, ‘Hayatın kurtulur. Parası iyi, hem sonra 
istediğini de yaparsın.’ Ben de yedim tabii, bir 
gireceğim işe, sonra bütün hayatımın 30-40 se-
nesini çürüteceğim. Biliyorum ben.”

“Yav, senin bi’ halt bildiğin yok! Anca, ma-
val oku, başka da bi’şey yapma. Yazar olacağı-
mış. Peh!”

Bunu dedikten sonra, elindeki kaynayan vol-
kanı aldı ve höpürdeterek koca bir yudum çekti. 
Etraftaki insanlar çocuğun yanında onunla her 
an alay edecek gibi duran bu adamı görmüyorlar-
dı belli ki. Adam, keyfi yerinde bir martı gibi gak-
layarak sinir bozucu bir kahkaha patlattı. Sonra 
da eline tükürüp, karşısındakine sağlam bir tokat 
patlattı. Tokadın etkisiyle yüzü öbür tarafa dönen 
genç adam, geriye baktığında bu meymenetsiz 
hırbodan hiçbir iz kalmadığını gördü. Yüzünü 
sağa solla salladı ve elleriyle kafasını ovuşturdu ve 
evet, orada gerçekten de kimse yoktu. 

Metronun gelmesine kaç dakika kaldığını 
gösteren tabelaya ilişti gözleri. Saat yediyi on 

SINAVA GEÇ KALMAK!
Abdullah Emre Aladağ 

Ansızın, yine anonsçu kadının tek düze sesi, turuncu ve kemik rengi iç 
duvarlara tenis topu gibi çarpa çarpa ilerledi: “Bir sonraki durak: 
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sekiz geçiyordu. Finali saat dokuzdaydı ancak o 
her ihtimale karşı sabah yedide çıkmıştı evden. 
Doğru ya, şehir hâlleri. Hiç belli olmazdı ne ola-
cağı. Derken, gözlerini bir kereliğine kırptığında, 
tabelada Yenikapı yerine artık Mezuniyet keli-
mesi yazıyordu. Yanında dakikayı belirten yerde 
ise daha ilginci, hiçbir zaman yazmaktaydı. Met-
ronun, turuncu ve grimsi başı uzaktan gözüktü 
ve devasa bir yılan edasıyla kıvrılarak istasyona 
doğru yaklaştı. Genç adam, metro yanaşırken 
tısladıktan sonra “Elhamdülillah!” sesini duyun-
ca afalladı ama çok da önemsemedi. Seri hareket-
lerle metroya yöneldi ve sabah çok kalabalık ol-
madığından oturacak bir yer bulabildi. Giderken 
dışarıya baktığında gördüklerine pek bir anlam 
veremedi. Sadece kendisi mi böyle düşünüyor-
du acaba? İnsanlara baktı göz ucuyla ve kendisi 
dışında herkesin olanları normal karşıladığını 
anladı. Kimseden çıt çıkmıyor ve oldukları yer-
de duruyorlardı. Yanında oturan adama yanaştı-
ğındaysa gördüğü şey, ona her şeyin zıvanadan 
çıkmış olabileceğini anlatıyordu, adam cansız bir 
mankendi. Metrodaki herkes cansız birer man-
ken şeklindeydi. Olduğu yerden kalktı ve nesne-
lerden daha uzak bir köşedeki pencereye doğru 
yanaştı, gözlerini ovaladı. Hayır, gördükleri ta-
mamen gerçek olmalıydı. Annesinin yüzü gök 
kubbeden onu seyrediyor ve tehditkâr bakışları 
yaptığı hiçbir hareketi ıskalamıyordu. Görüntü 
birden kesildi ve yerini muğlak bir karanlıkta 
kendini belli etmeye çalışan tünel duvarları aldı. 
Böylece durağa varmışlardı. Anons yapan kadı-
nın mekanik sesi “Bir sonraki durak: Akrabalar. 
Next station: Akrabalar.” dedi ve kendisinden 
beklenmeyen bir canlılıkla cümlesine devam etti: 
“Hazır ol canım, birazdan burada büyük bir olay 
olacak.” Genç, kendi kendine “Acaba doğru met-
roya mı bindim?” diye düşünse de gerçekliğin 
zincirlerinden kopamıyor ve gelmesi kaçınılmaz 
olanı zoraki bekliyordu. Metro oraya ulaşalı bir 
dakika dolmak üzereyken, tüm istasyonu büyük 
bir gümbürtü doldurdu ve merdivenlerin orada, 
tüm gücüyle koşan bir toz bulutu aceleyle met-
roya doğru geliyordu. Toz bulutu yaklaştıkça gö-
rülen ise insan suretli ve yılan vücutlu varlıkla-
rın buraya geliyor olduğuydu. Gencin fark ettiği 

diğer bir detaysa, Şahmaran kılıklı bu yaratıkla-
rın suratları, uzak-yakın tüm akrabalarınınkine 
benziyordu. Bu soğuk kanlı sürüngen kütlesi, 
sert bir darbeyle metroya çarptılar ve birbirile-
riyle yarışırcasına içeriye doluştular. Kimisi uzun 
kuyruğuyla cansız mankenleri kavrayıp camdan 
dışarı atıyor kimisi de tat kaçıran tıslamalarla bu 
karmaşaya eşlik ediyordu. Anons yapan kadının 
sesi, yine aynı garip canlılıkla, “Heh, geldiler işte! 
Bir sonraki durağa kadar sabır dilerim sana. Gö-
rüşürüz, tatlım.” diyerek sustu ve metronun ka-
pandığı belirten borazandan bozma ses duyuldu. 
Artık, içeride bir sürü ne idüğü belirsiz varlıkla 
beraberdi ve içerideki herkes gözlerini ona dik-
miş, sinsice bakıyordu. Kâh çatal dillerini dışarı 
çıkararak tıslıyorlar, kâh kenafir gözlerini kısarak 
zavallıyı süzüyorlardı. Tıslamalar, saniyeler sonra 
yerini onun ıstırabı olan sorulara ve cümlelere 
dönüştü. Artık

“Söyle bakalım, ne zaman mezuniyet?”
“Var mı hayatında bi’ manita falan?”
“Ne güzel bölüm okuyosun, yazarlıkta para 

yok, para!”
“Oğlum sen salaksın, vallahi salaksın!”
“Kaç sene kaldı, yine mi uzattın?”
“Artık bitir, önce mezuniyetini sonra mürü-

vvetini görelim!”
“Bi’ haltı da beceremiyorsun, sen nasıl oku-

muş adamsın, anlamadım...”
Cümleler sıklaştıkça, zavallı gencin üzerine 

ilerliyorlardı. Her saniye daha da yaklaşıyorlar 
ve kötü kokan nefesleri yüzünün tamamında 
hissedilir oluyordu. En sonunda, öyle dayanıl-
maz hâle geldi ki, yılanların altında ezilir oldu 
ve tek bir kelime haykırdı: “Hayır!”

Bağırmasına devam ettiği esnada, üzerin-
deki yükün hafiflediğini ve tıslamaların hiçliğe 
karıştığını fark etti. Olduğu yerde doğruldu ve 
etrafına şöyle bir baktı. Vagonda tek başınaydı. 
“Oh! Galiba kurtuldum.” dedi ve derin bir ne-
fes aldı. Boş oturaklardan birine oturup sakin-
leşmeye çalışırken dışarıya, göğe kaydı gözleri. 
Gördüklerinin saçmalığından ya gıdadan ze-
hirlendiğini ya da artık delirdiğini düşünse de 
“Başlarım böyle işe, ha!” dedi ve oturağın ke-
narına sağlam bir yumruk aşk etti. Gözleri is-
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temsizce, gökyüzüne kayıyor ve ona korkutucu 
bakışlarla bakan annesi ve babasının cemaliyle 
karşılaşıyordu. Hava almak için camı açtı, içe-
risi bembeyaz bir dumanla doldu. Annesi ağ-
lamaya, babası da bağırıp çağırmaya başladı. 
Dökülen her devasa gözyaşı, kendi içinde bi-
rer tufan barındırıyor, düştüğü yerlerde tahrip 
edici bir etki bırakıyordu. Babası da gür sesiyle 
bağırdıkça, kulakları çınlatan gök gürültüsü ve 
şimşekler, siluetlerin arkasından dolanıp tüm 
griliği sarıyor ve insana ürpertici bir hayran-
lıkla, korku yaşatıyordu. Metro, hızla hareket 
etmeye devam ediyor, tıpkı bir bebeğin beşiği 
gibi sağa ve sola sallanıyordu. Anlaşılan o ki, 
önlerinde bir sürü sağlı sollu virajlar vardı ve 
yol bir türlü düzleşmek bilmiyordu. Ansızın, 
yine anonsçu kadının tek düze sesi, turuncu ve 
kemik rengi iç duvarlara tenis topu gibi çarpa 
çarpa ilerledi: “Bir sonraki durak: El Âlem. Next 
station: El Âlem. Organize Sanayi’ye gitmek is-
teyen yolcularımızın bu duraktan aktarma yap-
maları gerekmektedir. Canım benim, burası, 
Azap Metrosu’nun son durağı. Lütfen binenlere 
öncelik tanı ve yerinden kıpırdama!” Cümlesi 
biter bitmez, tiz ve ürkütücü kahkaha duyuldu 
ve her saniye pesleşerek metro seslerine karıştı 
ve sustu. Metro durağa vardığında, her biri el-
lerinde, onun resmini tutan ve suratı olmayan 
insanlar hunharca metroya doğru saldırdı. Hiç 
tanımadığı, daha doğrusu tanıyamadığı bu in-
sanlar, sanki dün geceden ezberlemişçesine tek 
bir cümleyi haykırıyor ve vagona doluşuyordu: 

“Mezun olursan hayatın kurtulur!”
Bu kimliksiz toplumun müsveddeleri met-

roya doluştuktan sonra, bir kısmı bir önceki 
durakta yer alan insanımsı yılanlara dönüştü ve 
hepsi birden, üzerine doğru çullandı. En önde 
ve yüzünün önünde anne ve babasının yüzünün 
vardı ve ikisi aynı şu cümleyi söyledi:

“Komşunun çocuğu mezun oldu, bir sen be-
ceremedin, vasıfsız!”

Bu linçe yeminli güruh, tüm limitlerini ve 
güçlerini zorlarken hiç beklemediği bir yerden 
kendisinin dürtüldüğünü hissetti. Sol kolundan 
birisi itekliyordu ve ısrarla bir şeyler anlatmaya 
çalışıyordu. Kulaklarını kabartmak istese Af-
rika’daki yamyamlardan hâllice bir ses çıkaran 
hilkat garibelerinden sesin ne dediği anlaşıl-
mıyordu. Dürtmenin şiddeti artıyor, artıyor ve 
artıyordu ancak yine de sesin muğlaklık içinde 
olması işi iyice zorlaştırıyordu. En nihayetinde, 
ona seslenenin “Uyan, uyan hadi! Son durağa 
geldik.” dediğini kavrayabiliyordu. Mahmur 
gözleriyle şöyle bir etrafa baktı, içerisi bomboş-
tu ve orada bulunan bir görevli ise dakikalardır 
genç adamı uyandırma gayretindeydi.

“Hele şükür kardeşim ya. Hadi in, geldin son 
durağa.”

“Tamam, abi eyvallah.”
Saatine baktı ve sınava neredeyse on beş da-

kika kaldığını gördü. Uyurken ilk ve son durak-
lar arasında defalarca kez gidip gelmişti belki. 
Çabucak toparlandı ve koşar adım merdiven-
lerden çıktı. ❰
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GİDENLER
Mevlüt Kaan Akçatepe 

Beklemek, hazin;
Ümit, beyhude...
Sen neredesin,
Şehir nerede?

Uzakta, sakin,
Tenha bir belde...
Sen neredesin,
Şair nerede? 
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EKSİK
Gül Yıldız Ermiş 

Bazı şairlerin annesizliğidir şiir
Yağmuru ayartan rüzgâr
Sokakların kıyısında çocuk elleri
Yılkıların tozu umut
Hıçkırığın son sesi

Issızlığa açılan yarım adadır şiir
Esrik sevişmelerin gündönümü
Martıların ikircikli öpüşü
Kalbimin tekinsizliği
Kaybolmuş bir şehir gibi eskici
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UYUYOR VE 
UYANIYORUM
Ömer Üzümcü 

Adını nicedir bağışlamayan bunalım itkileri
kaynaklarından geçiriyor hızlı tortularını
ölümün yumuşak kavkılarına yaklaşıp
bir güzün daha tadına bakıyorum
çınlayan gecenin sin sin nabzında
uyuyor ve uyanıyorum.
Orada, adını nicedir bilmediğim kuşlar ötüşüyor
esin perilerinin nicedir aradığı o mızıka
düş gömütlerini, zihnimin en uyuşuk ve bağnaz kısımlarına çekerek
gök alazlarını derin uykulara yatırıyor
kulaklarımın bir ses duyup da 
sin sin çınlayan taraflarında
uyuyor ve uyanıyorum.
Bir rüya, lüle taşı gibi beyaz
ipin ucunu görmeye çalışan mum
katre katre ölüm yeniyor kendisine 
özgün bir yenilgi
uyuyor ve uyanıyorum. 
Dostlarım, çalmaya başlayacak bu umutsuzluğumu da
ne güzel mekikleri vardır o yolların
sin sin dolaşmak, ıssız patikalarında...



23mart 2020

Gün doğdu, güneş sırtımı sıvazlamak-
ta. “Ben yanındayım aslanım. Gece de 
kim oluyormuş?” Kendimi dışarı atalı 

çok olmadı. Tenha sokağa giden çamurlu yol-
da yürüyorum. Geceleyin yağmış. Çok şükür 
kuruyum, tertemizim. On sene evvel olsa ne 
ayakkabı kalacaktı, ne paça... Hele koştuğumda 
sırtıma çıkacaktı çamur. Koca adamım artık. 
Üstüme başıma sevda, hasret, küfür, günah sin-
miş birazcık. Görenler ayıplamasa da büyümek 
bana yaramadı. Farkındayım.

Bizim emekli gümrük memuru yine vazife-
sinde. Tenha sokağın girişine varmadan, yolla-
rın kavuştuğu yerde az buçuk görünüyor. Beş 
sokağın geçiş işlemlerine de o bakar. Çoluğun 
çocuğun karaladığı, betondan işlemeleri yosun 
tutmuş makamında oturmakta. Ne yazıyordu 
üstünde? Kaç yılıydı? 1930 mu? Ha 31, evet 
1931. Nerden baksan 90 yaşında. Sanki emek-
li olmamış da kafası önünde habire çalıştığını 
zanneder. Yaşlılık... Ne gelir elden? Kireçlenmiş 
suratına göre fazlaca geveze. Hiç katlanamam 
çok konuşana ancak bizim ihtiyarı günün bi-
rinde dinlemiştim. Önceleri çok yüz görmüş, 
çok avuç doldurmuş, kova doldurmuş, abdest 
aldırmış... Gelene geçene durak olmuş, hâl hatır 
sormuş. Şafak sökünce damlayan kocakarıların 
rüyalarını dinlemiş. Ne kadar menfaatçilerin 
içinde de yaşasa birine bile gücenmemiş. Uçan 

kuştan haberi olurmuş. Karşısından susuz geç-
mek kimin haddineymiş. Aslında memurdan 
öte biridir de memurluğu benim yakıştırmam-
dan ötürüdür. Uzun lafın kısası dert dinleyen, 
dertlere ortak olan saygın birisiymiş belli. Hey-
hat bugünlerde kimse onunla konuşmuyor. Va-
sıfsız, kuru bir çeşmenin yanından geçip gider 
gibi insanlar. Tanıdım tanıyalı böyle. Yalnızca 
ben muhatap oluyorum. Boşa söylemem yaş-
landı diye. Ne zamandır konuşuruz, ertesi gün 
beni tanımaz. Çok aksileşti. Biliyorum, kasten 
yapar. Aklınca lafı uzatıp kendini eğlendirir. Ta-
nımaz tabi. Bana muhtaç olduğunu belli etmek 
istemez. Çok çocuklaştı canım. İhtiyar adamın 
da kulağını çekemem. Hiç aklıma gelmedi. Bel-
ki yalnızlık kafayı yedirtmiştir. Yapar mı yapar. 
Çoktandır ben de korkarım. Daha yirmimi bile 
görmedim ki... Yok yok, henüz kafam yerinde. 
İhtiyar tastamam görünür oldu. Ben usul usul 
geçeyim, bu sefer yakala...

-Dur bakalım delikanlı! Nereye gidersin?
-Şu tenhalarda dolanacağım. İnsanlar canı-

mı epey sıktı. Varsa az kedi köpek severim. Ge-
çeyim mi?

-Gayen buysa bugün gitme. Kedilerin kö-
peklerin üstü başı hep çamur. Dün gece çok 
yağdı. Kafamdaki asmalar olmasa vaziyetim 
fenaydı. Hem sen kimsin? Yabancıları sorgusuz 
geçirmem bilmiş ol.

SİZ VARKEN YALNIZ 
KALIR MIYIM?

Gökhan Dönmez

Aman gözlere, salınışlara aldanma. Yâr dediğin sana yârim 
demedikçe mezardakilerden bile daha ıraktır.



-Yine aksilik çıkartma. Hadi, kedin köpeğin 
de senin olsun. Bırak geçeyim. İçim daralıyor 
içim. Hâlden anlamaz mısın sen?

-Acele etme. Önce sorgu. Sevdiğin var mı?
-Var.Allah ömür versin. Bir görsen... At kuy-

ruğu siyah saçları, harman güneşi görmemiş 
bembeyaz teni, kafamı yerden yere vuran kah-
verengi gözleri... Yürüyüşü bile delirtir adamı. 
İşaret parmağına saçını dolamayıversin, hani 
utanmasam gördüğüm yerde çöküp mazlum 
mazlum seyredeğim. Hem de öyle güzel ismi 
var ki...

-Şşş, Sus! Sakın deme! Yerin kulağı var oğ-
lum. Bilmez misin? El duyar, duyurur. Ağızları 
torba değil ki büzesin. Aman gözlere, salınışla-

ra aldanma. Yâr dediğin sana yârim demedikçe 
mezardakilerden bile daha ıraktır. Gönlü olma-
dığını işitirsen canın sıkılır. Elden ayaktan dü-
şersin; iştahın, hevesin, neşen, gündüzün, gecen 
kalmaz. Artık hepten kaçarsın insanlardan. Bı-
rak böyle kalsın.

-Peki, dediğin gibi olsun. Nasıl olacaksa? 
Bulutlar kararıp da kafama inmedikçe, beni 
adamakıllı ıslatmadıkça adını ağzıma almam 
öyleyse.

-Aferin. Laftan anlayan adamı severim. Siga-
ran var mı?

-Olmaz mı?
İç cebimin hizasına usulca iki tokat salladım. 

Pat pat.

Çağımız belirsiz. Ait değiliz fakat onun 
üstünde duruyoruz. Kendimizi tanım-
lasak, tanımsızlığın tanımını yaparız. 

Çünkü kendimizi tanımamız, bu modernizm 
ötesi toplum için imkânsız hâle geldi. Kendimi-
zi, kendimizle değiştirmek istiyoruz. Kendimizi 
tanımadığımız hâlde, tanımsızlığın bunalımını 
yaşıyoruz. Sonra bir soru soruyoruz: Ben kimim?

Tanım arayışı, kimliksizliğin içinde seken 
top gibi oradan oraya çarpıyor. Sessizlik arayı-
şı, kimlik arayışı, ben arayışı, toplum arayışı bu 

yüzden sona ermiyor. Tanımsızlık kendimizi 
boğan, soluklarımızı azaltan, kalbin ritimleri 
değiştiren bir hastalık. Belki de hiçbir çağ bu 
kadar belirsiz bir hastalıkla karşı karşıya kalma-
dı. Büyüyen ve gelişen insan, bu kadar yıl bo-
yunca ilerlemenin ardından cesaret edebildiği 
bir soru yöneltiyor kendisine. Ben kimin kim-
sesizliğiyim?

Cevap bulmak bu çağın içinde, kitlelerin 
içinde ağrıdan kıvranan insanlar için büyük 
hastalık. Karanlığın içinde dilim dilim doğran-

ÇAĞIMIZIN EDEBİYATI
Ümit Can 

Değişiyoruz. Değişmek bizi bilmediğimiz edebiyatın, hayalin, 
karanlığın ülkesine taşıyor 

deneme
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-Çok düşünen birine benzersin. Bu yaşta sa-
çına ak düşmüş, gözlerinin takati kalmamış. Şair 
yahut yazarsın sen. Hiç uyumaz mısın yahu? Gel-
din geleli üçtür esnersin. Gerçi senin gibilerinin-
kine de uyku denmez. Başkası olsa içme derdim. 
Çekinme, bol bol iç. Bu sokak tenhadır. Ne baban 
görür, ne bir başkası. Yazan adama faydası çok-
tur. En fazla da yalnızına... Uykusuz kalmışşın 
sen uykusuz. Göz kapakların sanki dünyayı tart-
makta yavrum. Ben seni tutmayayım. Kibritini 
unutmadıysan her şey tamam. Baksana, biri dü-
şürmüş. Azcık kenarı ıslak o kadar. Vereyim mi?

-Çakmağım var. Sağolasın.
-Hadi var git o zaman yoluna. Sakın kucağı-

na alma şu hayvanları. Pasaklı onlar bugün. Ha 

bekle! Yalnızım. Ara ara bana uğra ki kimi kim-
sesi yok demesinler. İyi çocukmuşsun. Tanıştı-
ğıma memnun oldum. Bir gün yârinle burdan 
kol kola geçtiğini görürsem ölsem de gam ye-
mem. Biliyorum, son günlerimi yaşamaktayım. 
Belediye artık komaz beni buralarda.

Ağzımı açmadan koşar adım tenha sokağa 
yöneldim. Gözlerim dolmuş ki kaçmasam ya 
ağlayacaktım ya da feleğe analı avratlı küfrede-
cektim. İhtiyarın hâline üzüldüğümden değil... 
Kendi hâlime de... Ne bileyim işte? Kafam bom-
boş. Birisi çıkıp da “Nasılsın?” diye soracak olsa 
“Yalnızım işte! Kör müsün?” diye bağıracağım, 
pişman olacağım, sonra da sarılıp kaçacağım 
herhâlde. Kim bilir? Boynumu büktüm ve ba-

dığımız, parça parça döküldüğümüz bu kasvetli 
tanımsızlık içinde, gideceğimiz yönün karşısın-
da büyük bir dağ var. Dostoyevski’nin yeraltı 
dünyası bu çağ, bu aydınsız sokaklar, ay ışığının 
vurmadığı şehirler. Biz yerüstünün yeraltına 
inmiş, bu dünyanın hücreleriyiz. Çağı karartan 
da düşlerimiz. Çağ ışıklarını kapatmış. Rüyala-
rından çıkamayan ama düşlerinin yapaylaşmış 
renklerinde oyalanan insanlarız.

Belirsizlik biterse, bu çağ aydınlanır mı? Bu 
çağ aydınlanırsa, karanlık aydınlıktan yaratmaz 
mı kendini? Belirsizlik, tanımlanması zor olan bu 
yeraltının üstünde cirit atan, yer yer hokkabaz gibi 
davranan, olanı birdenbire yok eden, sirk gösterisi.

Tüketiyoruz. Doymuşluğun getirdiği açlık, 
hem de her yeri yok eden hokkabazlar gibi çağı 
karartıyoruz. Bu yüzden belirsizliği belirlili-
ğin yarını yaptık. Değişiyoruz. Değişmek bizi 
bilmediğimiz edebiyatın, hayalin, karanlığın 
ülkesine taşıyor. Bugün geldiğimiz karanlık, 
yabancılaştığımız çağa daha da yabancılaştırı-
yor. Gördüklerimiz yarın başka birine dönüşü-
yor. Dönüştükçe, her aşamada başka karanlığın 
dünyasına geliyoruz. Karanlıkta açtığımız kapı-
lar daha karanlık odalara açılıyor. 

En küçük belirlilik, üstüne hücum eden ka-
labalıklarla yok oluyor. Hafızamızı yitiren şe-

hirleşmeler, bugün betimlediğimiz sokaklar, 
yaşadığımız odalar yavaş yavaş yıkılıp yenisi 
yapılıyor. Parça parça değişime neden oluyor. 
Yürüdüğümüz kaldırımlar, kaldırılıyor. Bugün 
aldığımız eşya sönüyor. Her gün köşede gördü-
ğümüz ağaç kesiliyor. Belirsizlik bile tanımsızlı-
ğın içinde tanım arıyor. 

Aklımızı yitiriyoruz. Yitirilen hafızamız ar-
tık. Değişimin bu kadar değiştiği yerde, deği-
şimin adı da değişiyor. Değişmezlik bu çağın 
hastalığı, hastalığın hastalığı. Edebiyat, bu çağın 
içinde tanımsızlığı bize, sokak satıcıların bağ-
rışları gibi sesleniyor. İçimizdeki sıkıntı, her şe-
yin üstüne doğru genişliyor. Bulaşıcı hastalığın, 
ağrıların, yitirilişlerin bir cevabı olacak mı? Biz 
durduğumuz gün, durup anlamayı beklerken 
hangi çağın içinde bulacağız kendimizi?

Ben makineyim. Ben olağanüstü bir çağın 
arasında sıkışmış, kendimi yitik hafızaların ara-
sında eskiten, yok eden, yırtılan tarafındayım. 
Çağ karanlıksa, ben daha karanlığım. Işıklar 
yoksa ben ışıksızlığa çabuk alışıyorum. Sol-
muşluğu iliklerinize kadar hissediyorsanız, ben 
daha çok hissettiriyorum. Beni bu karanlığın 
içine hapseden de sizsiniz. Parmağınızı fenerin 
üstünden çekerseniz, aydınlatacağım sokakları. 
İşte bu kadar kolay. Ben, edebiyatım. ❰
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yır boyunca uzanan her yanı yamalı asfalta bı-
raktım ayaklarımı. Bir sağ bir sol... Ritmini bir 
tutturdular mı gitmeyecekleri yer yoktur. Laftan 
anlayan adamı severmiş. Ben de seni sevdim 
be ihtiyar. Kara paketi -Bundan önceki maviy-
di. Hepten karartacak içimi bu devlet- çıkarıp 
bir sigara aldım. Nasıl olsa memur yetki verdi. 
İsterse babam gelsin, süngere dayanmadan at-
mam. Ah ihtiyar ah! Gözlere, salınışlara aldan-
ma diyor. Kolay mı? Çakmağı sipere sokup si-
garayı yaktım. O kadar da lüzumu yoktu ama 
alışkanlık olmuş. Ne alışkanlığı, resmen içgüdü 
olmuş. En durgun havada bile sol elim sarar, 
sarmalar evlatlarını.

Zâde’nin yanına ilişip canına okuduğum iz-
mariti ıslak çimenlere defnettim. Dua niyetine 
bir hikâye okumalı merhuma. Bu bizim Zâde 
çok eskilerde...

-Ne bilirsin adımın Zâde olduğunu?
-Haydaaaa! Sen ne zaman konuşmayı öğren-

din?
-Hatırlamıyorum. Kerpiçlerim eridikçe, 

merteklerim çürüdükçe anılarım toprağa dö-
külüyor. İki üç kuşa yuva olduğumu bilirim. 
Kafamda cıvıldaşmasalar onları da unutur-
dum. Benim adım sahiden Zâde miydi çocu-
ğum?

-Ne bilirim? Adın yoktur galiba. İnsanoğlu 
evine isim mi verirmiş? Senin adını ben koy-
dum.

-Eksik olma. Pek hoş isimmiş. Nereden işit-
tin bu ismi, de bakalım?

-Siyah hırkalı, dükkâna sığmayan bir bak-
kal var çınar ağaçlarının oralarda. Ondan 
duymuştum. Belli olmaz, belki yanlış anla-
mışımdır.

-Ziyanı yok. Ben ismimi sevdim. Sen kimsin 
çocuğum?

-Beni boşver. Ne idiğü belirsiz biriyim. Kafa-
ma estikçe kuytulara vuruyorum kendimi.

-Senin yolun yol değil çocuğum. İnsan 
amaçsız yaşamamalı. Git.İnsanların içine karış. 
Hemen küsme. Yalnızlaşır, benim gibi bunar 
kalırsın bir başına.

-Yeter! Vallaha yeter! Siz varken yalnız kalır 
mıyım? ❰
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Yaklaşık 12 yıllık yayın hayatını geride 
bırakan Kayıp Rıhtım’ın ortaya çıkış 
hikâyesinden bahsedebilir misiniz? 

Özellikle de Kayıp Rıhtım ismi nereden ge-
liyor?

Kayıp Rıhtım, bir grup arkadaşın özellikle 
Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi seriler 
sonrası içeriği genişletmek adına açtığı ve ön-
cesinde forum ağırlıklı ancak kısa süre içerisin-
de haber ve inceleme de sunmaya başlayan bir 
platform şeklinde ortaya çıktı. Kendi aramızda 
sevdiğimiz fantastik ve bilimkurgu türündeki 
seriler adına başlıklar açıyor ve tartışıyorduk. 
Sonrasında bunun bize yeterli gelmediğini gö-
rüp üzerine daha fazla yazmaya, çizmeye, edebî 
bir dille okura anlatmaya başladık. Ardından 
konular genişledi, internet değişmeye, gelişme-
ye ve genişlemeye devam ettikçe Kayıp Rıhtım 
da buna ayak uydurdu. 

Sitenin adı da Kadıköy Rıhtım’dan geliyor. 
Nerede olduğu bilinmeyen bir rıhtım fikri ve 
üzerine yazılacak hayal gücüyle yoğrulmuş 
maceralar ilgi çekiciydi. Bizler de neden olma-
sın dedik? Hatta Yahya Kemal’in Sessiz Gemi-
si’nin dizlerine benzer bir slogan da oluştur-
muştuk: “Son gemi de ayrıldığında limandan, 

/ Kaybolmuştu artık o rıhtım, gecenin karanlı-
ğından…”

Kayıp Rıhtım’da edebiyattan sinemaya, çizgi 
romandan müziğe kadar birçok konuda yazı 
bulmak mümkün. İlk başta bu kadar geniş bir 
yelpazeye hitap etmeyi düşünüyor muydu-
nuz? Bu çeşitliliği yönetmek zor olmuyor mu? 

12 yıl önce yola ilk çıktığımızda içerik arşi-
vimizin bu kadar genişleyeceğini açıkçası bizler 
de düşünmüyorduk. Fakat sanat dalları birbiriy-

HAKAN TUNÇ İLE KAYIP 
RIHTIM ÜZERİNE

Çolpan Ay

Kendi aramızda sevdiğimiz fantastik ve bilimkurgu türündeki seriler 
adına başlıklar açıyor ve tartışıyorduk. Sonrasında bunun bize 
yeterli gelmediğini görüp üzerine daha fazla yazmaya, çizmeye, 

edebî bir dille okura anlatmaya başladık.

Hakan Tunç



28 mart 2020

söyleşi

le ilintili oldukça ağırlıklı olarak edebiyat üze-
rine başladığımız yazılara önce sinema, sonra 
dizi derken bilim, arkeoloji, müzik, mimari gibi 
tahmin edemeyeceğimiz birçok farklı kategori 
eklendi. Tabii bunları hazırlarken alakasız ola-
rak her içeriği yayınlamıyoruz. Yine edebiyatla 
olan ilişkisi ya da altı dolu içerikleri sunmaya 
çabalıyoruz. Böylece Kayıp Rıhtım okurları o 
an farklı konular hakkında yazılar okumak için 
sitemize uğrasa bile keyifli zaman geçirecekleri 
yeni içeriklerle karşılaşıyorlar.

Yönetim konusuna gelince, yılların verdiği 
deneyim ve her adımı birebir tecrübe etme-
miz ister istemez işin bir nebze kolaylaşma-
sını sağlıyor. Elbette zor yanları da olmuyor 
değil. Sonuçta internet üzerinde bir platform 
yönetiyorsunuz ve tek düşünmeniz gereken 
şey içerik olmuyor. Başlığından spot metnine, 
öne çıkan görselinden sözcük sayısına ve ara 
başlıklara kadar her bir yazı için özenle uğraş 
gerekiyor.

Dikkate değer diğer bir nokta ise dosyalar bö-
lümü. Dosya konularını siz mi yoksa yazarlar 
mı belirliyor? İsteyen herkesin Kayıp Rıh-
tım’da yazması mümkün mü? Yazılar nasıl bir 
süzgeçten geçiyor?

Dosyalar genellikle editör ekibimiz tarafın-
dan belirleniyor. Yazarlarımız arasından da ara 
sıra dosya fikri verenler olabiliyor. Özellikle 
dikkate değer konuları ilgi çekici şekilde okur-
larımıza sunmak için bazıları üzerinde haftalar-
ca uğraştığımız oluyor. 

Diğer sorunuza gelince elbette. İstenilen 
şartları sağladıkları sürece herkes Kayıp Rıh-
tım’da yazabilir. Bununla ilgili olarak yazar 
alımlarımız süresiz şekilde devam ediyor. Site-
mizde bununla ilgili bir duyuru metni de var. 
İlgili yazıda hangi kategori için ne tarz özellik-
ler aradığımızı belirtiyoruz ve gelen talepleri 
değerlendiriyoruz. Şimdiye kadar birçok yeni 
isimle çalışma fırsatı bulduk ve inanıyoruz ki 
gün geçtikçe bu sayı büyüyecek.

Biraz da Yılın En’lerinden konuşalım istiyo-
rum. Kayıp Rıhtım bu sene 47 ayrı kategoride 
yılın enlerini seçti. İlk seçimin ardından bu-
güne baktığınızda nasıl bir değişim görüyor-
sunuz? Yılın enleri gittikçe büyüyecek mi? 

Yılın En’leri projesi aslında yıllar önce kendi 
aramızda sevdiğimiz kitaplar ve isimler üzeri-
ne hangisi daha iyi olabilir tarzında keyifli bir 
proje olarak doğdu. Sonuçta hem yıl bitimi hem 
de yaş almamız dolayısıyla böylesi bir etkinliğin 
okurlarla olan etkileşimimizi artıracağı kana-
atindeydik. Bir yandan da geçtiğimiz senenin 
özeti oluyordu.

Fakat her geçen yıl bir öncekine göre çok 
daha çetrefilli ve katılımlı bir şekilde ilerledi. 
Sonuç olarak binlerce kişinin katıldığı ve yüz-
lerce farklı mecrada paylaşımların yapıldığı 
büyük bir organizasyon hâline dönüştü. İşin 
güzel tarafı Kayıp Rıhtım platformu burada 
sadece bir “aracı” rolü üstleniyor. Adayları 
okurlar gösteriyor, oyları yine okurlar veriyor. 
Bizler de her bir ismi ayırmaksızın aday olarak 
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gösteriyor ve tüm oylama sürecini takipçileri-
mizle paylaşıyoruz.

Tüm bu süreci de elimizden geldiğince şef-
faf şekilde sunmaya çalışıyoruz. Böylece bu 
tarz organizasyonlarda olabilecek en hakka-
niyetli sonuç ortaya çıkıyor. Umuyoruz Yılın 
En’leri projesi olumlu bir ivmeyle yoluna de-
vam edecek.

Aylık Öykü Seçkisi de Kayıp Rıhtım’ın önemli 
işlerinden biri. Peki bu seçkide özellikle fan-
tastik kurgu, bilim kurgu, korku, polisiye gibi 
alt türlere yönelmenizin nedeni nedir?

Aylık Öykü Seçkisi devam etmesinden gu-
rur duyduğumuz projelerimizden bir tane-
si. 2009’un Haziran ayından bu yana her ay 
aralıksız devam eden tematik bir çevrimiçi 
öykü seçkisinin dünyada başka örnekleri var 
mı, emin değilim. Ve her geçen ay öykü sa-
yısı artarak katılımlar devam ediyor. İnsanları 
yazmaya itmek ve bu açıdan kendilerini gös-
terebilecekleri bir platform oluşturmak harika 
bir duygu.

Seçkiyi biraz okul olarak tanımlıyoruz. 
Çünkü burada yazın hayatına başlayıp ar-
dından kitabı çıkan birçok yazar arkadaşımız 
oldu. Ya da dergi ve fanzin çıkaran isimler 
oldu. Bahsettiğiniz türlerin seçkiyle olan iliş-
kisi de aslında tamamen Kayıp Rıhtım’ın yü-
rüdüğü yolla ilgili. Başladığımızda fantastik, 
bilim kurgu, korku, polisiye gibi türler üzeri-
ne yayınlar yaptığımız için hazırladığımız bu 
projenin de muadillerinden farkını bu şekilde 
tanıttık. Ancak bunca süredir büyüyerek de-
vam etmesi başta da belirttiğim gibi bizleri 
oldukça gururlandırıyor.

Günümüzde fantastik edebiyat, bilim kurgu 
ve polisiye gibi alt türlere yoğun bir ilgi var. 
Sizce bu ilginin artmasında Kayıp Rıhtım’ın 
bir rolü bulunuyor mu?

Açıkçası bununla ilgili olarak Kayıp Rıh-
tım’ın küçük bir katkısı bile bulunuyorsa ne 
mutlu bize. Şu an hayatımızın içine fazlaca gir-
miş olan sosyal medya yokken bile Kayıp Rıh-
tım’da yayınlar yapıyor ve üzerine tartışıyorduk. 

Hâliyle tüm bu süreçte ve üzerinden geçen onca 
yılda türler adına yaptığımız çalışmalarla biri-
lerine yardımcı olabildiğimizi görmek heyecan 
verici.

Tam bu noktada artık bir marka hâline gel-
miş olan Kayıp Rıhtım Forum’dan bahsetmek 
istiyorum. Forum’a sadece belli başlı konular 
için gelip orada bulunan yüzlerce okurun ro-
manlara ve türlere olan ilgisini gören birçok 
kişi oldu. Yine forum bünyesinde gerek “Kitap 
Kulübü” gerek farklı konular olsun üzerine çok-
ça konuşulan bazı kitapların kısa sürede ikin-
ci baskıya ulaştığını gördük. Bunları gördükçe 
mutlu oluyoruz.

Önümüzdeki günlerde Kayıp Rıhtım’ı yeni 
projelerle görecek miyiz?

Üzerinde aylardır çalıştığımız ve birkaç ay 
içerisinde beta süreciyle karşınızda olacağımız 
harika bir proje var. Bir an önce hazır olması 
için uğraşıyor ve sizlere sunmak için sabırsız-
lanıyoruz. Umuyoruz ortaya çıktığında bizlerin 
yaşadığı heyecanın bir benzerini takipçileri-
mizde görürüz. ❰
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Onur İşçi ve Onur Önol’un, 19. yüzyılın 
son çeyreğinden başlayarak Rusya İm-
paratorluğu’nun çöküşünü hazırlayan 

ve Bolşevik Devrimi’ne götüren süreci incele-
dikleri Rusya İmparatorluğu’nun Çöküşü: Harp 
Yahut İhtilal adlı ortak çalışmaları Kronik Kitap 
tarafından Kasım 2019’da neşredildi. Oldukça 
akıcı bir üsluba ve anlatıma sahip olan kitap, 
bu özelliği ile bugüne kadar Türkçede yer alan 
diğer Rusya ve Bolşevik Devrimi tarihi çalışma-
larından (tercümeler de dâhil) ayrılıyor.

İşçi ve Önol, çalışmanın 
“Giriş” bölümünde Rusya’da 
çarlık rejiminin çöküşünün 
ve Devrim’in gerçekleşme-
sinin köklerine değiniyorlar. 
Burada Çar III. Aleksandr ve 
II. Nikolay’ın karakteristik 
yönlerinin benzerlikleri öne 
çıkartılmış. Nitekim son iki 
çarın otokratik yönetiminin 
arkasında II. Aleksandr’ın, 
Narodnaya Volya tarafından 
bir suikast sonucu öldürül-
mesinin travması olduğuna 
dikkat çekilmiş.

Kitabın birinci bölümü, 
Çar III. Aleksandr’ın 1894’te 
ölümünün ardından yeni 

Çar II. Nikolay’ın kendisinin oluşturduğu dar 
bir çevre içinde nasıl bir karaktere büründü-
ğüyle başlıyor. Burada dikkat çekici yan hikâye 
ise otokrasinin şüpheli gördüğü kişilerden biri-
nin Tolstoy olması ve onun faaliyetlerinin takip 
edilmesi. Tolstoy gibi dünyaca ünlü tanınan bir 
yazar üzerinden otokrasinin “şüpheli” kişilerin 
takibi konusundaki uygulamalarının örneğini 
okumak okuru kitabın içine daha çok çekiyor. 
“Otokrasiyi Kurtarmak” başlıklı ikinci bölüm 
giderek artan baskı ve sansür uygulamalarının 

panoramasıyla başlarken 
Çar II. Nikolay’ın dış po-
litikada Uzak Asya’ya karşı 
yürüttüğü agresif politi-
kayla devam ediyor.

Üçüncü bölüm, “Sıfı-
rıncı Dünya Savaşı” olarak 
da anılan 1905 yılındaki 
Rus-Japon Savaşı’nın so-
nunda büyük bir yara alan 
otokrasinin ve 1905 Devri-
mi’nin etrafında şekillen-
miş. Burada yazarlar 1905 
Devrimi konusunda Ann 
Erickson Healy’nin görü-
şüne katılarak onu tekrar 
ediyorlar: “Halka her şey 
verildi, fakat aynı zaman-
da hiçbir şey verilmedi.” (s. 

RUSYA 
İMPARATORLUĞU’NUN 

ÇÖKÜŞÜ
Ufuk Aykol 

20. yüzyılın başlarındaki Rusya tarihine aşina değilseniz, 
İşçi ve Önol’un kitabı okumaya başlanacak yer olarak ideal bir seçenek.
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164). Böylece 1905 Devrimi’nin aslında Rusya 
İmparatorluğu’nu “daha büyük bir sosyal ve si-
yasal istikrarsızlık tufanına” (s. 165) sürüklendi-
ğine işaret ediyorlar. Dördüncü bölüm ise 1905 
sonrasındaki meşrutiyetin çektiği sıkıntılar ile 
Başbakan Stolıpin’in, Rusya içerisinde muhale-
feti zayıflatma çabalarını ve 1911’e ülkenin dış 
politikada imajının toparlanması sürecini ele 
alıyor. Burada gözden kaçan bir alışkanlığı da 
not düşmek gerekir. İngilizce yazımdan alış-
kanlıkla 181. sayfada Başbakan Stolıpin’ın adı 
sehven “Stolypin” olarak yazılmış. Dördüncü 
bölümde ise Stolıpin olarak devam etmiş.

Beşinci bölüm 1911-1914 seneleri arasında 
Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte Rusya’nın 
sosyal, ekonomik ve dış ilişkiler panoraması ni-
teliğinde. Bununla birlikte bu bölümün sonuç 
bölümünün finalinde Çar II. Nikolay’ın açık 
bir karakter analizi yapılmış: “Çatışmadan ka-
çınan bir kişiliğe sahip olan Nikolay bakanlarını 
seçerken genellikle güçlü karakterli bakanlardan 
kaçınıyordu.” (s. 263). Altıncı bölüm, Birinci 
Dünya Savaşı’nın getirdiği ekonomik sıkıntıla-
rın sosyal tabaka üzerinde biriktirdiği bir bas-
kıyla Şubat Devrimi’nin patlak vermesi üzerine 
odaklanmış. “Son” bölümünün sonuç kısmın-
da Bolşeviklerin iktidara gelmeleri şu cümlede 
özetlenmiş sayılabilir: “Bolşeviklerin becerisi 
önce Rusya’nın Batılı metropollerini ve kurum-
larını ele geçirip daha sonra bunu tüm yurda 
dağılacak bir platform olarak kullanıp, nihayet 
memleketlerine Sovyet biçimini verebilmeleri ol-
muştur.” (s. 342).

Kitapta altbaşlıklarda yapılan tarihsel geri 
dönüşler, okurun önceki altbaşlıkta kalınan 
yerden devam etme alışkanlığını kırıyor. Bu du-
rumda kitapta kronolojik ilerlemenin altbaşlık-
lar üzerinden değil, bölüm başlıklarının üzerin-
den seyrettiğini söylemek mümkün. Son olarak 
bu çalışma Rusya İmparatorluğu’nun çöküşü ve 
devrime giden süreci akıcı bir dille anlatırken 
ileri okumalar için de ışık tutuyor. Esasında 
söylemek gerekir ki, eğer bu tarihî konuya aşina 
değilseniz İşçi ve Önol’un çalışması, okumaya 
başlamak için ideal bir seçenek. ❰
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Yıllar 1900’ü vurmamıştı. Henüz veda et-
mişti Kasım, bir sonraki kışa kadar bu 
semtlere. Yollar; aylardır gökten düşmeyi 

bekleyen bembeyaz karlar ile boyanmış ve rüzgâr, 
karanlığa gömülmüş denizin gövdesini dalgalan-
dırarak savruluyordu boşluğa. Sıra ağaçların al-
tında, âşıklar diyarının tazecik gençlikleri; dökül-
müş ıslak yapraklardan çıkan hışırtılarla usulca, 
İstanbul’un o eşi bulunmaz edasına kendilerini 
kaptırmış yürüyorlardı. Ne de muazzamdı şehir. 
Narin bir geceye bürünmüştü sokaklar. Yıldızlar, 
sararmış bulutların ardından göğü yarıp ışıltı-
lara boğuyordu Çırağan’ı. Bu muhteşem portre 
arasında -karşılıklı ağaçlarla bezeli yollarda- si-
yah bıyıkları dudaklarının üstünü örten, uzuna 
yakın sola doğru taranmış muharrir saçlı bir baş 
ve dahası başına estetik kazandıran o zarif göz-
lükleriyle beklemekteydi genç Agah. Kandillerle 
aydınlanan sokak lambasının altında bir Fransız 
romantiği gibi dursa da keskin bakışları büyük 
ölçüde mani oluyordu buna. Elini lacivert redin-
gotunun cebine götürdü ve köstekli saatini çıkar-
dı. Alafranga tarzı bir işçilikle tasarlanmış saati, 
tam da gece yarısını göstermek üzereydi. Uzunca 
bir soluk alıp bıraktı ve saati tekrar cebine koydu. 
Duruşunu biraz daha düzeltti. Elleriyle yakalarını 
düzleyip akik taşlı gümüş yüzüğünü parmağına 
oturttu. Asker çizmesini andıran ve fakat beye-
fendilere yaraşır bir kunduraya da pek benzeyen 
çizmelerinin topuklarını duvara vurup paçasında 
biriken karları silkeledi. Hazırdı artık. Gecenin 
ortasında tam bir delikanlı gibi duruyordu. Ne-

fesleri sıklaşmıştı. Soğuk havaya direnemeyen 
gözkapakları hızla açılıp kapanıyordu. Pek sever-
di o böyle havaları. Şairdi sonuçta. Koca kış mev-
simi, bütün şiirlerin doğum tarihiydi ona göre. 
“Bir şiire daha gebe, bu güzide ağaçların arasın-
dan salına salına inen karanlık.” diye söylendi. 
Duraksadı. Gözlerini boşluğa dikti ve aniden bü-
yük bir heyecanla sağ iç cebinden bir kâğıt ve bir 
kalem çıkardı. Elleri üşümesine rağmen yavaşça 
kâğıda bazı meşhur mısralar kondurdu; “Çerâğ-i 
bezm-i hicri olduğum yapmış yakıştırmış / Gönül 
pervânesine vuslat âteş, intizâr âteş” Kâğıdı düz-
günce katladı. Hafiften kıyıya doğru yürüdü ve 
boşluğa doğru bir nutuk attı: “Ey Galib! Bu gece 
sözlerin denize karışacak. Rüzgâr bu beyti alıp 
cümle İstanbul’a yağdıracak.” Cümlesini tamam-
layınca katladığı kâğıdı var gücüyle denize fırlattı. 
Daha da rahatlamıştı artık. “İnsana dokunmazsa, 
bir şiir neye yarar.” dedi tüm insanlığın üstüne 
güzellik yağdırırcasına. Az evvel beklediği çına-
rın altına tekrar geldi. Artık yağan kar, teninin 
her zerresine Şeyh Galib’den dizeler dokunduru-
yordu. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve 
bıraktı. Uzun ve bolca püsküllü fesini eliyle geriye 
doğru ittikten sonra elini yeniden cebindeki saate 
götürüyordu ki omzunda hoş bir dokunuş hisset-
ti. Kendisine pek yakıştıramadığı bir telaş hâliy-
le döndü ardını. Uzun bir duraksama akabinde 
keskin bakışları yumuşadı, telaşı sırra kadem 
bastı ve o mükemmel aksanı ile “Pek muteber bir 
merhaba oldu.” diye mukabele ederek karşısında-
ki hanımefendiye kolunu uzattı. Bu hareketi pek 
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âlemlerine daldığı her hâlinden belliydi. Sakalları neredeyse 

beyazlıktan sararmıştı. Arkası dönüktü. Elindeki baston asırlık, 
cübbesindeki yama sırıtkan, dilindeki söz pek büyüktü.



33mart 2020

tefrika

âşıkane bir karşılık bularak ruhunu titretecek tür-
dendi. Dışarıdaki kışa rağmen ikisi de içlerinde 
bitmez tükenmez bir bahar taşıyor gibiydi. Adım-
ları yol almaya başlarken, sakalları kara bulanmış 
bir faytoncu geçti sokaktan. Renk renk boyaların 
süslediği bu fayton, kandillerin ışığı arasında kır-
çıllaşan hava ve karşıki köşkten gelen pek beşuş 
bir musiki, Agah’ın kalp odacıklarını teker teker 
dolaşıp şiir olarak doğuyordu yeryüzüne. Kendisi 
bunun farkında mıydı bilinmez ama dudakları, 
hürriyetini ilan etmiş bir komitacı heyecanıyla 
şiirler döküyordu sokağa. Bu büyülenmiş sokak-
ta duyulan at koşumu sesleri de şiirlere ritim tu-
tarak bir müddet yol almalarını sağladı. Boyasız 
dudakları, beyaz tenine ziynet gibi duran kadın, 
gözlerini az sonra Agah’a çevirerek:

 -Garbis Amca’ya mı, diye sordu. 
Rüyadan uyanır gibi yanıtladı Agah:
-Ee... Evet. Garbis Amca’ya.
-Bir gün öleceğiz Agah ve estikçe şairlik da-

marlarına sözcükler aşk eden bu rüzgarı, bir daha 
hissedememek gerçeği beni öyle korkutuyor ki...

-Her şeyden öte şu Dolmabahçe’de yanan kan-
dillerin ışığında, insanı büyüleyen rüya gibi oda-
larında dolaşamadan ve bu duvarların arasında 
seninle bir kez olsun sevişemeden bahsettiğin bu 
rüzgâr, bu kalbime inceden inceye hayat veren 
serenad kokulu caddeler dahi pek ehemmiyetsiz, 
pek ehemmiyetsiz. 

Karlara bastıkça çıkan o hışırtılı sesler ve ge-
ceye anlam kazandıran sözler uçuşup gitmişti. 
Çırağan’dan Dolmabahçe’ye giden o pek muteber 
sokakta uzun müddet yürüdüler. Şair gibi yürü-
düler, âşık gibi sustular, gece gibi karanlığa gö-
müldüler, yazılmış tüm şiirleri dimağlarına kazı-
dılar ve bu sokakları tekrardan huzura boğdular. 
Herkes merak ederdi de bilemezdi bu upuzun, 
karşılıklı ağaçlarla döşeli yolların neden bu kadar 
yüreklere huzur verdiğini. Belki soğuktan du-
dakları daha bir güzelleşen bu sultan kızı, henüz 
yirmisinin baharındaki Neslişah bile bundan ha-
bersizdi. Her şeyin bir perinin değneğiyle kristal-
lendiği dakikalara sükut çökmüş kalkmak bilmi-
yordu adeta. “Duralım.” dedi Agah. “Ne oldu?” 
Neslişah’ın elini usulca kollarından bırakarak ar-
kasını döndü Agah. Neslişah durumu anlayınca 
gülümsedi. Agah’ın yanına gelip usulca elini tuttu 

ve ona duymak istediği sözleri fısıldamaya başla-
dı; “Bir gün mavi salonda sırt üstü yatıp çocuklu-
ğumdan beri mana veremediğim gravürleri sey-
redeceğiz Muharrir Bey. Işıl ışıl parlayan hünkâr 
odasında değecek dudakların dudaklarıma ve 
hatta pembe salondaki teleskopla arz-u semaya 
bakacağız. İnanın Muharrir Bey. Şu büyülü gece-
nin bende yarattığı şairane hisler üstüne yemin 
olsun ki olacak bunlar. “Eğer o gün gelmeden bir 
hafiye kurşunu, şu her zerresine aşk dokuduğum 
kalbime saplanmazsa.” dedi Agah... Ardını dön-
dü, pek narin bir şekilde iki elini de eline alıp 
Neslişah’ın gözlerinin içine baktı. Bir kar tanesi 
geldi dudaklarının üstüne düştü Agah’ın. Yaklaş-
tılar birbirlerine... Gözlerini kapattılar... Agah’ın 
dudağındaki kar Neslişah’ın dudağında eridi... 
Ah, işte bir şiir doğmuştu şimdi. Kar yağmıyordu 
artık. Faytonlar renkli değil, âşıklar sokakta de-
ğil...  “Haydi!” dedi Agah. “Bana Dolmabahçe’yi 
anlatınız Neslişah Sultan...” Adımları yeniden yol 
almaya başladı. Dalga sesleri kulakları yalayıp 
geçiyorken söze başladı Neslişah; “Ezber etme-
ye takat getiremeyeceğim bir şiiri nasıl okurum 
Muharrir Bey!” Neslişah’ın gözünde Dolmabah-
çe bir şiirdi ve Agah için ise şiir, şairinin dahi 
şerh edemeyeceği, tek harfinin noksanlığına bile 
tahammül olunmayan, âli ve yüce olan her şey” 
idi. Hoş sohbetlerin ahengine bir tel olup germiş-
lerdi gönüllerini ve hayallerin, hayatları kuşattığı 
bir dizi zamanın tükenişiyle beraber yollarını da 
tüketmiş, uzun bir yürüyüşün ardından Tophane 
sularına varmışlardı. Tuğlalarına sarı bulutların 
rengi vuran caminin yanında, gölgeden bir be-
den duruyordu. “İşte.” dedi Agah, “Garbis Amca.” 
Biraz daha yaklaşarak karanlığı yardılar. Gözleri-
ni keskinleştirip daha dikkatle yaklaştılar. Sırtın-
da, soğuk havaya direnemeyecek kadar ince bir 
cübbe, başında helezon edasıyla ucu beline kadar 
uzanan bembeyaz bir sarıkla hülyalara dalmış 
bir meczup gelip durdu göz kapaklarına. Onların 
varlığından habersiz miydi bilinmez fakat derin 
tefekkür âlemlerine daldığı her hâlinden belliydi. 
Sakalları neredeyse beyazlıktan sararmıştı. Arka-
sı dönüktü. Elindeki baston asırlık, cübbesindeki 
yama sırıtkan, dilindeki söz pek büyüktü. “Her 
şey bir muamma.” diyordu. “Her şey bir muam-
ma” Gelenleri fark etmiş olacak ki beklenmedik 
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bir anda sordu; “Denizde sözcükler kıpraşıyor. 
Siz bilir misiniz sırrı nedir?” 

“Anlayamadım ihtiyar?” diye sordu Agah. 
“‘İnsana dokunmazsa’ diyorum ‘bir şiir neye 

yarar?’” Agah şaşkın bakışlarını gizleyemedi. 
Garbis Amca arkasını döndü. Karşısında bir tu-
tam şaşkınlık sureti görünce gülümsedi ve “Yak-
laş.” dedi. Titrek adımlarla kıyıya doğru yürüdü 
Agah. Bu belki de yetmişine sırtını yaslamış ihti-
yar, bir deli idi. Adımları ona doğru yaklaşırken 
Garbis Amca’ya ilk kez tesadüf edişini hatırladı. 
Bir yatsı namazı çıkışı Süleymaniye avlusunda, 
sırtındaki yamalı cübbeyi savurarak önünü kes-
mişti bu derviş kılıklı adam. “‘Bana bir ekmek 
parası borçlusunuz.” diyordu bastonunu sallaya-
rak. “Ne diyorsun ihtiyar, neden borçluymuşum 
sana?”

“Perverdigar’ın kuluna bugünkü nasip sensin 
de ondan. Sol cebindeki üç kuruş yeter.” Agah, 
meczup görünümlü bu adamı başından savmak 
için elini sol cebine atmış ve tamı tamına üç ku-
ruş çıktığını görmüştü cebinden. Elleri şaşkın-
lığını gizleyemeden parayı uzatmıştı ihtiyara. 
Parayı alan derviş, kuşağındaki küçük keseye 
parayı aceleyle yerleştirip bastonunu iki kez ses-
li bir şekilde yere vurmuş ve Agah’ın arkasından 
seslenmişti:

“Beynini delecek olan bir kurşun değil baştan 
başa ete kemiğe bürünmüş bir ‘yok’ oluş. ‘Var’ım 
sanıyorsun ama ‘yok’sun!” Agah son zamanlarda 
yaşadığı korkular yüzünden bir çeşit hayal gör-
düğünü düşünüyordu. Fakat her şey öyle gerçekti 
ki... Ellerini şakaklarında kavuşturmuş bir şekilde 
cevap verdi:

“Bırak yakamı ihtiyar. Sıkıntım büyük. Var git 
yoluna.” 

“Sıkıntıdan büyük sıkıntı, karanlıktan öte ka-
ranlık var.”

 “Şair misin sen?”
“Değilim.”
 “Arif misin pekâlâ?”
“Değilim evlat, değilim.”
“Kimsin sen ihtiyar, nesin? 
“Kim olduğumu sorarsan Garbis derler bana. 

Ne olduğumu sorarsan, hiçliğin dibiyim, yok-
luğun göğüyüm.” Sözü tamamlar tamamlamaz 
arkasını dönmüş ve bir pelerin edasıyla rüzgâra 

kafa tutan cübbesini önünde toplamıştı. Usulca; 
yürüdü, yürüdü. Koca Sinan’ın diktiği parabolik 
kapının ardında yok ve olmak kelimelerini bir-
birine vurdu. Yok oldu adeta. Olmak ve yokluk 
arasındaki zıtlık kadar büyüdü sorular. Agah, 
gözlerini bu mutlak zıtlığa dikmişti ve tam o sı-
rada sendeledi. Başının döndüğünü hissetti ve 
olduğu yere çöktü. Vücudu karıncalanmaya baş-
ladı. Gözleri çizgiler çekiyordu semaya. Gözka-
paklarına karanlık çöküyordu Agah’ın. Kısılmış 
gözlerinden yaşlar akıyordu. Bedeni, kendisini 
bırakmadan önce bazı sözler işitir gibi oldu. Ha-
yal miydi bilinmez ama o ses “Galib’in türbeda-
rına üç kuruş verdin, bahtiyar ettin. Bu dervişi 
yedi gün sonra Tophane kıyılarında, sarı bulutlar 
beyaz karlara gebeyken bul.” diyordu. Teslimiye-
tine yenik düşmeden dudaklarını araladı ve bazı 
sözler kaçışıverdi Agah’ın ağzından:

“Bulacağım.” diyordu. “Bulacağım...” İşte bul-
muştu şimdi... Nedenini dahi sorgulayamadığı 
bir edayla adımlarını çevirmişti bu ihtiyara. Bas-
tığı her karışta karlar eriyor, zaman akıyor, ken-
disinin hiç bilmediği bir İstanbul’a dönüşüyordu 
sokaklar. Derviş’in ellerinin kendisine uzandığını 
gördü ve başını kaldırdı bu sırada. İnce yamalı 
cübbe, yerini kıpkızıl bir kaftana bırakıyor; ba-
şındaki sarığı, atlastan bir kavuğa dönüşüyordu. 
Karşısındaki suret gözlerini kırptıkça, gökteki 
karlar elekten süzülür gibi damlıyordu yeryüzü-
ne. Dizleri titremeye başlamıştı Agah’ın. 

“Sakın gözlerini ayırma benden, adımlarını 
durdurma!” diyordu karşısındaki ses. Korkusu 
gökler kadar olmuştu Agah’ın. Yaklaştıkça yakla-
şıyordu, yaklaşıyordu. Nihayet, ramak mesafe kala 
durdu. Nefes alışlarını duyabilecek kadar yakın-
dılar artık birbirlerine. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu 
Agah. Bu sırada mütebessim bakışlarıyla karşı-
sındaki genci süzen zat, göğsünde kavuşturduğu 
ellerinin birini Hakk’a kaldırıp diğerini halka açtı. 
Ve rüzgâr, kavuğundan sırtına doğru uzanan 
masmavi püsküllü sarığını boşluğa dalgalandır-
dı. Dönmeye başladı zat. Bir iki adım geri çekildi 
Agah. Kızıl kaftan uçuşmaya başladı, zatın gözleri 
kapandı, mavi püskül dile geldi ve:

“Çerâğ-i bezm-i hicri olduğum yapmış ya-
kıştırmış / Gönül pervânesine vuslat âteş, intizâr 
âteş”






