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Sevgili 
Genç Sanat okurla-

rı, bu ayki sayımıza bir lise tale-
besi olan Hümeyra Üzel’in makalesi ile 

başlıyoruz. Üzel, Yahya Kemal’in “Sonbahar” 
şiirini mercek altına alarak ölüm temasını inceliyor. 

Hem üslubu hem de yapmış olduğu tespitleriyle büyük 
bir ışık vaat ediyor. Ümit ediyorum ki üniversite hayatında 

da daima edebiyat ile meşgul olur. Osman Süreyya ise bu ay biz-
leri Kahire’ye götürüyor. Süreyya, yazılarında yalnızca şehri bir ayna 

gibi yansıtmıyor, aynı zamanda şehrin insanın üzerindeki etkilerinden 
de bahsediyor. Kahire’nin de tozunu alarak bizlere şehrin tüm güzelliğini 

hissettiriyor. Muhammet Atakur, öyküleriyle dikkat çeken önemli bir isim. 
Açıkçası bir editör olarak gönderdiği her öyküyü büyük bir heyecan 

ile açıyorum. İronik üslubun ağır bastığı bu hikâyesinde de bi-
lim kurgunun eteğinden tutmayı başarıyor. Bizi, yine ken-

di gerçekliğine inandırmayı başarıyor. Umarım yakın 
zamanda bir kitap dosyasıyla kendisini görürüz. Nes-

lişah Kahraman ise denemesinde insanın en yalın 
hâline değiniyor. Tüm sıfatlardan, kavramlardan, 

ünlerden sıyırarak yalnızca bir insan olduğumuzu 
bizlere hatırlatıyor. Bu ayki şiir bölümümüzde Gül 
Yıldız Ermiş, Sarkaç; Muhammed Masum Baş-
kut, Yakıt; Hatice Üçkardaş, Karmakarışık şiirle-
riyle yer alıyorlar. Rabia Bayraktar kısa fakat öz bir 
hikâye ile bu ay bizlerle. Kanadı Kırık Şampiyon 
fazla iyimser bir tonla bitmiş olsa da Bayraktar’ın 
okuru alıp götüren dili, kurgusunun sıcak doku-
su öyküsünü güçlü kılıyor. Hayrettin Durmuş ise 
usta yazar Funda Özsoy Erdoğan’ın Sana Yazdığım 
Bir Mektup Olsam kitabı üzerine yazdığı inceleme 
yazısı ile yer alıyor. Öykülerin gerçekçiliğine ve okuru 

etkileyen atmosferine odaklanan Durmuş, bizleri kita-
bı okumaya ikna etmeyi başarıyor. Emrecan Doğan, Ken-

dini Yitirmek adlı hikâyesiyle son zamanlarda hepimizin ya-
şadığı kendine yabancılaşma temasını inceliyor. Bu yabancılaşmayla 

insanın kendisini değersiz hissettiğini ve bu değersizlikle yaşayan ölülere 
dönüştüğümüzü anlatıyor. Ufuk Aykol, Ötüken Neşriyat’tan çıkan Eda 

Tanuğur’un Kazan, Bulgar ve Tatar Tarihi kitabı hakkında yazmış oldu-
ğu inceleme yazısıyla yer alıyor. Mehmet Menderes ise I. Mahmud 

dönemini anlatan Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar kitabı ile 
ilgili yazmış olduğu incelemesiyle bizlerle. Fatma Zehra Sö-

ğüt ve Ahmet Oğuzhan Balcı’nın birlikte yazdıkları Kapı 
ikinci bölümüyle bizlerle. Baba evlat çatışmasını işle-

yen bu bölümü okuyan herkesin kendisini ye-
niden sorguya çekeceğine eminim. Her-

kese keyifli okumalar dilerim...
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Yahya Kemal Beyatlı’nın ölü-
münden sonra ilk baskısı 1961 
yılında yapılan Kendi Gök Kub-

bemiz adlı şiir kitabında yayımlanan 
“Sonbahar” şiiri, bentlerden oluşmuştur: 
İlk bent on dört mısra olup ikinci bent de 
dört mısradır ve şiir mesnevi tipi uyakla 
yazılmıştır. Şiir, divan şiiri geleneğinde-
dir ve “Mef ’ûlü/Fâilâtü/Mefâîlü/Fâilün” 
kalıbıyla yazılmıştır. Derun-i ahenk de 
diyebileceğimiz iç ahenk unsurları Yahya 
Kemal’in şiirlerini döneminden ayıran en 
önemli özelliklerden biridir. Bu da onun 
şiirinde bir musiki havası oluşturur: Res-
sam bir arkadaşının ona “Şiir kelimelerle 
yazılır, fikirlerle değil.” demesi ona bu hu-
susta yol gösterici olmuştur. Sonbahar şiiri  
de bir saf şiir örneğidir.

Şiirde ölüm teması, mevsimsel 

değişimin, yazdan sonbahara geçişin, 
unsurları ile karşılaştırmalı olarak 
işlenmiş; hayat vadesi dolmuş bir kişinin 
ruhsal durumu sonbahar mevsiminin Be-
yatlı’ya verdiği hissiyatla ilişkilendirilerek 
anlatılmıştır. Şiire adını veren sonbahar 
da ölüm ve sonrasını temsil eden bir un-
sur olmuştur:

Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur; 

Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur…

Bu yönüyle lirik bir eser olup tamamıy-
la pastoral bir şiir denemezse de şiirde bir-
çok doğa betimlemesi yapılmıştır. Bunun 
bir sebebi Yahya Kemal’in çocukluk ve 
gençlik yıllarını Üsküp’te Şardağ’ın etek-
lerinde (Karabulut, 29) geçirmiş olması 
olabilir. Doğa ile iç içe bir çocukluğunun 
olması onun kişiliğini etkilemiştir.

Hümeyra Üzel / makale

Yahya Kemal Beyatlı’nın ölüme bakış açısını etkileyen en önemli 
etkenlerden biri annesidir. 

YAHYA KEMAL’İN “SONBAHAR” ŞİİRİNDE:YAHYA KEMAL’İN “SONBAHAR” ŞİİRİNDE:  
“EV ” SEMBOLÜ OLARAK “EV ” SEMBOLÜ OLARAK 
“ÖLÜM” TEMASI“ÖLÜM” TEMASI
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Şiirde asıl, görünür tema ölüm olsa da 
bu eser Beyatlı’nın yaşlılığa olan bakış 
açısıyla büyük oranda şekillenir. Bunun 
yanı sıra anne ve tasavvuf kavramları da 
şiirde etkilidir. 

Şairin yaşlılığa olan hoşnutsuzluğunu 
“Her gün sürüklenip yaşamak rûha bâr 
olur.” mısrasından anlarız. Ölmeyip de 
hastalık, göreceli yorgunluk gibi yaşlılığın 
getirdiği sıkıntılarla yaşamaya devam et-
mek kişiye yük olacaktır. Yahya Kemal’in 
yaşlılığa olan isyanını ölümünden sonra, 
hastane odasındaki yastığının altında bu-
lunan şu mısralardan da anlayabiliriz: 

Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin

Bir çâre yok mudur buna yâ Rabbü’l-âlemin   
(Tural, 22)

Yahya Kemal Beyatlı’nın ölüme bakış 
açısını etkileyen en önemli etkenlerden 
biri annesidir. Annesini daha on üç ya-
şındayken kaybetmesi onun üzerinde bir 
travma yaratmış (Karabulut, 31), böylelik-
le ister istemez ölüm kavramını annesiyle 
ilişkilendirmiş olabilir. Başta annesi olmak 
üzere çevresinden iyi bir dinî eğitim almış 
ve bu süreçte tasavvuf üzerine de bilgi 
edinmiştir (Tural, 23). 

Tasavvufun etkisi de bu şiirinin “Anlar 
ki yolcu, yol görünür serviliklere…” 
dizesinde ölecek kişinin “serviliklere” 
gideceğini yazdığında görülür. Servilik, 
şekil itibariyle Arap alfabesinin ilk harfi 
olan elife benzemekle birlikte, Arapçadaki 
yazılışıyla Allah kelimesinin de ilk harfine 

denk gelir ve vahdaniyet simgesi olarak 
da kullanılır. Ayrıca dünyadan el etek 
çekmek anlamında da kullanılır (Kankal). 
Beyatlı’nın tasavvuf ve İslam ile ilişkisini 
göz önünde bulundurduğumuzda bu di-
zede kişinin öleceği vurgusu vahdaniyete 
döneceği şeklinde yapılır. “Geri dönmek” 
vurgusu da “Teslîm olunca va’desi gelmiş 
zevâline, / Benzer, cihâna gelmeden evvelki 
hâline…” dizeleri ile yapılır. 

Tasavvufun şiirdeki bir diğer etkisi de 
Beyatlı’nın ölüme bakış açısıdır. Ona göre 
ölüm düşünüldüğü gibi korkunç bir şey de-
ğil ama bârdan kurtuluş, geldiğin yere, asıl 
evine, yani Allah’a dönüştür. Bu durumda, 
“Sonbahar” şiirinin temasının ölümden 
de öte eve, içe, hakikate dönüş olduğu da 
söylenebilir: “Bir başka mûsikîye geçiş farz 
eder bunu.” Musikinin Beyatlı’nın şiirin-
deki inkâr edilemez olumlu anlamını da 
düşünürsek bu mısrada, ölüm kendi içinde 
kesinlikle güzel bir şeydir vurgusu yapılır. 

Son dize olan “Fark etmez anne - top-
rak ölüm mâcerâmızı!..” bu şiirin Beyat-
lı’nın annesiyle ilişkisi üzerine düşündürse 
de “Dünyânın ufku gözlere gitdikçe târ 
olur,” mısrası annesinden bahsettiği asıl 
mısradır. Bu dizede Beyatlı, annesi üze-
rine yazdığı şiiri, “Ufuklar”ı, telmih eder. 
Beyatlı ruhunun lezzetlerini bulduğu yer-
leri saydıktan sonra şöyle devam eder: 

Yalnız onlarda bulur ruh ezeli lezzetini.

Bu ufuklar avutur ruhu saatlerce, fakat

Bir zaman sonra derinden duyulur yalnızlık.

❯ Tamer Sağcan
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Ruh arar kendine bir ruh ufku.

  …

Annemin na’şını gördümdü;

Bakıyorken bana sabit ve donuk gözlerle,

Acıdan çıldıracaktım.

Aradan elli dokuz yıl geçti.

Ah o sabit bakış el ’an yaradır kalbimde,

O yaşarken o semavi, o gülümser gözler

Ne kadar engin ufuklardı bana;

Teneşir tahtası üstünde o gün,

Bakmaz olmuşlardı artık bu bizim dünyaya 

(Beyatlı, 94)

Yahya Kemal, bu şiirde devamlı ola-
rak annesinin gözlerini, onların kendi-
sine nasıl ufuk olduğundan bahseder. 

Hayatı boyunca ona ufuk, “canan ufku” 
olmuş annesini hatırlar ama ufuk artık 
küçülüyordur, ucu görünmeye başlıyordur 
ve karanlıklaşıyordur çünkü ölüm 
yaklaşıyordur.

Kaynakça
Beyatlı, Yahya Kemal. “Kendi Gök Kubbemiz.” İs-

tanbul: Yahya Kemal Enstitüsü, 1974.

Kankal, Recep. “Türk Kültüründe Servi Ağacı.” Yu-
nus Emre Enstitüsü: http://trdergisi.com/turk-kultu-
runde-servi-agaci.

Karabulut, Mustafa. “Yahya Kemal’in Hatıralarında 
ve Şiirlerinde ‘Anne’ İmajı.” Hikmet-Akademik Edebi-
yat Dergisi. Yıl 4, Sayı 8, BAHAR 2018, ss. 28 - 36.

Tural, Sadık. “Yahya Kemal’in Şiirinde Duygular: 
Yaşlılık ve Ölüm.” Türk Edebiyatı dergisi, Ocak 1985, 
21-25.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü ◆

◆  Yahya Kemal, Dârülfünun Edebiyat Fakültesi’nde talebeleriyle
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Sıradaki oyunun ne olduğunu merak 
ettiren sahne perdesi aralanışı gibi 
görülmeye başladı uzaktan Kahire. 

İskenderiye’den bindiğim ve toz toprak 
içinde ama vagonları hayli geniş trenle 
öğle öncesi gelmiştim bu şehre.  Ramses 
Tren Garı ya da Mısır İstasyonu, dikkat 
çekici tavan yapısıyla tam bir çöl kenti ka-
rakterinin gayet hoş örneğiydi. Çöl kenti 
dediysem tamamen çöl sanılmasın. Ka-
hire Ankara kadar yeşildi ve hatta Anka-
ra’dan daha geniş parkları, bahçeleri vardı. 
Garın tavanında hurma ağaç desenleriyle 
oluşturulan dairenin ortasından aşağı bir 
prizma sütun iniyordu. Orta kısmı mavi 
olsa da tavan ve duvarlar tamamıyla ahşap 
renk ve kaplamayla toz kentine gözümü 
alıştırıyordu. Hurma ağaç gövdesini an-
dıran revak ve sütunlar ile tren garı ga-

yet geniş bir yapıydı. Orta Doğu’nun ve 
Arap dünyasının kalbi olan bu kentin garı 
da normal olarak gayet kalabalıktı. Tıpkı 
150 yıllık bu gar gibi kent de oldukça yaşlı 
ve yılgındı. Gardan çıktığımda bu kadar 
keşmekeş ve bu kadar kaotik bir şehirle 
karşılaşmayı beklemiyordum. Gerçi kent 
merkezi ve etrafındaki yerleşimleri hesaba 
katıldığında 20 milyonluk nüfusuyla Ka-
hire, İstanbul’la yarışmaktaydı.  

Orta Doğu kentlerinin tipik bir özelliği 
var aslında: eski şehir ve yeni şehir. Açık-
çası bütün dünya kentlerinde bu ayrıma 
rast geliyoruz ama benim gördüklerim 
içinde Orta Doğu şehirleri kadar keskin 
bir ayrıma başka yerde rastlamadım. Ör-
neğin Türkiye’de eski ve yeni kent yapıları 
iç içe geçmiş ve hatta yeni şehir üst yapısı 
eski şehrin yapılarını işgal etmiştir. Avru-

Osman Süreyya / gezi

Kahire’nin silueti tozlarla gizleniyordu, adeta yüzünü tülle kapatmış 
esmer çöl güzeliydi. Nil belli mevsimlerde bu güzelin yüzünü yıkıyordu 
ve estirdiği hava tülü kaldırıyordu.

TARİHİN MAĞRUR TARİHİN MAĞRUR 
MUHAY YELİ: KAHİREMUHAY YELİ: KAHİRE
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pa’da ise eski şehir, cazibesini turistik açı-
dan korumakta ama hayat çoğunlukla eski 
şehrin etrafına kurulmuş yeni şehirde de-
vam etmektedir. Orta Doğu’da ise anlatı 
biraz farklıdır. İki katmanlı kentler ve bir-
biri ile nadir temas eden iki katmanın ayrı 
serüveni ve tahkiyesi devam eder şehir sa-
kinlerinin zihninde. Bu iki katman zengin 
ve fakir sınıfların keskin ayrımını yansıtır. 
Birbirinden hazzetmeyen iki sınıfın kendi 
aralarında imzaladığı soyut sözleşme vardı 
bu şehirlerde ve bu yan yana varoluş uzun 
yıllar bir şekilde devam etmişti. Arap ba-
harı aslında bu ayrıma itiraz için çıkmıştı.

Kahire’ye dönelim artık. Aslında ken-
tin dört katmanı var. İlki o meşhur pira-
mitler ve sfenkslerden oluşan Antik Mı-
sır anıtlarının mağrurane ayakta durduğu 
Giza bölgesi, ikincisi Kıpti-Hıristiyan 
yapıların hâlâ ayakta olduğu ve Kahire 
kentinin ilk yerleşimlerinin olduğu 
bölge. Üçüncüsü bugün Kahire denilince 
akla gelen uzun ve tezyinatlı minarelerin 
olduğu abidevi camiler, hanlar ve çarşı-
lardan oluşan eski şehir (el-Medine) ve 
sonuncusu da Dubaivari modern ve lüks 
yapıların, geniş caddelerin, pahalı ürün 
mağazaların ve büyükçe AVM’lerin ve 
muhkem ve yüksek duvarlı villaların 
oluşturduğu yeni Kahire (Kahiratu’l-ce-
did).  Bu destan gibi uzun ve parçalı şeh-
rin bütün büyüsü Nil nehridir.

Otelim Tahrir Meydanı’na yakındı. Şe-
hirde kaldığım her akşam o günlerde ar-

tık terk edilmiş ama Arap devrimlerinin 
en hararetlisinin yaşandığı bu meydanda 
tur atarak geçirmiştim. Tahrir Meydanı’nı 
öyle turistik bir yer zannetmeyin. Ama 
Kahire’nin otellerinin çoğu ve önemli 
uluslararası üniversite kampüsleri buraya 
yakın olduğu için kalabalık ve hareketliy-
di. Bu arada Orta Doğu şehirleri içinde 
metrosunu kullandığım tek yer Kahire 
metrosuydu, o da oldukça kalabalık ve 
köhne bir yapıdaydı.  Öğle vakti binme-
me rağmen metro, İstanbul vagonlarını 
aratmayacak kadar berbat bir kalabalık-
taydı. Bir de metro hattı sanırım uzundu 
ve şehrin kilometrelerce uzağındaki Giza 
bölgesine kadar gidiyordu. Gerçi Kahire 
oldukça kalabalık ve yayılmış bir şehirdi 
ve gayet metropolitandı. 

Kahire silueti tozlarla gizleniyordu 
yani adeta yüzünü tülle kapatmış es-
mer çöl güzeliydi. Nil belli mevsimlerde 
bu güzelin yüzünü yıkıyordu ve estirdiği 
hava tülü kaldırıyordu. Şehri panoramik 
görebilmek için Cevhera Terası’nın oldu-
ğu Salahaddin Hisarı’na otelimden yü-
rüyerek gittim ve yol boyu şehrin birçok 
farklı mahallesini boydan boya gezmiş 
oldum.  Bazı mahalleler 70’lerin Türki-
ye’sindeki apartmanlarla doluydu. Özel-
likle eski şehrinde dükkânlar daha salaş 
ve düzensizdi. Kilometrelerce yürüdük-
ten sonra ulaştığım Salahaddin Hisarı, 
Avrupa’daki küçük ortaçağ kentleri gibi 
bir yerdi. Hisar ayaktaydı ve içine girdi-
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ğimde 21. yüzyıla ait ne varsa üstümden 
atmış ve kendimi Kahire’nin muhteşem 
çağlarının yaşandığı orta zamanlarda bul-
muştum. Bir de hafta içi gitmemin verdiği 
şansla hisarda fazla kimse yoktu ve meka-
nın büyüsünü içime rahatça çekiyordum. 
Kahire’de unutamadığım bir kare de bu 
hisar olmuştu ve tekrar tekrar gitmek 
istediğim şehirler listesine girmişti. Ancak 
bu şehrin, adı gibi kahredici tarafları vardı: 
yoğun trafiği, iflah olmaz kalabalığı ve bir 
türlü baş edilemeyen tozlu havası...  Sa-
lahaddin Hisarı’ndayken rastgele bir res-
toranda yediğim yemeğin baharatı tabi ki 
bolca toz olmuştu. Masayı defalarca sil-
melerine rağmen, şansımızda sürekli esen 
rüzgar tozlarını ve kumlarını eksik etme-
mişti. Cevhera Terası’ndan şehrin manza-
rası toz rüzgarının içinde muhkem duran 
minarelerin yükseldiği gizemli mistik bir 
tabloydu. Bu terastan şehre baktığımda 
genişçe alana yayılmış yerleşimlerle 
Kahire, Doğu Akdeniz’de İstanbul’un ye-
gâne rakibi olduğunu haykırıyordu.  Ni-
tekim I. Selim bu şehri zapt ettiğinde 
Osmanlı’nın en kalabalık kenti Kahire 
oluvermişti ve başkent İstanbul nüfus ola-
rak burayı 1700’lerde geçebilmişti.

Mısır ve özellikle Kahire tarihinde Ka-
valalı Muhammed Ali Paşa’nın önemli 
bir konumu vardır. Kahire’nin en yüksek 
noktalarından birisine yaptırdığı büyük 
cami, Kahire’nin en önemli yapılarından 
birisi olduğu gibi Osmanlı mimarisi ol-

masından ötürü de İstanbul havasını da 
estiriyordu. Mısırlılar Kavalalı ailesine 
sahip çıkıyor ve kendi kahramanlarından 
sayıyorlardı. Nitekim Orta Çağlardan 
beri İslam topraklarının en mühim kenti 
pozisyonunu koruyan Kahire’ye çağ atlat-
mış bir aileydi Kavalalılar. Türk modern-
leşmesinin somut uygulamalarından olan 
askerî ıslahatlar dönemini ve belediyecili-
ğin kurumlaşması haricinde gazete, dergi 
gibi matbuatın yaygınlaşmasının yanı sıra 
opera, tiyatro gibi merkezlerin kuruluş sü-
recini İstanbul ile Kahire eş zamanlı gö-
türmüştü. Bu iki kent Türk tefekkürünü 
birlikte sırtlamıştı. Osmanlı’nın yıkılışıyla 
birlikte bu birliktelik akışı değişime uğ-
rasa da yine de kaderleri birbirine benzi-
yordu. Hatta 13. yüzyılda Kahire’de kuru-
lan ve bu kentin inşasında en fazla payı 
olan Memluklar da kendilerini ed-Devlet 
et-Turkiyye olarak adlandırmıştı. Nasıl ki 
Fatih Mehmed ve Kanuni Sultan Süley-
man gibi Osmanlı padişahları İstanbul’un 
anıtsal yapılarını inşa edip şehrin kimli-
ğini şekillendirmişlerse Kahire’de de Sul-
tan Kalavun ve Necmeddin Eyyub gibi 
Memluk sultanları da aynı saikle abidevi 
eserler inşa etmişti. Özellikle Türk İslam 
mimari tarihinin nadide eserlerinden olan 
İbn Tulun Camii ve Kalavun Külliyesi bu 
kentin cazibe noktalarındandı.

Çok fazla eski ve yeni yapıyı bünyesinde 
barındıran bu kent, benim zihnimde Ce-
maliye ve Derrase mahallelerinde yer alan 
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el-Muizz Caddesi ve Han el-Halili’nin 
kalabalık ve dar sokakları yer etmişti. Sağ-
lı sollu, sıralı dükkanlarda halı, kilim, ça-
dır ve elbiselerin renklere renk kattığı ve 
yoğun insan hareketliliğiyle oldukça farklı 
bir dünyaya sürüklüyordu beni. Bu sokak-
lar yolda yürüyenleri dükkanlarına davet 
eden esnafla, sırtlarında halı gibi emtiayı 
taşıyan insanlarla, sık sık sizin yürüyüş 
zevkinizi bozan motorlularla doluydu. 
Burada kalacağım kısa sürede bu büyük 
kentin her köşesini adımlayamamak beni 
çok üzüyordu ve sırf bu yüzden burada 
uzun süre kalmak istiyordum. Gerçi bu-
rada uzun süre kalmaya katlanamayabi-
lirdim ama yine de bu şehrin masalsılığı 
veya efsun güzelliği için kaosuna katla-
nabilirdim. Han el-Halili’de meşhur el-
Fişâvî’de naneli çay ve acı kahvenin tadını 

yıllarca unutmadım. Mehmet Akif ’in de 
Mısır yıllarında sürekli gittiği bu kahve-
hane oldukça eski ve küçücük bir mekan-
dı. Han el-Halili’de çok fazla çay ocağı ve 
kahvehane var ve İstanbul Kapalıçarşı ve 
etrafındaki dükkanları ya da İzmir Keme-
raltı’nı andıran bu muhit, her ikisinden 
kat kat büyüktü. Eski Kahire boydan boya 
bu şekildeydi, dar sokaklar ve çok sayıda 
işletme ve dükkanla dev bir açık alışveriş 
merkeziydi ve ürünler çokça ucuzdu. Zih-
ninizde canlanması açısından söyleyeyim 
Bayezid’den Eminönü sahiline uzanan 
muhiti düşünün ve eski Kahire buradan 
daha geniş alana yayılmıştı. Burada her bir 
sokağın başında ve sonunda ilginç tasarım-
da minarelerle kendilerini belli eden ca-
miler ve mescidler çıkıyordu karşıma. Her 
bir minare diğerlerinden farklıydı ve gayet 

◆  Sultan Hasan ve el-Rifâ’i Camileri
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büyüktü. Kahire’nin belli başlı camileri 
de yüksek duvarları ve büyük kapıları ile 
şehrin heybetini güçlendiriyordu. 

Kahire denilince ilk görülen fotoğraf-
lardan birisi olan yan yana duran iki bü-
yük cami-medrese olan Sultan Hasan ve 
el-Rifâ’i Camileri şehrin karakteristik 
sembolüydü aslında. Halıları tozlu da olsa 
yüksek duvarları ve ilginç minareleri ca-
milere sizi sürüklüyordu. Sırf Kahire mi-
narelerinin fotoğrafları zengin bir görsel 
koleksiyon oluşturuyordu. Çift alemli 
el-Ezher minaresinden tutun Hasan Ca-
mi’nin uzun minaresine kadar, Kavalalı 
Camii’nin Osmanlı tarzı minaresinden 
modern Kahire cami minarelerine kadar 
oldukça farklı mimari ve biçimde mina-
reler şehrin övünç ve güzelliğini katalize 
ediyordu. Bu çok sayıda minare ve anıtsal 
camiler, adeta Nil’in diğer tarafındaki pi-
ramitlerle gurur yarışına girmişti. Kahire 
camilerinin kubbeleri tabi ki bizim alış-
tığımız şekilde değil. İstanbul’dakilerden 
daha dar daire üstünde yükselen kubbe-
ler boyuna daha uzun oluyor ve sivri bir 
yapıda duruyordu. Camiler ise içeriden 
oldukça geniş ve iç duvarları çokça süslü 
ve renkli oluyordu. Kahire camilerinden 
sonra İstanbul’dakiler beğenmeniz biraz 
zor olabilir belki de. Özellikle kare taban-
lı minareler içinde Kalavun Mescidi’nin 
minaresi benim çok hoşuma gitmişti. 
Bu camiinin taç kapısındaki mukarnas 
süslemeler ve kapının büyüklüğü zaten 

ayrıca takdir edilmeye değer ihtişamdaydı. 
Tabi ki bu camilerin içinde en meşhuru 
el-Ezher Mescidi’dir ve camiden fazlası 
olarak İslam tarihinin uzun soluklu dini 
eğitim merkezini de temsil ediyordu.  Bu 
arada Mısırlılar Arapça cim harfini “gim” 
olarak telaffuz ettiği için mescid kelimesi-
ni “mesgid” olarak söylüyorlardı. Kahire’ye 
gidip de Ezher’de uzun süre bulunmak ol-
mazdı ve ben de öyle yaptım. Bu şehrin en 
temiz camisi olduğu gibi dünyada birçok 
müslüman dindarın ilgisini çeken konum-
daydı. Cami oldukça kalabalıktı ve insan 
kalabalığı ile yarışır şekilde çok fazla sü-
tun da mevcuttu. Tek başına oturan, uyu-
yan ya da namaz kılıp dua edenlerin yanı 
sıra grup ve halkalar halinde zikir çeken, 
ders dinleyen ya da Kur’an okuyanlar vardı 
ve bu cami adeta İslam dünyasının örnek-
lemi gibi muhtelif milletlerden insanlarla 
doluydu. Kur’an okuyan demişken Mı-
sır’da hemen her dükkânda, her takside ya 
da insanların toplandığı birçok muhtelif 
noktalarda Kur’an okunuşuna rastlarsınız. 
Dünya çapında meşhur hafızların çıktığı 
bu ülkede Kur’an’ı güzel okumak bir kül-
tür hâline gelmişti. Bazen yolda yürürken 
vakit namaza denk gelip imamın sesi dışarı 
verilmişse sizi etkileyen bir ses ne bileyim 
bir nağme gibi okuyuşlarını işitirsiniz. Ka-
hire aynı zamanda birçok sufinin ve mistik 
inanışlıların  toplandığı bir yerdi. Şehrin 
kendisi zaten fazlasıyla mistikti ve entere-
san bir havası göğsümü dolduruyordu. 
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Bu kentin kiliseleri de şaşırtıcıydı. 
Özellikle dünyada başka yerde bu kadar 
toplu göremeyeceğim ve Hristiyanlığın 
en eski mezheplerinden olan Kıptilerin 
kiliseleri de diğerlerinden farklı bir hava 
sunuyordu. Kiliselerin biraz ürkütücü bi-
raz da içinizde garip hisler uyandıran bir 
yapısı vardı. Kıptiler hâlâ vardı ve ayin-
lerine devam ediyorlardı. Kıptilerin ma-
hallesi ayrıydı ve oraya girdiğinizde ne-
redeyse 3 bin yıla yaklaşan bir yerleşim 
yerine girdiğinizi fark edersiniz. Hristi-
yanlık tarihinin en eskilerinden biri olan 
bu topluluk adeta Nil gibi uzunca tarihi 
yaşatmaya çalışıyorlardı. Kahire’de ve İs-
kenderiye’de dikkatimi çeken bir şey de 
mahallelerin dinlere göre farklılık göster-
mesiydi. Hristiyan mahallelerin caddeleri 
daha az kalabalık ve temizdi. Mesken ya-
pıları da Müslüman evlerine göre farklıy-
dı. Bu farklı mahalleler şehrin kompozis-
yonunu fevkalade renklendiriyordu. 

Kahire demek aslında Nil demekti. 
Nil’in akış yönü bizleri şaşırtırdı çünkü 
aşağıdan yukarı akan dev bir nehirdi. Bir 
anlatıya göre Asur orduları Mısır’ı işgale 
geldiklerinde Nil’in ters aktığını görmüş 
ve artık dünyanın diğer tarafına geçtikle-
rini zannedip korkmuşlardı. Nil, İstanbul 
boğazı gibi genişliği ile üstünde gemiler-
le ve sahillerindeki ışıklarla oynaşan bir 
nehir. Ya da nehirden fazlasıydı. Nil’in 
kaynağı modern zamanlara kadar asla 
keşfedilememişti ve suyunun cennet-

ten ya da gökten geldiğine inanılıyordu.  
Nil’in sağında ve solunda güzel yeşillik 
yürüyüş yolları ve parklarla Roma’nın 
Tiber’ini andırsa da ünlü timsahlarını 
görmek isterdim. Mısır’ın meşhur şar-
kıcısı Ümmü Gülsüm’ü Nil’in kenarına 
oturup dinlemenin keyfi bambaşka 
bir şeydi. Nitekim Ümmü Gülsüm’ün 
şarkıları yarım saati aşkın uzunlukla 
olurdu ve onun sesine kapılıp dünyanın 
en uzun nehrine gözlerini daldırmak bile 
Kahire’ye gelmek için yeterli bir sebepti. 
Tabi ki Kahire piramitler ve sfenksleriyle 
Mısır da kendi antikitesinin dev tapınak 
ve firavunlarıyla ünlense de emin olun 
ki bu şehir onlardan çok daha fazlasıy-
dı. Evet piramitler de beklediğimden 
büyüktü ve onların yanına gittiğimde 
insanların neden bu yapıları uzaylıların 
yapıp yapmadığını tartıştıklarını anla-
mıştım. Bir insan eliyle inşa edilmesi çok 
mümkün gözükmeyen dev abideler, uç-
suz çölün üstünde haklı gururuyla duru-
yordu. Ama yine de firavunların mağrur 
anıtlarından modern zamanın mütekeb-
bir yapılarına kadar insanlığın var etti-
ği her şeyi özenle yan yana taşıyan bir 
kentti Kahire. Nil kadar coşkun ve taşkın 
bir havayla ve yine Nil kadar bol ve uzun 
tarihiyle Kahire, yeryüzünün kendine 
münhasır kimliğini oluşturmuştu. Kahi-
re, her köşesini yudumlayamadığım bir 
kentti ve tekrar tekrar gezsem de benden 
saklanan köşeleri olacaktı. ◆
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“Cüceler korkuyu devlerle berâber heceler”
Faruk Nafiz Çamlıbel 

“Padişahım çok yaşa!”  Yanlış an-
lamayın padişah hapşırmadı. 
Başkası da hapşırmadı. Sade-

ce ben birazdan birazcık haddimi aşacağım. 

Bir soytarıyı soytarılıktan azat ederse-
niz vasıfsız kalan soytarı kendini devletin 
sultanı ilan edebilir. En azından ben öyle 
yaptım. Hayallerim arasında Eflak-Boğdan 
prensi olmak, Batı Trakya’yı ilhak etmek, 
bir dünya savaşı başlasın diye Macaristan 
prensi olup suikasta uğramak ilk sıralarda 
yer almıyorlardı. Sadece soytarılıktan arta 
kalan zamanlarda KPSS’ye hazırlandığım 
için tarih bilgilerim taze. Yoksa önceki ha-
yatımda vakanivüs falan değildim. Gerçi 
atanabileceğime de pek inanmıyorum ama 
her gün soytarılık yaparsak gülmekten kar-

nına ağrı giren padişahımız efendimiz dev-
leti nasıl yönetir? Ben de işte güldürme-
diğim her gün KPSS’ye çalışıyorum. Olur 
da kazanırsam mezun olduğum endüstri 
meslek lisesine öğretmen olarak dönüp ge-
lişmeyen boyum yüzünden benimle dalga 
geçenlere hayat kapağı hediye etmek istiyo-
rum. Gerçi bunu artık yapamam. Dakikalar 
önce kendimi devletin sultanı ilan ettim. 
Ha, olaylar buraya nasıl mı geldi? Anlata-
yım fakat burada flashback (geriyedönüş) 
efekti girmeyecek, o yüzden okumaya de-
vam etmelisiniz.

O da benim gibiydi. Haşmetli hünkârı-
mızın kızı. Doğumu çok zorlu olmuş. An-
nesi epey acı çekmiş diyorlar. Padişahımı-
zın erkek evlat hasreti yüzünden doğan kız 
çocuklarından biriymiş o da. Validesinin 
karnından çıkan dokuzuncu ve son çocuk 

Muhammet Atakur / öykü

Haddime meydan okurken padişahımız efendimizin gülümsemesi sönüyor. 
Elinin tersini bana doğru hafifçe sallayıp çekilmemi söylüyor fakat elinin 
bu sallanışı her zamanki sallanış değil.

SOY TARI ÇIKMAZISOY TARI ÇIKMAZI
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olmuş. Bu kadar doğumu kaldıramamış ka-
dıncağız. Öte tarafa, padişahımız için erkek 
çocuk doğurmaya çalışırken ölen kadınlar 
kervanına katılmış. Padişahımızın erkek 
çocuk sevdası uğruna haremde ölmeyen ca-
riye kalmamış. Tabii sonunda takdir böyle 
demiş, boyun eğmiş padişah. Kızıl kaftanlar 
giyinip kendisiyle birlikte yok olacak ha-
nedanlığının sonunu geciktirebilmek için 
sarayına kapanmış. Ne savaşlara, ne teb-
dil-i kıyafet sokağa, ne cumaya ne de tek 
eğlencesi olan futbol maçlarını izlemeye 
çıkar olmuş. Oysa sarı lacivertlileri izlemeyi 
pek sevdiğini, maçları izlemesi için kendi-
sine özel taht hazırlattığını hatta top sev-
dası yüzünden maçın oynandığı sahadan 
padişahın sarayına varan gizli geçitler yap-
tırıldığını cihanda bilmeyen yokmuş. Dev-
letinin bekası için yaşamaya devam etmek 
zorunda olduğunu bilen padişah, kendin-
den sonra tahtadan tahtında totosunu yaya 
yaya oturacak bir erkek evladı olmadığı için 
kombine yakan ilk padişah olarak tarih say-
falarındaki yerini almış. 

Mimarlık yeteneği epey gelişmiş bir mi-
mara inşa ettirdiği saraydan fanusa kendi 
isteğiyle hapsolmuş. Bu fanustan sarayı inşa 
eden mimarın asırlardır dünyada dolaştığı, 
hükümdarlık süren birçok padişaha saray-
lar diktiği, eserlerinin zaman denen aşağılık 
düşmanla cenk ettiği fakat kendisinin bir 
süre sonra kafayı yediği, benliğini unuttu-
ğu ve çok sonra Sina çölünde kumdan inşa 
ettiği sarayında bulunup ta oralardan getir-

tilerek padişahımızın huzuruna çıkartıldığı, 
padişahımızın kendisinden son bir saray 
yapmasını rica ettiği, mimarın da kendin-
den istenen sarayı inşa edip yeniden Sina 
çölüne döndüğü, bu yüzden de kendisinin 
Mimar Sina diye tanındığı rivayet edil-
mekteymiş. Hatta padişahımız bu sarayı 
mimara tarif ettiği esnada has bahçede açık 
unutulmuş radyodan son bir şarkı isteyen 
dayı lakaplı bir mafyanın şehri İstanbul’a 
dinlettiği “bir ihtimal daha var” şarkısının 
duyulduğu da bu hikâyenin sonuna bir 
yere eklenebilir. Yine de mimarın anlataca-
ğım hikâyeyle herhangi bir ilgisi yok. Ben 
ve benim gibi cüceler, Cüceler Sarayı’ndan 
çıkartılıp padişahımızın huzuruna doğ-
ru ilerlerken ve bizi taşıyan atlı arabaların 
tekerlekleri taze dökülmüş asfalt yolda yağ 
gibi akarken canımız sıkılmasın diye Soyta-
rı Başı’nın öylesine anlattığı bir hikâye bu. 

Tam anımsayamıyorum ama sisli yahut 
güneşli bir gündü. Kırk iki kızlı sultanın 
karşısına çıktığımızda satranç tahtasında 
asıl taşlar önünde dizilmiş piyonlar kadar 
küçük kalma pahasına boyun eğmiştik. 
Eğilen boynum burnumla ayakucum ara-
sındaki mesafeyi santimlere indirmeden 
görmüştüm onu. Daha ilk görüşte anla-
mıştım onun da benim gibi olduğunu. Pa-
dişahımızın hemen yanında durmuş, kendi 
gibi olan bizlere bakıyordu. Hatta bence 
inanmazsınız ama o an o da bana bakıyor-
du. Başım eğilmeden göz göze geldiğimize 
yemin bile edebilirim. 
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Sonrası malum... Sarayın dışına adım 
atamayan hatta helaya bile korumayla gi-
den padişahın tek eğlencesi bizdik artık. 
İki gün de bir huzuruna çıkıyor, sabahtan 
akşama kadar onu eğlendirip duruyorduk. 
Tabi benim bir gözüm hep padişahımızın 
cüce kızındaydı. Yaptığım şakaya güldü mü, 
öteki cüceleri ayaklarından bağlayıp düşür-
mem onu ne kadar eğlendirdi, gülünce ya-
nağında oluşan çukur intihar edebileceğim 
kadar derin mi, sergilediğim şova yeni bir 
tat katsın diye denediğim saldırgan mizahı 
tam olarak anlayabildi mi? Padişahın cüce 
kızını, padişahın cüce soytarısıyla baş göz 
ederler mi diye kurup durdum kafamda. 
Hep uzaktan baktım ona. Hep de öyle ola-
cağını düşündüm. Ta ki bir gün padişahı-
mız, gözünden getirdiğim yaşları silerken 
ettiğim şaklabanlıkların beni nefes nefese 
bırakmasına aldırmadan boynumu bük-
müş, efendimin benim için sıraladığı öv-
güleri dinliyordum ki koca göbeğine inen 
sakallarına damlamış gözyaşlarını henüz 
görmemiş olan padişah,  “Seni gidi bo-
yunsuz cüce, dile benden ne dilersen!” diye 
ekledi, kahkahalarının arasına bir yere. Biri 
stop düğmesine bastı. Yaşananları beş sa-
niye geri sardı. Yeniden oynattı. Biri stop 
düğmesine bastı. Yaşananları beş saniye geri 
sardı. Yeniden oynattı. Biri stop düğmesine 
bastı. Yaşananları beş saniye geri sardı. Ye-
niden oynattı. Kardeşim basma artık. Bırak 
devam edelim. Bi’şey anlatıyoruz. Filmin 
koptuğu yer burası. 

Padişahım çok yaşa diye başladığım 
cümleyi hünkârın cüce kızını kendime iste-
yerek tamamlıyorum. Tabii aslolan devletin 
bekası elbet. Bunu da sözlerime eklemeyi 
unutmuyorum. Cihanda kanla sulanma-
mış toprak bırakmayan hükümdarlığımızın 
kısır bir padişah yüzünden parçalanmasını 
kimse istemez. Bunun için de herkes elini 
taşın altına koymalı. Ben de işte kendimce 
üstüme düşen görevi yerine getiriyorum. 

Söylediklerimden aldığım cesaretle eğik 
boynumu kaldırıp padişahın gözlerinin içi-
ne bakana kadar yeni bir çağ başlıyor. Daha 
önce kimsenin padişahın gözlerinin içine 
bakmadığı belli. Bakışlarında bakılmamış-
lık, eskitilmemişlik var. Bebek bir ejderha-
nın dünyaya yeni açılmış gözleri, gözlerime 
kenetlenip ufacık vücudumda benim bile 
tanımadığım hücreleri yakıp kavuruyor. 

Haddime meydan okurken padişahımız 
efendimizin gülümsemesi sönüyor. Elinin 
tersini bana doğru hafifçe sallayıp çekil-
memi söylüyor fakat elinin bu sallanışı her 
zamanki sallanış değil. Bu sallanış soyta-
rılıktan azat edildiğimin ilanı. Soytarılık-
tan azat edildiğimi bir parça kâğıda yazıp 
mühürleyecek değiller ya. Kâğıt, mürekkep, 
mum. Bunların hepsi benden kat kat de-
ğerli. Benim ederim tersine sallanıp kıllı 
parmakları süsleyen yüzüklere sahip bir elin 
sırtı sadece. 

 Az sonra birileri tarafından yakalanıp 
Mimar Sina’nın sarayının dışına atılaca-
ğımı biliyorum. Her şey bitiyor. Her şey 
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bitince her şeyin bitmesi gerekiyor. Bir ih-
timal daha yok çünkü. Padişah ayak basmı-
yorsa has bahçe de yok. Kimse dinlemiyor-
sa cızırtılı radyo da yok. Kimse inanmıyorsa 
hikâyelerin de bir anlamı yok. 

 Şafakta bana son vereceklerini biliyo-
rum. Allahıma şükürler olsun ki Allahıma 
kavuşturulacağım. Boynum kıldan, gönlüm 
sevdiğimin gözünü kollayan kirpikten ince. 
Bir de infaz esnasında son gördüğüm sev-
diğimin bakışları olsa Mecnun’un anca adı 
kalırdı, diye geçiriyorum içimden. Yazık ki 
öyle olmuyor. Kim ki sevgisini Mecnun’la 
kıyaslıyor yine oyuncu seçmelerinde asıl 
oğlan rolünü Mecnun kapıyor. Şafak sö-
kene kadar kapatıldığım zindandaki kader 
mahkûmu arkadaşım bu güzelim tek taraflı 
aşk hikâyesinin içine limon sıkıyor. Hem de 
kabuklarını bile ayıklamadan. 

Saçı sakalı birbirine karışmış bu herif, 
şafak söktüğünde idam edilmeyeceğimi 
ancak her şeyi unutacağımı söylüyor. Ben 
kellemden vazgeçmişken celladın baltası-
nın hafızama ineceğini öğrenmek midemi 
bulandırıyor. Aldırmadan anlatıyor. En-
düstri meslek lisesinde makine mühendis-
liği okuduğunu, mühendis olduktan sonra 
aynı liseye dönüp hoca olmak istediğini 
ancak onun yerine padişahımız efendimizi 
eğlendirmesi için soytarı cücelerin üretildi-
ği saraya atandığını ilave ediyor. İçimdeki 
bozukluğu tamir edemediği fakat hünkârı-
mızı en güldüren soytarı olduğum için de 
her seferinde hafızamı temizlediğini ve her 

bozulduğumda da beni tamir etmesi için 
ömür boyu zindana atıldığını ekliyor. Ye-
niden yapılanmama, yeniden yaşamama, 
yeniden soytarılık etmeme, aynı şakaları 
ilk defa yapıyormuş edasıyla etrafta dolaş-
mama ve her seferinde aynı kadına âşık 
olmama aldırmadan beni öldürüp öldürüp 
dirilttiğini soğukkanlılıkla anlatıyor. Sözle-
rinin sonu gelince şafak söküyor. Şafak sö-
künce sonum geliyor. Doğacak yeni güneşi 
görmemem gerekiyor. “Burası soytarı çık-
mazı.” diyor. “Ne sen çıkabilirsin ne ben.” 
Fişimi çekiyor. 

Fişini çekiyorum. Fakat onu sahiden de 
sıfırlayacağım için değil. Bozuk bir robotu 
tamir etmekle uğraşacak değilim. İş görmez 
bir yığından ibaret artık. Onu, benim âşık 
olduğum kadına âşık olduğu, bunu söyle-
meye cesaret ettiği ve her şeyi yıllar önce 
tıpkı benim yaptığım gibi yapıp zindana 
düştüğü için öldürüyorum.

Durun yanlış anladınız. Ben cüce soyta-
rıların yaratıcısı değilim. Sadece onun öyle 
bilmesini istedim. Ve tabi sizin de. Hikâ-
yedeki şaşırtma unsuru yalan söylemekten 
geçiyor.  Evet, yanlış anladınız. Çünkü ben 
öyle istedim.  

 Aslında ben de cüce soytarılardan biri-
yim. Fakat ölecek bir robota gerçek hikâ-
yemi anlatacak değildim. Güvendiği hikâ-
yeleri değerli zamanlara saklamalı insan. 
İnsan mı? Neyse… Yine de bir hurda yı-
ğınına her şeyi anlatmamalı. Ondan önce-
kilere yaptığım gibi onun için de güzel bir 
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hikâye uydurdum sadece. Ne yaparsınız, 
uzun yıllar soğuk bir zindanda kalmanın 
yarattığı can sıkıntısı işte. Artık bana inanır 
mısınız bilmiyorum ama benim hikâyem 
bu saraya getirildiğim gün başlıyor. 

Bizler Cüceler Sarayı’nın cüce soytarıla-
rıyız. Hepimiz aynı amaçla üretildik. He-
pimiz aynı sürümde yer alan benzer bir 
yazılım hatasının çocuklarıyız. Benden 
beri saraya getirilen her yeni ekipte be-
nimle aynı hastalığı taşıyan sadece bir cüce 
var. Her otuzlu pakette yer alan tek kırık 
yumurta. Hastayız. Aynı hatanın ürettiği, 
tedavisi mümkün olmayan bir hastalık bu. 
Padişah hastalığı. Elinde sonunda o gün 
geliyor ve asla sahibi olamayacağımız tah-
tın talibi oluyoruz. O gün gelene kadar da 
çok çalışıp padişahın gözde soytarısı olabil-
mek için çabalıyoruz. Fakat işte ne olursa 
olsun hatalı üretimiz ve o gün geldiğinde 
mutlaka bozuluyoruz. Bozuk kardeşlerimi 
ortadan kaldırma görevi ise bu soytarı has-
talığını saraya getirene yani bana düşüyor. 
Diğerlerinden tek farkım ise onu ilk gör-
müş olmam. Hani şu padişahın cüce kızını. 
Hastalığı cücelere miras bırakan da kızı ilk 
görüp vurulan da padişahın gözlerine ilk 
bakan da benim. Bu zindana ilk ben adım 
attım. Bu soytarı çıkmazı benim çıkmazım. 
Şimdi izin verirseniz bir sonraki kardeşim 
gelene kadar... DAAATT! Kardeşimden 
akan yağları temizlemeliyim ve yeni gele-
ne anlatacak... DAAAAAAAT! Güzel bir 
hikâye bulmalıyım. DAAAAAAAAT!!! 

“Basma lan artık şu kornaya basma! 
Oraya gelir alırım o kornayı...”

Şoförün bağırışlarıyla zindandan 
çıkıyorum. Ardı ardına çalan kornalar 
dikkatimi dağıtıyor. Şoför, arkadaki 
arabanın şoförüne dümdüz küfrederken 
bir anda durup dikiz aynasından aracında 
taşıdığı saraylıyı kontrol ediyor. Soytarı 
Başı hiç oralı değil. Onun anlattığı mimarlı 
hikâyenin ortalarında bir yerde zihnimde 
dönmeye başlayan saray entrikaları uçup 
duman oluyor. Mimar Sina’nın inşa ettiği 
saraya bir türlü varamıyoruz. Hafta sonu 
olmasına rağmen trafik kilit. Akşam eza-
nından önce saraya varmamız gerektiğin-
den arabamızı çeken atların güçlü kanat-
ları devreye giriyor ve kapalı trafikten açık 
gökyüzüne yükseliyoruz. Şoförün küfürleri 
peş peşe sıralayan ağzı şimdi estağfurullah 
diziyor. Kanatlarını kullanmayı henüz öğ-
renen genç atlardan biri yükseliş esnasında 
ürkünce trafik ışıklarına sağlam bir çifte 
atıyor.  Az sonra Kadıköy Stadı’nın üze-
rinden geçiyoruz. Padişahın yardımları ile 
onarılan çimler, takımı da taraftarı da epey 
memnun etmiş. Saraçoğlu tek sesle inliyor:

“Padişahım çok yaşa. Kılıcın değsin arşa.” 

Başımı açık camdan dışarı çıkarıyorum. 
Bulutların arasından Mimar Sina’nın sara-
yını görmeye çalışıyorum. Atların kanat-
larından doğan rüzgâr kulağımdan girip 
devrelerimi serin serin yalarken sarı laci-
vertlilere eşlik ediyorum. 

“Padişahım çok yaşa!” ◆
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An gelir, insan öğrenir; ne aittir 
birine, ne sahibidir herhangi 
bir şeyin. Savrulmuşum daha 

doğar doğmaz şu dünyanın bir yerinde, 
bir bedene. Görünür olmuşum, maddiyat 
bulmuşum. Bir ömür taşımak üzere giy-
mişim bu elbiseyi. Bir emanetçiden başka 
bir şey değilim. Taşıdığım görünürlükle 
sonsuz maddenin arasında geziniyor ve 
bir maneviyatı yaşatıyorum. Bu mane-
viyat ne olursa olsun, çevremdekilerden 
ne denli farklı olursa olsun, herkesle aynı 
heyecanı taşıyorum damarlarımda. Mil-
yarlarcasıyla ortak olduğum nokta bu: 
İnsan olmak. Söylenen birkaç cümleden, 
yapılan birkaç eylemden arındığında as-
lında bir diğeriyle aranda hiçbir fark yok. 
İnsanın bu en berrak halini yakalayama-
dığımızdan durmadan kavga ediyoruz. 

Kendi rahatımız için bir başkasını öteki-
leştiriyor, karalıyoruz. 

“Doğduğum toprakların sahibiymiş 
gibi davranıyor, fakat bir başkasının kendi 
topraklarını koruma hakkı yokmuş gibi, 
onların da sahibi olmak istiyorum. Dün-
yayı yönetmek istiyorum. En zengin, en 
güzel, en güçlü olmak istiyorum. Hedef-
lerimi gerçekleştirmek uğruna çiğneme-
yeceğim hiçbir kural yok. Adım İnsan.” 

“Neyin içine düştüğümü bilmiyorum. 
Barış getireceklerdi oysaki bir avuç insa-
nın evime girmesiyle başladı her şey. Ne 
ana dilimi konuşabiliyor, ne onların dilini 
öğrenebiliyorum. Ne evime dönebiliyor, 
ne de kendime bir ev bulabiliyorum. Be-
nim de adım İnsan.” 

Hikâyeler birbirinden farklı görünür 

Neslişah Kahraman / deneme

Söylenen birkaç cümleden, yapılan birkaç eylemden arındığında aslında 
bir diğeriyle aranda hiçbir fark yok.

MANŞETMANŞET
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bir gazetenin manşetlerini incelerken. 
Özellikle ardı ardına sıralanmış ve duyul-
duğunda tüylerimizi ürperten haberler 
başka dünyaların bambaşka karakterleri-
nin başından geçer gibi gelir. Uzak tutarız 
kendimize o dünyaları ve o karakterleri. 
Gerçekte ise kapı komşumuzdur, her gün 
iyi akşamlar dilediğimiz esnaftır. En zor 
ihtimalle bir tanıdığımızın tanıdığıdır. 
Bir cinayet haberinin ardından ayıplarız 
faili, ayıplarız görüp de sesini çıkarmayan 
çevreyi. Oysa bizim de suskunluğumuzu 
koruduğumuz bir gazete manşeti elbet 
olmuştur. Yaşadığımızı yargılayacak nok-
taya bizi yıllar değil birbiri ardına sırala-
nan haber başlıkları getiriyor demek ki. 

İnsan bu. İstediğin fikirle doldur 
içini, istediğin efendinin kölesi yap. Bir 
fikrin iki uç noktasının insana neler 
yaptırabildiğini öğrendik tarihten. 
Çünkü tarih de bundan ibaretti. Bütün 
yıkımlar, kanlı savaşlar, bir devrin 
meselesi olan göçler, insan ve inançlarla 
ilgiliydi. İnsanda ortak noktayı yakalasak 
da inanmakta bulamadık bir anlaşma 
zeminini. Bunun sebebi ise ‘inanmak’ 
eyleminin kendi doğasıdır. İnanmak 
başlangıçta akıl işi değildir, inançlarımızı 
mantıklı yapan, onlara inandıktan 
sonra yaptığımız sorgulamaların 
yerini bulmasıdır. Sorgusuz, sualsiz, 
tamamen gönül yoluyla inanırız önce. 
Sonra “Neden inandık?” deriz. Ve bu 
sorunun çevresinde temellendiririz 

inancımızı, fikrimizi. Devamında 
karşıt bir fikirle karşılaştığımızda, daha 
öncesinde yaptığımız sorgulamaları 
olduğu gibi aktarır ve ne denli mantıklı 
bir inanç sergilediğimizi gösteririz. 
Fakat karşımızdaki de insandır ve o 
da aynı süreçlerden geçip inanmıştır. 
Söylediklerimiz onun gönlünde bir yere 
ışık tutmadığı sürece, istersek tüm doğa 
bilimlerini, ölçülebilen tüm değerleri göz 
önüne serelim, söz konusu inanç olduğu 
için bir karşılık bulmaz onun dünyasında. 
Kendimizi her hamlede çözülmesini 
daha da zor hâle getiren bir kördüğümle 
karşı karşıya bırakılmış gibi görürüz kimi 
zaman. Böyle görmek de işimize gelir 
çünkü doğru metotu bulmak adına veri-
lebilecek tüm tepkileri mübah kılarız. 

Yaşadıklarımızı yargıladığımız, inan-
dıklarımızın bizi ayırdığı, her manşette 
birbirimizden biraz daha uzaklaştığımız 
bir düzen bu. Oysa ben inanıyorum ki bir 
insanı sadece insan olduğu ve inandığı 
için de sevebiliriz. Neye nasıl inandığı bir 
kenara, bir başkasıyla beni aynı yere geti-
ren kuvvet inançlarımız. Böyle bir ortak 
nokta bulduktan sonra, onu kendi fik-
rime ısrarla inandırmaya çalışmanın bir 
yararı olabilir mi? 

O an geldi, insan öğrendi. Maddeler 
üzerinden aitlik ve sahiplik ilişkisi kur-
madan yaşayacağı hafif bir hayat olduk-
ça cezbediciydi ama en güzeli, kimseyi 
inandırmak zorunda değildi! ◆
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Umudun ürperdiği gece
Bazı sabahlar geç gelir
Adaklar adar ay tanrıçası
Taşların içinde rüya gemileri

Kalbim her çarpıntıda dağılır
Yaşamı ölümle tersyüz eder deniz
Kim bilir döngüsünü bitirir kış 
Gövdesini toprağa bırakır yağmur

Kumsalın tenhalığında hafifler zaman
İzini sürer güneşle kuşlar
Sustukça derinleşir hafıza  
Define gibi bekler beni sarkaç   

Kalbim her çarpıntıda dağılır
Yaşamı ölümle tersyüz eder deniz
Kim bilir döngüsünü bitirir kış 
Gövdesini toprağa bırakır yağmur

Belki bu yaz yeniden kamaşır gözlerim 
Tanıdık bir sancıyla yeniden uyanırım

Gül Yıldız Ermiş / şiir

SARKAÇ
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Buse Kaya’ya ithaf olunmuştur.

Âdem oğlu ya da kızı
Yirmi ikimde anladım
Bir kuru yakıttır insan
Ve kurumlar oluşturan,

Tanıyorum artık seni
Sevdiğin sakallı bilge
Büyü ya da sihir neyse…
Ey kurumuş çıra, dinle!

Senden öksüz her zaferin
Kanatsız kalmış kelebek
Kıl kazasını kaderin
Gün yoktan değişmeyecek…

Muhammed Masum Başkut / şiir

YAKIT
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Rüyalarım yaşamın esiri olmuş
Uyanmak bir ızdırabı canlandırır içimde
Bilmeden kaçtığım, bir rüyayı dürtmek olur
Huzur yolu gözlenen dargın bir dost

Soluk almayı alışkanlık bilmiş gibi 
Varlığına şükretmeyi unutur ruhum 
Oysa en özlem dolu şiirler 
Uyanınca huzura dokunur 

Verilmemiş kararlar keza derhem sözler 
Böyle dalgınken kafamda çarpışırken 
Mengene gibi ruhumu sıkar da sıkar 
Bir hüküm gelip onu ferahlatana kadar 

Yahut görmek zamanı; zaman, gördüklerinden korkarken 
Bir vaktin daha hakkı yenmişken 
Böyle harcaması huzuru ve sonunu düşünmeden yaşaması 
Kovalar beni çıkış kapısına 

Hatice Üçkardaş / şiir

KARMAKARIŞIK
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Yirmi dörde yirmi dört eklendiği zaman 
Mühlet azalmadan geçmiyorsa biri daha
Uyumak çıkış değil.
Huzuru  arafta bırakmamak lazım. 

Uykuda kaçarken tutuluyorsak
uyanıkken nefes almak için: 
Yaşarken bir filme dalmak gibi, bir dosta içini dökmek gibi… 
Tutmalı vefalı bir diviti.
Hatırlamalı: 

Ne zaman sızlarsa burnunun direği 
O gün  şiir olur gönlünün durağı
Zihninde dolanan çapasız kayığı 
Sakin bir limana demirlemeli
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Küçücüktü arka sokaklarda top 
koştururken. Minicik adımları 
daha beş yaşındaki çocuk için 

onca yol kat ediyordu gri, ucu sivri pa-
buçları içinde. Ayağını dokundurduğu 
pembe, yeşil, sarı topların her biri hayal-
lerini süsleyen renklerdi adeta. Kasaba-
daki çocuklar yetişemezdi onun hızına. 
Ne de olsa geleceğin topçusuydu o. Adı-
nı formalar üstünde yaşatacak, Dozer 
Cemil’le yarışacaktı.

Büyük adamdı köylünün dilinde. 
Kahvehanelerin önünden geçerken gözü 
televizyona ilişir, karşı kaldırımda oturup 
saatlerce futbol maçlarını izler, bitince 
de kimseye varlığını hissettirmeden sü-
zülür evinin yolunu tutardı. Annesi iş-
ten yeni çıkmış olurdu çoğu kez. Hatta 
bazen yolda karşılaşır birlikte yürürler-

di küçük damlı, huzur kokan evlerine. 
Bizim minik afacan önde, yine buldu-
ğu her taşa ayağını vurur, gol atmış gibi 
sevinç gösterileri sergilerdi. Ondan bir 
küçük numarası vardı ki akşam karanlık 
olmadan asla eve gelmeyen. Annesinin 
hazırlayacağı lezzetli yemeklerden önce 
sokak sokak onu arardı bizim kahraman 
ağabey. Bulduğunda kıyı köşede birileri-
nin canını sıkar olurdu mutlaka. Akşam 
karanlığı çöker bizim iki afacan koşarak 
dönerdi evlerine. Ezanlar okunmuş, yat-
sılar olmuş, evde dumanlar tütme anına 
çoktan geçmiş olurdu. Yemeklerini yer 
sobanın gerisinde iki kardeş süzülür, uy-
kuya dalardı haliyle. Her gece rüyasında 
kocaman statlarda top koşturduğunu, 
doksandan goller attığını, adını tarihe 
yazdırdığını görürdü bizimki. Sabah 

Rabia Bayraktar / öykü

Ya bu deveyi güdecek ya da bu diyardan gidecekti. Hayalleri spor yolunda 
gidiyor, gerçeklerse tokat gibi yüzüne çarpıyordu.

KANADI KIRIK ŞAMPİYONKANADI KIRIK ŞAMPİYON
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kahvaltıda heyecanlı heyecanlı anlatır-
dı rüyalarını, öyle kaptırırdı ki kendini 
yemeğini yemeyi unuttuğu da olurdu 
çoğu kez. Hayalleri yeterdi. Acaba der-
di, acaba koşturur muydu statlarda, olur 
muydu onun da şöyle çivili, şahane bir 
kramponu? 

Sıcacık bir sabah güneşi pencereden 
içeri süzülüyor, kuşlar birer birer kanat 
çırpıyordu 21 Temmuz sabahında. Er-
kenden uyanmış, koşturuyordu evin her 
odasında. Doğum günüydü nihayetinde. 
Yine annesi pastalar, börekler yapacak, 
mumlar yanıp üflenecek ve bütün aile 
o mutlu anlara şahit olacaktı. Bunları 
düşünürken yine sıcacık soba gerisin-
de süzülüp kalmıştı… Akşam karanlığı 
çökmüş, herkes teker teker salonda yeri-

ni almıştı. Bizim küçük canavar masanın 
ucunda annesinin elleri arasında gelen 
altı mumlu pastayı önüne gelene kadar 
izledi. O anı bekliyormuş ya. Gözlerini 
kapatıp ‘’futbolcu olmak’’ adlı duasını 
dileyip tek tek üfledi mumları. 

Hediyeleri de değildi aslında onu he-
yecanlandıran. Çocuk aklı ya, üflediği 
mumların kabul olunacak dua olduğu-
nu sanırdı. Herkes yeni yaş kutlaması 
dileğinde bulunurken anneannesinin 
uzattığı mavi bir kutuyla irkildi. Gözle-
ri büyüdü, kulakları dikleşti, iki üç kez 
yutkundu küçük boğazıyla. Evet! Çivili, 
şahane bir krampondu bu. Gri, kenarla-
rında birkaç şekil bulunan hayallerindeki 
krampon… Birçok hediye verildi kucağı-
na, birden fazla ayakkabı alabileceği pek 
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çok da harçlık. Fakat aklı da, hayali de 
elindeki mavi kutudaki krampondaydı. 

Her şeyi bırakıp ayağına giyindi, ya-
muk yumuk bağladığı bağcıklarına önce 
bir baktı ve yine oradan oraya koşmaya 
başladı sevinçle. Yatağına yattığında do-
kuzu gösteriyordu saat. Uyuyamıyor, he-
yecandan nefesi gidiyordu adeta. Oyun-
cak gibi başucuna koyduğu kramponunu 
sabah olsaydı da giyinseydi hemen. Köy-
de vuracağı her topuysa şimdiden tek tek 
planlamıştı kendince. Uzunca ömründe 
belki de unutamayacağı en anlamlı do-
ğum günüydü onun için. 

Yavaş yavaş büyüyordu. İlköğretim, 
ortaokul derken lisede düştü evinden 
uzak, kuytu bir köşeye. Kimseyle olmadı 
bir işi. Zarar da vermedi ne ailesine, ne 
de çevresinden kimseye. Kendi başının 
çaresine bakmayı, uzaktan da olsa aile-
sinin yanında durmayı bildi her zaman. 
Yaşı on sekizden küçük, kalbi kocaman 
bir gençti işte. Yaptığı tek bir iş vardı, 
futbol. Küçük bir kulüple anlaşmıştı. 
Her hafta sonu oradan oraya koşturuyor, 
bir harçlığı yediye bölüyor, yine de geri 
kalmıyordu hayal kurduğu futbol dün-
yasından. Ayağında oluşan yarayı maç 
öncesi sardırıp o acıyla doksan dakikayı 
koşuyor, küçük gelen kramponu ailesine 
bahsetmeden satarak yenisini alıyor, üç 
ya da beş kilometre demeden her yolu 

yürüyor asla ödün vermiyordu işinden. 
En önemlisi de bu ya bulunduğu camia-
da söz ettirebiliyordu adından. Bu güzel 
yıllar sonunda gelen sınav her şeyi alıp 
götürendi aslında. Ya bu deveyi güde-
cek, ya da bu diyardan gidecekti. Ha-
yalleri spor yolunda gidiyor, gerçeklerse 
tokat gibi yüzüne çarpıyordu. Ailesi bir 
memur olması yolunda baskı kurarken, 
kendi başına göğüs geremeyeceğini dü-
şündüğü hayalleriyle dolu defteri kısa 
süreliğine kapatıp, Karadeniz’den kalkan 
uçağa binerek Trakya’da indi. Oralarda 
kurduğu hayat da bir türlü vermedi aynı 
şansı. Okuluna başlamış, çevresini edin-
miş, hayatının tadını çıkarmaya başla-
mıştı bile. Kaybettiklerini görmüyor ak-
sine kazandım sanıyordu. 

Birkaç yılsonunda okulu bitmiş, bü-
tün neşesi uçup gitmiş, kısa süreliğine 
kapattığı hayalleriyle dolu defter, yavaş 
yavaş hatırına gelmeye başlamıştı. Araf-
ta kaldığı bir anda mesleğe başlamış 
buldu kendini. Hayatının yeşerdiği bir 
dönem olduğunu anladığı anda ise kü-
çük bir futbol kulübüne daha merhaba 
dedi. Küllerinden doğuyordu adeta. 

Mutluluğa açılan kapılar ardında ha-
yatının bir yerinde kanadı kırık da olsa o 
şimdi hayalleri peşinde koşan ve aile yadi-
gârını yürüten çalışkan bir şampiyon… ◆
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Funda Özsoy Erdoğan’ın Sana 
Yazdığım Bir Mektup Olsam kita-
bı iç içe geçmiş, çok katmanlı bir 

hikâye. Kendi hayatımızdan izlere de rast-
ladığımız, okuru kendine çeken ve merak 
unsurunun dipdiri olduğu bir kitap.  Ünlü 
yazarın mektup yazmaya niyetlenirken 
mektup okumaya başlaması, renk renk 
mektupların yer aldığı sepet, her insan ayrı 
bir hikâye ya da her hikâyeye yakışan bir 
insan… Elbette böylesine bir hikâye kolay 
yazılmıyor. Yazarın sırrı belki de “Unut-
mayın, her büyük yazarın içinde akan gür 
ırmaklar vardı.” (s. 17) cümlesinde gizli.

Üç kızın sınıf arkadaşı Salih’e yaptıkları 
şaka unutulacak gibi değil. Sonuna kadar 
okuyunca hiç kimsenin böyle bir şakaya 
yelteneceğini de sanmıyorum.

Tahsin Efendi ile Selvi’nin otobüsteki 

Hayrettin Durmuş / inceleme

Yazarın sırrı belki de “Unutmayın, her büyük yazarın içinde akan gür 
ırmaklar vardı.”  cümlesinde gizli.

DOKUNAKLI BİR HİKÂYEDOKUNAKLI BİR HİKÂYE
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karşılaşmalarının mezarlıkta sonlanacağı 
kimin aklına gelirdi? Hele “Genç kızın 
mermer beyazlığındaki pürüzsüz yüzü, 
sürmeli gözleri” (s. 63) akla geldikçe ölüm 
nasıl hatırlanırdı? Hatırlamasak da ölüm 
başucumuzda değil miydi? Bir an bakıştı-
ğımızı zannettiğimiz insanın biraz sonra 
ölebileceğini düşünerek hayatımıza “ince 
ayar” yapmamız gerektiğini ne güzel ha-
tırlatıyor bu hikâye.

 Hasan’la Narin’in insanı hüzne boğan 
mektuplaşmaları ve Meral’in katılmasıyla 
gerçekleşen ilginç son.  Hiç tanımadığınız 
bir kimseden mektup alsanız siz ne ya-
pardınız? Yazmak çoğu zaman insanı ra-
hatlatıp; içimizi kâğıda dökmemize vesile 
olmuyor mu? Sait Faik boşuna mı “Yaz-
masaydım deli olacaktım!” demişti yeni-
den yazmaya başlarken.

Ömründe hiç tavuk kızartması yemeyen 
bir çocuk ve ailesinin dramını okuyunca 
lokmalar boğazımızda düğümleniyor. 
Hepimiz hikâyedeki Fidan Hanım 

olmaya can atıyoruz. Yaşadığımız çağda 
etrafımızdan, komşularımızdan ne kadar 
da habersiz yaşıyoruz. Çoğaldıkça azalıyor, 
kalabalıklaştıkça yalnızlaşıyoruz. “Annem 
ve Diğer Kadın” hikâyesinde mutluluğun 
bir şartının da “iyi komşu” olduğunu ezber 
ediyoruz.

İbrahim’le Gül’ün nikâhı ve Deniz’in 
yürek yakan dramı.  “Renklerini, ışığını 
yitirmiş, seslere tutsak bir hayatın 
ortasında, sessizce içine büzülerek, 
büyümeyi bekleyecek çocuk…” (s. 137) 
Anneler öldükten sonra da çocuklarının 
her hareketini takip eder mi? Hikâyeyi 
okuyunca bun siz karar vereceksiniz.

Kitabın epigraf, darb-ı mesel ve şiirlerle 
süslenmesi hikâyeleri daha bir d/okunaklı 
hâle getirmiş. İnanıyorum ki bu hikâyeyi 
okuyanlar “Sefil” olmayacak, ömrünü boşa 
geçirmeyecektir.

Bir cümleyle özetlemem gerekirse Sana 
Yazdığım Bir Mektup Olsam  “Binbir Gece 
Masalları” tadında bir hikâye. ◆

◆  Funda Özsoy Erdoğan



29 NİS
AN-

MA
YIS 

 20
21

Uygar Özdemir’e, desteğin için

Aynaya baktığımda daima pul 
pul olup, güzün ağaçların dal-
larından kopup sokakları ko-

yumtırak bir turuncuya boyayan yapraklar 
gibi döküldüğünü fark ettim. Birkaç aydır 
neredeyse her sabah banyo aynasının kar-
şısına geçtiğimde kendimle ilgili fark etti-
ğim ilk detay buydu. İlk günler aynaya her 
baktığımda dehşete düşüyordum ama in-
san zamanla her şeye alışıyor. Ben de alış-
tım. Tabii bir doktora göründükten sonra.

Doktor hiçbir şeyim olmadığını söyle-
diğinde şaşırmıştım.

Nasıl olur, dedim tiz ve korku dolu bir 
sesle. “Bildiğiniz derim pul pul dökülüyor. 
Uyduruyor muyum yani?”

Hayır, dedi kadın kıkırdayarak kısaca 

ve yüzüme anlamlı bir şekilde bakarak ek-
ledi. “Sadece uykudan sonra sanrı görmüş 
olabilirsiniz. Normaldir. Çok mu geç yatı-
yorsunuz?”

Evet, yatıyordum. Yine de doktorun 
haksız olduğunu düşünüyordum hatta dü-
şünmenin de ötesinde biliyordum. Yapıla-
cak bir şey yoktu. Sanrı gördüğümü “kabul 
ederek” oradan ayrıldım ama ertesi sabah 
sürpriz(!) bir şekilde tekrar aynı şeyleri 
görünce sanrı olmadığını anladım. Dahası 
benim gördüklerimi kimse göremiyordu. 
Herkese göre pürüzsüz ve kadife gibi bir 
cilde sahiptim ama ben ne zaman bak-
sam cildimden deri parçaları birer birer 
koparak yerlere düşüyordu. Sabah yatak-
ta tane tane deri parçalarımı buluyordum. 
Cildimin durumunu anneme ilk söyle-
diğimde sağ elinin parmağını kısa kollu 

Emrecan Doğan / öykü

Şimdi ne yapacağım, diye sordum aynadaki aksime. 
Yanıtı o da bilmiyordu, ben de.

KENDİNİ YİTİRMEKKENDİNİ YİTİRMEK
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tişörtümün, o zamanlar kısa kollu tişört 
giyiyordum, açıkta bıraktığı koluma boylu 
boyunca sürdü.

E, hani? Hiçbir şey olmuyor, dedi bek-
lentisi karşılanmadığından hayal kırıklığı-
na uğrayarak.

Delirecek gibi oluyordum. Ne desem 
ne yapsam da bana inanmıyorlardı. İna-
nacak gibi de değillerdi. Bu yüzden on-
ları ikna etmeye çalışmayı bıraktım. Dö-
külen derimle, ona aldırmadan, işe gidip 
geldim. Özel okulda edebiyat öğretmen-
liği yapıyordum, atanamamıştım. Yakın 
zamanda da yüksek lisansa başlamıştım, 
işime ihtiyacım vardı. 

Ama bu Cumartesi sabahı derimin pul 
pul dökülmesi dışında ikinci bir detay 
daha fark ettim. Kusura bakmayın, her 
ne adar edebiyat öğretmeni olsam da 
anlatımım zayıftır, uzun yoldan ancak 
bugüne dönebildim. Fark ettiğim ikinci 
şey ise gözümün erimesiydi. Hayır, ikisi 
birden değil. Yalnızca sağdaki. Nasıl bir 
dehşetin tüm vücudumu kapladığını 
kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. Ya da 
edemezsiniz, eğer daha önce gözlerinizden 
biri erimediyse. Deliriyorum sandım. 
Sağ gözüm, ironik bir ifadeyle, gözümün 
önünde oldukça yavaş bir şekilde erir-
ken ben aynaya bakıyordum. Mükemmel 
bir dehşetti. Dört gün önce açık camdan 
eve giren ve çıkmamak için günlerdir inat 
eden sinek, eriyen gözümün olduğu taraf-
ta vızıldayıp duruyordu. 

“Acaba kokusuna mı geldi?” gibi kor-
kunç bir soru birdenbire zihnime çakılınca 
tüylerim diken diken oldu. 

Elimi sallayarak sineği kovdum, sonra 
hıncımı alamayıp birdenbire hırslanıver-
dim. Deli gibi peşinden koşarak hava-
yı alkışlıyordum. Hayvan da seri şekilde 
kaçıyordu. Nihayet perdeye konduğunda 
şiddetli bir gümlemeyle elimi üstüne in-
dirdim. Dümdüz olmuştu, iğrenerek ona 
baktıktan sonra mutfakta getirdiğim bir 
peçeteyle onu alıp balkondaki çöp poşe-
tine attım. 

Sonra hiçbir şey olmamışçasına ayna-
nın karşısına döndüm. Gözüm eriyen hâ-
liyle hâlâ oradaydı ve göz yuvamın kena-
rından akıyordu. 

Şimdi ne yapacağım, diye sordum ay-
nadaki aksime. Yanıtı o da bilmiyordu, 
ben de. Pencereleri kapalı yatak odamda 
havasızlıktan boğulacakken derin bir ne-
fes çektim. Bir anda kafama dank etti o 
zaman; aslında nefes alıp vermeden yaşa-
yabiliyordum. Yataktan kalkalı çok olma-
mıştı ama ilk defa nefes alıyordum. 

Bunun üzerine bir test etmeye karar 
verdim kendi kendime. Akşama kadar ne-
fes alışverişime dikkat edecektim. Bunun 
zor hatta neredeyse imkânsız olduğunu 
biliyorum, yine de birkaç dakikalığına bile 
olsa denemek istedim. Bilirsiniz, soluk 
alıp vermek bilinçsiz bir eylemdir. Eğer 
bilinçli bir şekilde nefes alırsanız, bir kere 
bile olsa beyninizin odak noktasını başka 



31 NİS
AN-

MA
YIS 

 20
21

yere çevirinceye kadar sürekli nefes alıp 
vermeniz gerekir, bilinçli olarak ve kendi-
niz ayrıdan bir efor harcayarak. Peki, şu an 
neden deniyorsunuz?

Bu yüzden gün içinde işlerimizle meş-
gul olurken nefes alıp verdiğimizi fark 
edemeyiz. Beş on dakika kadar denedi-
ğimde bunun mümkün olduğunu gör-
düm. Yani nefessiz kalabildiğimi, soluma 
ihtiyacı hissetmiyordum. Sessizce oturup 
boş gözlerle etrafa bakındım, korkunçtu. 
Derim dökülüyordu, gözün akıyor, sıvısı-
nın etrafında sinekler uçuyordu. Nefes al-
madığımda uzun bir maraton koşmuş gibi 
hızlı hızlı nefes alıp vermiyor, hatta hiç 
soluma ihtiyacı hissedemiyordum.

Sanırım ben ölmüştüm. Yatağımın 
ucunda otururken bu düşünceyle birlikte 
kahkaha attım. O kadar şiddetli ve gürül-
tülü gülüyordum ki alt kattan süpürgeyle 
zeminime, onların tavanı oluyor, vurulun-
ca bile bunu ancak fark edebildim. Gülme 
krizim geldiği gibi aniden kesilivermişti. 
Delilik vehmi aniden üstüme çökerken 
ben de buna inanıyordum. 

Bir ölüysem çevremdekiler beni nasıl 
görüyor, der demez hızla üstümü giyinip 
dışarı çıktım. Bugün kimse beni görme-
mişti, belki de görünmemem bugün baş-
lamıştı. Dördüncü katta oturuyordum. 
Hemen üçüncü kata inip az önce zemini-
me, onların tavanına, vuran alt kat kom-
şumun ziline bastım. Burası eski bir usul 
bir apartmandı, her katta tek daire vardı. 

Şimdiki apartmanlarda her kata çift daire 
düşüyor. Kapıyı evin hanımı olan Nuran 
hanımın açmasını beklerken evin ergen 
ve biyolojik bir şansı olarak sadece alnı 
sivilcelerle dolu olan oğlu açtı. Beni gö-
rür görmez de yanakları allandı. Tuhaf bir 
utangaçlığı vardı. 

Beni görebiliyor musun, gibi saçma sa-
pan bir sorduğumda bile yüzüme boş boş 
bakarak birkaç saniye düşündü. Herhâlde 
sorumun ciddi olup olmadığını anlamaya 
çalışıyordu, sorumun ciddi olduğunu an-
layınca başını “Evet.” anlamında salladı. 
Konuşamayacak kadar kızarmıştı. 

Olumlu yanıt alınca koşarak merdi-
venlerden inip sokağa çıktım. Demek ki 
herkes beni görebiliyordu, sokaktan ge-
çen insanlara da dikkat ettim. Gerçekten 
de beni görüyorlar ve bana tuhaf tuhaf 
bakıyorlardı. Yine de bu ölü olmadığım 
anlamına gelmiyordu çünkü pekâlâ zom-
bi olabilirdim. Ölüp de dirilmiş olabilir-
dim. Bu müthiş bir şeydi. Acaba ne kadar 
dayanıklıydım? Bir parçam da bu olanlara 
inanamıyordu ama aklım bu olan biteni 
alıyordu. Ben ölmüştüm ve şimdi de bir 
daha ölemeyeceğim için ölümsüzdüm. 
Bu harikaydı ama şimdi ne yapmam ge-
rektiğini bilmiyordum. Derken, evimizin 
karşısında bir aya yakındır devam eden 
inşaatı fark ettim, çok yükselmişlerdi. 
Benim katı geçmişlerdi neredeyse, o an 
aklıma yeni edindiğim ölümsüzlüğümü 
burada denemek geldi. 
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Bir kere bu inşaattan atlayıp ölmezsem 
bir daha asla merdiven inmeme gerek kal-
mayacaktı. Penceremi açıp atladığım gibi 
aşağıda olacaktım ya da kapıdan çıkıp 
apartman boşluğuna kendimi bıraktığım 
gibi zemin katta olacaktım. İkincisi daha 
mantıklıydı, evin penceresini açık bırakıp 
bir yere gidemezdim. Hırsız girebilirdi. 
Bugün cumartesi olduğundan inşaat boş-
tu, sanırım 1’e kadar çalışıp çıkmışlardı. 
Girilmez tabelasına aldırmaksızın inşaata 
girip, katlar arasına yaptıkları, beton hâliy-
le duran sarmal merdiveni çıkarak en üst 
kata kadar gittim. 

Cumartesi olmasına rağmen sokak pek 
bir boştu. Ölümsüzlüğümün ilk dene-

mesinin böylesine seyircisiz kalması beni 
üzmüştü. Üst katta rüzgâr epey keskindi, 
sanki aşağısı böyle değildi. Biraz üşüdü-
ğüm için çarçabuk aşağı inmek istedim. 
Bu yüzden elimi çabuk tutarak binanın 
üstünde, geriye çekildim ve aniden koş-
maya başlayıp kendimi boşluğa bıraktım. 
Ben düşerken rüzgâr her saniyede farklı 
bir şiddette yüzümü yalıyordu. Anlıyor-
dum ki katlar arasında farklı şiddetlerdey-
di. Hızla düşüyordum ve birkaç salisem 
daha kalmıştım. Bütün bu düşünceler bu 
saliseler içinde aklımdan geçiyordu. 

Ve düştüm, son hissettiğim saçlarımın 
arasından asfalta yayılan kandı. ◆
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Tahirü’l-Mevlevi’nin, Kazanlı 
Şeyh Murad Remzi’nin Tel-
fikü’l-Ahbâr ve Telkîhü’l-Âsâr 

adlı eserinin Türklere dair olan bölüm-
lerini tercüme ettiği Kazan, Bulgar ve 
Tatar Tarihi ile Defter 1 ve Defter 2 adlı 
çalışmaları, Eda Tanuğur tarafından La-
tin harflerine aktarılarak neşredildi. Ta-
nuğur’un yüksek lisans tezine dayanan 
bu çalışma Kazan, Bulgar ve Tatar Ta-
rihi: Telf îkü’l-Ahbâr ve Telkîhü’l-Âsâr 
f î Vakâyi’i Kazan ve Bulgâr ve Mülû-
ki’t-Tatar Adlı Eserin Latinizesi adıyla 
Ötüken Neşriyat’tan çıktı.

Kitabın birinci bölümünde Tahi-
rü’l-Mevlevi’nin yapmış olduğu tercüme 
hakkında bir değerlendirme yer alıyor.  
Bununla birlikte eserin neden Tahi-
rü’l-Mevlevi tarafından çevrildiği ifade 

edilmişti. “Mensubiyetiyle müftehir bu-
lunduğu” Türklüğe dair bir eser tercü-
me etmek isteyen Tahirü’l-Mevlevi’nin 
bunun için “Türk tarafından yazılmış 
ciddi bir eser” tercih ettiği burada kendi 
sözleriyle aktarılmış. Şeyh Murad Rem-
zi’nin Arapça aslından yaptığı tercüme-
de Tahirü’l-Mevlevi, Farsça beyitleri 
açıklamak, şahıs ve coğrafya isimlerinin 
yazılışları hakkında çeşitli kaynaklardan 
bilgi aktarmak, metin içerisinde belirli 
konular hakkında kitabın ilgili bölüm-
lerine atıf yapmak ve Murad Remzi’nin 
değinmediği bazı hususları açıklamak 
gibi eklemelerde bulunmuştur.

“Tahirü’l-Mevlevi’nin Hayatı” adlı 
ikinci bölüm ve “Şeyh Muhammed Mu-
rad Remzi el-Kazanî el-Mekkî’nin Ha-
yatı” adlı üçüncü bölüm, yazar ve tercü-

Ufuk Aykol / inceleme

Kazan, Bulgar ve Tatar Tarihi, Deşt-i Kıpçak tarihinin 
Arap coğrafyasında malum olması için bu dille yazılmış bir 
eser olarak Kıpçak tarih yazımı geleneği de gösteriyor.

KAZAN, BULGAR KAZAN, BULGAR 
VE TATAR TARİHİVE TATAR TARİHİ
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manın hayatlarını anlatmaktadır. Burada 

biyografilerinin yanı sıra diğer eserleri 

hakkında bilgiler ve genel itibariyle dü-

şünce dünyaları açıklanmış. Zeki Velidi 
Togan’ın babasının ve dayısının yakın 
arkadaşlarından olan Murad Remzî ese-
rini şu sebeple Arapça olarak kaleme al-
mış: “Rusların, biz Türk ve İslam ahalisi-
ne ve memleketine yaptıkları ve yapmakta 
oldukları zulmü umum alem-i İslam’a bil-
dirmek için iki ciltten ibaret olan Türk ve 
Tatar tarihini Arapça yazarak neşre mu-
vaffak oldum.” (s. 142-143). Bu açıkla-
madan da tahmin edileceği üzere eseri 
Rus sansüründen geçememişti.

Dördüncü ve son bölüm olan “Kazan, 
Bulgar ve Tatar Tarihi, Defter 1 ve Def-
ter 2’nin Latinizesi”, Kazanlı Şeyh Mu-
rad Remzî’nin eserinin Tahirü’l-Mev-
levi tarafından yapılmış tercümesinin 
transkripsiyonudur. Sonuç bölümünde 
transkripsiyon metnin özeti anlatılmak-
ta ancak bir sonuca varılmamakta ya da 
çıkarımda bulunulmaktadır. ◆
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Hatice Aynur’un yayına ha-
zırlamış olduğu Gölgelenen 
Sultan, Unutulan Yıllar: I. 

Mahmûd ve Dönemi (1730-1754) adlı iki 
ciltlik akademik derleme çalışması Ara-
lık 2020 tarihinde Dergâh Yayınları ta-
rafından neşredildi. Bu iki ciltlik çalışma 
26-27 Eylül 2014 tarihinde “Lalenin ve 
İsyanın Gölgelediği Yıllar: I. Mahmûd ve 
Dönemi (1730-1754)” adlı sempozyum-
da sunulan bildirilere dayanmaktadır.

Bu iki ciltlik çalışma, “I. Mahmûd’a 
Dair”, “Saray ve Toplum”, “Kütüphane-
ler ve Kitaplar” ve “Mimarî Dönüşümler” 
adlı dört ana bölüm ile birlikte “I. Mah-
mûd Dönemi Kronolojisi: 2 Ekim 1730-
14 Aralık 1754 (19 Rebîülevvel 1143-28 
Safer 1168)”, “I. Mahmûd Döneminde 
Kaleme Alınan Eserlerin Açıklamalı 

Mehmet Menderes / inceleme

Bugüne dek alışılagelmiş siyasi tarih yazımındaki padişah 
biyografilerinin aksine bu çalışma “Saray ve Toplum” başlığı 
altında sosyal ve edebî hayata da ışık tutuyor.

GÖLGELENEN SULTAN, UNUTULAN YILLAR GÖLGELENEN SULTAN, UNUTULAN YILLAR 

I. MAHMUD VE DÖNEMİI. MAHMUD VE DÖNEMİ
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Kronolojik Dökümü” ve “Sultan I. 
Mahmûd’un Cülûsuna (1143/1730) 
Yazılmış Şiirler II: Döküm” başlıklı 
kısımlardan oluşan “Ekler” bölümünden 
oluşmaktadır. Bu ana bölümler ve ekler-
le birlikte Sultan I. Mahmûd’un bir pa-
dişah olarak portresi ve dönemi tarihsel 
olarak bir arada incelenmektedir.

18. yüzyılın ilk yarısında, 1730 sene-
sindeki Patrona Halil İsyanı’nın akabin-
de tahta çıkan Sultan I. Mahmud yak-
laşık çeyrek asır tahtta kaldıktan sonra 
1754 senesinde vefat etmişti. Osmanlı 
tarihinde uzun bir hükümdarlık devri ol-
masına karşın bu zamana Sultan I. Mah-
mud hakkındaki araştırmalar oldukça sı-
nırlı kalmıştı. Bu çalışma padişahın şahsî 
hayatını çeşitli yönlerden ele alırken dö-
nemini farklı perspektiflerden anlatarak 
bu alandaki eksikliği doldurmaya çalışı-

yor. Nitekim bu amaçla 2014’te yapılmış 
olan “Lalenin ve İsyanın Gölgelediği 
Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-
1754)” sempozyum bildirilerinin neşre-
dilmesiyle Osmanlı Devleti’nin 18. asır 
tarih yazımına önemli bir katkı sunuyor.

Bugüne dek alışılagelmiş siyasi tarih 
yazımındaki padişah biyografilerinin ak-
sine bu çalışma “Saray ve Toplum” başlı-
ğı altında sosyal ve edebî hayata da ışık 
tutuyor. Sultan I. Mahmud dönemindeki 
Boğaziçi eğlenceleri, fasıl mecmuaları, 
çalgılar ve edebî hayata dair renkli bir 
dünya da bu çalışmanın sayfalarında gö-
rülüyor. Yine bu dönemde Ayasofya Kü-
tüphanesi başta olmak üzere başkentteki 
kütüphanelerin ahvali ve matbaacılıkla 
birlikte hat sanatı görsel örnekleriyle 
okuyucuya sunuluyor. ◆
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Ayarsız adam! Sabahın köründe ola-
ğanüstü bir hâl varmış gibi merdivenler-
de bağırıp yüreğimi ağzıma getirmişti. 
Yatağımdan nasıl kalktığım bir muam-
maydı, zaten yorgunluktan uykuya zor 
dalmıştım. Koskoca apartmanı içindeki-
lerle birlikte sanki omuzlarımın üzerinde 
taşıyordum. Bunlar yetmezmiş gibi o sar-
hoş zibidi sanki beynimin içinde çığlıklar 
atıyor, bütün iyi düşüncelerimin üzeri-
ne çarşaf gibi kusuyor, tüm hücrelerime 
Orta Çağ’dan kalma veba gibi yayılıyor-
du. Sağ ve sol lobumun üzerinde sendele-
ye sendeleye yürüyor, kimi zaman düşüp 
tekrar kalkıyor, kulak zarıma bir matkap 
ucu dayamak suretiyle dışarı çıkmaya, ya-
tak odama girmeye çabalıyordu. Bir siv-
risineği kovar gibi elimle onu kulağımın 
çevresinden uzaklaştırmaya çalışıyordum. 

Ne kadar boşunaydı… O içerideydi. 

Gözlerimi kapının merceğine daya-
dığımda -ki hiçbir düşmandan korkup 
bu eylemi daha önce gerçekleştirme-
miş olan ben-deliğin etrafının ne kadar 
kireçlenmiş olduğunu gördüm. Bu evi 
adam etmek mümkün değildi. Yaşamının 
sonlarına gelen bir ihtiyar gibiydi. Du-
var kolonlarından kapı koluna varıncaya 
kadar her tarafı yıkık dökük, pis ve es-
kiydi. Bu sarhoş da böyleydi. Niye bura-
ya gelmek zorunda kalmıştık ki? Neden 
buna mecburduk? Hangi akıntıya kapılıp 
buraya sürüklenmiştik? Bunu sorgulayıp 
duruyordum. Kafamın içinde birbirini 
takip eden hatta bir süre sonra birbirini 
kovalayan binlerce soru vardı. Hiçbirine 
cevap bulamıyordum.

Kapımın önünde başarısız bir sarhoş 

Fatma Zehra Söğüt 

Ahmet Oğuzhan Balcı / tefrika

Dudaklarının arasından çıkan duman havaya karanlık bir ruh gibi 
yayılıyor. Silinmeye yüz tutmuş hangi bulanık anıyı tutup çıkarıyorsun? 

KAPIKAPI
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parodisi oynanıyordu. Düşük bütçeli ve 
vasat bir prodüksiyondu. Ömrümde izle-
diğim en berbat sarhoş tiplemesi bu ol-
malıydı. “Sipinoza ne demiş, sipinoza ne 
demiş?”  Ne saçmalıyorsun be adam! Ağ-
zına yapışmış bu üç kelimeyi bıkmadan 
yineliyordu. Bu yaşına kadar yalnızca bu 
üç kelimeyi öğrenmiş, koca kafasındaki 
beyni sadece bu üç kelimeyle meşgul ol-
muştu sanki. Aniden sessizleşti, kendine 
bir ayar vermişti. Mercekten onu izleyen 
gözlerimi görüyormuşçasına birden si-
per aldı. Temkinli bir şekilde bana doğ-
ru yaklaştı, bir yanım sanki arada çelik 
kapı yokmuşçasına ürküyordu buna rağ-
men ayaklarım bir adım dahi geri gide-
miyordu. O ise avını kaçırmak isteme-
yen, vahşi bir hayvan gibi etrafı kolaçan 
ediyordu. Bir anda yere doğru eğildi iki 
büklüm oldu, düştü, bayıldı, hatta ölmüş 
bile olabilirdi. Nefesimi tutup birkaç sa-
niye bekledim -Birkaç saniye mi? Belki 
birkaç yüzyıl- Bu apartmana taşınmakla 
büyük bir hata yaptığımızı o an anladım 
ve ayakkabılarımızı kapının önüne bıra-
karak, ikinci bir hata yapmıştım. Ne yap-
mıştı, Allah bilir… Belki ayakkabılarımı-
za kusmuştu, belki tükürmüştü, elindeki 
şişenin dibindeki içkiyi ayakkabılarımıza 
dökmüştü. Belki hem sarhoş, hem hırsız-
dı. Ayakkabılarımızı alıp kaçacaktı. Ne 
büyük aptaldım…

Kapıyı açıp ciğerlerimden gelen taz-
yikle bağırmalıydım, ezmeliydim, alay 

etmeliydim onunla, daha da çaresiz bı-
rakmalıydım onu, ötekileştirmeliydim. 
Şikâyetçi olmalıydım, tüm mahalleyi 
ayağa kaldırmalıydım. Siren sesi maka-
mından çığlıklar atmalıydım. Ama yap-
madım. Neden yapmadım? Bilmiyorum. 
Korkmuştum, içimden gelmiyordu, iyi 
hissetmiyordum, hevessizdim, hastay-
dım, yeni taşınmıştım, kadındım, kork-
muştum, bilmiyorum, korkmuştum. 

Tekrar merceğin dibine kadar yaklaş-
tı. Yaklaştıkça büyüyor büyüyor, holivud 
sinemalarındaki devler gibi oluyordu. 
Onu gözlediğimin farkındaydı sanki. Bir 
süre sonra yalnızca dudaklarını görebi-
liyordum, o kadar yakındı ki sıcak solu-
ğunu göz bebeklerimde hissediyordum. 
Bu çelik kapıya rağmen kendi nefesiyle 
birleşen iğrenç içki kokusunu dahi du-
yuyordum. Alaycı bir şekilde gülümse-
di, gülüşü o kadar yamuk ve çirkindi ki. 
Sipinoza ne demiş, dedi ve bir kahkaha 
patlattı. O kadar gürültülü ve neşeli bir 
kahkahaydı ki bu, gülmek diye bir terim, 
bir kavram, bir olgu hiç var olmamış ol-
saydı buna gülmek derdim, hunharca 
gülmek… İsyan denen bir kelime hiçbir 
sözlükte yer edinmeseydi, ifadeler yeter-
siz kalsaydı onu anlatmakta, İ harfinden 
sonra koca bir boşluk bırakılıp, J harfi 
ile devam ediliyor olsaydı bile, evet, ben 
buna yine de “isyan” derdim.

Bütün dikkatimi ona vermişken bir-
den mutfaktan gelen üçüncü -üç müydü- 
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dünya harbinin seslerini işittim. Askerler 
mevzilerine çekilmişlerdi. Babam da on-
lara üstgeçitte, otomobillerin önüne ko-
nulduğunda seyahatlerinde onlara yoldaş 
olacak, onları onaylayacak kafa sallayan 
oyuncak köpeklerden satıyordu -ve en-
vai çeşit dandik, peluş oyuncaklardan-.  
Almak istemeyen askerleri kurşuna dizi-
yordu. Babam onlara hiç acımıyordu. Ak-
şama kadar bu oyuncakları satması gere-
kiyordu yoksa eve geldiğinde annemden 
iyi bir azar işitirdi. Onun gazabına maruz 
kalır, gece boyu süren şiddetli bağrışma-
lara neden olurdu. Evet, bu ona göre yasal 
olarak ilan edilmişti. Ateşkes bir ihtimal 
bile değildi.

Koşar adımlarla mutfağa gittim. “Gü-
naydın ciddi kalem! Büyük düşünür!” 
Yine ortalığı birbirine katmışsın. Kah-
valtı hazırlamak senin neyine? Peluş 
oyuncak satmaya benzemez bu iş, ciddi 
bir iştir.

- Günaydın baba.

  Bugün yine tersinden kalkmışsın bel-
li. Bütün o debdebe ve ihtişamınla her za-
manki kasvetin üstünde. Herkesin senden 
uzak olduğu içine gömülmüşsün. Bugün 
öfken yine her şeyden üstün gelecek, ne 
yapacaksan körü körüne yapacaksın değil 
mi baba? Deri, sert tabanlı, ayaklarından 
bile ağır terliklerini giymişsin. Sahi zor 
olmuyor mu onları taşımak? Pijamaların 
hala üzerinde. Rüyanda tütün bahçele-
rinde çalışırken görmüş olmalısın kendi-

ni ki uyanır uyanmaz tombul ve babacan 
ellerinle sardığın sigaranın dumanıyla 
dolduruyorsun ciğerlerini. Nereden an-
ladım değil mi? Kül tablasının bir diğer 
işlevi de muazzam bir kanıt olmasıdır.

Bütün dünyanın kahrını omuzlarında 
taşır gibi yorgunsun. Gözlerinden belli. 
Bir yandan da acıların verdiği haz var yü-
zünde. Hayatın ebedi acılarla donatılmış. 
Dudaklarının arasından çıkan duman 
havaya karanlık bir ruh gibi yayılıyor. Si-
linmeye yüz tutmuş hangi bulanık anı-
yı tutup çıkarıyorsun? İçinden kim bilir 
kimlere sövüyorsun? Hangi askerinle tar-
tıştın? Kafa sallayan köpeklerden hangisi 
kırdı kalbini?

Yeterince kazanamadığın için mi üz-
günsün? Bizi hiç memnun edemediğin 
için mi? Annemin seni hiçbir zaman 
sevmediğini bildiğin için mi? Son veli 
toplantıma geldiğinde, üstelik onca işi-
nin arasında, işe yaramaz bir çocuğun 
olduğunu öğrendiğin için mi? Cuma 
çıkışında yeni ayakkabılarını kaptırdı-
ğın için mi? Dur, hayır! Nasıl da tahmin 
edemem. Tabi ya! Hak ettiğin saygınlığa 
kavuşamadığın için. Doğru baba, sana ne 
kadar acısam az gelir. Üstelik on yedi ya-
şında avare bir kızla bir başına bırakıldın, 
birlikteyiz ama sen yalnızsın. Üst geçitte 
oyuncak satan bir adam kadar yalnız. 

Bir üst geçit kadar bile olamadın? 
Bir üst geçit kadar işe yarayamadın bu 
hayatta! Ne olacaktı? Ne bekliyordun?  
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İnsanların seni gördüklerinde ceketini 
iliklemelerini, yalandan eğilip seni se-
lamlamalarını, seninle konuşurken ha-
tayla yüzüne tükürmekten çekinmeleri-
ni mi? Benden ne bekledin? Ömrümün 
sonuna kadar seninle birlikte yaşamamı 
mı? Dişlerimi sıkıp senin öleceğin güne 
kadar takvim karıştırmamı mı? 

Balkon kapısının kolunu indirdiğinde 
o gıcırtı sesine tahammül edemiyorum, 
sonra içeriye soğuk gelmesin diye kapıyı 
örterken sanki içinde başka bir kapıyı ör-
ter gibi, sanki annemden önce, herkesten 
önce içinde bambaşka kapıları örter gibi 
örtüyorsun, bu sese tahammül edemiyo-
rum. Dünyanın bütün kötü seslerini şu 
an hemen burada hiç itirazsız saatlerce 
dinleyebilirim. Ama bu ses, senin elle-
rinle tutup açtığın, sana karşı annemin 
ellerinden daha merhametli olan, kapı 
kolundan çıkan bu sese tahammül ede-
miyorum işte. Gözlerinin altı morarmış, 
uykunu alamamışsın. Acaba sana eziyet 
eden hangi ızdıraplı rüya seni uyutma-
dı, çaresizce kıvrandırdı? Neyin vicdan 
azabını yaşadın, beni büyütememenin 
mi? Hiç sanmam. Bir oyuncak daha sa-
tabilmek için beni harcarsın, biliyorum. 
Kızma bana, ben sana kızmıyorum, hem 
de hiç.

Ciğerlerinden derin horultularla, et-
rafa tükürükler saçarak öksürüyorsun, bu 
sese de tahammül edemiyorum. Sonra 
hiç uğramadığın hâlde günün yirmi dört 

saati Eminönü alt geçit gibi kokuyorsun, 
bu kokuya da tahammül edemiyorum. 
Beni de kendin gibi yapayalnız bırakışın 
var bi’ de… Bu acıya da tahammül ede-
miyorum baba.

Masanın üzerine dolaptan çıkardı-
ğın birkaç kahvaltılığı yerleştirmişsin. 
Altına ise o kasvetli muşambayı sermiş-
sin. Bütün karanlıkları içinde barındıran 
-tıpkı senin gibi- o muşambayı. Defa-
larca kaldırdım onu buradan. Görmek 
istemediğimi söyledim. Bunun üzerinde 
yemek yemenin benim için ölüm oldu-
ğunu söyledim. Biliyorsun, bilerek yapı-
yorsun. Muşambayı gözüme soka soka 
buraya koydun ya, bir kez daha taşlardan 
bile daha sert olduğunu kanıtladın bana. 
Sandalyeyi çektin oturdun. Tam karşıma 
oturdun. Dağlar cesametinle duruyorsun 
–üzücü, sadece benim gözümde bu kadar 
büyük bir adamsın-. 

Gazeteni eline aldın. Aman ne umu-
runda ya dünya… Senin bu dünyayla ne 
işin olur? Neye bakıyorsun, sigara fiyat-
larına gelen zamlara mı? Oysa ki sen son 
paket sigaranı içtiğinde sigara fiyatı beş 
buçuk liradan yedi liraya yükselmişti. De-
virmiştin gözlerini, bu mereti bırakma-
yı en son o zaman geçirmiştin aklından 
-planlar kurmuş, para hesapları yapmış-
tın- ama bırakamamıştın. Beceremediğin 
şeylerden yalnızca biriydi bu. Yumurta 
pişirmişsin, yine ayarını tutturamamış-
sın. Bunu da yapamamışsın baba. Sonra 
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başka neyi yapamamışsın biliyor musun? 
Odamdaki ampulün kesik kesik yandığı-
nı söylediğimde gelip bir kontrol edeme-
mişsin, dokuz yaşındayken mahalledeki 
çocuklarla kavga ettiğimde gelip arkam-
da duramamışsın -dimdik, baba gibi- iş-
leri büyütüp kocaman bir oyuncak fabri-
kası açamamışsın, şu izbe pencereye çıkıp 
ulusa seslenememişsin, tek bir kararının 
bile arkasında durup, şu köpekler gibi ba-
şını sallayamamışsın… 

- Bir şeyler yesene

- Hayır, yemeyeceğim. Zeytin sevme-
diğimi bilmiyor musun? 

Bilerek yapıyorsun baba. Bu hunhar 
ciddiyeti bilerek gösteriyorsun. Sana se-
nin yanında bile güvenmiyorum. Ara-
mızdaki sevgi bağını tümden yitirdik. 
Biliyorum sen de ben de kendi kabuk-
larımıza çekildik. O kabukların içinde 
herkesten uzak hatta kendimizden bile 
uzak yaşıyoruz. Biz, koskoca dünyada iki 
büyük tükenmişiz. Bundan sonra şahit 
olduğumuz şeyler kolay kolay bizi kendi-
sine kaptıramaz. Rahat olalım artık. 

Belki de beni, benim idrak edemeye-
ceğim bir samimiyetle sevmeye çalışmış 
olabilirsin. Futbol maçlarını sevdiğin gibi, 
yüzümü her güldürdüğünde skor tablona 
bir puan daha yazabilirdin, coşkuyla kol-
larını iki yana açıp tribünleri selamlaya-
bilir, beni karşında gördüğünde gözlerini 
kırpıp “İşte, benim kızım!” diyebilirdin. 
Vurduğun bütün toplar auta çıktı. Sen de 

yenilgiyi kabullenemedin.  Bu kez beni 
yenmek istedin.  Benim küçücük guru-
rum bunları taşıyamadı. Sana karşı bü-
yük bir yenilgi yaşadım. Bu yenilgiyi ne 
Colleziumlardaki gladyatörlerin, ne de 
ihtişamlı imparatorların -mesela Büyük 
İskender’in- yenilgileriyle karşılaştırabi-
lirsin. Senin galibiyetin kendi çocuğuna 
karşı insafsız bir galibiyet.

İyi ki tekrar kaldırdın gazeteyi. Bu 
sabah senin gibi benim de pek keyfim 
yok. Sarhoş zibidi, olan keyfimi de ka-
çırdı. Birbirimizi ne kadar az görürsek 
o kadar kardayız demektir. Kötü de olsa 
duygularımızı birbirimize karşı tüket-
miş olmayız. Mümkünse gün boyu öyle 
tut gazeteyi. Hatta arkanı duvara yasla, 
gazeteyi kaldır ve öylece dur. İkisinin 
arasında sıkışıp kal. Ben uyuyana, ruhu-
mu geçici süreliğine teslim edene kadar 
bekle. Sonra kalkar sen de kalan işlerini 
yaparsın. Ne yapıyorsun ki sanki? Bütün 
gün ya sigara sarıyor ya da gazete oku-
yorsun. Bozulan, kırılan, kendi kaderine 
bıraktığın oyuncaklarınla niye ilgilen-
miyorsun, salondaki dolabın alt çekme-
cesini tamamen onlara ayırmıştın. Yok-
sa o günlerin sana yaşattıklarını tekrar 
yaşayacağından mı korkuyorsun. Yapma 
baba! Bitti o günler sen de ben de acıya 
duyarsızız artık.

- Dur kızım ben toplarım sofrayı.

Dur baba. Sofra kurmak gibi toplamak 
da ciddi bir iştir. Tahta kasaların üzerine 
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beyaz bir örtü örtüp oyuncakları titizce 
dizmekle, sofra kurmak ve toplamak çok 
farklı şeylerdir.

- Ben toplarım.

Bu gariban masaya da acıyorum. Yıl-
lardır yaşadığımız her şeyi o da yaşıyor. 
Zaten hâlinden belli artık dayanamıyor. 
Üzerindeki cila annemin söylenmele-
rinden çatlak çatlak olmuş. Hele akşam 
yemeklerindeki soğuk muhabbetler, duy-
gusuzca günün nasıl geçtiler, kızım sen 
nasılsın demeler, aylık para hesapları, 
kavgalar… Kolay değil hepsine şahit ol-
mak. Ayakları gönyelerini kaybetmiş ya-
muk yumuk, zor duruyor. O kadar şeyin 
üzerine bir de kahvaltılıktan sebze mey-
veye, tabak çanağa kadar bir dünya şey 
taşıyor üzerinde. Şimdi kırılsa üzerinde-
kilerle beraber, kapaklansa yere, hak veri-
rim ona, kızmam hiç. 

Hatırlıyor musun baba? Sanırım ekim 
ayıydı. Kiramızı ödeyememiştik. Annem 
kalabalık duygularla yürümüştü üstüne. 
Nefret, kin ve çokça öfke. O seni seviyor 
muydu bilmiyorum. Ama sen onun için, 
bizim için yaşıyor olmaktan yorgundun. 
Annem elindeki siyah naylon poşeti çe-
kiştirip yere attı. İçinden oyuncak kö-
peklerin birer birer dökülüverdi. Hepsi 
mahzunca yüzümüze bakıyordu. Sene-
ler öncesinde tekrar tekrar aynı sahneyi 
yaşadığımızda dizlerimin üzerine çö-
ker, sizin kavganız sonlanıncaya kadar 
köpeklerle oynardım. Sonunda annem 

hüngür hüngür ağlardı. Seninle evlendiği 
için kahrolurdu, aslında her gece yatağı-
na yatıp gözünü yumduğunda, her sabah 
temizliğe gitmek için uyandığında, başı-
mı her okşadığında, odasına kapanıp seni 
kapının arkasında bıraktığı her dakika-
da… Annem hep kahrolurdu. O zaman-
lar senin önemsemediğini düşünürdüm. 
Balkona gider, sigaranı yakardın. Yine 
balkona giderdin. Annem kızardı çünkü. 
Az evvel gözyaşları içinde bıraktığın, beş 
kuruş fazla kazanamıyorsun diye kah-
rettiğin kadın üzülür, kızar diye sigaranı 
balkonda yakardın. Ama o son kavgada… 
Ekim… Hayır, kasım. İşte o zaman olan 
o son kavgada baba, anladım ki sen de 
kahrolabilirmişsin. 

Kahrolmak nedir?  Annem her kav-
gasını öyle bitirirdi. “Kahrolası adam!” 
Kahrolmak, yok olmakmış baba. Annem 
hiçbir kahroluşunda yok olmamıştı.

Çattttt! Kahrolası kapıcı. Ne zamana 
kadar sürecek bu? Apartman kapısının 
önüne bir taş koymak çok mu zor geliyor 
anlamıyorum. Ya da çatıya giden kapının 
önüne bir tahta çakmak. Cereyan yapıyor 
diyorum. “Çatttt!” O dış kapı sanki her 
seferinde benim suratıma çarpıyor. O dış 
kapı ve senin bu suskunluğun. Beni hep 
kapının arkasında bırakan bu suskunlu-
ğun… Cereyanda kalan çocukluğumu bir 
çelik kapı gibi suratıma çarpıyor.

“Sana katlanamıyorum baba.”  ◆


