


Sevgili Genç Sanat okuyucuları,

İlk sayının getirdiği heyecanın bizlerden taşıp

sizlere ulaştığını görmek, bizi ziyadesiyle mutlu

etti. Dergimiz, beklentilerimizi aşarak bin okuyucu

sayısını geçmiş bulunmakta. Öncelikle bu yoğun

ilgi ve alakanız için sizlere teşekkür ederiz. 

Derginin bu ayki sayısında Anadolu’nun pek

çok farklı yerinden bizlerle buluşan arkadaşlarımız

var. Dergilerdeki İstanbul hâkimiyetini kırmak

adına güzel bir gelişme olduğunu düşünüyoruz.

Zira ülkemizin her bir sokağında farklı hayatların

ve başka hikâyelerin olduğu aşikâr. Bu sayımızın

her yazısında farklı bir sokağa girip farklı evlere,

hayatlara konuk olacaksınız. 

Bu ay, Ömer Faruk Yazıcı ve Ayla Algan’ın hoş

sohbeti ile başlıyoruz. Ayla Hanım’ın, sanat geç-

mişine dair minik bir yolculuk sizleri bekliyor.

Ardından Özden Gülen pek çoğumuzun unuttuğu,

arkasında bıraktığı un kurabiyeleriyle bizleri kar-

şılarken Muhammed Ali Polat, bir cevabın uzun

ve çileli bekleyişine götürüyor. Gezgin öğretmenimiz

Merve Köken’le de Ani Harabeleri’ne doğru bir

yolculuğa çıkıyoruz. Kurtuluş Baştimar ve Ahmed

Pak’ın çocuklar üzerine denemeleri de bir hayli

dikkat çekici. Şiir bölümümüzün de ilk sayıdan

daha dolu ve doyurucu olduğunu söyleyebilirim.

Fuat Biner ise Sezai Karakoç üzerine dikkat çekici

bir makaleyle yer alıyor. Bahtiyar Ermiş’in sıra

dışı tarzı ve üslubu, Buğrahan Yıldırım’ın ise

çarpıcı sonunun sizleri sarsacağına eminim. Son

olarak Bayezid Çay, bir sinema yazısıyla Selami

Özkan ise fotoğraflarıyla bizlerle.

Geçen sayımızda olduğu gibi yine çok renkli ve

birbirinden farklı türlerle sizlerleyiz. Dergimize

gelen maillere ise hususiyetle cevap vermeye çalışıyor

ve eleştirilerimizi de paylaşıyoruz. Yalnızca yazılarınızı

değil, öneri ve isteklerinizi de bekliyoruz. Ümit

ediyorum ki dergiyi okuyan herkesin ruhuna bir

damla da olsa sanatın lezzetini tattırabilmişizdir.

Keyifli okumalar dilerim. ❰
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M
erhaba Ayla Hanım.

İlk sorum doğduğu-

nuz yer ile ilgili. Ço-

cukluğunuzda gençliğinizde sizi

besleyen bir çevre var mıydı?

Ben şöyle söyleyeyim. Ge-

netik kültürlere girersen Os-

manbey’de doğdum ama babam,

annem Giritli. Babam göçü

yaptı geldi, annem İstanbul Gi-

ritlisi. Anladın mı? Ama Girit

camiası içindeyiz. Mübadelede

geldi onlar. 

✎ Farklı şiveleri de rahatlıkla

konuşabiliyorsunuz.

O tiyatroyla geldi. O başka

bir şey. Doğuştan değil. Do-

ğuştan Giritlice. 

✎ Ayla Algan nasıl bir çevreden

beslendi?

Birinci beslenmem aileden

oldu. Onlara genetik kültürler

diyoruz. Bunun içine yemeği

de giriyor. Biz ot yeriz. Ot de-

diğin zaman “Kimler geçti bu-

radan keçiler mi? Yok Giritliler

geçti.” derler. Şakası bile var.

Dolayısıyla biz sebze yiyoruz

Selanikliler gibi. Zeytinyağlı yi-

yoruz, eti ayrı yiyoruz. Şivelere

gelirsek, ikinci dönem tiyatroda

diksiyon yaparken biz, çalışırken

-her yerde böyledir- kendi öz

dilini konuşurken şiveleri de

öğretirler. Bunun içinde Ame-

rikanı Almanı nasıl konuşuru

da var, bütün Orta Anadolu,

Karadeniz hatta Karadeniz’de

Hamsi Paluğu diye bir de şarkım

var benim. Dolayısıyla ikinci

dönem hayatımda tiyatroyu ben

Amerika’da okudum Actor

Stüdyo’da okudum. İngilizce

öğrendim ben orada. Sonra gel-

dim Türkiye’ye altmışta Jan

Dark’ı oynadım. Ondan sonraki

Türkçe çalışmalarımda Tevfik

Fikret’in şiirleriyle, ondan sonra

konuşmaların şiveleriyle, bir de

şarkı olarak Koca Öküz’üm var,

o da Orta Anadolu şivesiyle.

Öyle öyle şiveleri oynadım ve

dizilerde de şiveli roller oynadım. 

✎ Usta-çırak ilişkisine çok önem

verdiğinizi öğrendim. Şunu sor-

mak istiyorum. Şuan sinemada,

dizi sektöründe oyuncular ciddi

eleştiri alıyorlar. Bunun sebebi

bir önceki neslin çırak yetiştire-

memiş olması ve şimdiki oyun-

cuların tiyatrolar yerine cast ajans-

larından seçiliyor olması mı?

Hayır. Çünkü sinema oyun-

culuğunu bilmiyorlar. Onu öğ-

retiyorum zaten. Ben kamera

önünü öğretiyorum. Tiyatroya

benzemiyor ki. Eski tiyatrocular

3

AYLA ALGAN İLE SÖYLEŞİ
Ömer Faruk YAZICI / röportaj

BEN AÇ DA KALSAM KÖTÜ ROL OYNAMIYORUM. ÇÜNKÜ SEYİRCİYE KÖTÜ MİSAL
OLMAK İSTEMİYORUM. YA DA KÖTÜYÜ OYNARSAM NEDEN KÖTÜ OLDU BU, 
KADININ SENARYOSUNU İSTERİM O VAKİT.



oynaya oynaya sinemada - Mü-

nir Özkul gibi- öğrendiler. Şim-

dikiler, okullu olanlar çok iyi.

Benim Bergüzar, Vatanım Sen-

sin’de oynuyor, öğrencim. Sinema

biliyor. Halit ( Ergenç) öyle,

Hazal öyle, Tolgahan Sayışman,

Çağatay Ulusoy bunlar benim

öğrencim. Dersimi aldığı için

sinema biliyor. Sinema tiyatroya

benzemiyor. Tiyatro başka bir

şey, edebiyat. Bizse görsel.

✎ Çok merak ettiğim bir konu

bu. Bir söyleşinizde “ Yeşilçam

güçlü bir sinema değildi. Yeşilçam

bugünün dizileriydi.” diyorsunuz.

Bunu biraz açabilir misiniz?

İşte bu neden öyleydi? Çün-

kü o sırada senaryo yazarı yoktu.

Bunu anlamak için Muhsin

Ertuğrul’un sinemasına gire-

ceğim. Yeşilçam daha sinema

sektörü bilmiyordu. Muhsin

Ertuğrul kurduğu zaman İp-

sen’in bir oyununu alıyordu, ta-

rımsal bir oyunu. Kendi evirip

çeviriyordu. Anadolu’da geçmiş

gibi yapıyordu. O Muhsin Er-

tuğrul’un sinemaları Yeşil-

çam’dan iyiydi. Ama o sırada

sinema Sergei Eisensteint’da

çalıştı Muhsin Hoca hatta film

çekti. Eisenstein da sinemada

iyi değildi. Yani bugünkü dizi-

lerde gördüğün montaj yoktu.

Tiyatro gibi çekiyorlardı. Da-

yıyorlardı kamerayı, mekân de-

ğişince öbür mekana giriyorlardı.

Konuşanı yakından çekiyordu

bir de uzaktan çekiyordu. Ye-

şilçam, Sergei Eisenstein’ın

montajı bilmediği bir devreydi.

Tiyatro gibidir biraz, o yüzden

sinema değildir. Yani Yeşilçam’ı

sinema gibi sayma, tiyatro oyun-

ları kaleme alındı, kayıtlandı

gibi say. Ama şimdiki sinema-

mız çok iyi. Edebiyatımız da

çok iyi. Yani Orhan Pamuk

ödül aldıktan sonra bütün dünya

bize çevirdi yüzünü.”Hıı bun-

ların edebiyatı varmış.” dedi.

Bizim yok muydu? Yaşar Ke-

mallerimiz, Kemal Tahirlerimiz,

Ahmet Ariflerimiz vardı ama

onlar kendi kültürleriyle, kendi

politik görüşleriyle edebiyat

yaptılar. Şimdiki gençler öyle

değil. Kendileri bir dil geliştir-

diler “underground” diyoruz biz

buna. Şimdi editörler bu ço-

cukların peşinde.

✎ Az önce de bahsettiniz. Bir

sürü şarkınızdan bahsettik be-

raber. Koca Öküz, Hamsi Paluğu

Gibi... Çok renkli bir repertua-

rınız var. 

Var, bir de şiirlerim var.

✎ Ben şunu sormak istiyorum.

Sizin döneminizin müzisyenlerine

baktığımız zaman, müzisyenlerde

tek tip bir prof il oluşuyor ve o

tarzda şarkılar söylüyorlar. Sanat

müziği söyleyen sanat müziği söy-

lüyor daima, türküye girmiyor.

Öyle olması lazım. Senin

dediğine arabesk diyoruz biz.

Sevmediğimiz bir müzik. Zeki

Müren en doğruydu. Gönül Ya-

zar en doğruydu. Neden? Bun-

ların repertuarları sağlamdı. Kla-

sik Türk musikisi... Orada Türk-

çe güzeldir, diksiyon güzeldir.

Oradan doğru Türkçe bile öğ-

retirsin. Çünkü notayla basar,

başka türlü de söyleyemezsin

onu. TRT’nin şeyi vardı, geçerli

geçersiz. Gerek müzikte, gerek

diksiyonda. Denetliyordu yani.

Denetimden geçiriyordu. Bazı

biz kızıyorduk ama şimdi hak

veriyorum. Keşke olsaydı diyo-

rum. Çünkü yanlış vurgularla

şarkılar öğretiyorlar çocuklara.

✎ Çok yakın bir zamanda Kös-

tebekgiller adlı bir çocuk f ilminde

rol aldınız. Orada oynadığınız

“Kör Terzi” karakteri fantastik

bir karakter. Bir kehanette bu-

lunuyor. Fantastik bir rolde oy-
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namak hayallerinizde var mıydı?

Yoksa teklif geldiği için mi kabul

ettiniz?

Valla yoktu. Kudret Sapancı

arkadaşım. O da onu çektiği

için o yüzden. Fantastiğe girmeyi

sevmiyorum ben. Çocuklarda

soyutu öğrenmelerinin, kendi

soyutunu çıkarsın istiyorum.

Kalıplanmış cinler, periler onları

sevmiyorum. Bugünkü din eği-

timinde de onları kullanıyorlar,

onu da sevmiyorum.

✎ Hakiki Ayla Algan budur de-

diğiniz, sizi siz yaptığını dü-

şündüğünüz yahut iyi ki oyna-

mışım dediğiniz bir rol var mı?

Açıkçası en çok bu sorunun ce-

vabını merak ediyorum.

Hepsine başka türlü giri-

yordum. Ama yegâne çok yakın

olan bana son Kurtlar Vadisi’nde

oynadığım Anadolu, Selçuklu.

Çünkü o kadın aynı benim gibi

vatanperver, madenini kendi is-

teyen, çaldırtmak istemeyen,

dış güçlere karşı olan, çilekeş,

Toroslar’a gidip çalışabilen, akıllı

başlı bir kadın. Öbürleri bir ta-

rafımdı sanki o kayın valide,

doğru iyi kayın valide oynadım.

Ben aç da kalsam kötü rol oy-

namıyorum. Çünkü seyirciye

kötü misal olmak istemiyorum.

Ya da kötüyü oynarsam neden

kötü oldu bu, kadının senar-

yosunu isterim o zaman. Ne-

denini de yazsın. 

✎ Sanırsam 1965 yılında bir

ödül aldınız. İlhan İskender Ödü-

lü. Bu ödül sürecinde “Kolektif

Sanat” çıkışınız var. Orada futbol

örneğini veriyorsunuz gerek ta-

kım sporları, tiyatronun da si-

nemanın da bir takım çalışması

olduğundan bahsediyorsunuz.

Sizce toplumumuz hâlâ kolektif

sanatı anlayabilmiş midir?

Kirlenmemiş halk evet. Kir-

lenmişler anlamaz. Ben de o

sırada anlatamadım. Neden al-

mıyorsun bu ödülü diyor. Hal-

dun Dormen’in en iyi bir oyun-

cusunun ödülü. Bir de ölmüş.

Yani yapılır mı bu? Ukala bir

kız. O zaman ismim de yoktu

şimdiki gibi. Ayla Algan marka

yoktu o zaman. Nereden çıktı

bu kızcağız diyor herkes. Ne

diyor anlamıyoruz.

Yani Muhsin Hoca bile dedi

ki “Verenleri mi beğenmiyor-

sun?” Yok, hocam dedim. Ne

münasebet. Bu ödül yüz bin

lira olsaydı alıp ben mi cebime

koyacaktım. Yoksa Necdet Mah-

fi Ayhan, Mücap Ofluoğlu, Zih-

ni Rona paylaşacaktım değil

mi? Onlar beni o gözle gördüğü

için ben o yaşım olmayan ihtiyar

karıyı oynayabildim. Ayla gibi

baksalardı oynayamazdım. An-

lamadı adam. Gazeteler beni

kötülediler, Zeynep Oral bile.

Haldun Dormen “Niye almıyor

ukala karı?” filan. Sonunda Mil-

liyet’ten bir çocuk geldi, genç.

Şöyle dedi “Bana anlatsana Allah

aşkına!” Valla en kısası o postal

medeniyetinde bile dedim, bir

de onlar başladı yürümeye üze-

rime. Çünkü futbolcuya postal

medeniyeti dedim. Onlarda gol

atana mı veriyorsun kupayı yoksa

Galatasaray, Fenerbahçe grubuna

mı? “Ha anladım.” Grubuz biz

dedim. Kolektif bir sanat yapı-

yoruz. Yani bir şair gibi, bir res-

sam gibi kendi başıma bir pi-

yanist gibi yalnızlıktan hoşlan-

mıyorum. Ayrımı bu. Onu seven

de orada hasbelkader para ka-

zanıyorsa, oynuyorsa, ona küf-

rediyorsa yapmasın zaten. Onun

yerine hakikaten o grup çalış-

masını seven insanlar var. Onun

yerini tutmasınlar.

✎ 1972’de çok ciddi bir iş yap-

tınız.

Şarkıya girdim. Yunus Emre

şiirlerini bütün dünyaya ta-

nıttım.

✎ Yunus Emre şiirlerini dün-

yaya tanıtmak cidden ağır bir

yük. Yunus Emre’nin diline de
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hâkimim ve arkaik kelimeleri

barındıran bir yapısı var Yunus

Emre şiirlerinin. Onları birkaç

dile çevirmek, onları sanatını ve

duygusunu aktararak çevirebil-

mek çok daha zor bir iş. Bu sü-

reçten bahseder misiniz?

Fransızcaları Tahsin Saraç,

İngilizceleri de Talat Alman.

Almanca zaten uymadı bize.

Bizim dilimiz, Türk dilimiz fo-

netiktir. Ben bir vurdulaaar beni

ile, -lar ile duygumu verebilirim

kendi dilimde onun için. Biz

üç fonetik üzerinden gidiyoruz

kendi dilimizde Farsça, Arapça

ve Türkçe. Dolayısıyla tınılar

ve sesler, müzikteki gibi düşün

daha zengin ve şiirsel oluyor.

Batılılarsa Latince ve Eski Yu-

nancadan çıkıyor yola. Benim

üç tane fonetiğim var. Atatürk

de öyle almış zaten. Pe, re Fars-

çadan; ka, ha Arapçadan geliyor.

Dolayısıyla Yunus Emre’ye o

dil çok iyi yakışıyor. Yunus Em-

re’nin dili Türkçeye çok iyi ya-

kışıyor ama Almanca olmuyor.

Mesela “vurdulaar beni” dediğim

zaman ne fena oluyor değil mi?

Alman sokuyor o kelimeyi “vur-

dular ne fena beni” diyor. Ya-

pısalcı bir dil Almanca, Al-

mancası iyi olmadı. Bir kere

söyledim, bir daha da söyle-

medim. Çünkü marş gibi oldu.

✎ Uzun zamandır merak etti-

ğim bir kavram var. Devlet Sa-

natçılığı. Bu kavram milletimizce

anlaşılamayan bir kavram. Sa-

dece sanatçıya devletimizin sun-

duğu ayrıcalıklar var gözüyle

bakılıyor.

Hizmet var. Neden öyle di-

yorsun? Ayrıcalıklar yok. Hiz-

met var. Ben Şehir Tiyatrolu

olduğum anda zaten devlet sa-

natçısıydım. Ama ayrıca Yu-

nuslara gittiğim zaman, ayrıca

Dış İşleri’nin, Turizm Bakan-

lığı’nda çalıştığım zaman zaten

beyaz pasaportla çıkıyordum,

yeşille de değil. Yani şu anda

yeşil pasaportumun olmasının

sebebi Dış İşleri, Turizm Ba-

kanlığı ve Şehir Tiyatrosu’ndan

emekli olduğum içindir. Ayrıca

verdikleri şeyler; Ajda gibi filan

gibi. Dünyada çok mesela Ame-

rika’da çok şarkı söylemişse gibi

ona devlet sanatçılığı veriyor.

İdil Biret gibi, Suna Kan gibi.

Onlar, bir de parasını verdi dev-

let, onlar orada okusun diye,

Fransa’da. Orada ayrıcalık yok.

Bulandırmasınlar. Hak edilerek

alınan bir şey.

✎ Devlet sanatçılığı yanlış an-

laşılıyor halkımızca.

Yok, yanlış anlaşılmıyor. Bana

teşekkür bile edenler var. Kolay

iş olmadığını biliyorlar çünkü

Türk olduğun zaman. Ben Na-

poli’de, Nato’da şarkı söyledim.

Yunan generalinin karısı kalktı

“I love you” söylüyorum. “Don’t

make war, make love” “Savaş

yapma, sevin birbirinizi.” diyo-

rum şarkıda. “You can from

Turkey tell us” dedi. “Türki-

ye’den bunu bana söylemeye

mi geldin?” diyor yani. Evet,

madam dedim. Burası Nato

nerede söyleyeyim? Savaş yap-

mayı nerede söyleyeyim dedim.

Kadın kıpkırmızı oldu, herkes

alkışladı beni. Nato’da söylü-

yorum. Bilhassa söylüyorum,

bilerek. Hakkımı arıyorum. 

✎ Ödüllerle geçen bir ömrünüz

var.

Bir ödülüm var o da öyle

sansür yedi. Dünyaya çıkışta hep

sansür yedim. Bir “I love you”

var o Bulgar. İkinci oldum orada.

Çünkü Rus’a vermeye mecburdu

Bulgaristan, Rus ağırlıklıydı.

İkinciliğimde de üç kere söyletti

seyirci. O Rus gelmesin diye.

İlk defa oluyor bu çünkü bir

daha söyleme hakkın yok ödüller
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verilirken. Bir kere söyleyip çı-

kıyorsun. Üç kere söylettiler.

Durmadılar, artık mecburen or-

kestra girdi. Ondan sonra yetmiş

altıda Polonya’da, Sopot’ta Ame-

rikalılara kızdığım için ben de

kızıl derili bir şarkı söyledim.

✎ Kara kartal!

Aigle noire orada Amerika,

Amerikan kimliğini kazanırken,

onları asimile edecekken, onları

kesip yıktılar. Biz elli yedide

gittiğimizde Beklan (Algan)’la

Amerika’da hâlâ kampta olanlar

vardı. Hâlâ bak. Sinirim ondan

bozuldu. O şarkıyı onun üstüne

yaptım. Ve ikinci bölümünü şar-

kının da Porto Rikolulara bağ-

ladım “There u no place for us”

“Yer yok bize burada.” “Somew-

here a place for us”. “No time

for us” “Zaman da yok” diye

ikinciyi koydum. Orada birinci

oldum. Hatta birinci üstü de

bir şey var, onu da veriyorlardı.

Erkan’a dedim ki bizimkiler an-

lamazlar. Sen birincilikte dur,

al birinciliğini git dedim. Üstünü

de veriyorsa fazladan verdin.

Orada bana, Polonya’da yüz üç

kişilik orkestrayla Ergüdar Yol-

daş’ındı bunlar. “I love you” da

bu da. Çok iyi müzisyendi. Yüz

üç kişi orkestra yazan yok bizde.

Her sazı yazıyor baba. Hep or-

kestra da yorumluyordu. Mesela

I love You’da yassı trompetle

başlıyordu. 

Şimdi burada sansürü nerede

yedim biliyor musun, Sopot’ta,

Aigle noire’da? Babamın atla

koşuşturduğumuz kırları “Time

Squer” yaptılar ve orası petrol,

yağlı ruj kokuyor dedim. Onu

söyleyemezsin dediler. Dünya’ya

çıkıyoruz.” l’enfer” dedim. İki

heceline bulayım, cehennem de-

dim. Cehenneme çevirdiler.

Ama “Time Squer” daha iyi bir

yollama oluyor Amerika’ya. Böy-

le şeyleri çok yaşadım. Yunus

Emre bizden değildir diyenler.

Sizden değildir diyenler. Ben

de Avrupa karanlık devrindey-

ken dedim. Fransa’da (Francois)

Villon vardı. Onun gibi konu-

şuyordu. On üçüncü asır dedim.

Nerden çalmış olabiliriz dedim.

On üçüncü asır karanlık çağı-

nızdı dedim. Kim diyordu sizde

“Sevelim, sevilelim.” ki biz ondan

çalmış olalım.

✎ Son olarak Ayla Algan şuan

neler yapıyor? Hala aktif olarak

sanat hayatını sürdürüyor mu?

Tabi tabi. En aktif zamanım.

Newyork in Newyork filmini

çektim mayısta. Newyork’a git-

tiler. Öbür sahneler geldiğinde

ben evdeydim. Köylü bir kadın,

Newyork’ta yaşıyor. Dolayısıyla

onun sahneleri yığıldı, onu çek-

tim bu ara mesela. Kıbrıs’ta,

üniversitede kamera önü dersi

veriyorum sinema okuyanlara.

Burada Suadiye, Yeşilyurt, Akat-

lar’da kamera önü dersi veriyo-

rum üç okulda.

✎ Eğitim verdiğiniz kurumun

adı nedir?

İDSA İstanbul Drama Sa-

natları Akademisi’nde aktif ola-

rak ders veriyorum. Bir de TAL

diye bir şeyim var, dernek. Araş-

tırma yapıyorum, dernek ve la-

boratuar. Tiyatro Araştırma La-

boratuarı. Bir de orada, girersen

Tiyatro Araştırma Laboratua-

rına, Dans TAL var. Dans ti-

yatrosunun çıktığı şey bizim

laboratuar. Şimdi de sekiz Mart

için Kuvva-i Milliye’de bizim

onurlu kadınlara giriyorum.

Çünkü hep dayak yiyen karı

koydum, yeter. Çok onurlu ka-

dınlar. Kastamonu’da üç bin

kadın bir araya geliyor. Dernek

kuruyorlar ve bütün dünyaya

“Yeter bu şiddet.” diye telgraflar

yolluyorlar. Gir bak o kadınlara. 

✎ Son olarak değerli vaktinizi

bize ayırdığınız için size teşekkür

ederiz.

Rica ederim. Derginize de

başarılar dilerim. ❰
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A
ğır demir kapı, ardın-
dan gürültüyle kapandı.
Apartmanın merdiven-

lerinde yankılanarak dağılan bu
sesten öncelikle kendisi rahatsız
olmuştu. Şimdi komşular ne
dese haklıydılar. Belki uyuyan
bir bebek, belki de bir hasta...
Hay Allah! Şu kapı ne diye de-
ğiştirilmişti ki? Elinden bıraktığı
gibi gerisin geriye geliyor ve
sarsılarak bütün ağırlığıyla çer-
çevesinin içine oturuyordu. Bir
adımı daha geç atsa sıkışıp ka-
lacaktı, maazallah! Yeni kapısıyla
tam bir kaleye dönmüştü kırk
yıllık apartman. Şu zamanda
kapılara kimlerin dayandığı belli
olmuyordu zira. Dolandırıcısı
da vardı, hırsızı da. Gerçi bütün
kapılar çelik de yapılsa, bütün
evlerde görüntülü zil de olsa
hırsıza kilit dayanmazdı ama
neyse. Hafazanallah! Zaten ‘gü-

venlik’ diye diye kapısında in-
zibatlarıyla, kışla misali binalara
taşınır olmuştu komşular. 

Ağır ağır yokuş yukarı yöneldi.
Gece yağan yağmur dere misali
sokaklardan akıp gitmişti. Sabah
güneşin ilk ışıklarıyla kara bulutlar
parça parça açılmış, öğleden sonra
deli mavi gökyüzünü boydan
boya kuşatmıştı. Kütük gibi ol-
muş dizi henüz açılmadığından
sağ ayağı hafifçe topallıyor, gö-
zünü kamaştıran güneş içini ısıt-
maya yetmiyordu. Köşedeki ca-
minin önüne geldiğinde az so-
luklandı. Duvar üzerinde kü-
melenmiş kedicikler, itişerek ka-
falarını daldırdıkları plastik kap-
lardan kuru mama kapışıyorlardı.
Göz ucuyla bakıp derin bir iç
geçirdi. “Sokak kedilerine bile
hazır mama, fesuphanallah!”

Camiyle hamamın arasında
yüzyıllarca kuşlara ev sahipliği

yapmış koca çınarın en büyük
dalları kökünden budanmış, ka-
lan son yaprağı da çoktan uçup
gitmişti. Cami kapısından çıkan
üç-beş kişilik cemaat sağından
solundan yürüyüp uzaklaşırken,
eli kolu kesilmiş, çırılçıplak
çınar ağacının karşısında öylece
dikilip kaldığının farkına vardı.
Silkinip toparlandı. Bir gayret
aşağıdaki pazara uğramalı, ek-
mek de almalıydı. 

Yol üzerindeki fırının vitri-
ninde “Kandil Simidi” yazan
kocaman kâğıdı görünce içi cız
etti. Kandil akşamıydı ya bu
akşam, nasıl unutmuştu bu vakte
kadar Halime Nine’nin un ku-
rabiyelerini? Fırın kapısından
içeri başını uzatıp sordu. Un
kurabiyesi çıkarmamışlardı bu
gün. Kandildi ya, kandil simidi
vardı. “Şu üst caddedeki pasta-
nede mutlaka olmalı” diye dü-
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UN KURABİYESİ
Özden GÜLEN / hikâye

ÇARŞI CADDESİNDEN AYRILIP SOLA SAPMADAN ÖNCE KÖŞE KAHVENİN OCAK
PENCERESİNDEN İÇERİ SESLENDİ. KAPIDA BELİREN KAHVECİNİN ELLERİ ARASINA
KURABİYE PAKETİNDEN BİRİNİ BIRAKIVERDİ. “BU BİZE ÇOK ABLAM.” DEDİ KAHVECİ,
“BİR İKİ TANE YETERDİ.” BAŞINI İKİ YANA SALLADI; “NASİBİ OLANLARA DAĞITIRSIN.
KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.”   

❱ Çizer: Aybüke Bedir



şündü. Adımlarını hızlandırarak
yokuşu tırmandı. Sağ taraftaki
pastanenin kocaman vitrini tepsi
tepsi kuru pastalar, kurabiyeler,
simitlerle doluydu. “Kandil Si-
midi” yazısı ise camekânın orta
yerine çoktan asılmıştı. Selam
vererek içeri girdi. Camlı tez-
gâhın içindeki kuru pastaların
arasında, gözleriyle şöyle düz,
baklava dilimi kesilmiş, üzeri
çizikli sade un kurabiyesi aradı.
Göremeyince bir umut sordu.
Tarçınlı, tahinli, cevizli, elmalı,
zencefilli, bademli hatta acı ba-
demli alsa olmaz mıydı? Çıktı
dükkândan, Tahtakale’ye yöneldi.
Biraz yürüyecekti ama olsun.
Eski taş fırında mutlaka bulurdu
aradığını. Önünden geçerken
göz ucuyla baktı, mahalleye yeni
açılan marketin girişindeki tab-
lanın üzerine kutu kutu kandil
simitleri dizilmişti. “İşe bak“
diye mırıldandı. Onlar da so-
nunda kutuya girmişlerdi demek. 

Tahtakale’deki taş fırın semtin
en eskisiydi ya mamullerinin
çeşidi az, lezzeti çok olurdu.
Zira unu da tereyağını da hali-
sinden kullanırlardı. İyi ki başka
yerde bulamayıp buralara kadar
yürümüştü. Halime Nine’nin un
kurabiyeleri ancak buradan alın-
malıydı. Usta becerikli elleriyle
saman rengi kesekâğıdını açtı,
düzledi. İçine un kurabiyelerini
özenle sıraladı. Dağılmasınlar
diye çok bastırıp sıkıştırmadan
ağzını iki kere büktü. Aynısından
bir paket daha tarttı. İkisini dip-
lerinden kavrayarak maharetli
bir bilek hareketiyle poşete yan
yana oturttu. “Allah bereket ver-
sin” diyerek uzattı. Karşılıklı
kandil için mübarekleştiler. 

Çarşı caddesinden ayrılıp sola
sapmadan önce köşe kahvenin

ocak penceresinden içeri seslendi.
Kapıda beliren kahvecinin elleri
arasına kurabiye paketinden bi-
rini bırakıverdi. “Bu bize çok
ablam.” dedi kahveci, “Bir iki
tane yeterdi.” Başını iki yana
salladı; “Nasibi olanlara dağıtırsın.
Kandiliniz mübarek olsun.” 

Kahveden çıktığında etrafa
bakındı, çoluk çocuk göreme-
yince sağdaki Uzun Sokağa saptı.
Zamanında ahşap cumbalı gü-
zelim evleri yerle yeksan ederek
dikilen, her biri ayrı bir garabet
beton apartmanlar sağlı sollu
yükseliyor, şu ilerleyen ikindi
vaktinde koyu gölgeler altında
kalan sokak gittikçe daralıp, daha
da uzuyordu. Hızlı hızlı ilerleyen
bir genç, ayakta dikilip halleşen
iki ihtiyar, ahbap ziyaretinden
dönen bir grup kadın dışında
kimselere rastlayamadı. Sokakta
oynayan çocuklar nereye kay-
bolmuşlardı acaba? Caddeye çı-
kınca kendi mahallesine yöneldi.
Annelerinin elinden tutup yü-
rüyen birkaç çocuktan başkası
ortalarda yoktu. Onlar da koşar
adım ilerlerken verdiği selamı
görmezden gelmişlerdi. Arka
sokaktaki köşe caminin yanına
yapılmış çocuk parkına doğru
ilerledi. Salıncaklar ve kaydırakta
oynayan çocukları nasıl da daha
önce akıl edememişti?

Sokakların birleştiği köşeye
kondurulmuş iki bank ve birkaç
oyuncaktan ibaret oyun parkı
mahallede nefes alınabilecek
yegâne yerdi. İki kadın salın-
caktaki çocuklarını sallarken
muhabbet ediyorlar, bir diğeri
bankta oturmuş kaydıraktaki
oğluna nasıl kayması gerektiğini
anlatıyordu. Köşede genç bir
delikanlı beş altı yaşlarındaki
oğlan çocuğunu tahterevallide

bir aşağı bir yukarı indirip kal-
dırmakla meşguldü. 

Ayaktaki kadınlara selam ver-
di. Selamı hızlıca alıp sohbete
devam ettiler. İyice yanaşıp sordu.
Kandildi ya un kurabiyesi dağı-
tıyordu, çocuklarına ve onlara
ikram etse alırlar mıydı? Elle-
rindeki pakete şaşkın şaşkın
baktı kadınlar. Kurabiyelerin yağı
kesekâğıdının üzerine çıkmıştı.

Sağ taraftaki uzun kumral
saçlı olan gözlerini indirdi. Ne
gereksiz bir ikramdı şimdi bu,
ne dese bilememişti. Kısa saçlı,
uzun kabanlı olan daha güler
yüzlü ve konuşkandı; “Sağ olasın
teyzem.” diye söze başladı: “Kan-
dil günü helva falan yapılır da
un kurabiyesini ilk defa duydum.” 

Bir derin nefes aldı: “Koca
Nine...” dedi. “Yani bizim Ha-
lime Nine her kandilde ma-
hallenin çocuklarına dağıtırdı
da, o rahmetli olalı ruhuna git-
sin, dağıtıyorum işte, buyurun.” 

Uzun saçlı olan bu kez söze
girme ihtiyacı duydu: “ Teyze
iyi hoş da bak biz çocuklarımıza
sokaklarda yabancılardan bir
şey almayın diye öğretiyoruz.
Şimdi sizden alsak onlara kötü
örnek oluruz. Siz iyisi mi bunu
kendi çocuklarınıza, akrabala-
rınıza falan verin. “ 

Göz kapakları çoktan sarkmış
gözlerini kıpıştırdı. “Ah, bizi bu
durumlara düşürenler.” diye ha-
yıflandı içinden. Sonra yüzünde
geniş bir gülümseme ile elini
uzattı. “Tanışalım o vakit. Kırk
yıl olmuştur, şu köşedeki terzinin
apartmanında, dördüncü katta-
yım.” Kadınlar sırayla kendilerine
uzatılan eli hafifçe sıktılar. 

Kesekâğıdını ağır ağır açmaya
çalıştığını görünce bu sefer kısa
saçlı olan atıldı: “Teyzem ya, çok
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K
arşında iki tane yol var. Öyle bir
yere geldin ki bunu daha önce biri-
lerinden duyduğun halde önemse-

mediğini hatırlıyorsun. Bu, sana hayatın bir
yerinde görmezden gelinecek bir şeymiş gibi
geliyordu. Şimdi görmezden gelinemeyecek
her ne varsa karşında duruyor gibi. Bir tercih
yapman gerekiyor. Bu, kimseler tarafından
önemsenmeyecek bir şey aslında. Fakat herkes
seni takip ediyor. Ama hiç kimse seninle
ilgili değil. Adres sorsan, elini omzuna koyup
“Bak koçum” diyerek söze başlayacak birçok
insan var yaşadığın yerde. Ama herkes seni

biliyor. Seni tanıyor. Sen hiç kimseyi tanı-
mıyorsun. Karşında iki yol var. İkisi de bir-
birinin aynısı. Yalnızca bir tanesi diğerinden
biraz farklı ya da diğeri bir tanesinden biraz
farklı, bilemiyorum. Durmak, ikircikleri ya-
şadığın zaman nefes almak kadar olağan
gelir. Bunun farkında değilsin. Yalnızca ayak-
ların üşümeye başladığı zaman burada böylece
duralı birkaç yıl olduğunu anlıyorsun. Parmak
uçların hâlâ paltonun cebinde. Önünde sa-
ğanak yağmur, arkanda kasırgalar, solunda
kar, sağında güneş, tepende uçsuz bir şeffaflık.
Soğuk derine yapışmış. Sen yetmiş mevsimi

şekersin ama biz çocuklara pek
tatlı, şekerli şeyler yedirmiyoruz.
Malum şeker sağlığa zararlı.
Hem elleri kirli, malum hijyen
de önemli. Sizi kırmayalım, şu
peçetenin içine koyalım, sonra
uygun zamanda veririz.” Kese-
kâğıdından peçete ile tutarak al-
dığı un kurabiyelerini sarıp sar-
malayıp ellerine tutuşturdu. 

Karşı bankta oturan kadın
sıranın kendisine geleceğini an-
layıp ayağa kalkmıştı. “Sağ ol
teyze, Allah kabul etsin, kandilin
de mübarek olsun.” Uzanıp el
öptü. Çocuk kaydıraktan kayarak
inmiş, bir koşu yanlarına ulaş-
mıştı. Annesi gibi eline doğru
hamle yapan çocuğun başına
parmaklarını dokundurdu. İpek
saçları okşayan rüzgâra kapılıverdi
birden. 

Uzun seneler önceydi. Gülağa
Sokak’taki çeşmenin yanında,

ahşap cumbasında saksı saksı
küpeli ve sardunyalarıyla o eski
ev, gece vakti anlatılan bir ma-
saldan düşmüş gibiydi. Sokaktan
bakıldığında tek katlı, basık çatılı
gibi görünürdü ama kapısı açıl-
dığında misafirlerini kocaman
gönlünde ağırlar, bir genişler,
bir ferahlardı ki sormayın. Yüzü
kararmış eski tahta kapı, oval,
yaprak motifleriyle bezenmiş
demir tokmağı vurana da vur-
mayana da cömertçe açılırdı.
Mahallenin delisi, velisi hatta
kedisi bu kapıdan rızıklanırdı.
Hemen yanından acı çeşme yo-
kuşunu inmeye başladığınızda
bahçe duvarının ardından yük-
selen ev büyüdükçe büyür, üstteki
cumbası, tahta pencereleri, uçları
dantelli bembeyaz perdeleri ile
gelip geçene gülümserdi. Girişte,
sahanlıktaki taş merdivenlerin
hemen arkasında sokağa bakan

demirli alçak pencerenin önünde,
ot yastıklarıyla, çiçek desenli ör-
tüsüyle bir tahta sedir vardı.
Karşıdaki küçük taş evde yaşayan
Halime Nine günde belki on
kez gelip uğradığında bu sedirde
soluklanır, sokakta bağrış çağrış
oynayan mahalle çocuklarını,
geleni geçeni buradan seyreder-
di. Dal gibi zayıfçacık bedeni,
koyu lacivert ya da kahverengi
yeri süpüren beli lastikli elbisesi,
el örgüsü yeleği, kalın çorapları,
ucu tülbendinin altından taşan
kızıl kınalı saç beliği, kocaman
kalın bastonu ile Kocanine için
“Aksi ihtiyarın teki.” derdi konu
komşu. Elindeki bastonu ileriye
sallayarak sokağın başında gö-
ründü müydü çoluk çocuk ke-
nara çekilirdi. Zira yolda oyna-
dıkları için azarlanacakları kuv-
vetle muhtemeldi. Sesleri yüksek
çıksa, yerlere taşla sek sek çizseler,
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İKİRCİK
Muhammed Ali POLAT / hikâye

SEN HER ZAMAN KARINCALARI DÜŞÜNEN BİR FİL, FİLLERİN ALTINDA EZİLEN
BİR KARINCA OLDUN. AMA ŞİMDİ İŞTE BURADA DURURSAN ÖLECEK, YANLIŞ BİR
ADIM ATARSAN ÖLMEKTEN BETER OLACAKSIN.



birden yaşıyorsun. Son altmış altı mevsimi
herkes dört mevsime dâhil zannediyor ama
sen hepsinin tadını biliyorsun.

İşte oradasın. Sana bakanlar seni görmü-
yorlar. Onlarda sen hep geçmişinle ete bü-
rünmüş hâldesin. Sen beceriksiz adamın te-
kisin. Sen geçmişsin. Bu hikâyenin aslını as-
lında sen biliyorsun. Ama herkes bir hikâye
uydurmak zorunda. Bütün insanlar donakalmış
sana bakıyor. Sen ani bir hareketle başını
onlardan tarafa çeviriyorsun. Herkes hiçbir
şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor. Sonra
sen yoluna devam edemiyorsun. Önünden
her türden insan geçiyor. Kasketli bir adam,
şişe bacaklı bir kadın, kasketsiz bir adam,
elinde şişe olan bir kadın, elinde adam olan
bir kadın, kadında adam olan bir adam… 

Acilen bir şey yapman gerekiyor. Bir seçim.
Bir adım atman gerekiyor. Tendonlarının kı-
mıltısını hissediyorsun. Muhtemelen beynin
sinyal göndermiş olmalı. Gerçi sen kalbinden
alıyorsun emirlerini. Her ne ise. Gözlerin

uykudan yeni arınmış gibi bakıyor bu iki
yolun ortasına. Sonra teker teker kolaçan
ediyorsun her ikisini de. Fakat hangisine
sapman gerektiğine dair hiçbir düşüncen yok.
Sana fi tarihinde bir şeyler söylemişlerdi de
hatırlayamıyorsun. Gerçi onların söyledikleri
de keskin bilgiler değildi ama hatırlayabilsen
sanki daha kolay karar verecek gibisin. Ama
hatırlayamıyorsun işte. Başını kaldırıp hiçbir
zaman bakmadığın gökyüzüne bakıyorsun.
Yıldızlar ne kadar da güzeller. Sırıtarak yıl-
dızları seyrediyorsun. O arada insanlar sana
sırıtarak bakıyorlar. Sen insanlara aniden
baktığın zaman yıldızlar sana sırıtıyor. Her
yanın sırıtık. Sen iki kişiden oluşan bir be-
densin. Sen tek bedenden oluşanlarsın.

İlk adımın, dev bir makinenin devasa ha-
reketlerini hatırlatan bir ağırlıkla kalkıyor.
Herkes sana bakıyor. Karıncalar çocuklarını
düşürüyor. Yumurtalarını kırıyorlar yani. Al-
lah’tan yavru karıncalar yaşıyor. Sen bunun
farkındasın. Kötü bir şeye sebebiyet vermediğin
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top oynasalar, misket yuvarlasalar
hep kabahat olurdu. Çoktan
sekseni aşmış bu kadının sert
sesi sadece Çanakkale Türküsü
söylendiğinde titrer; yemenisinin
ucuyla bir sapı kırıldığından las-
tikle arkadan tutturulmuş, kalın
kara çerçeveli gözlüklerinin ar-
kasından dökülen yaşları silerken
mırıldanmaya başlardı. Halime
Nine daha çocuk yaşta iki kar-
deşini Çanakkale’ye göndermiş,
bir daha da görememişti. Hi-
kâyesini bütün detaylarıyla bilen
mahalle çocukları öfkesinin ka-
bardığını anladıkları vakit bir
ağızdan çığlık çığlığa başlarlardı:
“Çanakkale içiiindeee aynaalı
çarşıııı”. Türkü bitince de ninenin
önünde sıra olup ellerini öperler,
başlarını okşamasına izin verir-
lerdi. 

Gülağa Sokak’ta en şenlikli
vakitler kandil akşamlarıydı.

Kandil günlerinde akşamüzerine
doğru mahallenin küçükleri el-
lerinde birer ucundan tuttukları
ipler ile sokağın iki başına yer-
leşirlerdi. Evlerine dönen babalar,
genç-yaşlı ziyaretçiler ve de ço-
cukları sevindirmek için o saat-
lerde yollara düşmüş olanlar so-
kak başında göründüklerinde
ellerindeki ipleri yukarı kaldırıp
gererek yolu keserler, yolcular
avuçlarına renkli leblebi ya da
akide şekerleri sıkıştırıldığında
geçişe izin verirlerdi. Hele ki
Halime Nine, sokak başından
yaklaşıyorsa o zaman ziyafet var
demekti. Kocamış kadın hep
azarladığı bu uşakları kandillerde
sevindirmeyi hiç unutmazdı.
Mutlaka üst sokaktaki mahalle
fırınına uğrar, tereyağlı un ku-
rabiyelerinden bir kesekâğıdına
doldurtur, yolunu defalarca kesen
çocuklara tek tek elleriyle dağı-

tırdı. Hatta un kurabiyesinin
yola çıktığını haber alan yan so-
kakların çocukları dahi ellerinde
ipleriyle Gülağa sokağa yol kes-
meye gelirlerdi. Kandiller ço-
cukların gözlerinin ışıldadığı
yüzlerinin güldüğü, yanaklarının
al al olduğu, Halime Nine’nin
peşinden ayrılmadıkları günlerdi. 

Yaşlı kadın çıktığı uzun yol-
culuktan yorgun, gözlerini ovuş-
turdu. Elini öpen çocuğun başını
okşadı. Yavaş yavaş basan akşam
serinliğinde yanakları al al, ma-
sum gözlerle annelerinin elle-
rindeki kurabiyelere bakan ufak-
lıkları bakışlarıyla sevdi. Derin
bir iç geçirerek, titrek sesiyle:
“Sakın yerken Halime Nine’nin
ruhuna Fatiha göndermeyi
unutmayın emi!” diye mırıldandı
ve bayırdaki gariban mahallesine
doğru uzaklaşarak gözden kay-
boldu. ❰

➙



için seviniyorsun. Adımlarını her zaman
böyle attın sen. Sen her zaman karıncaları
düşünen bir fil, fillerin altında ezilen bir ka-
rınca oldun. Ama şimdi işte burada durursan
ölecek, yanlış bir adım atarsan ölmekten
beter olacaksın. Geldiğin bir yol ve karşında
iki yol var. Geldiğin yolu sayma. Sana arkana
dönmek için fırsat bile tanımıyorlar. Bir ses
“Geldiğin yol yol değil aslanım, anıların ar-
diyesi” diyor. Arkanda çöpçüler var. Sana ho-
murdanarak yerleri süpürüyorlar. Şehirdeki
bütün çöplerden seni sorumlu tutuyorlar.
Hepsi de her köşeye çöp arabası koyduğunu
ve yerlerini sana defaatle söylediklerini mı-
rıldanıyorlar. Bütün bunları, sana söylediklerini
duyuyorsun ama geri dönemezsin; dönemi-
yorsun. 

Yutkunuyorsun. Ellerin paltonun cebinde
terlemiş. Çaktırmıyorsun. Bak işte ikinci
adım ilki kadar alışmakta zorlandığın bir şey
değil, olağan bir şey olmasa da olağana yakın.
Sonunda ikinci adımın ayağı yere bastı. Bütün
vücudun bir saniyeliğine diğer ayağının
parmak uçlarında. Bir an bir daha yutkunasın
geliyor. Sanki gözlerinin içinde bir nem var.
Sanki boğazında bir darlık. Bir an bütün bir
hayatını düşünüyorsun. Bütün bir hayat de-
diysem parçalardan oluşan bir bütün. Onca
yaşadıkların birbiri ardına sıralanıyor. Han-
gisini düşüneceğini bilemezken hepsi de dü-
şünülmemek için bir diğerinin arkasına sak-
lanıyor. Cevap bulamadığın o kadar soru var
ki. Her sorduğun soruyu birileri cevaplandı-
rıyor ama her cevaplamanın ardına sana yeni
sorular yönelterek “Bunların cevaplarını da
öğrenirsen bana da söyler misin?” diye senden
ricada bulunuyorlar. Sen bu yüzden soruları
yadırgamıyorsun. Sen soruları cevabından
daha açık bir şey olarak görüyorsun. 

Başını kaldırdığında birkaç adım daha at-
tığının farkına varıyorsun. Demek ki artık
iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış bir adım
atmaya karar vermişsin. İnsanların arasından
geçerken nefeslerini duyabiliyorsun. Hiçbiri
ahenk içerisinde değil bu nefeslerin. Düzensiz
aralıklar onların senin hakkında neler dü-
şündüklerini ele veriyor ama onlar bunun

farkında değiller. Bütün bunların dikkatini
dağıtacağının farkındasın. Mesafe kısalıyor,
artık duramazsın. Durursun da bütün bu in-
sanlar artık senin üzerinde bir hakları oldu-
ğunu iddia ederek seni kendi haline bırak-
mazlar. Yani anlayacağın durmak ahmaklıktır
bundan sonra. Sana göre değil, onlara göre. 

Artık sana göre yol bitmiş bile sayılabilir.
Şu ana kadar hangi yolu tercih etmen gerek-
tiğine dair en ufak bir ipucu bulamadın. Oysa
buraya gelene kadar aklından geçen onca şeye
rağmen sen bu ipucunu yakalamak için pür
dikkat bu iki sokağın girişini ve sana belirli
belirsiz görünen her tarafını kolaçan ediyordun.
Yollar birbirine o kadar benziyor ki bir an
bütün korkularını bir kenara bırakarak gevşi-
yorsun. Fakat çevredeki her şey sinirlerini bo-
zacak bir şekilde seni kuşkuya itiyor. Tam an-
lamıyla bir baş dönmesi yaşıyorsun. Bugüne
kadar dikkatinden kaçırdığın her şey için ken-
dine kızıyorsun. Her şeyin bugüne kadar şu
an olduğu gibi mi olduğu yoksa sadece şu an
mı her şeyin her zamankinden farklı olduğu
düşüncesi beynine saplanmış gibi. Oysa dik-
katsiz bir adam olmasan bütün bu ayrıntıları
bilirdin. Sen dikkatsiz bir adamın da tekisin.
Eğer özentisiz bir adam olmasan her şeyin
bir anlamı olduğunu da bilirdin. Fakat artık
her şey, her olağan şey dikkatini çekiyor.
Nihayet artık birkaç adımdan ibaret bir yol
kaldığının ve ayaklarının açısını değiştirmek
durumunda olduğunun farkına varıyorsun.
Saniyeler içerisinde yüzlerce, binlerce nesne
ve olay dikkatini çekiyor. 

Bir ara iki tane gözün olduğunun farkına
varıyorsun. Yavaş yavaş çevrendeki her şey be-
lirgin bir hal alıyor. Çevrendeki her şey bula-
nıklıktan sıyrılıyor. Bulanıklıktan üryan bir
berraklığa kavuşuyor. Nikâh memuru sinir ve
tecessüsle gözlerini patlatırcasına açarak “Size
bunca yıl yalan söyleyen bu kızı eşiniz olarak
kabul ediyor musunuz?” sorusunu tam olarak
beşinci kez sorduğunu yineliyor. Sonra aynı
soruyu soruyor. Hiçbir yere bakmadan “Hayır”
diyorsun. Koşar adım dışarı çıkıyorsun. Dışarıda
kır saçlı bir ihtiyar seni bekliyor, birlikte sahile
doğru yürümeye başlıyorsunuz. ❰
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Y
olda olmak... Sadece
gitmek... Gidilecek yere
duyulan merak... Bütün

bunların birleşiminden doğan
heyecan beni sürekli başka du-
raklara sürüklüyor. Kendi ba-
şıma yolculuğun tadını aldıktan
sonra yaşadığım hazla sürekli
yeni duraklarda buluyorum ken-
dimi. Türkiye’nin 81 ilinin ta-
mamında izim bulunsun, o il-
lerin anı haznemde yeri olsun
istiyorum. Güzel anılar birik-
tirmeyi hedefliyorum. Bu hedefe
doğru ilerlerken sizlere aklımda
iz bırakan mekânları anlatmayı
planlıyorum. Bu yaz da şimdi-
lerde oldukça moda olan Doğu
Ekspresi’yle müthiş bir serüven
yaşadım. Bu serüveni sizlere
aktarırken birazcık özendirirsem
ne mutlu bana. 

Tren yolculuğuna aşinalığım
üniversite yıllarıma denk gelir.

Her hafta İstanbul- Kocaeli
arası mekik dokurken öğrenci
bütçemizin dostu vagonlarda
bir sürü deneyim kazandığımı
söyleyebilirim. Bolca kitap, sa-
yısız müzik, zihnime raylar
aracılığı ile kazınmıştır. Yol-
culuk fikrinin tadını almaya
başladığım ilk dönemlerden
beri de Doğu Ekspresi fikri
zihnimi kurcalayarak bu ma-
cerayı yaşamak zorunda oldu-
ğumu bana dikte etti. Yaz tatili
soğuğa tahammülü az bünyem
için en uygun dönemdi. Boş
olduğum bir sırada biletimi
aldım ve yola koyuldum. Ön-
celikle Pendik- Ankara arasını
büyük bir keyifle geçtim. An-
kara’da bulunduğum sırada
Ata’ya bir selam verdikten son-
ra malum istasyonda buldum
kendimi. 24 saatlik yolculu-
ğuma şimdiki moda karelerde

görüldüğü gibi renkli ışıldaklar,
pofuduk ayılar, süslü dekorlar
eşlik etmedi. Ancak Erzu-
rum’da inecek olan Necla Tey-
ze’nin muhabbeti, Sivas’tan İs-
tanbul’a üniversite için kaydını
yaptıran Ceren’in heyecanı eşlik
etti. Dört kişilik vagonumuzda
farklı yaşlardan birbirini tanı-
mayan üç kadın olarak birbirini
yeni tanıyan insanların naifli-
ğiyle çok güzel bir yolculuk
geçirdik. Özellikle Necla Tey-
ze’nin anaç tavrı, bizi etrafına
toplayışı, sürekli bir şeyler ye-
dirme arzusu, öğütleri ve de-
neyimleri yolculuğumuza renk
kattı. Ve uçsuz bucaksız yollar...
Sivas’ta Ceren’le vedalaşma-
mız... Pencereden Erzincan’ın
barajlarına, yeşilliğine hayran-
lıkla bakmalarımız... Ve köyler...
Merkezden uzakta sadece bir
camisi birkaç evi olan köyler...

GÜNEŞ DOĞUDAN YÜKSELDİ
Merve KÖKEN / gezi

BOLCA KİTAP, SAYISIZ MÜZİK, ZİHNİME RAYLAR ARACILIĞI İLE KAZINMIŞTIR.
YOLCULUK FİKRİNİN TADINI ALMAYA BAŞLADIĞIM İLK DÖNEMLERDEN BERİ DE
DOĞU EKSPRESİ FİKRİ ZİHNİMİ KURCALAYARAK BU MACERAYI YAŞAMAK ZORUNDA
OLDUĞUMU BANA DİKTE ETTİ.



Necla Teyze’nin kompartıman-
da gizli gizli sigara yakışları...
Erzurum’da inişiyle yalnız kal-
mam... Yolda bana eşlik eden
kitabım... Her şey her anıyla
zihnimde dolaşırken bu dene-
yimin eşsizliği, dinlendiriciliği,
kendimi sorgulamam gereken
bir zamanda yaşanmışlığı, hiç-
bir şeyin tesadüf olmadığını
bir kez daha bana kanıtlamış
oldu. Kars’a ulaştığımda ise
insanların misafirperverliği kar-
şısında bir kez daha doğru bir
şey yaptığımı anladım. Zaten
herkesin bana sürekli sorduğu
bir soru vardır: 

–Korkmuyor musun? 
Ben de onlara her zaman

tek cevap veririm:
–İnsan halkından korkar mı

hiç? 
Üstelik herhangi bir yerde

özellikle Doğu’da öğretmen ol-
duğunuzu söylediğinizde kutsal
bir varlıkmışsınız gibi gösterilen
hürmetin haddi hesabı yoktur.
Herkes, her konuda yardımcı
olmaya çalışır. Örneğin Ani
Harabeleri’ne taksi dışında bir
ulaşım aracıyla gitmek istediğimi
söylediğimde en uygun fiyatlı
aracı önerip beni yetiştirmek
için ellerinden geleni yapan da

en uygun ama en leziz peyniri
almam için seferber olan da o
korkup korkmadığım sorulan
halktır. Beni en acilinden Ani
Harabeleri’ne ulaştıran ve böl-
geyi gezerken kendimi dinle-
meme izin veren de o insanlar.
Ani Harabeleri demişken sizlere
biraz da o bölgenin güzelliğin-
den bahsetmek istiyorum. Yüz-
yıllar öncesinin eserlerine hay-
ranlıkla bakarken, tarihin içinde
kaybolmamanız imkânsız gibi
görünüyor. O eşsiz güzellikte
kaybolurken bir yandan Aras
Nehri’ne bakıp sınırların ge-
reksizliğini düşünebilirsiniz.
Aramızdaki bir nehir mi in-
sanlığımızı birbirinden ayırıyor
diye kendinizi sorgulayabilirsi-
niz. Ama Ani Harabeleri’nde
sizi üzecek asıl olay, yapıların
içini dolduran yazılar olacaktır.
Dünyaya bırakılacak onca güzel
iz varken şaheserlerin üzerlerinin
karalandığını, isimlerin yazıl-
dığını görmek canınızı sıkabilir.
Keza benim de öyle oldu. Ancak
öyle büyülenmişim ki bu olay
bile o anlardaki hayranlığımı
örselemedi. Ani ile vedalaştıktan
sonra Kars’ın sokaklarını ar-
şınladım. Taş Rus binaları beni
Orhan Pamuk’un Kar romanına
sürükledi. Kendimi adeta Şair
Ka gibi hissetmeme neden olan
bu sokaklar Rus egemenliğinin
bir ürünü. Sadece otuz yıl hü-
küm süren Rus egemenliğinin
bu şehirde büyük izler bırakmış
olması şehrin dokusu açısından
çok etkileyici görünüyor. Özel-
likle Kafkas Üniversitesi Kon-
servatuarı binalarını gördüğü-
nüzde ruhunuzu büyük bir şaş-
kınlık kaplayabilir. Mimari ya-
pılarına hayranlıkla bakarken
verilen eğitim karşısında gurur
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❱ Ani Harabeleri
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duymanız olası görünüyor. Ben
bütün bu taş binalar arasında
gezinirken şehre büyük yatı-
rımlar yapmış, binaların olu-
şumunda büyük katkı sağlamış
Cheltikov ailesine minnet duy-
duğumu söyleyebilirim. Mü-

kemmel eserler bıraktıkları için
onlara teşekkür etmekten geri
kalamadım. Son durak olan
Kars Kalesi’ne ulaşmadan On
İki Havariler Kilisesi’ne uğrayıp
o dokuyu da içime çektim.
Kars Kalesi’nden şehre bakar-

ken bir kez daha seyahat etme
özgürlüğüne sahip olduğum
için hayata teşekkür ettim. Bir
sonraki durağım olan Ağrı için
ilk aktarma olan Horasan oto-
büsüne doğru güzel anılarla
yol aldım. ❰

❱ Ani Harabeleri

Tu¨rk Du¨nyasi 
Edebiyati Dizisi

Anar
İYİ PADİŞAH’IN MASALI

Mir Celal
KEMTEROVLAR AİLESİ



M
erhaba çocuk... Kal-
mışsa birazcık olsun
yüreğimde masu-

miyet onu senin ile buluştur-
maya geldim. Çünkü o kadar
çok şey var ki sana anlatacağım,
senden başkası ciddiye almaz
yüreğimden kopup gelen ke-
limelerin anlamını. Sen ça-
murdan oyuncaklar yaparken
ben kollarımı dizlerime daya-
yıp, alarak başımı ellerimin
arasına anlatayım sana çocuk-
ların ölüm kokan yaşamlarını.

Dışarda acımasız bir dünya-
nın çarkları arasında yitirdik se-
nin yaşıtlarını çocuk. Hele biri
var ki, o küçücük bedeni ile bir
dozer gibi geçti üzerinden in-
sanlığımızın. Evet, evet Aylan
bebekten bahsediyorum. Biliyor
musun çocuk, ben bebeklerin
hep anne kucağında uyuduğunu
bilirdim vatansız bir bebeğin,

denizin kalbin de bir inci olarak
yüzdüğünü görmeden önce. O
kadar ağır gelmişti ki açlığın,
sürgünün, umutsuzluğun sarıp
sarmaladığı o minicik bedeni
tonlarca ağırlıklarda ki gemileri
taşıyan denize, ben bu yükü kal-
dıramam deyip, edepli bir şekilde
kenara bırakmıştı onu. Deniz
kenarında ki pislikleri çekip alan
dalgalar uğramaz olmuştu Aylan
bebeğin olduğu kıyıya ondaki
temizlikten utandığı için.

Hiroşima da ki çocuklar artık
gülümsemiyorlar, gülümsemez
ki ölü çocuklar. Onların be-
denlerinin düştüğü yerde çi-
çekler hiç açmadı, otlar da öyle,
diken de öyle. Hiroşimalı ço-
cuklar için atom bombası kokar
anne kucağı ve ölüm ile sarar
anneler onları ağaçların bir daha
hiç ama hiç yeşermeyeceği top-
rağın bağrında.

Senin, anne ve babasını sa-
vaşın aldığı akranların var on-
lardan bahsedeyim mi sana ço-
cuk? Hani oyuncakları silah, el
bombası olan akranların. Sa-
vaşın eşiğinde tank namlularına
salıncak kurup, ölümden yaşa-
ma, yaşam dan ölüme sallanan
akranların. Bedenlerine büyük
gelen ölüm rolleri verildi onlara
hep. Filmin sahnesi; kan revan
içinde ki ülkeleriydi, yönetmen
ise sürekli değişiyordu ama kol-
tuklar hep doluydu dilsiz, sağır
insanlar ile.

Bir sabah şehrin üzerine
çöken sis misali açlığın üzerine
çöktüğü akranların var biliyor
musun çocuk? Aç bir kartalın
gözünde bir lokma kadar de-
ğerli,  insanlığımızın gözünde
bir haber karesi kadar değeri
olan akranların. Öylesine bit-
kin, öylesine çaresizdi ki. Bir

16

CEBİMDE UMUTLAR GETİRDİM ÇOCUKLAR
Kurtuluş BAŞTİMAR  / deneme

ONLARIN BEDENLERİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE ÇİÇEKLER HİÇ AÇMADI, OTLAR DA ÖYLE,
DİKEN DE ÖYLE. HİROŞİMALI ÇOCUKLAR İÇİN ATOM BOMBASI KOKAR ANNE KUCAĞI
VE ÖLÜM İLE SARAR ANNELER ONLARI AĞAÇLARIN BİR DAHA HİÇ AMA HİÇ
YEŞERMEYECEĞİ TOPRAĞIN BAĞRINDA.
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kartalın pençelerine teslim ola-
cak kadar. Ölüm prangası ayak-
larına asılmıştı ve yürüyemi-
yordu hayata. Sonrası kuru sı-
cak ve ölüm işte...

Ölmese artık diyorum ço-
cuklar. Şeker yeseler, uçurtma
uçurtsalar mesela. Sonra sizlerde
ki masumiyeti, yaşama sevincini
alsam ve çizsem barışın resmini,
savaş mermilerinin deldiği bi-
naların duvarlarına. Fısıldasam

yeni doğan çocukların kulakla-
rına mutluluğun türküsünü. Bu-
yurun çocuklar desem. Savaş
gitti artık büyüyebilirsiniz desem
onlara. Yaşamak sadece şarkılarda
değil uyanın, bakın umut oto-
büsüne binmiş geliyor yaşamak.
Uyanın çocuklar karşılamaya gi-
delim. Çıkarın üzerinizden barut
kokan elbiseleri. İnanın bana
çocuklar anneleriniz artık atom
bombası kokmayacaklar, açlık

yemeyecek sizi Afrika’nın bir
çölünde. Ne siz ne de anneleriniz
can vermeyecek artık zemheri
bir kış günü at kızaklarında.
Çünkü yolu var artık köylerimin.
Bükreş treninde cam kenarın-
dayım  ve bu camdan bakıyorum
mutlu dünyanıza ve sen çamur-
dan oyuncak yapan çocuk yıka
ellerini sana heybemde oyun-
caklar, ceplerimde umutlar ge-
tirdim… ❰

K
üçük İskender, “Edip Cansever’in bir
şiir kitabını böyle şiir mi olur! diye-
rekten duvara fırlattım.” dedikten he-

men sonra şöyle devam ediyor: 
“On yedi, on sekiz yaşlarımdayken Bodrum’a

çadır kurma hevesiyle gidiyoruz… Sabahleyin
erkenden uyandım. Tren raylarının kenarında
bir köpek gördüm. Durmuş hiç kıpırdamadan
dağa bakıyordu. Çok anlamsız. Saat sabaha
karşı beş. Ben de eğildim otobüs camının bana
el verdiği kısmıyla köpeğin nereye baktığını
anlamaya çalıştım. Gözüme sadece dağlar gö-
ründü. Çok saçma dedim ama hayatın içindeydi
ve o anda, o duvara çarptığım kitaptan şu
mısralar geldi aklıma,

“Kim bakar uzaklara/ köpekleri saymasak” 
Bodrum’a indim ve ilk işim Cumhuriyet

Kitap Kulübü’nün kitapevlerinden birine girip
bir Edip Cansever kitabı almak oldu.” 

Günümüz “ephebe”sinin en çok düştüğü
ve en derin kuyu klişe veya bir diğer adıyla
nostaljik tekrar. Türk şiiri bu dipsiz kuyuya
ilk defa düşmüyor hatta her büyük şiir yöne-
liminin öncesi için bu geniş ağızlı kuyudan

söz edilebilir. Bu çekilmenin kötü taraflarından

biri ise her yönelimin kuyunun ağzını daha

bir genişlettiği gerçeği. Türk şiiri, bu dipsiz

kuyuyu modern şiir ile hayli kapatmıştı. Ken-

disine çok geniş ve belki sonsuz bir alan ya-

ratmıştı. Oysa görünen o ki özellikle dergimize

gelen birkaç şiir göz önüne alındığında gü-

nümüzün “ephebe”si şiir için çok sık kulla-

nılmış temaları çok klişe bir tavırla işlemenin

peşinde. Şiirinin malzemesini tarihten (bu

tamamen şiirin kendi tarihi de olabilir) yahut

hayatından almak yerine nostaljik bir tekrarı

tercih etmekte. Örnek için on yedi yaşında

bir gencin mektuplardan hatta tozlanmış

mektuplardan şiirinde konu açmasını vere-

biliriz. Mektup gerçekten romantik bir nesne,

araç olduğu içi mi şiire girdi yoksa o hayatın

içinde olması mı bu nesneyi şiire dâhil etti?

Ephebe, öncelikle “yaşadığım çağın kavram-

larıyla, nesneleriyle şiir yazılamaz, günümüzde

yazmaya değer hiçbir şey yok” ön kabulünü

yok etmeli. İnanıyorum ki bu yok ediş kabuğun

çatlamasına sebep olacak. ❰

KLİŞEYE DÜŞME TEHLİKESİNE
KARŞI ŞAİR TETİKTE GİDER
Mert Can AKSOY / eleştiri

“Bir şair, şair olarak ete kemiğe büründüğünde, şair olarak onun sonunu 
hazırlayabilecek her türlü tehlikeye karşı endişe duyması kaçınılmazdır.”

Harold Bloom
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Işıklar gözler ve kırmızı yüzükler
Gülüşler aklımın ucunda dönerken
Sözlere kanıyorum dinlemeyip
Tekrar ve tekrar dinliyorum
Kırmızılar dönüyor bir sızı düşümde

Sonra düşüyor sıcaklık eritiyor düşüncesizliğimi
Ter akıyor dolu dolu kırmızı yüzlerden
Kayıp gidecek gibi gelmeyince günler
Fısıltılar sesler gelmedikçe gece boyu
Hiç olmayacak derim kendimden duvarlara

Saçlar omuzlara dökülerek düşmüş
Yanıma yaklaştı ve yanımdan geçti
Durdu bekledi ve konuşmadı
Döndüm uyudum kırmızı rüyalarla
Hiç öyle olmayan beş köşeli yıldızlar öldü

Kesik bir ses uyandırdı, kırmızıydı
Döndü durdu diğerlerinin aksine
Susun dinleyin sessiz durunca beni
Dercesine fotoğraflar da sahteydi
Fotoğraflar bile yakışmıyor bana

Kapıyı çekti açacakken kapattı
Bana baktı sağ tarafından
Sevmediğim insanlar geçti alakasız, ben insanları bilirim
Bir şeyler uzağımda insan gibi yaşıyorlar
Sayılmayacağını bile bile diyorum uzağa

Her şey biter uyanırım gerçekten
Kendi halimce yine susar beklerim
Gülerler, güler ve kırmızı yüzükler parıldar
Ben yine inanmam herkese
Ben yine ben olurum.

GERÇEK BİR KIRMIZI GECE
Yasin UYSAL / şiir
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Göz bebekleri benzer kör kuyulara
Kaçıncı asrın şahidi bu? Aynı karanlık
Her asır pranga vurulmuş duyulara
Kaçıncı kuyu bu? Yıldız düşsün bir anlık

Kılıçlar tortulandı göğüslere
Bulutlar baca olmuş, ufukta handık
Sonuncu darbesi kartalların üslere
Her demde akan, son pıhtılaşmış kandık

Pusu kurmuş uçurumdan yokuşlara
Her adım başı sinsi bir kayalık
Bir düş hediye etti aklım koğuşlara
Kaçıncı hücre bu? Etrafa sinmiş karalık

Söz öbekleri benzer ıssız kumlara
Tane tane birikmiş muazzam sıcaklık
Nefesi anlatmak kokladığım zakkumlara
Yürekte bir ay, şafağa açılmış kucaktık

Cevap aramak şu yanlış sorulara
Neydik, neyiz, nerde kaldık?
Aldanınca Âdem meyve süslü korulara
Mana uzaklaştı, maddeden ise borç aldık

Sır denilir mi? Kehanet yüklü olgulara
Çekildi perde ve bir sanrıda hapis insanlık
Bu satırlar sığdırdığım bir özet, derin sorgulara
Kalktı yasak, yenildi meyve ve Âdemde ihsanlık!

ÖZET
Mete Han PARLAK / şiir
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Çok eğlenmişler belli.
Sanırım yine bugün,
İşgal edilmede kuytum;
Talan edilmede içim, yurdum.

Oysa ben dolaşırdım her gün,
Yeniseyden Yalıboyu’na değin.
Her sabah her ikindi her tün,
Benzerdim bakışına çekik göz bir beğin.

Çok eğlenmişler belli.
Kalmadı şahsımın,
Can özgesinde fer.
İçimiz bir nevruza gece,
Dışımıza birikmiş şer.

Oysa yoktu ayazı da karası da,
Günler geçerdi iki sefer arasında.
Yeşertirdik hemen bir kalp gördüysek onu,
Önce Kalemimiz giyerdi demir donu.

Çok eğlenmişler belli.
Kırıldı kadırgalaramızın direği,
İçimiz limanları yok, biz yoktuk.
Daha Yoktu, yokluğun ardını yoklayacak yokluk.
Ramazan’ı arardık da bir deniz kıyısında,
Çöl içre bir Muharrem sabahına doğduk.

Oysa benzerdi fecir de gurup da,
Bir atlasın içinde kalmış çocuğa.
Sarsılırdı gök dağ deniz birden,
Gün Ay yıldız sarılırdı çocuğa.

İÇİM KUYTUM
Mehmet Batuhan KAYNAKÇI / şiir
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Rahatsız şiirler kazıyordu tırmıktan bir el
Ruhların uğuldayan kulaklarına
Ben, uzaktaydım o sıra
Gözlerim uğulduyordu kaçıyordum
Gözlerim kurşundan bir yumaktı
Alevlerin ötesinde
Dokunsalardı ölecektim
Dokunmadılar
Paslanmış bir çağda doğdum, evet
Bütün kötülükleri benim titrek vücuduma yamadılar
Sonra bir mezar açtılar ağaçlar kadar uzun
Dokunsalar düşecektim
Dokunmadılar
İnsandık sözde hepimiz
İki elimiz iki ayağımız iki kulağımız vardı
Sonra bir akşam alacasında
Maskeli adamlar gördüm
Coşkun bir nehrin kıyısına vardılar
Ben, uzaktaydım o sıra
Bir kadının ağlayışını gördüm
Dokunsalar ağlayacaktım
Dokunmadılar
İçim çürüyordu, ellerim çürüyordu
Bir geminin kalktığını gördüm limandan
İşportacılar geçiyordu kaldırımlar boyu
Ben, üşüyordum

Nasıl bir çağ ki bu
Soyunmuş ruhlar bürüyor
Çocuklar ölüyorken caddeleri
Kılıç keskini bakışlardan geçiyor dünya, nasıl!
İçim çürüyor, içim
Dokunsalar diyorum
Dokunmuyorlar.

RAHATSIZ ŞİİR
Zeynep Nur TİRYAKİ / şiir
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Ellerim ağaç dalı gibi kuru ve hareketsiz.
Yazsam kalemin ucu kırık,
Okusam kâğıt yırtık,
Baksam oda karanlık.

Dilimin bağı dişimde bağlı.
Konuşsam sözler küsmüş,
Kursam cümle düşmüş,
Cesetler yerde, noktayla virgül ölmüş.

Gözlerim kurumuş iki üzüm tanesi.
Bakışlar hamal gibi yorgun,
Gözyaşı veremli gibi solgun,
Damlası âşık misali vurgun.

Saçlarım anamın eteğine topladığı pamuk.
Örgüler isyankâr, açılmış.
Bir teli saza katılmış,
Bir teli düşmüş bayılmış.

Saatimin ritmi bozuk.
Akrebin kıskacı arsız,
Yelkovan şıpsevdi kararsız,
Zaman ölüm kadar acımasız.

DİLİMİN BAĞI DİŞİMDE BAĞLI
Hasret ŞERARE / şiir
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Daha nefes almadan toprağa gömüldü ruhum
O toprak ki ruhumu evladı gibi bağrına bastı
Apansız geldiler matem tutan silik yüzler
Zülfüne dertlerimi işledim

Gözyaşlarım sinemi ıslatıyor
Anılarımız tenimde kayboluyor
Kabre gömülü ebediyet nefesi 
Buhar oluyor karanlıkta 

Eller boş diller biçare
Yokluğun karışıyor boşluğa
Kabre gömülen ruhumun feryadı
Ateş olup yine beni yakıyor

ERİNÇ
Hazal GÜLSUYU / şiir
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Boşken seviyorum bu şehrin çarşısını
Rengârenk dükkânları ve afişleri
Siyaha boyadığım zamanlarda.
Seviyorum bu boş çarşıda seninle yürümeyi
Kolkola
Elele
Gözgöze
Dizdize...

Yürüyorum bir başıma bu ıssız çarşıda
Tattırdığın yalnızlığımı dahî almadım yanıma

Bu ıssız çarşıda her adımım
Cinleri uyandırıyor uykularından.
Sessizlikte yankılanan ayak seslerimi 
Sayın üç harflilerle paylaşıyorum.

Duruyorum, 
Güvercinlerin meşkini dinliyorum
Sanki sesinden
Bir parça musiki dinler misalî

Bir güvercini bölüşüyoruz seninle şimdi
Aynı anda çırpıyoruz kanatlarımızı
Sağ kanat ben, sol kanat sen oluyorsun

Zirâ bilirim kalbin attığı tarafı sevdiğini...

Kalk ayağa, aç gözlerini yâr sıfatım
El ele koşalım bu ıssız çarşıda. 

Bu ıssız çarşının adını bir sen bilirsin.
Bilirim.
Bilir sevdamızı bu ıssız hayat yolu çarşısı...

ISSIZ HAYAT YOLU ÇARŞISI
Can YALÇIN / şiir
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alıp veriyoruz seni, alınıp verilensin artık
seninle oluyoruz seninle olmuyoruz ne fark

güzeldin* ve her şeyde biraz vardın 
tüm güzelliğin o eski ilkyaz ikindilerinde kaldı

akıyorsun, bulanmıyor bile durgun, duru su
uzunca otların büyükçe ağaçların yok arasından görünenin

büsbütün üzerinde mi yoksa belirli bir yerinde mi
azca korkusuz çokça meğersemez bakışlarımız

ellerin ne ellerimizde ne soluyuşumuzda
artık sen de nereye koysan bilemiyorsun

gel ey, onunla bunun arasındaki fark
yık bendeki bu her şeyin kutsallığını**

* Burada sözü edilen güzellik, estetik ile değil derinlik ile ilgilidir.
** Burada sözü edilen kutsallığın mantığı şu kısa masalın mantığıyla bağıntılıdır:

“Kuğu Gövdeli Üç Kutsal Bakire
Bir bakire (kutsal, kuğu gövdeli olan)
Bir diğer bakireye (kutsal, kuğu gövdeli olana)
Demiş ki:
Duydun mu ülkemize yeni bir bakire gelmiş, kutsal ve kuğu gövdeliymiş.”

MÜNACAAT
Mert Can AKSOY / şiir



Ç
ocukluk, masumiyet
çağımızın cisimleşmiş
hâli…

Bu öyle bir masumiyet ki
tüm acıların, sıkıntıların, anla-
mazlıkların, bilmezliklerin üs-
tüne bağdaş kurup oturur ve
çepeçevre sarıverir hayatımızın
o ilk devresini. Bundandır ki
çocukluğa hasret duyarız.

Elbette o hasreti ben de du-
yuyorum. Ve elbette çocukluğun
“şahsi hikâye”lerimiz açısından
ne kadar değerli olduğunun
farkındayım. Bu yüzden ço-
cukluk idrakine ve onun etra-
fında örülü güzelliklere, güzel-
lemelere karşı çıkacak değilim. 

Fakat çocukluk bile içi boş-
altılır hâle geldi artık.

Biz büyükler çocukluğu ne
olarak algılarsak algılayalım, ço-
cukların yaşadığı o muhteşem
masumiyete nüfuz edemeyiz.

Hayır, o kadar güçlü değiliz. Ne
ki kendi çocukluk çağımıza duy-
duğumuz hasreti galiz bir gös-
teriye dönüştürüp çocuklar üze-
rinden masumiyet fetişizmine
girişmemiz, o günahsız evlatların
şu andaki ismetine değilse de
istikballerine zarar veriyor. 

Çocuklarımız, bizim onlara
sunmak için enteresan bir gayret
içine girdiğimiz yapay dünyadan
algılıyor hayatı. Kendini mü-
kemmel, çevresini emre amade
zannediyor. Zamanımız: “Kutsal
Çocuklar Çağı.” Her şey ve
herkes çocuğa pervane olmuş
vaziyette. 

Nesneler ve binalar çocuklara
göre artık. Çocukluğu doğru
anlamayan yetişkinlerin, güya
sevimliçocuk ürünleri ortaya
çıkardığı bir devri yaşıyoruz.
Çocuklara mahsus çarşaflar, du-
var kâğıtları, dolaplar… 

Üzerine bir iki çizgi kahra-
man yapıştırılıveren her duvarın
önü bir çocuk mekânı artık.
Okullar, hastaneler çizgi film
karakterleriyle dolu. Ve biz ye-
tişkinler tarafından organize
edilen bu dünyaya çocukları
cömertçe salmaktan garip bir
haz alıyoruz. Çocuklara kendi
hayallerinde kurdukları bir dün-
yayı sunsak ve çekilsek “Neyse!”
diyeceğim. Ama onları büyükler
tarafından kurulmuş hayallerin
amir olduğu bir zihin kontrol
dünyasında yapayalnız bırakı-
yoruz. 

Bugünün insanı çocuğu kut-
sallaştırma meselesini öyle
abarttı ki birileri çıkıp çocuklar
için Kuran-ı Kerim tabetmeye
kalksa şaşırmam. Çocuklara
özel cami, Örümcek Adam’lı
seccade, Elsa’lı ilmihal yapsalar
“Hadi canım!” demem. 
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KUTSAL ÇOCUKLAR ÇAĞI
Ahmed PAK / deneme

BÜYÜMEK DÂHİLDİR ÇOCUKLUĞA VE BÜYÜYEBİLMEK İÇİN ÇOCUK OLURUZ.
ÇOCUKLUĞA ÖVGÜLER DİZERKEN BÜYÜMEYİ, OLGUNLUĞU KÜÇÜMSEMEYİNİZ.

“İnsanı çözersin, çözersin, çözersin; çocuk çıkar.”

Sezai Karakoç



Bakınız artık camilerde ço-
cuklara oyun odaları kuruyoruz.
İbadet öğreteceğimiz mekânda
salıncağın önüne bırakıyoruz
onları. Çünkü öğretmek, eği-
timle uğraşmak zor. Neden ko-
lay olanı seçmeyelim ki!

Çocukların büyümesinden
korkuyoruz âdeta. Acib bir
inatla çocuğun çocukluğunu
koruma derdindeyiz. Oysa ço-
cukluk sağlıklı şekilde geçi-
rilmesi gereken bir süreç. Bu
sürecin ardından buluğ çağı
geliyor. Teklif ve vazife zamanı
başlıyor. 

Vazifeden evvelki devri ıs-
rarla uzatmaya çalışmanın, fer-
din irfanına ne gibi bir faydası
olduğunu anlamıyorum. 

Çocukla çocuk olmanın bir
zamanı var. Bir baba sürekli
çocuğuyla oyun oynayamaz.
Buna hakkı yok. Bu bir sorum-
suzluk örneği. Bu, işin kolayına
kaçmanın başka bir yolu. Model
olmalı baba. Öne düşüp yol
yordam, usul erkân göstermeli. 

Ya anne? Anne bir çınar
gibi durmalı evde. Çekip çevi-
ren, yorup güden olmalı. Oysa
şimdi anneler canlı birer oyun-
cak çocukların elinde. Bir çocuk
n’etsin oyuncak anneyi! Onu
sulayan, besleyen, yön gösteren
bir anne gerek. 

Bu masumiyet zamanını bir
suistimal girdabına dönüştür-
memek için, çocuklara büyü-
meyi de öğretmemiz gerekiyor.
Bunun için hususi bir şey yap-
mamız lazım değil aslında. Biz
olgun olalım kâfi. Çocuk bize
bakar ve alacağını alır zaten.
Ona gözlem yapacağı yetişkinler
verelim. 

Bu garip hâlden kurtulma-
lıyız. Eğer biz bu fidanı bü-

yüteceksek; kendi toprağında,
kendi güneşinde, kendi ikli-
minde bırakmalıyız. Onun
köklerini budar, onu saksıya
koyar, etrafına yapay ışıklar
yerleştirirsek ortaya bambaşka
bir tür çıkarırız. Güvensiz,

hissiz, fikirsiz, idraksiz bir
tür…

Çocukluğa övgüler dizerken
büyümeyi, olgunluğu küçüm-
semeyiniz. Büyümek dâhildir
çocukluğa. Ve büyüyebilmek
için çocuk oluruz. ❰
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❱ Çizer: Büşra Yıldız



E
kşi elmalar; 2016 yılında
Vizontele serisi ve Or-
ganize İşler gibi başarılı

filmlerin senarist ve yönetmen-
liğini yapmış olan Yılmaz Er-
doğan tarafından kaleme alınıp

perdeye yansıtılan bir Türk filmi.
Başrollerinde; hayatımıza Öyle
Bir Geçer Zaman ki dizisiyle
keskin bir giriş yapan Farah
Zeynep Abdullah, rol aldığı
Gümüş dizisiyle bir dönem ma-
gazin gündemini oldukça meş-
gul eden Songül Öden, Bir Bu-
lut Olsam dizisindeki perfor-
mansıyla tanınan Şükran Ovalı
ve Yılmaz Erdoğan var. 

Filmin öyküsü, yönetmenin
çoğu filmi ülkenin doğusundan
başlıyor. 1970’li yıllarda Hak-
kâri’de Demokrat Parti’den be-
lediye başkanı seçilen Aziz Bey
son seçimde maalesef istediği
kadar oy elde edemez ve reis-
likten düşer. Aziz Bey il gene-
linde tanınan, belli miktar mal
mülke sahip, bunun yanında
son derece katı ve sert mizaçlı
olan bir adamdır. Şehir gene-
linde Aziz Bey’in reisliği ve

dik kafalılığı her ne kadar dilden
dile dolansa da bunların yanında
Aziz Bey’in evlilik yaşına gelmiş
ve birbirinden güzel üç kızı da
özellikle gençlerin dilindedir.
Muazzez, Türkan ve Safiye.
Birbirinden farklı huy ve özel-
liklere sahip evlenme çağına
gelmiş ancak katı prensipleri
olan bir babanın gölgesinden
çıkmaya cesaret edemeyen üç
genç kız. Hepsinin ayrı ayrı ta-
lipleri vardır ancak Aziz Bey
her isteyene kız verici değildir.
Babalarının dillere destan olan
sert ve aksi tarafına rağmen il-
çeden üç genç çıkar Aziz Bey’in
karşısına kızlarına talip olarak
ancak Aziz Bey üçüne de uygun
birer cevap bularak geri yollar. 

Yılmaz Erdoğan deyince
akla ilk gelen meşhur komedi
filmleri oluyor. Ancak Yılmaz
Erdoğan özellikle son dönemde
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EKŞİ ELMALAR
Bayezid ÇAY / sinema

SANILDIĞINI AKSİNE DRAM FİLMİ ÇIKARMAK AMA ŞÖYLE KALİTELİ VE İÇ SIZLATAN
BİR DRAM FİLMİ ÇIKARMANIN MEŞAKKATİ DE TADI DA HEPTEN FARKLIDIR.



komedi filmlerine verdiği öne-
mi dram filmlerine yönlendirdi.
Bunun altında sanıyorum ka-
liteli ve unutulmaz filmlerin
altına imza atma isteği vardı.
Komedi filmleri unutulmaya-
caktır; özellikle Organize İş-
ler’de Cem Yılmaz’ın yer aldığı
meşhur sahnedeki “Şimdi ka-
fanızda iki soru işareti var. Bir
dayak nedir? İki neden atılır?”
diye başlayan sahneyi izleyen-
lerin kolay kolay unutmaya-
cağına eminim. Ancak dram
filminin tadı da yeri de her
zaman farklı olmuştur. Sanıl-
dığını aksine dram filmi çı-
karmak ama şöyle kaliteli ve
iç sızlatan bir dram filmi çı-
karmanın meşakkati de tadı

da hepten farklıdır. Yılmaz Er-
doğan bunu Kelebeğin Rüyası
adlı filmde de denedi. Son de-
rece başarılı bir filmdi. Hatta
belki iki garip şairin hayatını
konu olan, yani bir şairin ha-
yatını konu edinen İlk Türk
filmlerinden biri olmasından
dolayı dikkati çeken bir filmdi.
Sinema da izlenir mi izlenmez
mi gibi korkulardan sıyrılarak
edebiyatçıların hayatını konu
edinen böyle bir filmi sinema
hayatımıza kazandırdığı için
Yılmaz Erdoğan ayrıca takdir
edilmeli. 

Ekşi Elmaları izlerken filmi
başından sonuna kadar artan
bir merak ve bir duygusallık
içinde takip ediyorsunuz. Er-

doğan filmi yazarken kendi ai-
lesinden yaşadığı hayattan esin-
lenmiş. Bunun yanında senar-
yonun bazı yerlerinde romantik
havadan kaçarak hayatın bazen
keskinleşen bazen yumuşaklaşan
yüzünü de gayet başarılı olarak
filme yansıtmış. İstediklerimiz
ile başımıza gelenler arasında
bocalamamızı ve bu bocalama-
dan nasıl çıktığımızı dökmüş
sahnelere. Her ne kadar farklı
bir yönetmenlik öğesi bulama-
sam da film başarılıydı. Film
boyunca çalan duygusal müzik
ise filmle bağlantınızı daha sağ-
lamlaştırıyor. Ekşi Elmalar; ne
tatlı ne acı ekşi hayatların hi-
kâyesi kendini izleyecek olanları
bekliyor. ❰
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❱ Ekşi Elmalar filminden bir sahne



‘M
esut nerede? Evet,

Anadolu Yıldızlar
Ligi Yüzme Fi-

nalleri için Bursa’ya giden oğ-
lunu yalnız bırakmayacaktı tabi.’

“…” “…” “…” “…”
“Alo sayın hocam vardınız

değil mi otele? Tamam, ben de
yola çıkmak üzereyim. Ha ta-
mam çocuklar dinleniyor, oldu,
görüşürüz.”

– Terminale hangi numara
gidiyor acaba?

(…)
“…” “…” “…” “…”
‘Bu olimpik, büyükmüş ba-

yağı, Samet. Yarışı başladı mı
bizimkinin? Tamam, ben şöyle
yukarı çıkayım.’ ‘Hadi oğlum!’
Dokuz yaşındaki bir çocuk de-
par taşına çıkabiliyorsa tamam
işte. Önündeki kulvarı görüyorsa
da tamam işte. Gurur duyuyo-
rum oğlumla. Mesele çıkmamız,

göze alabilmemiz… Kitabın,
selamın, muhabbetin, tartışma-
nın, hürriyetin, kalemin, satır-
ların, elemin, emelin, ehemmi-
yetin, riskin... Hepsinin depar-
taşına öz güvenle çıkabilmek! 

– Aferin oğlum, iyiydin. 
– Ben bu uzun arada biraz

gezeceğim.
– Tamam, görüşürüz baba.
Her cevaptan önce ne kadar

soru olduğunu düşündüm. Es-
kimeyen soruları severim hep.
Ne ‘apaydınlık ne de tamı ta-
mına kapkaranlık’. ‘Alacakaran-
lığa’ düşen yığınların hepsini
tutabilsem keşke. Farkında olu-
şun farkındalığına bir ittirebil-
sem. Dar attım kendimi şehrin
antresine. Hangi şehre en güzel
kelimeleri giydiriyor şu ‘ş…l’.
Kısa kollar içte serazat, görü-
nüşte kuralla döndürüyor şehri
ve kelimeleri... Esas sorun ne?

Kelimeler doğru resim verebi-
lirse(!) Yok yok… Kendi kolla-
rında, merdivenlerinde yürüyen
dil oyunlarıyla dönüyor. Bu kı-
yafet beni ne kadar da tırtıkladı
be. İpek değil tabi… İpek bir
kravatım vardı lisede. Sümer-
bank’tan aldıydım. Parasız yatılı
öğrenciler olarak kıyafet alma
hakkımız vardı o zamandan.
Bir On Dokuz Bayram’ı kut-
lamasında bu kravatımla ben
taşımıştım bayrağımızı. Taşımak
ne güzel bir kelime. Bir bayrağı
taşımak hele. 

Ednadan alaya suret-siret,
görünüş-hakikat, birlik-kesret
arasındaki gedikleri doldurdu-
ğunu sanan hayata kalemimle
soluk aldırabilir miydim? So-
lunum yetmezliği(!) Hayatın
soluk alışverişi olan, birbirini
bir yerde kesen ve anlatan hi-
kâyeler… Hayatı soluyan. Ne
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o (!) sizden kat be kat zengin
olduğuna şaşıyor musunuz ha-
yatın? Dalgalanıyor… Dönü-
yor… Oval oval… Yayvan yay-
van… Dökülüyor… Tophane
yamaçlarından. Hayır; yürüyen,
inen, çıkan yüzlerden ve mer-
divenlerden: “Vadda, makine
bölümünü; üçüncü yılını da bi-
tirebildikten sonra bıraktı.” Bı-
rakmasaydı. (…) “On sekiz ya-
şımdan beri ipin içindeyim ve
ilkokul mezunuyum. İpliklerimi
pazara çıkarmış yapabildiklerim.
Her kumaş; rengi sahiplenip
emip tutabilecek kalitede de-
ğildir, bilesiniz.” “Setbaşı kal-
dırımındaki ihlaslı adımlar, ih-
laslı sesler…” “Çekirdekli soh-
betler de hali anlatıyor.” “Uk-
rayna’dan doküman vermediler.
Beyin göçü oluyormuş.” “Ko-
zahan’ın kapısında su yığını.
‘Bir ipek nasıl da su gibi fışkı-
rır?’.” “Kumaşlara bir defada üç
renk basmak Şam’da yapabile-
ceğim bir iş değildi.” “Hassan
ise Halep’tendi. ( Halep daha
sıkıntılıymış.) Arıların en çok
bal aldığı ağaç yaseminmiş ora-
larda.” “Eskişehir’den geldik abi
biz. Sen bilmiyor musun bu
ağacın adını? Bize soruyorsun
(!) Söğüt. ‘Söğüdü tanımasak(!)’
“-İpekli Mendil- yolunda hangi
söğüt dalı, hangi ayakları haş-
ladıydı? Söğüdün gölgesindeki
serin böğürtlenler vardı bir de.”
“Görüşürüz abi, biz Trabzon’a
da geleceğiz.” “İçi dolu olsun
gezmelerinizin emi(!)” İşte böy-
leee! Kestane ağaçlarıyla anıt
ağaçların ‘mehtabı kırılmış dal
uçlarından’ sızan bir yığın yüz…
Zamana giydirilmiş Bursa…
Bu şehir zaten ‘zaman’ın her
zerresine tarihi, harsı, hikâyeyi
giydirmemiş miydi zaten? Ve

bir de en güzel renkleri meydana
getiren ‘ş…l’, yerimi size razı-
lığımla veriyorum ben diyor
yolculuğunu bilenlere…

Hidrolik ya da kara… Tıpkı
kalemim gibi ha. Emrimizden
pek ziyade sevgilere, yüreklere,
gözlerimize, insanlara en etraflısı
kalemlerimize, yazılacak hikâ-
yelere amade bir direksiyon di-
yesim geliyor. Cehalet, bakar-
körlük hep çalakalem(belki de
kalemim) ama arada dönen di-
reksiyon müstesna ve müsta-
kil… Direksiyonda diksiyon di-
kala… Bile edatı da mı olsaydı
bir önceki cümlenin yoksa(!)

Direksiyonda iki el… ‘Ulu
Cami’nin yanından geçiyor
muydu acaba?’ ‘Atla, ben seni
tam karşısında indiririm.’ Şo-
förün çaprazındaki ikinci kol-
tukta yerimi aldım. Radyo açık.
Gözüm yolda, kulağım ise vic-
dan radyosu (radyo dediğin öyle
olmalı) frekanslarında: Mühim
bir haber: “Dünya İnsani Zir-
vesi’ne altmış ülke katılacaktır.
İlk kez yapılacak ve İstanbul’un
ev sahipliği yapacağı zirvede
insanlığın özellikle de savaşta
mağdur olan sivillerin, çocuk-
ların; açlık, barınma, güvenlik
gibi sorunlarına çözüm arana-
cağı bildirildi. Birçok ülkenin
ve kuruluşun, katılacağını bil-
dirdiği zirveye ‘Sınır Tanımayan
Doktorlar Topluluğu’ -ihtiyaç-
larının karşılanması noktasında
yeterli adımların atılmadığını
gerekçe göstererek- katılmaya-
cağını bildirdi.” Dıştalamaya
karşı dıştalama protestosu yani
diye düşündüm. Radyo kısık
sesle diğer haberlere devam
ediyordu. Manş Denizi’ni aşan
bir engelli (pardon engel tanı-
mayan) kadının başarı hikâyesi

anlatılıyordu. Sonra da harfleri
tıraş köpüğüyle yazıp minik
öğrencilerine imkânsızlık diye
bir şeyin olmadığını yerleştiren
bir köy öğretmeninin haberi
veriliyordu. 

Radyodan büsbütün kop-
muşum. Burada sadece bir
Manguel’i bir de Tanpınar’ı ta-
nıyordum. Bir günüm vardı.
Hayır, bir günün içinde ken-
dimle ve merak ettiğim bu şe-
hirle baş başa iki üç saatim
vardı. ‘Beş Şehir’in; Orta Asya
yaylalarının baharından geldi-
ğini bildirdiği yeşillerin için-
deydim şimdi. Her durakta ye-
rini bana razılıkla veren bir yeşil
ışık yanıyor otobüste. O kadar
teri, telaşı, umudu, kahkahayı,
sevinci, parayı, burukluğu indirip
bindirmesine rağmen. Bu keyif
bana bir haysiyeti olabildiğince
hatırlattı. ‘Mısra benim haysi-
yetimdir.’ diyen şairi hatırladım,
öğrencisiyle birlikte tabi. Hü-
davendigar da ‘yeşil ve tarih’
benim haysiyetimdir diyordu.
Yan tarafta oturan bir dik saç-
lıyla tanıştık. İpin içindeymiş
yıllarca. İlkokul mezunu olma-
sına rağmen nasıl bu mertebeye
(tekstil fabrikasına şeflik) ge-
lebildiğine şaşırırmış herkes.
Diplomam, çok küçük yaştan
itibaren hayatın içinde olma
tecrübemdir, diyordu. Diksiyonu
da o biçimdi.

Direksiyondaki ellerin si-
nirleri gerildi azıcık. Damarlar
az daha belirginleşmişti alnında.
‘Öyle mi gidilir? Hangi yöne
gideceğini bilmiyor.’ ‘Evet, sa-
dece arabaya çıkmak mı mesele?’
‘Doğru!’ Şoförle konuşmamız,
onun özellikle de anlatmak ih-
tiyacı ve arzusuyla haylileşiyor-
du: ‘Emekli misiniz?’ ‘Evet.’
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‘Nereden?’ ‘Ukrayna’dan.’ ‘Uk-
rayna’dan mı!’ ‘Şimdi niçin Tür-
kiye, niçin Bursa ve niçin otobüs
şoförlüğü?’ İmrendiren epey bir
Türkçesi ile: ‘Ukrayna’da ben
psikologdum. Emekli maaşı
orada çok yetersiz. Eşim de
fizik profesörü. O da tekstil
fabrikasında çalışıyor. Beraber
çalışıyoruz işte. İki çocuk var.
Kız ve erkek. Oğlum buradan
evli. Bir torunum var. Çocuklar
Ukrayna’da mühendis. Paraları
onlara da yetmiyor orada. Ço-
cuklarımıza yardım ediyoruz
her ay. Bütün aile burada top-
lanacağız. Ben otobüs şirketinin
müdürünü tanıyordum. Ben
Türkleri tanımayı çok istiyor-
dum. Türkler hep gülüyor. Ben
onlarla konuşuyorum. Onları
gözlemliyorum. Tanımaya ça-
lışıyorum.’ ‘Neden kendi işinizi
yapmıyorsunuz burada? Bilimin

dili her yerde aynı değil mi?’
‘Doküman vermiyorlar. İzin
vermiyorlar. Beyin göçü olu-
yormuş diye.’ ‘Müslüman mı
oldunuz?’ ‘Hayır. Ortodoks’um.’
‘Adınız?’ ‘Yaman’ ‘Asıl adınız?’
‘Saşa.’ ‘Peki, özellikle Bursa ne-
den? Mesela İstanbul, güzel ve
büyük değil miydi?’ ‘Biz Türki-
ye’nin tüm illerini inceledik.
İstanbul çok büyük ama çok
yorucu, sıkıntılı. En yaşanabilir
Bursa! Tarihi, yeşili…’ Alela-
deliğe yumruklarını sıkan ta-
vırların satırları… 

Derin okumalar… Körlüğün
de delinmesi elbette… Bir güzel
isim ve imleyici yüz; kendini be-
timleyerek neler dememişti ki: 

Uzunluğunun, iriliğinin ve
kalın sesinin içinde çok ince
bir nezaket taşıdığını özellikle
gözlerinden sezdim. İsmi gibi
yaman bir adamdı. Bu ismi çok

bilinçli bir istekle aldığına yüzü
ve anlattıkları inandırır sizi.
Buna inandım. Benim lise öğ-
retmenimin bilinç tanımını da
(insanın farkında olduğunun
farkında olması) Manguel’in
kitabındaki okumak ile ilgili
sözlerini de (İster imge ile ister
resim ile ister manzara ile olsun
okumak, yorumlamaktır.) pek
yaman kucaklamış bir adamdı
Yaman Bey. Türk insanını; açık
sayfası güler yüzlülüğünden
başlayarak okumak, tanımak is-
tiyordu. Öbür taraftan okuduğu
insanlara yeni sayfalar sunduğu
apaşikardı. Perdahsız yüzü tam
bir palimpsestti. Bir psikoloğun
otobüsle hayatı/hayatları sür-
mesi ve bir fizik profesörünün
de fabrikada iplerle hayatı do-
kuması değil sadece hikâye… 

Bayrak sevilmez mi oysa?
Saşa, okumalarına samimi-
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U
çurum tehlikesi barındıran dağın dar,
çift yönlü yolunda ilerliyorlardı. Rüz-
gârın olağanca tatlılığı arabadan içeri

doluşuyordu. Arkada oturan çocuk kafasını
camdan uzatmış uzaklarda görebildiklerini in-
celiyordu. Otlayan inekler, duran geyikler, ha-
reketli; seçilemeyen cisimler. Hepsi hoştu veya
güzel günün geri kalanında hoş görünüyordu.
Anne, insanların heyecanlandığı durumlarda
sakin görünürdü, sakin olduğu durumlarda da

heyecanlı. Kocası 29 yıldır bu huyunu bilse de
her seferinde anormallik olduğunu düşünmekten
kendini alamazdı. Aceleci ve kendinden emin
tavırlarla poşetteki elmayı çıkarttığında da
böyle düşündü. Hünerli ellerini elma kesme
konusunda da kullanmayı biliyordu. Titizce
elmayı ikiye böldü, sonra dörde sonra kendini
zihninde beş elma daha ekleyip milyonlarca
parçaya. Üç dilimi kendine, kocasına ve arkada
oturan çocuğuna dağıttı sonuncusunu camdan

SON
Buğrahan YILDIRIM / hikâye

ELMADAN RAHATSIZ EDİCİ YAVAŞLIKTA ISIRIKLAR ALIYOR, KENDİ DÜNYASINDA
BİLMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORDU. KADININ PEMBEYE ÇALAN TOPUKLARI
ARABANIN PASPASINA TEĞET GEÇİP DURUYORDU, UFAK SÜRTÜNMELER
ARABADAKİ MUTLULUĞU HARLAYAN ATEŞTEN BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞMÜYORDU. 



yetle girdiğimden olacak ki bana
yaşadığı önemli şeyleri anlat-
makta beis görmedi, bilakis ih-
tiyacıymış gibi anlatıyordu: ‘Para
kazanmış oluyorum bu işle ama
insanları taşımakla, tanımakla
en büyük mutluluğu yaşıyorum
ben. Her derdimi unutmaya ça-
lışıyorum.’ Gözleri sezdirici de-
miştim ya. Anıt ağaçları da ge-
çiyorduk yol boyunca. Ben ise
kırlangıcı kabullenen, göğe ser
çeken, asl-ı yeşil, bambaşka bir
çam ağacını hatırladım. Yaman
bir çam ağacı. Bu sefer de Yaman
değil; gözlerindeki kırlangıç ko-
nuşmaya başladı sanki: “Dört
yaşındaki torunu. Adı Hanımeli.
Bir müddettir hastaymış. Göz-
lerinden rahatsızmış. Doktor,
gözlerinin arkasına bakmış. Ja-
pon bayrağı biçiminde bir gö-
rüntü varmış. Bu da tahlilleri
gerektirmiş. Tahliller… Sonuç:

‘Taysak.’ Günden güne kötüye
götüren, zayıflatan bir illetmiş
bu. Yutma, dokunma yetisini
yavaş yavaş kaybettiriyormuş.
Ama bu melun şey, Hanımeli’ni
çirkinleştirmek bir tarafa ismi
gibi melekleştiriyormuş han-
diyse. Ve ondan duydukları son
ses (bırakma!) anlamına gelecek
bir ağlama imiş.” Anıt ağaçların,
yeşilliklerin, kestane ağaçlarının,
adım başı türbelerin bir bir ge-
çildiği yol boyunca iki ayrı yerde
yağmur bastırmıştı. Biri otobü-
sün camında biri de kırlangıcın
yuvasında. Tiril tiril yağmurda
bazıları ‘sadece ıslanır’dı. Yaman
Bey, ‘Yağmurun küçük elleri’ni
mendiliyle silerken: ‘Aaa Ulu
Cami biraz geride kaldı. Burada
bırakayım, biraz geriye yürürsen
tam karşında göreceksin.” dedi.
Memnunlaştık, tokalaştık ve
ben indim. Girmedik yer bı-

rakmamış (!), Tör’ün kitabına
da girmiş bir Alman filozof
söyle demişti: ‘İçinizdeki tutku,
heyecan, coşku devam eder, siz
yaşlanırsınız ancak ihtiyarla-
mazsınız.’ Saşa, saçlarının ta-
mamen dökülmesine, kırışık-
lıklarının da fevkalade sıklığına
rağmen hiç mi hiç ihtiyarla-
mamıştı. Doğasever, insansever,
Türksever Yaman Bey’ e nazar-
ı dikkatle bakarsanız onda ko-
caman bir tutkunun istiaresini
okursunuz. Mesela tutkunun
peşinde koşan bir Andrew Wiles
veya Haşim’in satırlarında oku-
duğum bir Türk dostu Greguvar
Bay; onu hatırlatan başlıca ben-
zetilenler oldu belleğimde. Aca-
baSaşa, Bay’ınSetbaşın’daki köş-
künü, kendi düşlem evi dediği-
en değerlim dediği- ‘düşkün
leylekler evini’, güller ve çiniler
içinde yaşamak ve ölmek için
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dışarı attı. Elmadan rahatsız edici yavaşlıkta
ısırıklar alıyor, kendi dünyasında bilmediklerini
düşünüyordu. Kadının pembeye çalan topukları
arabanın paspasına teğet geçip duruyordu, ufak
sürtünmeler arabadaki mutluluğu harlayan
ateşten başka bir şeye dönüşmüyordu. Baba
yol boyunca içten içe Allaha şükranlarını su-
nuyordu, bu onun için alışkanlık haline gelmişti,
her seferinde farkında olmadan gözleri dolardı.
Karısı her seferinde ne olduğunu sorar adam
her seferinde Allah ile olan bağlantısını hatırlar
ve karısına anlatırdı. Güneş bulutların arkasından
yerini aya bırakmaya başlamıştı. Kırmızıya
dönen gökyüzü bugünki son güzelliğini idrak
edebilen herkese sunuyordu. Akarsudan hızla
inen su, sesini duyan her ruhun gevşemesine
vesile oluyordu. Ta ki karşıdan hızla gelen
araba kendilerine çarpana kadar.

Ölüm, kendisini hatırlamadıkları gün kar-
şılarına çıkmış, canlarını acıtmadan ruhlarını
almaya çalışıyordu.

Saniyeler duran zamanla sevişmeye baş-
lamıştı. İlk ölen baba olmuştu, yaşarken
sorulsaydı ilk ölen yine o olmak isterdi, ca-
nından çok sevdiği karısı ve bir o kadar
sevdiği çocuğunun ölüsünü görmek onu
dört kat daha öldürürdü. Direksiyon, al-
nındaki deriyi hediye paketini açan çocuk
hırsıyla yarmış, akan parıltılı kan arabanın
çeşitli yerlerine soyut tablo gibi bulaşmıştı.
Anne camdan fırlamıştı, bedeni asfaltta ka-
yıyor zemine temas eden yüzeyi kalıntılarını
geride bırakıyordu. Kemiğine kadar incelen
eti dokunmaya kıyamayacak kadar pürüzsüz
duruyordu. Resim çizen çocuğun kalemi,
yemyeşil gözünün altından beynine kadar
saplanmıştı. Özenle boyadığı resim defteri
bulaşan kanların dışında katliamı andıran
kazanın hissiyatıyla pislenmişti. Kırılan ke-
miklerin çatırtısı telaşla bağıran annenin
altında sönük kalmıştı daha da ilginci öne-
mini yitirmişti. ❰
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Bursa’da yalnızlık köşesini seçen
bir sanat delisi olduğunu, Türk
sanatıyla gelişen doğa sevgisini,
çınarlarını ve dut ağaçlarını,
bahçesinde erinçle dönen yeşil
mevlevileri biliyor muydu? Bi-
liyor olmasına zerre miskal şa-
şırmam.

‘Benim mi? Çıt, çıt, tü…
Tofaş’ta çalışıyor. Fakülteyi bi-
tirdi ama fabrikada işçi gibi ça-
lışıyor. Ne yapacaksın geçim.
Çıt, çıt, tü… Veysel benim adım
evladım. Tekstilden emekliyim.
Çıt, çıt, tü… Doğru, o ülkelerde
öyle. Şimdi emekli ne alıyor.
Bizde de farklı değil ki. Bugün
mesela üç öğün yemeği 40 liraya
zar zor yiyorsun. Çıt, çıt, tü…
’Heykel’in orada yorulup bir
banka oturmuştum. Bacak bacak
üstüne atmış, emekliğine ve ağ-
zına çekirdeği bulaştırmış, ar-
kadan doğru uzayankirli sarı
saçları ilekafasının kel tarafı
yarım yamalak kapanmış bir
emekli amcayı dinlemiştim.

‘GulhüvallahüEhadAllahüs-
samedLemyelidVelemyuledVe-
lemYekullahüKüfüvvenEhad. Bu
ne kutusu, para mı istiyor bu?
Yok selpak. İhlasla yürüyor. Men-
dil satıyor. Parıl parıl lokma
tatlısı. Her cam önünde olduğu
gibi kestane şekeri de. Buyrun.
Hım. Enfes. Teşekkür ederim.’
Dün akşam kaldığım oteli, mi-
nibarı, self servis kahvaltıyı, kı-
sacası rahatlığı hatırladım da.
Ne bileyim selpağı aldıktan sonra
ihlaslı dudaklardan duyduğum
şeylerle niye o kadar acındım?
Setbaşı’ndaki turum bitti. Elim-
deki halka tatlılar da.

‘Eskişehir’den geliyoruz abi.
Nerde öğretmensiniz. Bu mu?
Söğüt. Siz söyleyemiyor mu-
sunuz? Trabzon’a da geleceğiz

abi. Bu arkadaşım mı? Okul
bahçesindeki ağaçların hikâye-
leri ve özellikleri mi? Bu arka-
daşım bunu okulunda yaparsa
hocam bunun heykelini dikerler.
On zayıfı var ya. Hıhıhıhı…
Eyvallah hocam. Dolu dolu ge-
zeceğiz inşallah.’ Tophane ci-
varları, yine bir ağacın dalını
tutmuştum. Üç genci böyle din-
ledikten sonra onlara gülüm-
seyen nasihatlerimi verdiğimi
düşünüyordum. Bu yeşil şehrin
serin bir vaktiydi. Gelip geçenin
durup Ulu Cami’yi temaşa ettiği
bir yerdeydim bir de. Bu sefer
yaklaşan iki sıcak genci dur-
durdum. Dalı uzatarak bu ağa-
cın ismi ne olabilir dedim. Ko-
nuşanın kesik kesik Türkçesini
kafamda rahatlıkla tamamlı-
yordum: ‘Bilmem. Evet, güzel
kokuyor. Sen bak Hassan. Bil-
mem. Bizim orada yasmin ağacı
çok. Arılar bal yaparlar. Hassan
Halep’ten; ben Şam. Vadda be-
nim adım. Şam tabi biraz rahat.
Okuyordum evet. Üniversite
son sınıfı okumadım. Bıraktım.
Aile olarak geldik. Bursa çok
güzel. Tekstilde çalışıyorum.
Kumaşlara renk basıyoruz. An-
latan, konuşan hep Vadda’ydı
ama Hassan konuşmasa da tüm
bedeniyle bir zımni kalemdi
yanında…’

‘Burası neresi? Kozahan. Bu
ne ya. Hep su. Burada bir geniş
alan düzenlemesi. İnşaatın çi-
mentolu suları ara ara göl olmuş.
Alo Nilgün! Sana sedef ren-
ginde; kızıma da turunculu,
mavili birer ipek şal aldım. İpek
saçlıma, ekmek gözlüme söyle.’
Çıktım ipekhaneden. Orhan
Cami’ni gezdim. Sonra da Ulu
Cami’yi yine. Akşam ve otobüs
saati yaklaşıyor.

‘Burası han mıymış gerçekten.
Evet, alt kata doğru iniyorsunuz.
İkinci katta özellikle el sanatları,
doğal taş, tesbih, hat üzerine
dükkânlar var. En alt katın bu-
lunduğu yere gelen yolcular at-
larını bağlarlarmış. Hııı. Merhaba
bu kadar taş çok büyüleyici.
Kehribar bu mu? Evet. Başka
hangi taşları anlatabilirsiniz.
Dört bin çeşit mineral var ya!
Doğru. Hoş geldiniz. El işlemeler
çok titretiyor. Sağ olun, bu mag-
netleribuz dolabıma yapıştıra-
cağım.’ Hoşsohbetle, bu küçük
dükkânlara kafamdaki arastayla
girip çıktıktan sonra Balibey’in
alt katındayım şimdi. En çok
da kendi dükkânının kapısındaki
ağaç sepette asılmış çiçeklerin
ne çiçeği olduğunu bilmeyenlere
rastlamak burada da şaşırttı beni.
Otobüs saatine az kaldı. Neyse
buradaki iskender çok iyi yapı-
lıyormuş.‘Bir buçuk lütfen. Evet,
gerçekten de diğer yediğim yer-
lerden çok farklı. Et kendi ima-
latımız. Bir de burada patlıcan
közleme de var. Acele edelim.
Şarj için teşekkürler. Önemli
değil. Slip, fiş ve kartınız. Bu-
yurun. Sağol. Bu ne kolonyası?
Ne kadar hoş. Japon kirazı çi-
çeği…’ 

‘Oğlum tüm yarışlarda iyiydi.
Alo hocam ben hareket ediyo-
rum. Kafileyle Trabzon’da gö-
rüşürüz. Tamam.’

–Terminale kaç numara gi-
diyor acaba? Yirmi dakikaya
yetişebilirim değil mi?

Şehirden ayrılalı yarım saat
olmuş. Otobüs, büzüştürülmüş
kocaman birkalabalık resmin
sessizliğini taşıyor. Direksiyon
dönüyor. Türlü türlü hikâyeyi
süren ne…

–Kolonya alır mısınız? ❰
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M
odern Türk şiirinin mimarlarından
Sezai Karakoç’un kırk bölümden olu-
şan şiirinin adıdır Hızırla Kırk Saat.

Eserin ilk baskısı 1967 yılı Mayıs-Haziran ayla-
rında yazılmış ve doğrudan kitap olarak yayım-

lanmıştır.1 Geçmişe doğru uza-
nan bakışların yoğunlaştığı Hı-
zırla Kırk Saat’in ana gövdesini
dini kıssalar, peygamber mu-
cizeleri, evliya menkıbeleri oluş-
turmaktadır. 40 bölüm boyunca
yeni ve bambaşka bir dünyanın
kapılarını açan şiirin iki ayrı
anlatıcısı vardır: Hızır ve şair.
Kırk bölümlük serüven boyun-
ca Hızır’ın öne çıkması, şairi
geride bırakmaz. Kimi zaman
Hızır konuşur, şair susar; kimi

zaman da şair konuşur, Hızır susar. Bu çeşitlilik
aynı zamanda aynileşmeyi de beraberinde getirir
ki bizi, Hızır şairdir; şairde Hızır’ dan başkası
değildir anlayışına götürür.

Medeniyet tarihimizde bolluğun, bereketin
timsali, darda kalanlara yardımcı, yol gösterici

olarak bilinen Hızır, zengin çağrışımları ve
mistik yönüyle Kur’an-ı Kerim`den iktibas ya-
pılarak Sezai Karakoç’un şiirine konuk olmuştur.
Halk inanışına göre “Ab-ı hayatı” içerek ölüm-
süzlüğe kavuşan Hızır’ın, ab-ı hayat imajının
kopmaz bir parçası olarak adından sıklıkla bah-
sedilir. “Sezai Karakoç’un kendisine bir nevi
yardımcı/yol gösterici olarak Hızır’ı keşfetmesi
hem kendi dünyasını, hem de dışındaki dünyayı
anlamlandırmak ve anlatmak için Hızır’ı eşliğine
çağırması orijinal bir buluştur. Ancak, Hızır’ın
rehber edinilmesi tesadüfi değildir. Şüphesiz
bilinçli bir seçimdir Hızır’ın kılavuzluğu. Çünkü
bu isim İslam kültüründe sırrî ve semavî, oldukça
mistik bir anlam yüklenmiştir.”2 Kehf Sûresinde
Hz. Musa ile olan macerası anlatılırken “Katı-
mızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve ta-
rafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kul-
larımızdan bir kul.”3 diye bahsedilen, “ilmi le-
dün”4 ile taltif edilen Hızır, çeşitli varyantlarla
da edebiyatımızda destan, menkîbe ve hikâye-
lerde anlatılagelmiştir. Hz. Musa’nın Hızır’ı
kendisine yoldaş, rehber edinmesi orijinaliteyi
artırmış ve Karakoç da, Hızır’ı şiirine gizem

SEZAİ KARAKOÇ’UN HIZIRLA RANDEVUSU
Fuat BİNER  / makale

HIZIR’IN YAŞI HEP ALTMIŞ ÜÇTE SABİT KALIRKEN, YÜZÜ, GÖZLERİ, KALBİ, KULAĞI HEP
KUR’AN SEMBOLİZASYONLARIYLA MOTİFLEŞMİŞTİR. 63 YAŞ SEMBOLİZASYONU İSLÂM
PEYGAMBERİ’NİN FANİDEN BEKAYA GÖÇÜŞ YAŞIDIR. EFSANELERE GÖRE AB-I HAYAT
İÇEN HIZIR’IN KIYAMETE KADAR YAŞAYACAĞINA DAİR İNANIŞ AKLA GETİRİLDİĞİNDE
63 SAYISI İDEAL VE SEMBOL BİR RAKAM OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAR.



katması, kendisine de rehber olması hasebiyle
tercih etmiştir.

Karakoç, hatıralarında Hızırla Kırk Saat’i
şöyle anlatmaktadır: “Mayıs, haziran aylarında
akşamüzerleri Yenikapı’ya iniyor, deniz kenarındaki
kahvelerde Hızırla Kırk Saat’i yazıyordum. Sanki
denizle mülakat yapıyordum da şiir bu mülakatın
notlarıydı. İki ay içinde aşağı yukarı 40 gün
kadar deniz kenarına inip şiiri bölüm bölüm
yazdım. Tabii ki ikindiden sonra gidiyor, akşam
dönüyordum. Her gidişimde net bir saat yazmış
olduğumu kabul edersek kitap için kırk saatlik
net çalışma olmuş demekti. Kitabın ismi de bir
nevi bu oluşumuna uygunluk göstererek Hızırla
Kırk Saat oldu.”5

Hızır’la Kırk Saat’in sahip olduğu hususiyetlerin
ardından asıl üzerinde durmak istediğimiz şiire
geçecek olursak; 

“Bugün iki çocuğun konuşmasına kulak 
konuğu oldum

Biri beni öbürüne çiziyordu
Hızır’ın çizgileri derindir diyordu
Su ışıltısıdır karanlıkta gözleri
Sağ kolunun çizgisi parlasa 
Tanda bir palmiye gibi
Sol kolu karanlık kış gecesi”

Kırk bölümden müteşekkil eserin 7. bölümü
Hızır’ın iki çocuğun konuşmasına kulak misafiri
olmasıyla başlar. Çocuklardan biri dinleyici, diğeri
ise anlatıcı konumundadır. Karakoç’un şiirinde
insanoğlunun saf, masum, günahsız prototipi ço-
cuğu seçmesi, şiirine ismini veren gizemli isim
Hızır kadar manidardır. Eserlerinde sıklıkla kul-
landığı çocuk motifi “Bir insanı al, onu çöz çöz
çocuk olsun”6 dizesini de akla getirir ki şairin
dünyasına bu sayede adım atmış oluruz. Çocuk
muhayyilesi derinlik atfederek Hızır’ın çizgilerini,
gözlerini karanlıkta su ışıltısına benzeterek res-
metmeye başlıyor. Karanlık, göz, ışıltı kelimeleri
birbiriyle bağlantılı kelimelerdir. Çünkü gözün
görme işlevini yapması ortamın aydınlığı ile sağ-
lanır. Karanlıkta etraf karalara bürünür ve göz
işlevini yapamaz hale gelir. Ama çocuğun tarifiyle
Hızır’ın gözleri karanlıkta dahi aydınlıktır ki,
gözleri su ışıltısı gibidir. Su ve ışıltı kelimelerinde
de ayrıca münasebet vardır ki, ikisi de aydınlık
ve berrak bir görüntü arz ederler. Çocuğun Hızır’ı
tarifi bu kadarla sınırlı kalmaz. Şiirin ilerleyen

mısralarında derin bir mana silsilesi tabiat unsurları
eşliğinde Hızır’ın bilinmezlik yönlerine ışık
tutarak aydınlatır. Tıpkı slayt gösterisinde olduğu
gibi Hızır parça parça okuyucunun muhayyilesinde
belirginleşir. Dört mevsim aydınlık bir özelliğe
sahip olan palmiye sağ kolunun parlaklığının
sembolü olurken, kışın sembolü kar, beyazlığı ve
etrafı aydınlatan özelliğiyle sol kolunun nişanesi
olmuştur. Şiirin her mısrasında parçalar halindeki
tarifler birleştirilince Hızır’ın muşahhas bir var-
lıktan ziyade gizemli biri olduğu anlaşılmış olur.

Hikemî bir anlatım biçiminin ürünü olan Hı-
zırla Kırk Saat, İslâm tarihinden pasajlar ve
İslâmi motiflerle çerçeve oluştururken şairin ruh
pencerelerini Allah’a açan sağlam bir metafizik
zemine de sahiptir. Din eksenli metafizik öğesi
Karakoç’un şiirlerinde iç içe geçmiş bir şekilde
yer almaktadır.

Edebiyat Yazıları’nda, Karakoç şöyle der:
“Bizim metafiziğimiz, Tanrı ve ahiret inançlarıyla
şahdamarında gürül gürül canlı bir kan akan bir
metafiziktir. İslâm uygarlığının temel ilkesi olan
mutlaklık âleminin bu dünya penceresinden gö-
rülen manzarasıdır. Bu dünya aslında o dünya
metnine bir çıkma, bir dipnotudur. Fizikötesi
hayatın içindedir”7 Karakoç böylelikle modern
şiirin muğlâk ve karmaşık dünyasından sıyrılarak
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geçmişin örnek şahsiyetlerini ilahi kelimeler cüm-
büşüyle gözler önüne serer ve okuyucuyu yolculuğa
çıkararak manevi teneffüsler aldırır.

Şiirin ilk bölümlerinde satıhta kalan çizgiler
ile örtülü resmedilişin ardından Hızır’ın, benze-
tilişte insanlığın en mükemmeline Fâhr-i Kâinat
Efendimize idealize edilmesi Karakoç’un bes-
lendiği düşünce dünyasının bir parçasıdır.

Kamil Eşfâk Berki tespitinde şöyle der: 
“Sezai Karakoç şiiri, bir ülküsü olan dava

güden şiirler neslinden bir şiirdir bu toplumda.
Şiirin mahiyeti nedir sorusuna götürecek kadar
derin bir şiir dünyasında bu ülkünün İslâm
olduğu anlaşılır.”8 Şairin poetikasına baktığımızda
İslâm ülküsü temel düşünce prensibi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. “Şiir kaçınılmaz olarak eninde
sonunda din dünyasına açılacaktır.” ifadesi Ka-
rakoç’un şiirinin ana hatlarını belirginleştirir.

Şiirin 7. dizesinden itibaren Hz. Peygamber’in
gölgesi şiirde yansımaya başlar. Şairin Hz. Pey-
gamber’i tavsif için kullandığı ifadeler halkası
dalga dalga Hızır’da belirginleşir. 

“Yaşı hep altmış üç
Yüzü yeni gelmiş bir vahiy gibi
Gözlerinin önünde hep Rahman Suresi canlanır
Kalbi hep Yasin okur
Kulağında ilk ayetlerin depremi”

Hızır’ın yaşı hep altmış üçte sabit kalırken,
yüzü, gözleri, kalbi, kulağı hep Kur’an semboli-
zasyonlarıyla motifleşmiştir. 63 yaş sembolizasyonu
İslâm Peygamberi’nin faniden bekaya göçüş
yaşıdır. Efsanelere göre ab-ı hayat içen Hızır’ın
kıyamete kadar yaşayacağına dair inanış akla ge-
tirildiğinde 63 sayısı ideal ve sembol bir rakam
olarak karşımıza çıkar.

İslâmi muhtevanın semboller ve alegoriler eş-
liğindeki katmanlar halkası dalga dalga yayılışını
sürdürmektedir. “Yüzü yeni gelmiş bir vahiy gibi”
mısraı, vahyin özündeki ulûhiyeti temsil eder ki,
Hak Teâlâ insanlara peygamberlere indirilen
vahiy aracılığıyla seslenir. Hakk’ın sesi nurdur ve
bu nur vahye yansımaktadır. Cenab-ı Hakk’ın
isimlerinden biri olan Nur’un tecelligâhı Hızır’ın
simasıdır. Kur’an-ı Kerim’de geçen sûre isimlerinin
de yer aldığı 10. ve 11. dizeler “Bütün gerçek ki-
taplar, kitaptan yani Kur’an’dan ışık almalıdır”9

diyen Karakoç’un yaslandığı temel felsefenin işa-
retidir. Hızır’ın gözlerinin önünde canlanan Rah-

man Suresi, kulağında yankılanan ilk ayetlerin
depremi, korku dolu anların bir yoklamasıdır.
Kur’an’ı Kerim’in 55. suresi olan Rahman Sûresi
ismini Allah’ın 99 isminden biri olan “Errahman”
kelimesinden alır. 78 ayetten oluşan surede 31
kez “O halde rabbinizin hangi nimetlerini yalan
sayabilirsiniz”10 ayeti zikredilir. Cennetliklerle
cehennemliklerin arasında apaçık farkın olacağını
beyan eden sûrede cehennemliklerin simalarının
kapkara rengi ve korku dolu tablolar bütün çıp-
laklığıyla ortaya konulmaktadır. Bu korku dolu
anların gözlerdeki canlanışına karşın kalp hep
Yasin okumaktadır. İlk ayetindeki müteşabih la-
fızdan ismini alan Yasin Sûresi Kur’an’ın kalbi
olarak zikredilirken (onu okuyan ve onunla amel
eden kişilere) dünya ve ahirette saadete kavuşturan
ve dünya ve ahiretin korkularını gideren)11 sûre
olarak bilinir. Böylece Hızır gözlerinde canlanan
korku ve dehşeti kalbinin Yasin okumasıyla def
eder.

İki çocuğun konuşmasından ortaya çıkan tas-
virin ardından anlatıcı çocuğun vurgusu Hızır’ı
gördüğünün kanıtıdır. Öyle ki mısralar hep ben-
zetme ve resmetmeyle ilerlerken “Ben Hızır’ı
gördüm kardeşim” dizesi artık muhayyel bir
varlığın müşahhas bir varlığa dönüşmesinin bir
sonucu olarak karşımıza çıkar. Şiirdeki özgün
imgeler yoğun bir şekilde Hızır’la bütünleşirken
Hızır’a kan ve can veren dönüşümün hususiyet-
lerini de beraberinde taşımaktadır. Bu bağlamda
şu tespitin düşüncemizi desteklediği ortadadır:

“Bizi modern şiirin kapısından hızla bir sem-
boller ve alegoriler ormanına sokarak değişik za-
man katmanlarının havasını teneffüs ettiren Ka-
rakoç yolculuk motifiyle aynı zamanda evrensel
bir geleneğe yaslanmış olmaktadır.”12

Şiirde Hızır’ı tanımlayan orijinal mısralar şiir
boyunca akmaya devam etmektedir.

“Ermişler için topluyordu zeytinleri
Konuşması Hint ilahisi
Ürküntüsü çocuk çilesi
Genellikle dağ havasını taşıyan biri
Yemesi bir gülün dirilişi”

Tarih boyunca değişik kültürlerde barışın ve
umudun temsilcisi olan zeytinin Kur’ân-ı Kerîm’de
de “İncir’e ve zeytine yemin olsun.”13 ayeti kutsi-
yetine işaret ederken En’am Süresi 99. ayette “…
bir, ilk meyve verdiği vakit, bir de olgunlaştığında
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bakın. Şüphesiz bu size gösterilende iman edenler
için birçok alametler vardır.” beyanı hikmetli
mesajlarla yüklüdür. Aynı derinlik Hızır’ın ko-
nuşmasında da vardır. Hızır’ın sesi, Hint gelene-
ğinde büyük önem taşıyan metafizik muhtevalı,
müziğin sade, sesin daha hâkim olduğu belli bir
disiplin ve ritim içerisinde okunan ilahiler gibidir.
Karakoç’un Hızır’ı temsilinde kullandığı orijinal
benzetişler, daha önce de belirttiğimiz gibi in-
sanlığın en mükemmeli olan Fahri Kâinat Efen-
dimizin şahsiyetinin bir timsalidir. Ayrıca insanın
cevheri olan çocuk, saflığın ve günahsızlığın sem-
bolü, muştu getiren zengin bir kaynak olarak
şiirin vazgeçilmez unsurudur:

“Çoğunlukla kapsayıcı ve derinlikli anlamıyla
aşk, safiyet, şefkat, merhamet, masumiyet, iyilik,
güzellik, sevgi, sadakat, sükûnet, sulh ve selamet,
iyilik ve güzelliklerle dolu geçmiş, özlenen gelecek,
fıtrat, doğruluk gibi temaların işlendiği dizelerde
beliriyor çocuk imgesi. Bu temaların işlendiği
tabloların oluşturulmasında en belirgin renklerden
biri oluyor çocuk.”14

Çocuğun çilesi küçük şeyleri dahi problem
yapması, küçük dünyasının kirlenmemiş bir
kaynak oluşu Hızır’ın ürküntüsüne çocuksu bir
hava kazandırır. Bugünün insanının mahrum
kaldığı acımak ve sevmek gibi hasletlerle birlikte,
arzulanan her şeyi yine çocukluğun kirlenmemiş,
bozulmamış sevgilerinde arar şair:

“Ne acımak, ne sevmek
Bildiği insanların 
Gidelim bulmaya gerçek insanlığın”15

Sezai Karakoç bu mısralarla büyükler ile ço-
cuklar arasında bir ayrıma gider ve hafızamıza
derin bir iz bırakan çocuk imajına dikkat çeker.
Şiirin final dizelerine geldiğimizde, metafizik
unsurlarla dinin iç içe olmasının, şairinin geleneğe
yönelmesi ve geçmişle bir iletişim içerisine gir-
mesinin tesadüfî olmadığını anlarız. 

Dağ havasının özünün vahiy kaynaklı olması
Hz. Musa’nın Tur-i Sina’da, Hz. Peygamber’in
Hira dağında vahye muhatap oluşu vahyin mutlak
hakikatinin bir yansıması, nefesi olduğunu ha-
tırlatır. Vahyin hakikatiyle beslenen Hızır, bütün
şiirde sevgiliyi imgeleyen mukaddes bir niteliğe
bürünür. “Gül peygamber muştusu, peygamber
sesi”16 gibi ahenkli bir ses olur ve diriliş müjdesinin
muştusunu haber verir. Klasik şiirin önemli maz-

munu olan gül, baharın diğer adının da gül mev-
simi olması şairin dizelerinde şöyle yorumlanır:

“Baharın salâvatı güller

Yeryüzüne gelerek sabahları

Yataklara dökülerek

Aşk ezanını okurlar gençlere”17

Diriliş müjdesi insanların en yücesini, en sev-
gilisini muştular. Böylece şiirin son dizesine mıs-
ra-ı berceste diyebiliriz. Bütün şiirinin muhtevasını
özünde toplayan son dize Karakoç’un Sürgün
Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirinde
mutlak güzeli keşfetmesi ve imgeden simgeye
geçtiğinin ifadesi olarak şöyle dile getirilir:

“Bütün şiirlerde söylediğim sensin

Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin

Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım 

Salome’nin Belkıs’ın 

Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine

Aşikârsın bellisin”18

Özetleyecek olursak şiirin bütününe ismini
veren Hızır; yüceliği, tavsif ettiği özellikler
hasebiyle derin bir mana zenginliğiyle bereketli
bir ilham kaynağı olmuş, sonuçta asıl müsebbip
kâinatın yaratılmasına vesile olan Fahr-i Kâinat
Efendimize duyulan sevgi ve muhabbet neşv-ü
nema bulmuştur.
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