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okurları, yeni yaşımızı yeni 
bir tasarım ile kutluyoruz. 37. sa-

yımıza kadar verdiğiniz destekler için 
sizlere çok teşekkür ederiz. Ümit ediyorum 

ki dergimiz, Türk edebiyatına yeni yazarlar, yeni 
editörler ve yeni okurlar kazandırmaya devam edecek.

Bu ay Funda Özsoy’un, Ramazan Ekici ile yaptığı röportaj 
ile başlıyoruz. Ramazan Ekici ilk roman heyecanını ve kitap-

ta karanlıkta kalan noktaları bizlere anlattı. Yazarın ilk romanı 
olan bu kitap ümit ederiz ki okurunu çokça bulur. Mevlüt Kaan 

Akçatepe, çok tartışılan iki büyük şairimizin ilham kaynaklarına 
mercek tutuyor. Bu ilham kaynağına baba figürü ile başlayan 

Akçatepe yalın bir karşılaştırma ortaya koyuyor. Bu 
uzun serinin ilk yazısı sizlerle. Muammer Soyer, 

ayakları yere basan ve iyi bir çekirdeğe sahip kor-
ku öyküsüyle yer alıyor. Hikâyesinde ölü gelin 

motifini işleyen Soyer, toplumumuzun kana-
yan bir yarasına da parmak basıyor. Hazal 

Hacıefedioğlu ise hepimize farklı anlamlar 
katan renklerin dilini bize samimi ve sıcak 
bir tonda anlatıyor. Şiir bölümümüzde ise 
Gül Yıldız Ermiş, Çocukluğum; M. Nihat 
Malkoç, Hocalı Mersiyesi; Müyesse Ertuğ-
rul, Münacaat; Samet Ekici, Bedel; Timur 
Kaan Demir, Karanlık; Tarık Erdel, Zin-
danda Çığırmak; Abdullah Emre Aladağ, 
Arıza Kumrular Dispanseri adlı şiirleriyle 
yer alıyorlar. Hatice Nur Cahan ise öyküsüyle 
insanın iç dünyasına, sıkıntılarına ve buhran-
larına adeta bir neşter vuruyor. Neslişah Kah-
raman, denemesiyle geçmişe ve nostaljiye olan 

özlemi irdeliyor. Geçmiş gerçekten de sandığımız 
kadar güzel miydi? Neslişah, bu soruya bir cevap arı-

yor. Ercan Eren, rüya ve gerçek arasında gidip gelen bir hikâ-
ye ile bizleri selamlıyor. Atakan Alkan’ın Selim Erdoğan’ın Büyük 

Taarruz kitabı üzerine yazmış olduğu incelemesi ile de bu sayı-
mızı kapatıyoruz. Dergimize eserlerini göndermek isteyenler 

bizlere e-posta üzerinden ulaşabilirler. Yakın zamanda baş-
ladığımız öykülerin seslendirilmesi de hacimce epey bir 

genişledi. Gerek seslendirme gerek editörlük konula-
rında bizlere katkı sağlamak, yeteneğini göstermek 

isteyen tüm dostlarımıza kapımız açık. Farklı 
ve yeni fikirler için de bize ulaşabilirsiniz. 

Yeni yaşımızda size renkli ve canlı bir 
sayı sunuyoruz. Herkese iyi 

okumalar dileriz.
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Sevgili Ramazan, Yedi Dağın Çi-
çeği ilk romanın. Oysa seni biz bir 
şair olarak tanıyoruz öncesinde. 

Hatta İnsan Kime Yüktür isminde bir de 
şiir kitabın var…

Başta, ilginiz için çok teşekkür ederim. 
İnsan Kime Yüktür, ilk kitabım. Ayrıca 
demlenen bir hikâye dosyam da var. Ede-
biyata şiirle adım atmış olsam da başın-
dan beri farklı türlerde eser vermeye ça-
lışıyorum. Sonuçta her tür kendi içinde 
farklı imkânlar sunuyor yazara. 

Yedi Dağın Çiçeği, çok zekice kurgu-
lanmış bir roman; bir halının dokunuşu ile 
bir romanın kurgulanışını birlikte ilerlet-
mişsin. Nasıl ortaya çıktı bu roman?

Bu, uzun bir yolculuktur benim için. 
Yıllardır içimde sesini yükselten insanla-
rı, yani karakterleri zihnim ve yüreğimle 

duyuyordum. Özellikle de romanın mer-
kezinde yer alan Cemal’in sesini uzun yıl-
lar içimde taşıdım. Tabii bu sesin bir form 
olarak görünür, duyulur olması için bir 
hikâyeye ihtiyacım vardı. Sonuçta bizler 
romanda hikâye anlatırız. Güçlü bir hikâ-
ye sahibi olan kişi, aynı zamanda sağlam 
bir karakterdir.

Bu roman, yazdığım uzun bir hikâye 
için araştırma yaparken ortaya çıktı. İzle-
diğim bir belgeselde, “Manisa Gördes’in 
Hanya beldesinde, genç bir kız, dokuduğu 
halı bitmeden gelin edilmezmiş.” cümle-
sini duyduğumda ipin ucunu yakaladığı-
mı hissettim. Yani Cemal’in hikâyesinin 
görünür olabilmesi için başka güçlü hikâ-
yelere ve kişilere ihtiyaç vardı ve ben de 
farklı farklı hikâyelerin de peşine düştüm.

Öncelikle isminden yola çıkarak sor-

Funda Özsoy / söyleşi

Biz hayatı yatay ve dikey boyutlarıyla yaşıyoruz. Alışkanlıklarımız, 
günlük hayatın gürültüsü ve görüntüsü, bizim dikey boyutu 
kavramamızın, görmemizin önünde bir perde oluyor.

RAMAZAN EKİCİ İLE YEDİ RAMAZAN EKİCİ İLE YEDİ 
DAĞIN ÇİÇEĞİ ÜZERİNE DAĞIN ÇİÇEĞİ ÜZERİNE 
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mak isterim o hâlde. Niçin “ Yedi Dağın 
Çiçeği?”

“Yedidağınçiçeği” aslında Hereke’de 
dokunan meşhur bir halı desenin adı. Bu 
halı, bana İstanbul’u, yedi tepeyi çağrış-
tırıyor. Çünkü bu halıda dokunan bütün 
motifler, İstanbul’un sanat atölyelerinde 
şekillenen ve burada en ince hâlini al-
dığı motiflerden oluşuyor. İstanbul, her 
yönüyle insana karakter kazandıran bir 
şehir. Cemal de burada olgunlaşıyor, ken-
dini buluyor yani bu şehrin kültüründe, 
beşiğinde. Ayrıca hem Hereke’yi hem de 
bu motifleri anlamaya, anlatmaya çalış-
manın kendisi, roman içinde benim çok 
mutlu olduğum ve romanı bitirmem ko-
nusunda manevi bir güç veren kısımlar 
oldu. Romanın kurgusuyla birlikte birçok 
noktada Türk İslam sanatlarından yarar-
lanmaya çalıştım. Bu nedenle romanda 
adı geçen kişiler çeşitli ayrıntılarla karak-
ter olarak var. Nasıl ki çinideki bir motif; 
hem kendisi olarak hem de oluşturduğu 
desenin bütünü olarak varsa… Biz bun-
ların hikâyelerini bütün olarak bilmezsek 
de bununun hissedilmesini istedim.

Romandaki her bölüme bir halı motifi-
nin isminin verilmesinin de anlamı olmalı?

Evet. Roman “suyolu” motifi bölüm 
başlığıyla başlıyor. Bizim klasik halı ve ki-
limlerde çokça gördüğümüz bir motiftir 
bu. Çok farklı anlamlara gelmekle birlik-
te; yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal 
yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, be-

reket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin 
sembolüdür. Yine “hendesî” bölümünde 
bu motifin nasıl yapıldığını gördüğümüz 
gibi “hatâyî” bölümünde “hatâyî” moti-
finin kökeni ve manası üzerinde metnin 
içine gömülmüş, daha çok ilgilisinin dik-
katine sunulmuş bir okuma var. Yani bö-
lüm başlıkları da içeriğe dâhil ve içerikle 
bir bütünü oluşturuyor.

Senin de söylediğin gibi romanda bir 
bütünlük var ve bütünün içindeki detay-
lar da o bütünü içinde barındırıyor. Tıpkı 
damlanın okyanusu içinde barındırması 
gibi. Yani bir halı motifinden yola çıkarak 
ifrat tefrit meselesine varabilir miyiz bu 
romanda?

Elbette. Halının kendisi bir denge ve 

❯ Tamer Sağcan
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düzendir. Yanlış attığınız bir düğüm dahi 
hemen kendini gösterir. Hayat da böyledir, 
yanlış attığımız adımların bedelini ödetir 
bize. Ancak çoğu zaman fark etmeyiz bu 
yanlış adımları. Küçükken annem, doku-
duğu halının başından kalktığında, me-
raktan gidip bir iki sıra dokurdum. Ama 
annem halının başına geldiğinde hemen 
anlardı. Benim dokuduğum sıradaki il-
mekleri tek tek sayıp fazla attığım ilmek-
leri söker, eksiklerini tamamlardı. Hayatta 
çok azımız geriye doğru bir okuma imkâ-
nı bulabiliyor. Sorunuzun başına dönecek 
olursak ipin kalitesinden boyanın kalite-
sine, hatta halıyı dokuyanın yaşından ruh 
hâline kadar her şey halının denge ve gü-

zelliğinde rol oynar. Tek tek ilmeklerden 
halının bütününe gideriz. Hayat da böyle. 
Biz kendimizi her şeyin merkezine koy-
duğumuz için bütünü göremiyoruz. Ro-
manda hayata hangi karakterin gözünden 
bakarsak hayat onun etrafında dönüyor 
gibi... Nasıl ki bir halının kalitesini sade-
ce renk ve motifleri belirlemiyorsa hayata 
da bütüncül bir nazarla yeniden bakmayı 
öğrenmek zorundayız. Elbette bir denge 
içerisinde...

Sanırım sizin evinizde de halı doku-
ması yapılıyordu, bu cevabından anladı-
ğımıza göre?

Evet. Doksanlı yılların ortalarına ka-
dar annem yılda (genellikle kışın) bir 
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veya iki çift halı dokurdu. Yani halı hikâ-
yesi bizde eski.

Bu romanın asıl kahramanı Cemal ol-
makla beraber, onu üç ayrı kadın vasıtası 
ile tanıyoruz biz okurlar. Niçin böyle bir 
kurguyu tercih ettin? Kadınlar ayrıntıya 
daha düşkün oldukları için Cemal’i onla-
rın gözünden daha bir incelikli verebilece-
ğini düşünmüş olabilir misin?

Bu,  romanı yazma sürecinde gelişti. 
Aslıdan birçok noktada da beni zorladı. 
Kadının dünyasını, hissiyatını tam olarak 
vermeye çalışmak kolay bir iş değil. Biz 
erkekler, kendi duygularımızı az veya çok 
biliyoruz. Ama kadınların bize karşı duy-
gularını, onlar bize açmadan çok zor his-
sediyoruz. Kendimce bu dünyayı anlama 
ve hissettirme çabası da diyebiliriz buna. 
Sonuç olarak roman, yazılma sürecinde 
yazarı bazı şeylere mecbur ediyor.  

Aslında bu üç kadın, hem Cemal’in 
hayatını etkilemesi ile varlar romanda 
hem de kendileri olarak. Bu dengeyi nasıl 
sağladın?

Ben, kişi farkında olmasa da herkesin 
hikâyesinin güçlü ve kıymetli olduğu-
nu sezdirmeye çalıştım. İnsana da böyle 
bakar ve hürmet ederim. Modern dünya, 
insanın ayarlarıyla oynamaya, bozmaya 
çalıştı. Karşımıza suni karakterler, kişiler 
çıkardı. İnsanlar görünmek, bilinmek, al-
kışlanmak için türlü yollara başvuruyor. 
Oysa hepimiz ayrı ayrı bir hikâye sahibi 
olmakla birlikte birbirimizin hikâyesine 

de omuz veriyoruz. Nasıl ki siz benim 
hikâyeme omuz veriyorsanız…

Romanın başında, “Kimse kimseyi göl-
gede bırakmayacak.” dedim. Romandaki 
her karaktere eşit oranda söz hakkı tanı-
maya çalıştım. Fazla konuşana, gereksiz 
ayrıntıya girip konudan sapana, görünme, 
alkışlanma hevesine girene “Hop, dur!” 
dedim. Öyle bedel ödemeden konuşmak 
yok, dedim. Tabii biraz da sabır…

Romanda bir de “Süleymaniye Kâfirler 
Cemiyeti” var, kökleri “Avni” mahlaslı Pa-
dişah Fatih’e kadar uzanan. Bu cemiyet ne 
için romanın içinde yer alıyor?

Aslında romanın bütününde “kâfir” 
kavramı var. Cemal daha yedi yaşına gir-
meden güvercinlerini yiyen kediye kâfir, 
diyor. Gördes’i kâfirler yakıyor. Bu kav-
ramın yeniden okunulmasını istemekle 
birlikte, Cemal’in üniversitedeki biraz 
“postmodern” diyebileceğimiz ortamını 
anlatabilme imkânını elde etmek için de 
yer aldı.  Tabii diğer taraftan Fatih gibi 
bilim ve sanat düşkünü bir sultanın, yani 
Avni gibi bir şairin nasıl olur da divanın-
dan bir nüsha kalır, sorusuna cevap arama. 
Sonra Ali Emiri var… Diğer taraftan sez-
gileri güçlü olan Cemal’in etrafını nasıl 
gördüğünü, nasıl okuduğunu göstermek 
için. Tabii biraz da biçimle ilgili bir şey 
bu. 

Arin, bir gayrimüslim kız. Cemal’in 
âşık olduğu. Bunun özel bir nedeni var mı?

Çok özel bir nedeni yok. Ancak İstan-



8şubat  20
21

bul’u var eden değerlere baktığımızda, 
gayrimüslimleri dışarıda tutamayız. Biz, 
millet olarak sanat ve ustalıkta incelik sa-
hibi kimse, ona kulak vermişiz. Cemal de 
böyle bir ustanın kızına âşık oluyor. Tabii 
romanda bazı sembolik okumalara im-
kân sağlayan unsurlar da var. Arin ismini 
bu nedenle seçtim. Ancak isimden yola 
çıksak da Arin’in gayrimüslim olduğunu 
söyleyemeyiz. Sanırım bazen adımız bile 
bizi bir hikâyeye doğru zorluyor…

Öznur için aslında romanın ismi de 
olan “ Yedi Dağın Çiçeği” motifi ile Cemal 
arasındaki bağlantıyı kurmamızı sağla-
yan bir tarihi şahsiyet diyebilir miyiz?

Evet. Tabii bu nereden baktığımızla 
ilgili. Roman, biraz da bizim hayatları-
mızdaki organik örgüyü ortaya çıkarır. 
Elbette bunu, hayali bir psikolojiyle yapar. 
Romanın merkezinde Cemal olsa da diğer 
karakterler olmadan Cemal’i tanıyamadı-
ğımız gibi romanın diğer karakterlerinin 
psikolojisini de göremiyoruz. Romandaki 
kişiler, farklı zıtlıklar üzerinden birbirini 
tanımlayarak birbirine açılan kapılar…

Öznur, bu hâliyle Cemal kadar önemli 
bir karakter o halde?

Kesinlikle… Hatta Sümeyye de Cemal 
kadar önemli bir karakter. Hepsi gözü-
mün nuru! Arin ve Cemal arasındaki aş-
kın daha soyut bir dünyaya doğrulmuş bir 
tarafı var Öznur’da. Yani Öznur ile Albay 
arasındaki aşkın… Hem dönem olarak 
hem de aşka bakışları açısından farklı. Bu 

da bizim farklı bir bakış açısıyla aşka ve 
kadına bakmamıza olanak sağlıyor. 

Cemal’in ablası Sümeyye ile çocukluk 
çağı travmalarına da göndermeler yapıyor-
sun. Bu travmaları biraz açmanı istesek?

Bu travmaları konuşmak çok zor. Bir-
çok yerde dudaklarımı ısırarak, gözyaşla-
rımı içime akıtarak yazdım. Herkesin bil-
diği ama bir şekilde sakladığı konular. Bu 
konuyu açarsak Sümeyye’nin yaşadıkları-
nı, hissettiklerini sınırlandırmış olurum 
gibi geliyor. Bunu okuyucuya bırakıyo-
rum. Ancak işin içinde din psikolojisi de 
var. Gariptir bu alanlarda değil roman ve 
hikâye yazılmadığı gibi çok az akademik 
çalışma var. Bu ülkede hâlâ dava çocukla-
rın omuzlarına yükleniyor. Hangi ideoloji 
olsa da bu fark etmiyor. Kin ve nefretin 
hâkim olduğu bir zihin ve kalpte sağlıklı 
bir şey yetişmez. 

Aslında aile bağlarının da insanın ya-
ralanmasındaki etkilerine dokunuyorsun 
gibi?

Aile, sosyolojik ve psikolojik koşulla-
rıyla çocuğun en fazla etkilendiği, hatta 
birçok ruh hâlinin şekillendiği ortam. Bu 
nedenle Cemal ve Sümeyye’nin iç dün-
yasını da şekillendiriyor. Anne babalar 
çocuklarında açtıkları yarayı çok geç fark 
ediyor maalesef. Hele de bazı şeyleri çe-
şitli idealler için yapıyorlarsa daha vahim 
sonuçlara yol açıyorlar. Bugün gençlerin, 
anne ve babalarının değerlerine daha hızlı 
sırt çevirmeleri biraz bununla ilgili. Tabii 
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şu da var, her insan farkında olarak ve ol-
mayarak kendi hikâyesinin izini sürüyor.

Romanın içinde Cemal’in yaşadığı aşk 
değil de Öznur’un Albay ile yaşadığı aşk 
idealize ediliyor sanki değil mi?

Bu biraz dönem ile ilgi. Bir de daha 
dramatik olduğu için daha çok etkiliyor 
aslında. Arin-Cemal sonuçta bayağı bir 
süre birlikte vakit geçiriyorlar. Tabi o dö-
nemin (Öznur ve Albay’ın) metinlerinde 
aşk daha saf ve temiz. Yani ben öyle dü-
şünüyorum. 

Romanı okuduğumuzda makine halı-
ları ile günümüzün sığ ilişkileri arasında 
sanki özdeşlik kuruluyor gibi?

Evet, naylondan bu gün çoğu aşk. 
Ruhu sarıp inşa eden ilişkiler çok az. Bil-
miyorum, belki hep böyleydi.

Romandan halı dokuma geleneği üzeri-
ne de çok şeyler öğreniyor okurlar. Mesela 
bir genç kızın halısını dokumadan evli-
liğe hazır olamayacağı gibi. Hatta doku-
ma halıları ile tanınan Hereke ve Gördes 
üzerine de hayli bilgi ediniyoruz. Sanırım 
romanı yazmadan evvel epey bir ön araş-
tırma yapmışsın?

Halı, Hereke, Gördes ve Türk İslam 
sanatları üzerine geniş bir literatür tara-
ması yaptım. Alanında uzman birçok ho-
cayla sohbet ettiğim gibi halı işi yapan çe-
kirdekten yetişmiş ustalarla da söyleştim. 
İşin zevkli ve yorucu kısımlarıydı bunlar. 
Elbette romanın geçtiği bütün mekânları 

da gezdim. Tabii bu biraz da bizim ro-
manlardan bir şeyler öğrenmeyi sevme-
mizle ilgili. Bir de bugün bu halıları do-
kuyanlar sadece halıyı kopyalıyor. Onun 
manası o motiflerin hikâyesini bilmiyor. 
Bilmiyorum, belki bir boşluğu doldurur. 

Romanın başında miş’li geçmiş zaman 
kullanılmasının da özel bir anlamı olmalı, 
sanki bir masal anlatır gibi başlamışsın?

Evet. Romanda halının dokunma for-
munu kullanmaya çalıştım. Kurguyu be-
lirleyen şey, bu form oldu. Elbette bu, 
kendimce yaptığım bir deneme. Romanın 
girişindeki miş’li geçmiş zamanı kullana-
rak anlattığım kısım, halının atkı kısmını 
sembolize ediyor. Bir halının önce atkı 
kısmı dokunur. Genellikle tek renk ve 
motifsizdir bu kısımlar. Romanda daha 
sonra göreceğimiz hayatın ipuçları, bu 
masalsı havayla veriliyor. Romanda farklı 
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anlatım biçimlerini kullanarak bir ritim 
ve ahenk yakalamaya çalıştım. 

Romanın başında Cemal’in gördüğü 
rüya da önemli değil mi? Sanki o rüyanın 
etrafında dönüyor romanın kurgusu?

Cemal’in gördüğü rüyalar çağrışım 
gücü zengin olan rüyalar tabii. Bu, onun 
çok güçlü sezgilere sahip oluşuyla da il-
gili. Cemal, farklı okumalara olanak sağ-
layan bir karakter. Romanın gidişatını 
belirleyen birçok ipucunu o rüyada göre-
biliyoruz, dediğiniz gibi.

Cemal’in roman boyunca bize yansıtı-
lan düşüncelerinde, hayatın anlamını sor-
gulamasında, eski dokuma halılarının ve 
halı motiflerinin nasıl böyle derin etkileri 
olabilir?

Bu, biraz halı sembolizmiyle ilgili. Biz 
hayatı yatay ve dikey boyutlarıyla yaşı-
yoruz. Alışkanlıklarımız, günlük hayatın 
gürültüsü ve görüntüsü, bizim dikey bo-
yutu kavramamızın, görmemizin önün-
de bir perde oluyor. Belki Cemal’in cüret 
ettiği şey bu. Tabii ilimsiz olmaz. Zaten 
Cemal, bildiği, hissettiği, sezdiği şeyleri 
dile getirememenin, tanımlayamamanın 
acısını çok yoğun yaşıyor. Klasik mana-
da bir seyrusüluk görmüyoruz Cemal’de. 
Gelenekle bağları kopmuş modern haya-
tın içinde, o bağları gözleri kapalı arayan, 
bedel ödeyen bir kişi görüyoruz. Bu so-
ruların cevaplarını biraz da okuyucunun 
muhayyilesine bırakıyorum. Her şeyi biz 
söyleyip, anlatırsak bu sanat olmaz…

Roman, Öznur karakteri sayesinde Ça-

nakkale Savaşı yıllarına kadar gidiyor. 

Niçin o yıllara kadar gitmesini istedin ro-

mandaki zamanın?

Bu biraz da romanın kronolojisiyle il-

gili. Tabii aynı zamanda geniş bir zaman 

aralığında insanı görme çabası diyebiliriz. 

İnsanın hikâyesi hep aynı gibiymiş geliyor 

bana. 

Kısa bir roman Yedi Dağın Çiçeği, 176 

sayfa. Ama oldukça sıkı dokunmuş bir ya-

pısı var. Tıpkı dokuma halının ilmek sık-

lığını hatırlatan?

Evet. Hereke ipek halısı gibi olsun is-

tedim. Bir de aldığım şiir terbiyesi ile il-

gili kullandığım dil. Az sözle çok hikâye 

anlatmak istedim. Zaten kimsenin vakti 

yok, uzun şeyler okumaya!

Böylesine yerel bir konudan evrensel bir 

olay kurgulaman da ilginç değil mi? 

Biz çok katmanlı bir medeniyet üze-

rinde oturuyoruz. Elimizi nereye atsak, 

nereyi kazısak oradan bir hikâye çıkıyor. 

Bu topraklarda öyle hızlı tarih inşa edi-

liyor ki insanlar, kim olduklarını anlama-

dan göçüp gidiyor. Geriye acılar, ezgiler, 

türküler, halılar kalıyor. Bizde yerel olup 

da evrensel olmayan bir şey yok. Yeter ki 

bunları anlatmanın imkânını, dilini, biçi-

mini bulalım...←
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İki şairimizin de ömründeki en büyük iç savaş mevzu “baba gibi 
olmak yahut baba gibi olmamak” olmuştur.

Cumhuriyetin ilanının akabinde; 
fikrî hayatımızda, şiirimizde, ti-
yatromuzda ve hatta topyekûn 

sanatımızda en büyük kavga Necip Fazıl 
ile Nâzım Hikmet arasında vuku bulmuş-
tur. Birbirlerinin antitezi olan spiritüalizm 
ve materyalizm ideolojilerinin en büyük 
Türk müellifleri olan bu iki edip edebi-
yat tarihimiz boyunca ne yazık ki hiçbir 
zaman ciddiyetle mukayese ve muhakeme 
edilmemiş, icra ettikleri sanat ise maalesef 
iptidai taraftarlarının kurbanı olmuştur.

Bu yazıyla birlikte Türk edebiyatının 
en yetenekli iki kalemine dair ilk defa ta-
rafsız bir mukayese yapılmış ve üstatları-
mızın hayat ve sanat maceraları hakkıyla 
incelenmiş olacaktır.

Nâzım Hikmet, 1902 yılında Os-
manlı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan 

sonraki en kozmopolit şehri olan Sela-
nik’te dünyaya gelmiştir. Babası Hikmet 
Bey, Çerkes Nâzım Paşa’nın oğludur. 
Annesi Ayşe Celile Hanım ise Türk dili 
konusunda çalışmalarıyla meşhur Hasan 
Enver Paşa’nın kızıdır. Ayrıca Celile 
Hanım’ın hem babasının babası hem 
de annesinin babası dönme Osmanlı 
paşasıdır. Görüldüğü üzere Nâzım 
Hikmet epey nüfuzlu bir ailenin mensubu 
olarak dünyaya gelmiştir. 

Nâzım Hikmet’in doğumundan iki yıl 
sonra İstanbul’da doğan Ahmet Necip’in 
soyu ise babası Abdülbâki Fazıl Bey tara-
fından Maraşlı Kısakürek ailesine, annesi 
Mediha Hanım tarafından da Girit en-
sarlarına dayanır. Tanzimat Mecelle’sini 
hazırlayan komisyonda aza olan hukuk-
çu büyükbabası Mehmet Hilmi Efendi 

Mevlüt Kaan Akçatepe / deneme

DÜELLO -I- 
KUTSİ MEMBA: BABA 
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emekliliğinden sonra Ahmet Necip’in 
terbiyesiyle bizzat kendi ilgilenir. Çocuk 
Necip de tıpkı akranı Nâzım gibi ailesi 
sayesinde hem maddi hem manevi müs-
pet şartlarda yetişir.

İkisi de şiirle dedeleri sayesinde hemhâl 
olurlar. Nâzım Hikmet’in Mevlevi olan 
dedesi Çerkes Nâzım Paşa konakta yüksek 
sesle şiirler okuyan ve torununa bu hitap 
ziyafetinden lezzetler sunan biridir. Necip 
Fazıl’ın dedesi Mehmet Hilmi Bey ise 
küçük Necip’i dizine oturtup divanlardan 
beyitler okutarak torununda bir şiir zevki 

oluşturmaya çalışan bir insandır.

İkisinin de ebeveynleri henüz genç 
şairlerimiz on altı yaşına bile girmeden 
boşanırlar. Necip Fazıl’ın babası, oğlunun 
tabiriyle kadınların uzaktan uzağa âşığı 
başka bir tabirle kadın düşkünü biridir. 
Babasının aksine annesi ise yine kendi 
ifadesiyle dini bütün, ümmi, beyaz ba-
şörtüsüyle nur kaynağı olan bir Anadolu 
kadınıdır.

Nâzım Hikmet’in ebeveynleri arasın-
da da bir çatışma mevcuttur. Ailenin ilk 
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evladı olan Nâzım’ın babası aşırı kıskanç 
ve kısıtlayıcı biriyken annesi ise cumhuri-
yet tarihinin ilk kadın ressamlarındandır. 
Ayrıca Celile Hanım Fransız lisanını bi-
len entelektüel, alımlı bir kadındır. Tabii 
olarak çevresinde yeteneklerine ve güzel-
liğine hayran epey insan vardır ve bu va-
ziyet eşine, Nâzım’ın babasına, rahatsız-
lık vermektedir. Öyle ki boşanmalarının 
sebebi de daima tekrarlanan kıskançlık 
krizleridir.

Necip Fazıl ve Nâzım Hikmet… İki-
sini de hakkıyla anlayabilmek için ailele-
rinin tahlilini yaptığımız gibi babalarının 
tahlillerini de yapmamız gerekir. 

Her erkek çocuğu hitabetiyle, postü-
rüyle, bakışlarıyla babasının bir numunesi 
olmayı arzular. Bir şairin bir şiirinde de-
diğine uyularak denebilir ki erkek evlat 
bütün mevcudiyetini babasından alır:

(…)

Ruh, çehre, şahsiyet… kutsi menbadan; 
Oğul neyi varsa alır babadan…

Erkek evlâdın babasına karşı beslediği 
işbu hayranlık babası ailenin diğer bir-
çok fertleri tarafından takdir edilmezse 
yahut bizzat oğul babasının seciyesinde 
bir olumsuzluğa şahit olursa topyekûn bir 
muhalifliğe dönüşebilir. Böyle bir durum 
oluştuğunda erkek çocuğun vereceği baş-
lıca birkaç reaksiyon vardır. Bu reaksiyon-
lar arasında erkek çocuklarının verdiği en 
yaygın tepki karşı koymadır. Erkek çocuk 
bu tepkisinin ilk aşamasında kendisine 

rol model edindiği insana karşı koymaya 
başlar, ilerleyen safhalarda ruhunda ve se-
ciyesinde babasından yadigâr her şeyi yok 
etmek çabasına girer ve nihayet süreç ola-
ğan tamamlanırsa erkek çocuk kendisine 
yüklediği babasına benzememek misyo-
nunu başarıyla tamamlamış bir delikanlı 
olarak yetişkinliğe adımlar.

Zamanında küçük Nâzım ve Necip’in 
babalarının da çocuk olduğunu dikkate 
aldığımızda söylenebilir ki hem Nâzım’ın 
babası Hikmet Bey hem Necip’in babası 
Abdülbâkî Fazıl Bey bir parça bedbaht-
lardır zira yüksek sınıftan gelen bu iki 
adamın da önünde kendi babaları gibi 
muvaffak olmuş insanların misali bulun-
maktadır. İleride baba olacak bu iki çocuk 
da tıpkı yukarıda bahsettiğim gibi baba-
larını rol model almışlardır fakat ne yazık 
ki hem Hikmet hem Abdülbâki, babaları 
gibi saygın insanlar olmak baskısının al-
tında ezilmiş ve kendilerini babaları gibi 
kanıtlamak konusunda cemiyet hükmüne 
göre başarısız olmuşlardır. 

İşte tıpkı bu iki genç adam gibi iki 
şairimizin de ömründeki en büyük iç 
savaş mevzu “baba gibi olmak yahut baba 
gibi olmamak” olmuştur. 

*

Eşleriyle ilişkisi bakımından Nâzım 
Hikmet bu savaşta babasına benzemekten 
kaçamayarak tıpkı babası gibi kıskanç bir 
eş olmuştur. “Çekilmez Bir Adam” şiirinin 
sonundaki ifadeler babası gibi olduğunun 
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bir ilanı sayılabilecek niteliktedir:

(…)

Çekilmez bir adam oldum yine  
Uykusuz, aksi, lanet…  
Yine her seferki gibi haksızım,  
Sebep yok olması da imkânsız,  
Bu yaptığım iş ayıp rezalet.  
Fakat elimde değil, 
Seni kıskanıyorum.

Şiir tahlil edildiğinde epey dominant 
ve kuşkucu bir adamın portresi çıkar 
karşımıza, üstelik bu adam eşini 
kıskanmasının yanı sıra sebepsiz yere 
kıskanan bir adamdır.

Bu hususta Nâzım Hikmet’e dair unu-
tulmaması gereken aksi bir nokta daha 
vardır ki Nâzım’ın annesi Celile Hanım, 
eşi Hikmet Bey’den boşandıktan sonra 
Yahya Kemal ile aşk yaşamış ve bu aşkın 
hüsranla nihayete ermesinin ardından oğ-
lunu geride bırakarak Paris’e resim sana-
tıyla ilgilenmeye gitmiştir. İhtimâldir ki 
Nâzım Hikmet gençlik yıllarında babası 
gibi olmamak savaşını verirken annesinin 
babasından başka bir adamı sevişi ve oğ-
lunu böylesine terk edişi annesine bir kır-
gınlık duymasına yol açmıştır. Bu hâl genç 
Nâzım’ı babasına tekrar yakınlaştırmış ve 
babasına benzemeye sürüklemiş olabilir. 
Zira annesini üzmemek amacıyla babası 
gibi olmamaya çabalayan erkek çocuğun, 
annesinin de hatalarına şahit olmasıyla 
babasına haksızlık ettiğini düşünerek ba-
basının hatırasıyla savaşmayı bırakması 

olağan karşılanır. Kaldı ki Hikmet Bey, 
Nâzım’ın hatıralarında bahsettiği üzere 
oğlu Nâzım’a her zaman bir arkadaş gibi 
yaklaşmış ve oğluna babasızlık yaşatma-
mıştır. Velhasıl, Nâzım Hikmet’in hem 
babasına benzemesi hem de benzeme-
mesi için yeteri kadar sebebi vardır ve bu 
hâl sebebiyle genç Nâzım için baba gibi 
olmak yahut olmamak meselesi bir savaş 
olmaktan çok bir keyfiyet meselesidir. 
Çünkü herkes siyahı günahkârlığından 
kuşku duymadan lanetleyebilir ancak iki 
siyahtan yalnızca birini lanetlemek o ka-
dar da kolay değildir.

Necip Fazıl için ise bu mesele Nâ-
zım’ın hâlinin aksine tek bir siyahı la-
netleme şeklinde cereyan etmiş ve savaş 
meydanında ayakta durmak Necip Fazıl 
için o kadar da kolay olmamıştır. Kız kar-
deşi Selma’nın ölümünün akabinde küçük 
Necip’in annesi önce ağır beyin humma-
sına sonrasında da vereme yakalanmış, 
bir müddet İsviçre’deki bir sanatoryumda 
kalıp İstanbul’a dönmüştür. Annesi iyileş-
tikten sonra baba Fazıl Bey, Mediha Ha-
nım’ı boşayarak başka bir kadınla evlenir. 
Necip ve annesi Kasımpaşa’daki dayısının 
yanına taşınırlar. İstanbul işgal altındadır 
ve Necip Fazıl’ın ailesinin reisi olan İtti-
hatçı polis amiri dayısı tutukludur. Büyük 
dayının yerine evi geçindiren küçük dayısı 
bir gün Necip Fazıl’a şairliği ve ukalalı-
ğı bırakıp eve para getirmesini söyleyin-
ce Mediha Hanım çok müteessir olur ve 
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oğlundan Darülfünun’a girip bir an evvel 
iş sahibi olmasını ister. Onuruyla yaşayan 
bu dul kadın bir sığıntı muamelesi gör-
mekten haz etmemiştir. Böylesi aşağılayı-
cı durumun sorumlusunu arayan bir erkek 
çocuğu için şüphesiz ki ilk sorumlu adayı 
babası olacaktır.

Necip Fazıl, babasına benzememek 
için uzun süre kendisiyle çarpışır. Bu çar-
pışmalar uzun yıllar sürecektir ta ki şeyhi 
Abdülhakim Arvasi ile tanışıp onun na-
sihatleriyle kendine uygun bir eş bulması 
tavsiyeleri sonuç verene kadar. Evliliğinin 
ilk gününden son gününe kadar yaşadığı 
yoksulluklara ve çilelere katlanması bakı-
mından annesine benzettiği eşi Neslihan 
Hanım’a olan yaklaşımı bilindiği kada-
rıyla olumsuz yönde değişmeyen ve ailesi 
için bir ömür mücadele veren Necip Fazıl 
babasından ziyade annesinin seciyesine 
daha yakın bir evlat olmuştur. Necip Fa-
zıl’ın seciyesine babasının yaradılışından 
yadigâr olan haşarılıklar şeyhine kavuş-
masıyla beraber bir parça kontrol edilebi-
lir hâle gelir ve Necip Fazıl, babası gibi 
olmamak savaşından galip ayrılır, en azın-
dan bir aile kurabilmek savaşından… 

Necip Fazıl’ın yıllar sonra yazacağı “Bir 
Adam Yaratmak” piyesindeki Hüsrev ka-
rakterinin en büyük mücadelesi babasına 
karşıdır. Hüsrev Bey’e bakınca kaderin gi-
rift nakışlarıyla giderek babasının akıbe-
tine yaklaşan bir adam görürüz. Ancak 
oyunun son perdesinde annesi sayesinde 

Hüsrev Bey, babasının akıbetine uğramaz 
tıpkı Necip Fazıl’ın hayat hikâyesinde ol-
duğu gibi.

Velhasıl, tarihe baktığımızda babası 
kendisini ispatlamış erkeklerin birçoğu 
babalarının isimleri ve saygınlıkları altın-
da ezilip hayatları boyunca hiçbir sahada 
bir türlü muvaffak olamamıştır, Hikmet 
Bey ve Abdülbâkî Fazıl Bey bu kalabalık 
erkekler arasından bizim bahsimizde yeri 
olan iki numunedir. Öte yandan muvaf-
fakiyet sahibi pek çok erkeğin babasının 
kendilerini ispatlayamamış adamlar oldu-
ğunu görürüz, tıpkı Necip Fazıl ve Nâzım 
Hikmet gibi. İşte, Necip Fazıl ve Nâzım 
Hikmet belki de başarılarını bu bakış açı-
sıyla babalarına borçlu sayılabilirler.←
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Fakat bu yüz… Bu yüz Hatice’ye ait değildi.  Kanlı gözler, buruşuk bir 
surat ve de çürük dişlerle kocaman bir gülümseme... Çocukluğunun en 
korkunç yaratığı Kız Gelin’di bu.

Devecilerin Hasan gerdek oda-
sına girdiğinde Hatice’yi ya-
tağa oturmuş ağlarken buldu. 

Duvak yüzünü örttüğünden bir şey gö-
rünmüyordu ama iç çekişleri duyuluyor-
du. Alışacak, diye düşündü Hasan. Gün 
gelecek alışacak. Tüm gece sevincinden 
havaya sıktığı çiftesini duvara, ceketini ve 
şapkasını pirinç karyolanın ayağına astı. 
Sabahtan bu yana oynamaktan, sağa sola 
koşturmaktan yorulmuştu. Şu güzel avrat 
için değmez miydi ama? Değerdi elbet. 
Hem de misliyle. Yatağın diğer tarafına 
oturup Hatice’ye doğru döndü. Yıllardır 
beklediği yerdeydi şimdi. Uzun süredir 
hayalini kurduğu, Hatice’yi soyduğu yer-
de. Ağlama kız Hatice, dedi gönülsüzce. 
Nazdan niyazdan bir an önce kurtulup, 
Hatice’nin tatlı yüzüne bakmak, gelinli-

ğinin altındaki taze memelerine ulaşmak 
istiyordu.  “Aç da yüzünü göreyim.” Bu 
söz karşısında Hatice daha da içli ağla-
maya başladı. Apaçık titriyordu şimdi. 
Hasan kıza baktıkça içinde bir hayvanın 
susuzluğunu duyuyordu. Kız Hatice, ilk 
günden kızdırma beni. Aç hele şu yüzü-
nü, dedi. Bunu söylerken de elini omzuna 
koymuş iyi niyetli olduğunu, çok hesaplıca 
da olsa, göstermek istemişti. Fakat Hatice 
gönülsüzdü. Omzunu ufak bir hareketle 
kurtardı. Yeter be kahpe, diye bağırdı Ha-
san. “Madem güzellikle olmuyor, o vakit 
zorla.” Bu sözlerle Hatice’yi omuzlarından 
çekip yatağa devirdi. O da ne? Hatice’nin 
önü boydan boya kandı. Canına kıydı kah-
pe, diye düşündü. Beni beğenmedi canına 
kıydı. Kanın nereden geldiğini öğrenmek 
için duvağı kaldırdı. Fakat bu yüz… Bu 

Muammer Soyer / öykü

KIZ GELİN 
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yüz Hatice’ye ait değildi.  Kanlı gözler, bu-
ruşuk bir surat ve de çürük dişlerle koca-
man bir gülümseme... Çocukluğunun en 
korkunç yaratığı Kız Gelin’di bu. Nenesi-
nin, yaramazlık edip uyumadığı gecelerde 
anlattığı, çocukken en korkunç rüyalarının 
müsebbibi, büyüdükçe de geçmişinde ka-
lan hayali bir yaratık. Kız Gelin… Hemen 
yerinden fırlayıp kapıya koştu Hasan. Bir 
yandan da bağırıyordu. Fakat bir terslik 
vardı. Kendi sesini işitemiyordu. Kız Ge-
lin yataktan doğrulup ayağa kalktı. Ne ka-
çarsın Devecilerin Hasan, dedi. “Sen değil 
miydin yüzümü görmek isteyen?” Hasan 
kapı koluna yükleniyor ama kıpırdatamı-
yordu. Sanki taş olmuştu. Arkasına baktı. 
Kız Gelin, o uğursuz gülümsemesi, kan-
lı gelinliğiyle gözlerinin içine bakıyordu. 
Kapıyı yumruklamak için elini kaldırmak 
istedi ama yapamadı. Geç şöyle otur baka-
lım Hasan Efendi, dedi Kız Gelin. “Biraz 
muhabbet edelim. Hemen kaçma.” Hiç 
istemese de bu emirlere uyuyordu Hasan. 
Bedenini kontrol edemiyordu. Kız Gelin 
ne söylese yapacaktı. Gidip yatağın üzeri-
ne oturdu. Sırtından aşağıya soğuk terler 
iniyordu. Sonuydu bu anlaşılan. En kötüsü 
de geldiğini açıkça haber veren bir sondu. 
Kaçmaya kurtulmaya fırsatı olan ama kör-
müşçesine gidilen bir son. Söyle bakalım 
Hasan. Bu kızın sende gönlü olmadığı-
nı bilmez miydin, diye sordu Kız Gelin. 
Cevap bekleyen bir soru değildi bu. Öyle 
olsaydı Hasan ağzını kıpırdatabilirdi ama 

olmuyordu. Söylemek istediklerini duy-
makla ilgilenmiyordu Kız Gelin. Anlata-
cak ne var ki nefesini boşa tüketiyorsun, 
dedi. “Şimdi ne söyleyeceksin de kendini 
kurtaracaksın?” Hasan’ın aklına Hatice 
geldi. Şimdi neredeydi? Nereye gitmişti? 
Yoksa nenesinin anlattığı gibi… Hatice’yi 
merak etme, dedi Kız Gelin. “Onun bu 
dünyayla işi bitti. Düşün ki senden kur-
tuluş yoluna nelere razı oldu kızcağız!” 
İçinden bir şey koptu Hasan’ın. Bir si-
cim gibi, ip gibi… Tarif edemeyeceği bir 
şey… Ne demişti nenesi? Kız Gelin’i bir 
kuyuda bulmuşlar. Parçalanmış başından 
sızan kanlar, ala boyanmış gelinliğini. Ha-
tırlar mısın benim hikâyemi, diye sordu 
Kız Gelin. Zihninin içindeki her şeyi du-
yuyormuş gibi. “Nenen, atan anlatmıştır. 
Nerede Hatice, biliyorsundur.” Biliyordu 
Hasan. Ormanın içindeki kuyuya bakmak 
lazımdı. Orada ölü bulacaklardı Hatice’yi. 
Ondan kurtulmak için bu yolu denemiş-
ti. Bu eski masalın peşine düşüp kendini 
kuyuya teslim etmişti. Kız Gelin, kendi-
ni kaçıran adama her gece görünürmüş, 
demişti nenesi. Rüyalarına girip ormana 
çağırırmış onu. Bu çağrıya karşı koyamaz, 
geceleri evinden çıkıp ormana gidermiş 
adam da. Kaç geceler kuyunun ağzına gi-
dip beklemiş. Oralardan geçenler kuyudan 
gelen bir daveti anlatır hep. Zaten adamın 
da sonu kuyunun dibinde ölü bulunmak 
olmuş. O günden sonra da hangi kızın çö-
zümsüz bir derdi, bir belası vardır, kendini 
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kuyuya atarsa Kız Gelin, ona bu dünyada 
rahat vermeyenlerin peşini bırakmazmış. 
Nenesi böyle anlatmıştı. Başına gelenin 
de böyle bir şey olacağını düşündü Hasan. 
Nenesi bunları anlattıkça, babası susturur-
du anasını. Bırak ana bu yalanları, derdi. 
Korkutma aslanımı. Fakat işte her şey ger-
çekti. 

Odanın içini dolduran çürük kokusu 
bugüne kadar duyduklarından kat be kat 
iğrençti Hasan’ın. Aldığı her nefeste mi-
desi bulanıyor, genzi yanıyordu. “Bu kız 
seni istemezdi Devecilerin Hasan. Adın 
gibi bilirdin bunu. Ama kolaydı değil mi? 
Nasıl olsa sığırlarınıza bedelliydi* babası. 
Mecbur verecekti. Ona iş veren, önüne aş 
koyan beyine karşı mı gelecekti?” Bunla-
rı söylerken Kız Gelin, Hasan’ın yüzüne 
eğilmiş ağzından yayılan çürük kokusu 
daha da artmıştı. Kaçmak istiyordu Hasan. 

Sadece kaçmak. Oysa kaçmanın mümkü-
nü yoktu. Artık bir cezanın başlangıcında 
olduğunu biliyordu. Hatice’yi o kuyunun 
dibine bakarken düşündü. Bir can vermişti 
Kız Gelin’e. Kız Gelin’in peşine düşeceği 
bir cana karşılık kendi canını. Kanla im-
zalanmış bir mukavele. Öylesine isteme-
mişti Hasan’ı. Artık konuşacak gücü bile 
kalmamıştı Hasan’ın. Yatağın üzerine yı-
kılıverdi öylece. Kız Gelin başının üzerine 
eğilip gözlerini kapattı. “Şimdi uyu baka-
lım Devecilerin Hasan. Kaç bakalım ger-
çeklerden. Ama unutma! Bugünden sonra 
sana uykular haram. Daha çok görüşece-
ğiz.” Hasan bayılır gibi karanlık uykunun 
dibine çekilirken Kız Gelin de çürük gü-
lümsemesiyle odadan silinip gitti. 

*Bir ücret karşılığında hayvanların bakı-
cılığını yapan aile.←
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Bazı insanlar kahverengiyi topraktan ibaret sanır, bazısı ise sevgilisinin 
bir çift gözünü görür onda; bir kişi beyazı temiz bir sayfa sanır, başka bir 
kişi ise emektar anasının ağarmış saçlarını bulur beyazda… 

Renkler; her insana başka bir kapı 
açar, herkesle farklı konuşur. Bir 
renk, herkes için aynı anlama 

gelmez. Herkesin sarısı başka bir anlama 
gelir, herkesin mavisi ona özel bir mavidir 
aslında. Herkes başka pencerelerden bakar 
hayata, herkesin penceresi farklı renktedir. 
Bazısı o pencereden maviyi izler, bazısı ye-
şili… Herkes başka renkte yorumlar hayatı. 
Kimisi için dünya rengârenktir, bir başkası 
içinse tek renk… Fakat nasıl olursa olsun 
bir renk bile insana çok şey anlatır. Joseph 
Addison da buna inanmış ve “Renkler, her 
dili konuşurlar.” diyerek olayı özetlemiştir.

Bazı insanlar kahverengiyi topraktan 
ibaret sanır, bazısı ise sevgilisinin bir çift 
gözünü görür onda; bir kişi beyazı temiz 
bir sayfa sanır, başka bir kişi ise emektar 
anasının ağarmış saçlarını bulur beyaz-

da… Çünkü o renkler hep başka şekilde 
konuşur farklı insanlarla. Hatta bir efsane-
ye göre, gökyüzü insanı yansıtır ve herkes 
aslında başka bir renkte görür gökyüzünü. 
Herkesin gök rengi, yıldızları, herkesin 
gün batımı farklıdır. Kimisi için güneş ba-
tarken göğü turuncuya boğar, kimisi içinse 
pembeye dönüştürür her yanı… Herkesin 
gökyüzü ona özeldir ve kimse kimseninki-
ni anlamaz. Mesela gözleri doğuştan gör-
meyen bir kişi için en güzel renk siyahtır. 
Ona pembeyi anlatıp sevdiremezsin, lila 
renk bir çiçeğe âşık edemezsin onu. Bir çift 
mavi göze hayran hayran bakarken bula-
mazsın, siyahtan başkasını anlatamazsın. 
Onun dünyasında siyah vardır fakat siyah 
ona her şeyi anlatır. Sıcak güneş, fırından 
yeni çıkmış ekmek, üşüyünce omuzları-
mıza aldığımız o yumuşacık battaniye si-

Hazal Hacıefendioğlı / deneme

RENGİN DİLİ 
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yahtır onun için. Onun dünyasında siyah 
konuşur. Her renk her insanla başka dilde 
konuşur, her renk binlerce farklı dil bilir. 
Hepsi çok özel ve farklıdır. Bu farklılık be-
raberinde büyüleyicilik getirir. Çünkü ha-
yatımıza aldığımız her kişi kendine özgü 
renkle gelir, her biri başka hikâyeler anla-
tır. Biz hepsinden ayrı öğreniriz aynı rengi. 
Biri çıkıp kırmızıyı engellere benzetir, baş-
ka biri tutkuya… İkisi de kırmızıdan bize, 
o rengin kendisine anlattıklarıyla bahseder. 
Sarı bazen birine kendini yeni doğmuş be-
beğin saç rengi olarak tanıtır, başka birine 
ise taptaze filizlenmiş bir çiçek olarak…  
Biri turuncuyu dökülen yapraklar olarak 
betimlerken bir başkası bu şekilde değer-
lendirmez aynı rengi. Bir renk ona nasıl fı-
sıldıyorsa o insan bize o rengi öyle anlatır. 
O rengin anlattığı binlerce hikâyeden biri-
ni seçen insan, bize de kendi anladığı gibi 
anlatır o rengi. Dinleyip anlamaya çalıştı-
ğımız her insan aslında o rengin kendisi-
ne anlattığını anlatır bize. Belki o rengin 
hikâyesini o kişi kadar benimseyemeye-
biliriz fakat anlamaya çalıştıkça ufkumuz 
genişleyecek, algılarımız değişecektir.

Kısacası her renk bambaşka insanlara 
çeşitli dillerde çeşitli hikâyeler anlatan, bu 
yüzden herkesin başka anladığı oluşum-
lardır. Her renk bünyesinde sonsuz hikâye 
barındırır. Her hikâye başka güzelliklerin 
kapısını aralar, başka acıları dinlendirir ve 
dinlediğimiz her hikâyede başka bir rengin 
dilinden konuşuruz.←
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Akşam olunca şehrin peşinden giderim 

Kardan borandan aşırdıklarımla karışırım rüzgâra

Tanımadığım sokakların alacasına yayılır bakışlarım

Bir insanı sevmek için erken sabahlar

Oyunlar kurarım hiç durmadan

İp atlarken kaybolur ayak izlerim

Göğsümü kabartır masallarda şehla bulutlar

Saçlarımı dağıtırım uzun yaz geceleri

Her an yüz çevirir sana hayat

Gündönümleri birleşir ay ışığımız

Geleceği sürgün zaman

Hiçbir şiire sığmaz çocukluğum

Gül Yıldız Ermiş / şiir

ÇOCUKLUĞUM 
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Yirmi altı Şubat’ta kar üstüne kan yağdı
Göklerden yağmur değil, civan yağdı, can yağdı

Vahşice katledildi yaşlılar ve bebeler…
Karınları deşilmiş melek yüzlü gebeler…

Ana, evlât uğurlar karanlığın koynuna
Düşlerinde sarılır civanının boynuna

Hocalı kan ağlarken battı bahtın güneşi
Gözlerden süzülen yaş, söndürmez bu ateşi

Küfür tek millet olmuş; salya, sümük ve nefret…
Kocamış, yaşlı dünya görmedi böyle vahşet

Kızıl kana boyandı Azerbaycan toprağı
Düşürdü kahpe rüzgâr çınardaki yaprağı

Hocalı soykırımı, tarihin yüzkarası
Karanlığa gömüldü arzla arşın arası

M. Nihat Malkoç / şiir

HOCALI MERSİYESİ 
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Acı dolu bir çığlık böler kara geceyi
Sözlerin yangınında sıtma tutar heceyi

Gül bahçesi tarumar, karanfil boyun büktü
Gönül coğrafyamıza hüzün ve kahır çöktü

Ak kar’ı kefen diye giydi körpe civanlar
Seyretti vantalistler, sonsuza koştu canlar

Gecenin ayazında buz tuttu karanfiller
Kanaryanın boynuna kement attı gafiller

Hocalı yüreklerde kanayan bir yaradır
Kıştır bütün mevsimler, bütün renkler karadır

Karadır Karabağ’ın yürek burkan kaderi
On yıllardır yaşarız acıyı ve kederi

Hocalı’yı yâd eder, yaşın yaşın ağlarız
Şehitlere yas tutar, yürekleri dağlarız

Ölüm bahar ülkesi, bir ölür bin doğarız
Gözü dönmüş zalimi, kanımızda boğarız
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İsyan haddime değil
Ama ben artık tanımak istiyorum içimdeki
Sızıyı
Ne olduğumu bilmediğim saatler 
Ebabil olup yağıyor üzerime
Bu gençlik kıvranıyor bir yerlerde 
Bin yerimden çürümüşüm, duyuyorum. 
Ben acıya dayanamam demiyorum ki
Hangi acıya aidim onu bilmek istiyorum

Müyesse Ertuğrul / şiir

MÜNACAAT 
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Dünya gürültüsü ürkütüyor kuşlarımı, 
Cam kırığı bu sesler;
Parçalıyor sana tuttuğum avuçlarımı, 
Kainat bi dursa seni duyacağım da
Bu hengamede kendimi bile duyamıyorum, 
İşitmek istemezsen beni, amenna,
Lakin
Beni bir ses sahibi kılmamandan korkuyorum.

Her gün biraz daha öldüğüm dünyada
Bir günlük de olsa bir yaşamak arıyorum, 
Belki de yaşamaya ölmekle başlarım,
Bilmiyorum. 
Ben ölümden korkmuyorum ki
Sende ki yerimi bilmek istiyorum...
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Anlatılırdı masallar
Çalardı türküler
Rengini göklerden alan
Denizim bilir misin
Rüzgâr konuşur benimle
Bana neler giydiren dilimle
Bedel ister zaman tekdüze
Neden denir mi yersizce
Günahkârım halen
Kapanmadı defterim
Ellerim alevim aleyhime
Alay eder benimle mahlukat
Nedir bu susmaz hiç
Bitmez çilesi gamdan
Elbet duyar sesini
Dönersen dünyevi
Tek borcun beden
Bedeldir zihin

Samet Ekici / şiir

BEDEL 
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Gün aydınlığa kavuşmadan henüz
Kaygılardan yoksun bir rüzgar
Girer koynuna evsizlerinin
Şu kentin sokak bilinmezlerinin
Hayat utkusundaki amanvermez 
Tekdüzeliğinin
Ve hatta ilkelliğin

Duyan olmamış asırlardır
Sevdanın masum mahcubiyetini
Veya biraz cesursanız
Çamursuz ve mavrasız samimiyeti
İşaretlenmiş bir masa takviminin
Mutluluğuyla yarışan o kıskıvrak sefilliği
Okuyan olmamış
Gece yazılmayan şiirlerimi
Çalarken tüm uykucuların hislerini
Yapamam mesai şirinliklerimi
Hele ki vururken güneş yüzüme
İçimde filizlenen gargamel fikirlerini

Timur Kaan Demir / şiir

KARANLIK 
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Var olmanın tutsaklığı bir nefes gibi
Doğmuş kulağımda
Sımsıkı sarmış bedenimi
Ilık bir ilkbahar mevsimi
İlk defa ağladığımdan beri
Sevdiği şeydir hapseden herkesi
Elemli kurtuluş beklerken dünyevi mahlukatı
Tadacak elbet özgürlüğün acısını

Eski bir battaniyenin kucağında
Emperyalist talazlara meydan okurmuş
Bu saatlerde düşünenler
Veya düşüverenler
Görürler günün aydınlık çehresini 
Para kazanmaya adanmış suretleri
Bilirler
Seni, beni ve kendisini
İmgeleme adanmış bütün dizeleri
Öyle ki 
Dinlemez bu kimseler
Sipariş üstüne bestelenmiş müzikleri 
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Gölge gibi yürüyen bir ümitvar
Uyurken düşünür mü
Rahat bir düş görür mü
Görse de çıkar mı zihinden müzevir heceler
Beklemezken henüz geceler
Zifiriden çıkmış normatif  bir karar
Belki de hepimize
Rüyasından korkarak uyanan bir çocuğun 
Selamı var
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Boğulmak için zindanların
  en fail köşelerinde
 ziyadesi kalınca 
     kirlenmiş derine
yüzündeki mürekkep çoğalır
   durmadan
 eğlenmesi alınca
     dirilmiş seline
   sormadan
   duymadan
bir hançer saplanıverir
  arkadan
   yüreğine.
 
Katîlikte bulunamaz 
  hakikatte bir katili
 doğrayan sırtından
  akciğerlerini
   hava ki öyle belirsiz
  öyle müphem ki

Tarık Erdel / şiir

ZİNDANDA ÇIĞIRMAK 
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      kaçıyor dört nala 
  yağmurlar sanki! 

Telli örgülerle ördüğün saçların
  demirden ve bakırdan,
   uçuşan tozlarını
 yutanlara doğru 
uzat gözlerini
     ağlasın bakışların.

Bir fikir doğur akıl rahminden
 en bakire kalmış
  zihinler sel alsın
ve bir zikir çıkar göğsünden
 bir sen bir de gökler
   çığırsın!
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Bir bir yürüyoruz karanlık yollarda,
Soğuk, ıssız ve tekinsiz diyarlar.
İpince bir çizgiyiz, sevda sırasında,
Uyutmaktadır bizi, o süslü masallar.

Yaramızı sarar mıydı bu hayat yolları?
Bir sıcaklık duyardık ki, sevdanın kolları,
Bir bakmışız gidivermiş, coşkuyla umutları,
Bu yolu kaybederek bulurmuş insanlar.

Abdullah Emre Aladağ / şiir

ARIZA KUMRULAR 
DİSPANSERİ 
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Yol ki beklemiyor, adına hayat denir,
Varsa bir yaran, o da gönüldedir,
Çaresine bak sen, şu beriki yerdedir,
Sakat kalırmış inanınca, bütün umutlar.

Merhem kokusu yoktur, bu izbe yerde,
İlaç çare olur mu, bu isimsiz derde,
Bağrı yanmış herkesin, bu da var kaderde,
Banda tamah etmiyor onulmaz yaralar.

Arıza Kumrular’dır, dispanserin adı,
Gönüllerin kopup, kırılmış kanadı,
Lime lime de etsen, o zalim celladı,
İz bırakır ruhunda umarsız anılar. 
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Birden içine yerleşen o hissin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu 
daha doğrusu kendine itiraf etmeye. İnsan içinde çevrilen bir 
çıkrığın sesini unutur muydu?

Elinde sıkıca tuttuğu kahve finca-
nıyla terasa çıkıyordu. Yüzünde 
belli belirsiz bir tebessümün eş-

liğinde kendinden oldukça emin adım-
lar atıyordu, bilmeyenler onun senelerdir 
burada çalıştığını sanırdı oysa geleli bir 
ay bile olmamıştı. Artık bir ritüele dönü-
şen günbatımı seanslarından birine daha 
başlamak üzereydi. Nihayet çıkabilmişti. 
Önce derin bir nefes aldı ve gözlerini kı-
sarak boğazın güneşle vedalaştığı noktaya 
kilitlendi. Yaz sonlarına mahsus o ılık rüz-
gâr saçlarını sakince okşadı (buna bayı-
lırdı). kahvesinden bir yudum aldı ve gün 
içinde en sevdiği anın keyfini çıkarmaya 
çalıştı. Fakat birden bir ürperti duydu, bir 
huzursuzluk… 

Günü yine o terasta, herkesten uzakta 
batırmıştı. Şehir geceye hazırlık yapıyordu. 

İnsanlar yorgun yüzleriyle evlerine dönü-
yor, şehir telaşlı bir gürültüyle uğulduyor-
du. Şehir demişken okul bittikten sonra 
bir sürü şehir gezdi. Tayin sayılmazdı, 
kendi isteğiyle bir müddet sonra giderdi. 
Kendi içinde bir hesabı vardı, yaşadığı yer 
onu boğmaya başlayınca bu şehir bitti der 
ve giderdi (kaçardı da diyebiliriz). Fakat 
burası başkaydı onun için. Hep gelmeyi is-
tediği ama çok geç ulaştığı -İstanbul- ha-
yallerinin şehriydi. Geceleri başını yastığa 
her koyuşunda mutlaka bu şehri içinden 
geçirirdi. Burayı tüketmekten, kaçmak is-
teyecek kadar küsmekten korkuyordu. Bir 
menzildi onun için burası, bir son.

Giymekten usanmadığı topuklularıyla 
yürümek zordu, canını da yakıyordu ama o 
akşam bunu hissedemeyecek kadar kafası 
doluydu. Birden içine yerleşen o hissin ne 

Hatice Nur Cahan / öykü

GECEYLE GELEN 
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olduğunu anlamaya çalışıyordu daha doğ-
rusu kendine itiraf etmeye. İnsan içinde 
çevrilen bir çıkrığın sesini unutur muydu? 
Asla. Ne kadar umursamaz ve güçlü görün-
se de çok yalnızdı. Nereye gitse ne yapsa 
içindeki o koca boşluk onunlaydı. Ne aldığı 
eğitim ne kendini mutlu etmek için yap-
tıkları bu boşluğu doldurmaya yetmiyordu. 

Nasıl geldiğini anlamadan kendini ara-
basında buldu. Tüm o iç sıkan düşünceler-
den, radyodan gelen sesle kurtuldu. Ayna-
yı indirip yüzüne baktı, iyi görünüyordu 
derken gözlerine takılıp kaldı. Uzun uzun 
inceledi, eskisi gibi ışıldamıyordu, kenar-
ları hafiften çökmüştü, içi yeniden burku-
lur gibi olunca büyük bir çeviklikle aynayı 
kapadı ve arabayı çalıştırdı. Bugün farklı 
yollardan geçmek geldi içinden. Şehri keş-
fetme vakti!

Trafik bu saatlerde hep yoğun olurdu 
ama biraz gecikmiş olacak ki yol sakindi. 
Bu modunu biraz yükseltti. Işıklarda du-
rurken bir reklam tabelası gözüne ilişti. 
Koyu lacivert fonun üzerinde eğik harflerle 
“Gece” yazıyordu. Adından İtalyan olduğu-
nu düşündüğü bir fotoğrafçının sergisine 
aitti. Bir işaret bulmuş gibi gururla gülüm-
sedi, kendinin bile duymayacağı bir sesle 
gece diye mırıldanmaya başladı. Adının 
manasıydı bu. Babası; bir yaz akşamı aşık 
olmuştu annesine, simsiyah gür saçlı bir 
kadınmış annesi. Babası aylarca adını dahi 
bilmediği bu güzel kadının peşinden koş-
muş. O zamanlar annesine kendi içinde bir 

ad takmış, güzel saçlarına ve o büyülü yaz 
akşamına yakışan bir ad: Leyla. Çok geç-
meden evlenmişler ve eğer bir kızımız olur-
sa adını Leyla koyalım demişler. Adının bu 
tatlı hikâyesini babasından dinlemeyi çok 
severdi Leyla. Yakın bulduğu insanlara da 
büyük bir keyifle anlatırdı. 

Park yeri bulmakta epey zorlandı. Be-
yoğlu’nun bir festivali anımsatan kalabalık 
sokaklarında yoluna yürüyerek devam et-
mek en mantıklısıydı, kimilerine göre şeh-
rin kalbi burada atardı. Yalnızca kitaplar-
dan, filmlerden tanıdığı bu caddede sokak 
müzisyenlerinin birbirine karışan sesleriyle, 
yalnızlığını unutturacak muazzam kalaba-
lıkla birlikte yürüyordu. Büyük bir coşku 
duyuyordu, içi içine sığmamak deyiminin 
canlı kanıtıydı adeta.

Nihayet yol boyu yaşadığı duygusal iniş 
çıkışları sona ermişti. Kapıda kendinden 
beklemediği bir sakinlik çöktü üzerine. 
Ağır adımlarla içeri girerken keskin ve so-
luğunu ferahlatan bir lavanta kokusu duydu. 
En sevdiği kokulardan biriydi, derin derin 
içine çekti. Kalabalığın yarattığı uğultuyla 
kendine geldi. Kahkahalar, fısıltılar, şiddet-
li konuşmalar… Fakat bunlar ona daha da 
iyi hissettirdi çünkü bu kargaşa sayesinde 
görünmez gibi hissediyordu. İnsan bazı 
zamanlar görünmez olmak ister, öyle değil 
mi? Enteresan bir konsept yapılmıştı, bir 
labirenti andıran sergi salonu birden fazla 
odaya açılıyordu, her odanın farklı bir adı 
vardı ve tablolara uygun tonlarla aydınlatı-
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lıyordu. Bu tuhaf kurgu onu biraz ürkütse 
de odaları teker teker gezmeyi istiyordu. 
Sıradan bir fotoğrafçı olmadığını daha ilk 
odada anladı, facce del cielo (gökyüzünün 
yüzleri) adındaki mor renkle aydınlanan ve 
gökyüzü fotoğraflarıyla dolu odada biri bi-
rine hiç benzemeyen şiirsel çekimler vardı. 
Esasen hepsinde gökyüzünü çekmişti ama 
her birinin yarattığı his başkaydı. Diğer-
lerini görmek için sabırsızlanıyordu. Ar-
dından kapısında singolare (tekil) yazan 
odaya girdi. Bir intiharın ardında kalan 
eşyaları, pazar yerinde kaybolmuş bir ço-
cuğun ağlayışını, karanlığın renkli ışıklarla 
bölündüğü bir barda tek başına oturmuş 
bir hayat kadınını, otogarda birbirlerine 
son kez baktıklarını düşündürten iki sev-
gilinin ayrılık anını, terk edilmiş cins bir 
kediyi ve yağmurlu sokaklardaki birbirin-
den farklı insanları -hüzünlü yüzlerini- 
çekmişti. Her birinin hikâyesi vardı, bunu 
kısık sesle biri söyler gibiydi. Daha önce 
hiç fotoğraf sergisine gitmemişti, daha-
sı baktığı hiçbir fotoğraf onu buradakiler 
kadar etkilememişti. Diğerlerine bakma 
cesareti gösteremeyip kaçar gibi çıktı. Ak-
şamüstünden beri içine dolan gözyaşlarını 
tutacak gücü yoktu. Zincirinden boşalan 
bir gemiyi andıran düşünceler aklından 
bir bir geçiyordu bu sırada. Pişmanlıklar, 
sorular, kendi kendine bile konuşmaktan 
sakındığı meseleler… Neden bu kadar 
yalnızdı? Hayatına girenler, hayatında hep 
olacağını sandıkları neden artık yoktular? 

Gece ve yalnızlığı bir araya gelince da-

yanılmaz olmuştu. Boğazında yumru, göz-
lerinde yaşla düşünmeye başladı, kaçarak 
kurtulamıyordu artık eni konu düşünüp 
bir aydınlığa varmalıydı. Bugüne değin ya-
şadığı her çıkmaz onu ayrılığa götürmüş. 
Ona fazla gelen korumacı tavırlarından 
dolayı ailesinden uzaklaşmış, kalbini açtığı 
adamların yanlışlarına dayanamayıp terk 
etmiş, ara sıra da olsa ilgi isteyen dostları-
nı yük olarak görüp bırakmış. Hayata öyle 
bir açıdan bakıyordu ki tüm insanlardan 
zarar geleceğini sanıyordu. Onun bu hâ-
lini özetleyen çok sevdiği şair, bir şiirinde 
şöyle der: bazen kendimi korumak için 
sevimli bir kirpi gibi davranıyorum ama 
dikenlerim en çok bana batıyor. 

Huzur bulmak, güçlü olmak için ördü-
ğü duvarlar ona artık katlanılmaz geliyor-
du. O gece Leyla’yı uyandıran her bir detay 
eskisinden farklı olmasını istiyordu. Kendi 
içinde bir karar vermesi gerekiyordu artık, 
ya eski mutsuz hayatına devam edecek ya 
da hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için 
çaba gösterecekti. Yani yalnızlık bir kaça-
ğın seçilmiş arzusu değil de akşamüstleri 
çalınan bir şarkı olmalıydı ve olacaktı.

Ne mi yapacaktı? Tek başına gittiği ta-
tillere dostlarını da çağıracaktı. Büyük bir 
zevkle izlediği günbatımlarını kalabalık 
bir sofrada karşılayacaktı. Kaçmak yeri-
ne olduğu yerde kalacak canı yansa dahi 
yaralarını onaracaktı. Artık her şey bam-
başka olacaktı, şimdi hayatından eksilttiği 
tüm sevdiklerine dönme vakti! ←
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Şimdi bir melodi duysam, kimi hatırlayacağımı biliyorum. Adımlarımın 
henüz varmadığı yerlere yol alırken önümde bir başka yolculuğun izleri 
hâlâ tazeyse, neyi hatırlamam gerektiğini biliyorum.

Hatırlarım o bembeyaz örtüyü 
şehrimin üzerinde. Gece gökyü-
zünden birer birer düşerken kar 

taneleri, onları izlemekten kendimi alamaz, 
pencerenin önünde uyumak isterdim. Önce 
çatılar boyanırdı beyaza, sonra arabaların 
üstünde görürdüm. En son yerde tutardı. 
Ben de en çok karla kaplı yerde yürümeyi 
severdim. Evimiz yokuşun aşağısında ol-
duğundan çok zor tutardı kapının önü. Bir 
de son zamanlarda pek kar yağmıyor İstan-
bul’a. Yağsa da o eski görüntü oluşmuyor 
artık. O eski görüntü… Demek bir şeyle-
rin eskisini özleyecek kadar durmuşum şu 
dünyada. 

Anımsadığım ilk bayramdan beri bü-
yüklerimin o eski bayramlara olan özle-
miyle alay ederim. Şimdi tüm samimiye-
timle kurduğum cümleye bakın. O eski 
görüntüyü özlüyormuşum. Ağaçların al-

tında durup en ufak bir rüzgârda dallarına 
tutunamayan tanelerin, kendilerini bana 
doğru bırakmasını beklediğim anları geri 
getirmek istiyormuşum. Elimden gelse 
şimdiki birikimimi, yaşımı bir kenara bıra-
kıp o beyaz görüntünün içinde kayboldu-
ğum günlere geri dönmek istiyormuşum. 
Geçmiş neden bu kadar güzel? Sadece 
bir gün öncesine dönmek bile neden bu 
denli rahatlatıcı? Yolu yürümeye takatimiz 
kalmadı da ondan mı? Madem öyle güzel 
günlerdi, ne diye terk ettik?  

O eski görüntüye dair en çok özledi-
ğim şey; kar gece yeni yağmaya başladı-
ğında uyuduğum pencere önünden sıcak 
yatağımda uyanıyor ve bu duruma da hiç 
şaşırmıyor oluşumdu. Güven böyle bir şey 
olmalıydı. Soğuk bir köşede uyuyakalsam 
bile birisi beni sıcak yatağıma götürür, di-
yebilmek. O gün beni pencerenin önünden 

Neslişah Kahraman / deneme

PENCEREMİN ÖNÜ 
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yatağıma kim taşıdı, bilmiyorum. O sabah 
gözlerimi açtığımda yolların karla kaplı ol-
duğuna ne kadar güveniyorsam, ona da o 
kadar güveniyorum. 

Ayak izlerimi görmeye can atardım; 
geçtiğim bir yolun izlerimle dolması fikri, 
o günden beri cazip gelir bana. Bir türlü 
rahat bırakmıyoruz değil mi geçmişi? Ona 
da bir misyon yüklemişiz. Üstelik olduğu 
yerde duruyor o. Sanılanın aksine geçen za-
man değil, biziz. Geçmiş biziz, gelecek olan 
da biziz. Yine de bir görev vermişiz ona: 
Hatırlanmak. Şimdi bir melodi duysam, 
kimi hatırlayacağımı biliyorum. Adımla-
rımın henüz varmadığı yerlere yol alırken 
önümde bir başka yolculuğun izleri hâlâ ta-
zeyse, neyi hatırlamam gerektiğini biliyo-
rum. Geçmişe hatırlanmak diye bir görev 
vermişiz, şimdilere ise hatırlatmak. Gele-
cek de bir gün geldiğinde neyi hatırlatması 
gerektiğini biliyor olacak.

Unutulmak istenen ne varsa olur olmaz 
şeylerle tutunur hafızana. Görevini başa-
rıyla gerçekleştirenler, hiç gitmediğin bir 
şehri, belki de hiç görmediğin bir gülüşü 
bile kazıyabilir aklına. Ne geçmişin ne de 
geleceğin bizimle hiçbir derdi yokken on-
lara öyle büyük amaçlar veriyoruz ama ken-
dimiz yönünü bile tayin etmekten aciz olan 
bir kurşun gibi “acı sonumuzu” bekliyoruz. 
Yeri geliyor kader kurbanı oluyoruz, zama-
na yenik düşüyoruz. Oysa ne kaderin ne 
de zamanın umurunda değiliz. Sen hatır-
lamak istediğin için aklından çıkmıyor ne 
varsa içinden söküp atmak istediğin. İnsan 
böyle çelişki dolu olmasına rağmen aynı 

zamanda emin bir kaya gibi sert göründü-
ğünden. Kayalar da aşınır, parçalanır. Çeliş-
kiler birer birer dağılır. Minik bir çakıl taşı 
kadar kaldığında yani tüm çelişkilerinden 
kurtulduğunda, sen olacaksın. Göreceksin 
bir kayayı parçalayan rüzgâr seni yerinden 
kıpırdatamayacak, çünkü sen öylesine gelip 
geçen bir kar tanesi değilsin. Beyaz bir ör-
tünün üzerinde iz bırakmaya heveslenmiş 
küçük bir çocuksun. O beyaz örtüye bir 
daha hiç kavuşamasan da ne zaman kafa-
nı çevirip baksan adımların orada. O eski 
hevesle yürüdüğün yolda hiçbir iz birbirine 
karışmıyor aynı kar taneleri gibi. 

Geçmişe dair duyduğumuz güven, 
onu bu kadar güzel kılıyor. Yaşanan gün-
ler hakkında hiçbir soru işareti taşımıyor 
oluşumuz, tüm ihtimallerin geçerli olduğu 
geleceğe karşı duruyor ve biz tabii ki gü-
vendiğimizi seçiyoruz. Bütün berraklığıyla 
yaşanmış ve bugünlere yol açmış yani bit-
miş olarak gördüğümüz ne varsa, hâliha-
zırda sürmekte olan ve/veya henüz yaşan-
mamış günlerden çok daha cazip bizim 
gözümüzde. Yani yolu yürümeye hevesimiz 
veya gücümüz kalmadığından değil geçmi-
şe olan sevdamız. Sevdaların bile eskisi hâlâ 
aklımızdaysa yenisinin henüz bitmemiş ol-
masındandır.

Daha gelmedi o eski görüntünün ha-
vaları. Gerçi biliyorum ya, havası gelse 
de aynı yol gelmeyecek bir daha ama ben 
küçük bir çocuk gibi penceremin önünde 
uyuyacak ve birinin beni yerime yatırma-
sını umut edeceğim. Çünkü güvenmeyi 
böyle öğrendim.←
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Yol mu yormuştu yoksa bir şeyleri geride bırakmış olmanın getirdiği iç 
sıkıntısı mı? İçindeki tüm sular bulanmıştı. Tarifsiz bir dip dalgası... 
Nasıl bu kadar çabuk tüketebilmişti o sıcaklığı...

Saat gece yarısını geçiyor. Bir adam 
elinde içi hurma dolu bir kese kâ-
ğıdıyla beraber ağır adımlarla otele 

yaklaşıyor. Ilık esen rüzgâr terden nemlen-
miş gömleğini havalandırıyor. Sırtındaki 
tüyler ürperiyor. Tatlı bir soğukluk derisini 
okşuyor. Uzaklardan şehrin kirli uğultusu 
sinsice varlığını hissettiriyor.

Otelin önüne geldiğinde onu her za-
manki gibi ilk önce “İplik” karşılıyor. Ağla-
maya hazır ıslak bakışlarıyla onu süzüyor. 
Sonra da anlaşılmaz sesler çıkarıp kafası-
nı iki patisinin arasına gömüyor. Ruhunu 
sıkıyor bu köpek. Bir silahım olsa Cand-
y’nin köpeğine yaptıkları gibi ense köküne 
bir kurşun sıkardım, diye düşünüyor.

Gürültü çoğalıyor. Resepsiyonda ka-
dınlı erkekli garip bir kalabalık kendileri-

ne oda seçmeye çalışıyor. İçeri giriyor ve 
resepsiyondaki adama başıyla selam ve-
rip, anahtarlarını alıyor. Odasına çıkarken 
yorgunluğu iyiden iyiye artıyor.

Anahtarını iki buçuk kez çevirip kapıyı 
ardına kadar açıyor. Üzerinde eski bir dak-
tilonun, üst üste dizilmiş kitapların, ıslak 
bir bardağın bulunduğu masa görünüyor. 
İçeride havasızlığın getirdiği ekşi bir koku 
var. Camı açıyor. Bir sigara yakıyor. Yatak 
aynı sabah bıraktığı gibi... Dağınıklık içini 
yoruyor.

*

Yol mu yormuştu yoksa bir şeyleri geri-
de bırakmış olmanın getirdiği iç sıkıntısı 
mı? İçindeki tüm sular bulanmıştı. Tarif-
siz bir dip dalgası... Nasıl bu kadar çabuk 
tüketebilmişti o sıcaklığı hiç bilmiyordu. 

Ercan Eren / deneme

ONUNCU AY 
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Her yer aydınlanmıştı. Hiçbir loşluk kal-
mamıştı. Bütün şehir üstüne kapansın is-
tiyordu. Boğazını saran yakıcı harareti onu 
içerek dindirmek, bal kıvamındaki iç dün-
yasına balıklama dalmak, dalıp çıkama-
mak, çıkmaya çalıştıkça daha çok batmak, 
tutkudan boğulmak istiyordu.

*

Komodinin üstündeki pilli radyoyu açtı. 
Sesinden güzel olduğu anlaşılan bir kadın 
gece haberlerini okuyordu. Isıtıcının düğ-
mesine bastı. Kaynar suyu dibinde kahve 
olan kirli kupanın içine boca etti. Biraz 
ılınsın diye daktilonun yanına koydu.

Kese kâğıdını açıp, içinden bir hurma 
aldı. Bütün olarak ağzına atıp yavaş yavaş 
çiğnemeye başladı. Çekirdeğini yumru-
ğunun içine doğru çıkarıp, ıslak bardağın 
içine attı. Birkaç tane daha hurmayı bu ru-
tini sürdürerek yedi. Yatağının üstündeki 
resme baktı. Göğsünün tam ortasında bir 
acı duydu. Cıvık bir yaranın içinden çeki-
len kıl tanesi gibi...

Koridorda sesler çoğalıp çoğalıp azaldı. 
Masanın başına geçip boş bir kâğıdı dak-
tiloya taktı. Gün içinde cep defterine aldı-
ğı notları temize çekti.

*

Attığı her adımda açısı dikleşen bir yo-
kuşu sürekli çıkıyor gibiydi. Nefes nefese 
kalıyordu. Uzaklaşıyor olmak acısını daha 
da arttırıyordu. Derisindeki tüm gözenek-
lerden ter fışkırıyordu. Kanındaki laktik 

asit miktarı artıyordu. Parmak uçları ka-
rıncalanıyor, gözleri kararıyordu. Karan-
lık istiyordu. Islak kum gibi dağılmaktan, 
gerisin geri yuvarlanmaktan, soğumaktan, 
kendine gelmekten korkuyordu. Dönmek 
istiyor ama bunun olmayacağını da bili-
yordu.

*

Radyoyu kapamak üzere eline aldı. 
Sonra vazgeçti, az da olsa ses olsun içer-
de, diye sesini kısıp komodinin üstüne 
geri bıraktı. Kapısı çalındı, daha “Kim o?” 
diyemeden otelin kadın çalışanı elinde bir 
tabak taze incirle içeri girdi. “Bugün top-
ladık, size bir tabak ayırmıştık. Düğün için 
gelen kalabalık yüzünden aşağıda vereme-
dik.” deyip tabağı masaya bıraktı. Teşekkür 
edip kadını kapıya kadar geçirdi. İncirlerle 
beraber içmek için bir kahve daha yaptı. 
Tabaktan bir tane incir alıp kokladı. Avu-
cunun içinde hafifçe sıkarak sütünü akıttı. 
Çocukken inciri ortadan ikiye bölmeden, 
soyarak yemeyi severdi. Yine öyle yaptı. 
Tırnağını sütün aktığı boşluğa sokup mor 
parçaları kendine doğru çeke çeke bembe-
yaz bir hale getirdi inciri. Sonra da büyük 
bir keyifle dişlerini geçirdi. Kahvesinden 
büyük yudumlar aldı. Masanın üstündeki 
incir kabuklarını çöpe atıp tabağı masanın 
uzak köşesine koydu. Kalanları sabah kah-
valtı niyetine yiyecekti. Radyoyu kapadı. 
Pantolonunu ve gömleğini çıkarıp iç ça-
maşırlarıyla yatağa girdi, soğumuş yorganı 
üstüne çekti.
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*

Paldır küldür giden bir kamyonetin ka-
sasındaydı. Savrulup düşmemek için sıkı 
sıkı tutunmuştu. Solunda tren rayları sa-
ğında fabrika bulunan bir yokuştan aşağı 
iniyorlardı. Yol düzleşince önünde üç ada-
mın onları beklediği bir taksi durağının 
önünde durdular. Kamyonetin ön kısmın-
dan iki kişi indi. Kucaklaşmalarından bir-
birlerini tanıdıkları belli olan bu beş adam 
tek katlı yapının içine girdi. Kendisini 
çağırmadılar, bir şey de söylemediler. Ne 
yapacağını bilemedi. En iyisi bekleyeyim, 
diye düşünüp uzaklardan gelip yavaşça 
hızlanan banliyö trenine baktı. İnce, çığlık 
gibi bir ses duydu. Önce trenden geliyor 
sandı. Sonra gözüne kamyonetin etrafın-
da dolaşan bir şey çarptı. Kedi sandı ama 
değildi. Kasanın diğer tarafına gidip daha 
iyi görebilmek için eğildi. Üstünde çamur 
lekeleri bulunan siyah bir domuz yavru-
suydu. Göz göze geldiler. Aç gibi görünü-
yordu. Kamyonetin kasasına baktı. Köşede 
siyah bir ekmek duruyordu. Alıp parçalara 
böldü. Büyüklü küçüklü parçaları domuz 
yavrusunun önüne doğru attı. Simsiyah 
olan avuç içlerini tişörtüne sildi. Domuz 
yavrusu parçalar yere düştükçe sevinir gibi 
bir ileri bir geri koşuşturmaya başladı. Hı-
zını alamayıp kamyonetin etrafında bir tur 
attı. Sonra aniden durdu. Göz göze geldi-
ler yine. Ne olacak şimdi, diye düşünürken 
domuz tüm gücüyle yine o çığlık gibi sesi 
çıkardı.

*

Sıçrayarak uyandı. Ter içindeydi. Mi-
desi bulanıyordu. Elini yüzünü yıkadı. 
Birkaç kez geğirdi. Geğirmek bulantısını 
daha da arttırdı. Ağzına bir tane hurma 
attı. Odanın köşesindeki bidondan bar-
dağa su doldurup içti. Az da olsa rahatlar 
gibi oldu. Camı ardına kadar açtı. Daha 
sabah olmamıştı. Üstüne yorgunluk çöktü. 
Sinirleri gerilmişti.

Yatağın altından valizini çıkardı. Önce 
daktilosunu sonra da kitaplarını yerleş-
tirdi. Duvardan resmi çıkarıp dikkatlice 
katladı. En üste de onu koyup, valizin fer-
muarını kapadı. Uyumadan önce çıkardığı 
kıyafetlerini geri giydi. Tabağın içindeki 
incirleri de kese kâğıdının içine koydu. Bir 
bardak daha su içip odadan çıktı. Gürültü 
yapmamaya dikkat ederek aşağı indi. Bi-
rinin indiğini duyan adam geleni görebil-
mek için yavaşça toparlandı. Zaten az olan 
televizyonun sesini tamamen kıstı.

Daha uyumamış demek ki, diye düşün-
dü. Adam kendisini elinde valizle görünce 
oturduğu koltuktan da kalkıp şaşkınlıkla:

Hayrola, bu saatte, dedi.

“Gidiyorum, şu son hesabı da vereyim.”

Anlamaya çalışır gibi soran gözlerle 
kendisine baktı. Sonra da resepsiyona gi-
dip defteri çıkardı.

“Dönmeyeceksiniz yani.”

“Evet, gitme zamanı geldi.”
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“Tamam da bu saatte nereye gideceksi-
niz, sabahı bekleseydiniz.”

Cüzdanını çıkarıp önce adamın söyle-
diği parayı sonra da bir daha geri almamak 
üzere anahtarı verdi.

“Bilmiyorum, yürürüm herhâlde biraz, 
sonra karar veririm, bitiremedim geceyi, 
sabahı beklemenin manası yok.”

“Peki, yolunuz açık olsun. Bir yanlışı-
mız olduysa affedin. Alışmıştık size, daha 

misafir ederiz diye düşünüyorduk sizi, 
böyle sabaha karşı...”

“Bakalım düşer belki yolumuz yine, in-
cirler için de teşekkürler..”

*

Çıkmıştı otelden. Gecenin içinde yürü-
yordu. Bir elinde valiz, bir elinde içi hurma 
ve incir dolu kese kâğıdı... Geri dönmeye 
çalışacak, bunun için uğraşacaktı. Olma-
yacağını bilse bile.←
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Büyük Taarruz kitabı metodolojik anlamda bir tarih kitabı 
olsa da içerik ve üslup bakımından diğer monoton tarih 
kitaplarından kendini ayırıyor.

Selim Erdoğan’ın Kronik Ki-
tap’tan çıkan Büyük Taarruz: 
Dağlarda Tek Tek Ateşler Ya-

nardı adlı kitabı, Sakarya Savaş’ı gibi 
Millî Mücadele döneminde yokluk 
içinde en kritik savaşını vermiş olan 
Türk milletinin on bir ay boyunca 
yaptığı hazırlıkları ve daha sonra na-
sıl taarruza kalktığını inceleyen bir 
kitap. Yunan, Türk ve daha birçok 
kaynaktan yararlanılan bu kitabın 
içeriğine bakacak olursak Millî Mü-
cadele’nin önemli savaşı olan Büyük 
Taarruz’un on bir aylık hazırlık süre-
cinde ne gibi gelişmeler yaşandığını, 
Türk ordusunun ve komuta kademe-
sinin durumunu ele almakla birlikte 
İtilaf kuvvetlerinin arasında yaşanan 
sorunların diplomatik olarak nasıl 

Atakan Alkan / inceleme

BÜYÜK TAARRUZ 
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kullanıldığı inceliyor. İnönü Muharebe-
leri ile başlayan sürecin sadece cephede 
ilerlemediğini diplomatik olarak yapılan 
anlaşmalar ile Büyük Taarruz’a kadar sağ-
lanan lojistik desteğin Büyük Taarruz için 
hayati bir öneme sahip olduğunu gösteri-
yor. Sakarya Savaşı’ndan Büyük Taarruz’a 
kadar olan süreçte özellikle Türk ve Yu-
nan ordusunun sürekli konumlanmasını, 
komutanların arasındaki büyük satranç 
oyununu okuyucuya aktarıyor. Bununla 
birlikte konuya daha büyük resimle yak-
laşan yazar İtilaf kuvvetleri arasında ya-
şanan sorunların Büyük Taarruz ve son-
rasında nasıl kullanıldığını ayrıntıları ile 
inceliyor. Özellikle Sakarya Savaşı kita-
bında olduğu gibi Büyük Taarruz kitabın-
da da Selim Erdoğan’ın saha çalışmalarını 
bizzat eserindeki olay örgüsünün içerisine 
ustalıkla yayması Büyük Taarruz kitabını 

çok değerli bir hâle getiriyor.

Büyük Taarruz kitabı metodolojik an-
lamda bir tarih kitabı olsa da içerik ve 
üslup bakımından diğer monoton tarih 
kitaplarından kendini ayırıyor. Büyük Ta-
arruz sürükleyici bir anlatıma ve akıcı bir 
üsluba sahip. Okuyucuyu sıkmayan bu ki-
tap, okuyucunun zihninde 1922 yılını ve 
cepheyi görebilmesini ve hissedebilmesi-
ni sağlıyor. Son olarak Selim Erdoğan’ın 
özellikle yararlandığı hatıratları klasik bir 
hatırat kaynakçası olarak vermeyip olay 
örgüsü içine yayması kitabı okurken oku-
yucuya sinema salonunda adeta bir film 
izliyormuş hissiyatını katmış. Millî Mü-
cadele döneminin silahlı mücadelesinin 
son noktası olan Büyük Taarruz Savaşı 
ile ilgilenen her okuyucunun kitaplığında 
durması gereken bir kitap. ←

▶ M. Kemal Atatürk, Sakallı Nureddin Paşa ve Kâzım Karabekir ile birlikte


