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başlarken

evgili Genç Sanat okurları, 
Bu ayki sayımıza Muhammed Atakur’un “Darth 
Vader Benim Babamdı” öyküsüyle başlıyoruz. 
Black Mirror hikâyelerini andıran öyküleriyle ta-
nıdığımız Atakur, bizi bu sefer yalnızca atmosfe-
riyle sarsmıyor aynı zamanda ters köşeye yatırarak 
nakavt ediyor. Atakur, ilk hikâyesini yayınladığı-
mızdan bugüne kendi kalemini daha da geliştir-
di. Yakın gelecekte Türk edebiyatında bilim kurgu 
türünde önemli eserler vereceğine de inanıyorum. 

Hümeyra Üzel, Genç Werther’in Acıları’nı beş ayrı kavram üzerin-
den inceliyor. Özellikle de Goethe’nin kurguladığı kadın tipleri 

üzerine dikkate değer çıkarımlarda bulunuyor. Emrah Ece 
bu sayımızda da farklı bir masalla bizlere eşlik ediyor. Se-

lin Aydoğan, tüm duygularını içinde yaşamak zorunda 
bırakılan evin en küçük kızının hikâyesini anlatıyor. 

Bahtiyar Ermiş, geçtiğimiz aylarda Ötüken Neş-
riyat’tan çıkan Funda Özsoy Erdoğan’ın Tahak-

küm romanı üzerine yazmış olduğu inceleme 
yazısıyla yer alıyor. Romanı detaylıca incele-
yen Ermiş, karakter iç dünyalarını gün yü-
züne çıkartıyor. 
Bu ayki şiir bölümümüzde ise Mevlüt Kaan 
Akçatepe, Gönülçelen; Aleyna Dilara To-
sun, Hapsoluş; Tarık Erdel, Sûde; Melike 
Erken, Sefil Adam; Zehra Gök, Çiçek Suyu; 

Hatice Nur Cahan, Bir Cumartesi Günü Sana 
Rastlamak; Gül Yıldız Ermiş, Ben Hep Çocuk 

Kaldım; Zeynep Nur Tiryaki, Sakla Saçlarını 
Kızıl; Kubilay Yılmaz, Dervişler Meclisi; Mehmet 

Ali Yılmaz, Divane Melodi ve Mehmet Berat Bayındır, 
Usluca Serzeniş şiirleriyle bizlerle.  Ayrıca Yağmur Sevinç, 

William Shakespeare’in 95. Sone çevirisiyle şiir bölümümüzde yer alıyor. Yüksel Bulut, 
Mürettebat öyküsüyle gençlerin, bizlerin yaşadığı sıkıntılara, bunalımlara ve psikolojik 
baskılara değiniyor. Bizler için kendi kahramanını feda ediyor. Ercan Eren, bir çocuğun 
hayalinden nasıl vazgeçebildiğini, büyümenin biraz da hayallerden vazgeçip gerçeklere 
dönmek olduğunu anlatıyor. Ferahfeza, Fatih Baha Aydın’ın Karanlıkta romanı üzerine 
yazmış olduğu inceleme yazısıyla yer alıyor. Mehmet Menderes ise ilk kez Latin harflerine 
aktarılan Sergüzeşt-i Kalyopi üzerine yazmış olduğu incelemesiyle bizlerle. Piyesleriyle 
tanıdığımız Mehmet Can Kuyucu ise bu ay öyküsüyle yer alıyor. Yer yer piyeslerini andı-
ran bir üsluba sahip olsa da okuru kuşatan ve karakterin yaşadığı buhranı bizlere hisset-
tiren bir hikâye.
Bu ay da dolu ve renkli bir sayı ile karşınızdayız. Tüm okurlarımıza keyifli okumalar dileriz.

S
Enver Aykol
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Flaş patlıyor.
Hayat, parmaklarımın arasında do-

nuyor. Televizyonun karşısına dikilmiş 
oğlumun eli, elini Luke Skywalker’a uzatan 
Darth Vader gibi havada. Öteki elinde tuttuğu 
ışın kılıcı hareketsiz. Nefesini tutmuş, galak-
sinin kara lordunu bekliyor. Defalarca izleyip, 
defalarca eşlik ettiği replik yaklaştıkça ağır 
ağır nefesini bırakıyor. Gözleri kısık. Nere-
deyse hazır. Darth Vader ile aynı anda: “No. I 
am your father!”

Bugün sekizinci doğum günü. Önceki do-
ğum günlerinde olduğu gibi bugün de sabah-
tan akşama kadar Star Wars izleyecek. İlk ve şu 
an için tek ritüeli. Daha küçük yaşlardan ona 
bu zevki aşıladığım için -annesi bu durumdan 
pek hoşlanmasa da- kendimle hafiften gurur-
lanıyorum. Çünkü ben onun babasıyım. Çün-
kü bu Star Wars. Yine de bir filmi baştan sona 
izlemeye sebep olabilecek olağanüstü sahneler 
sadece birkaç saniye de geçip gidiyorlar. Za-
man, hiçbir zaman yeterli değil. Bazı anların 
içinde sonsuza dek kalmak mümkün değil. 
Sonsuzluk bile kendinden daha büyük bir son-
suzluğun peşinde. 

Oğlumun havadaki eli iniyor. Star Wars’tan 
pek haz etmeyen annesi onu bunlardan biraz 
olsun uzaklaştırmak için pasta kesim merasi-

mini başlatıyor. Mumlar üfleniyor. Pasta yeni-
yor. Hediyeler açılıyor. Luke Skywalker kendini 
boşluğa bırakıyor. 

“Açık görüş simülasyonu sona ermiştir! 
Lütfen koğuşlarınıza dönün… 
Açık görüş simülasyonu sona ermiştir!”
Simülasyon gözlüklerinin gölgesinden ko-

vulan mahkûmların gözleri yaşlı. Ortama 
uyum sağlamak için avuç içlerimle gözlerimi 
siliyor gibi yaparken, “Ya hep de en güzel yerin-
de bitiyo be kardeşim. Yok mu şunun extended 
versiyonu, şöyle doya doya seyredelim.” diye 
buradan koğuşa kadar bütün mahkûmları oya-
layacak, hapishanenin asla değişmeyecek kural-
ları üzerine şahane bir konu filizlendiriyorum. 

Ardı ardına kilitlenen kapılara sahip ko-
ridorlardan geçiyoruz. Simülasyondan çıkan 
mahkûmlar arasındaki muhabbet kıvılcımı bir 
güzel harlanırken, adımlarımı hapishanenin 
simülasyon kolu başkanı seçilen gardiyanın 
adımlarına uyduruyorum. 

“Sizin de işiniz zor be birader. Gerçeklik 
içinde gerçeklik yaratıyorsunuz. Yani bi’ nevi, 
hâşâ tabii ki, buraların Allah’ısınız.” 

Yanında yürümemden pek haz etmeyen gar-
diyanın ifadesiz yüzü, bir sabah uyandığında 
kendisini yapışık bulduğu kafayla beraber salla-
nıyor. Devam ediyorum. 

DARTH VADER 
BENİM BABAMDI

Muhammed Atakur

Defalarca izleyip, defalarca eşlik ettiği replik yaklaştıkça 
ağır ağır nefesini bırakıyor. Gözleri kısık. Neredeyse hazır. 

Darth Vader ile aynı anda: “No. I am your father!”
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“İnsanın aklı oynar bi’ yerden sonra bak valla-
hi diyorum. Bizim mahallede Aygün teyze vardı, 
onun oğlu böyle yedi yirmi dört bilgisayar başın-
daydı. Sabahtan akşama kadar oyun oynuyordu. 
Bi’ gün oyun turnuvasına mı neye katılmış bu, 
orda şampiyon olmuş dediler. Biz de ayıp olma-
sın dedik, kalktık, tebrik etmeye gittik. Bu hâlâ 
bilgisayar başında. Ulan kazandın işte, şampiyon 
yaptılar seni, daha ne? Klavye başından sanal âle-
min Fatih’i mi olacan? Gidip oturduk, adam yü-
zümüze bakmıyor. Sıfatı görmelisin ama bak sana 
yemin ediyorum böyle bir beyaz ten rengi yok. 
Kafaya kan gitmesi olayı çok önce iptal olmuş. 
Bitkisel hayata girmiş ama parmaklarının haberi 
yok. Ben ömrümde böyle bi’ şey görmedim.” 

“Ya tamam, kısa kes. Ne istiyorsun yine? 
Onu söyle.”

Bezdi. Bezen insan kıvam insanıdır. Bir de 
küçük bir hediyeyle ona her istediğinizi yap-
tırabilirsiniz. Hapishane dilinde ise cümlenin 
ögelerini pahalı eylemler tek başına üstlenir. 
Etrafı kolaçan ediyorum. Mahkûmlar, sorgusuz 
sualsiz sese yürüyen zombiler gibi hâlâ onlara 
verdiğim konu üzerinde tartışıyorlar. Bir anlığı-
na yavaşlayıp gardiyana iyice sokuluyorum, ter-
li avucumda ıslanmış yüzlüğü cebine sıkıştırıp 
yürümeye devam ediyorum. 

“Mandalorian’ın ikinci sezonu başlamış di-
yorlar. Haftaya da onu koy. Sürekli eski seriyi 
izlemekten fenalık geldi. Hem orda baby yoda 
var. Bitiyorum ben o bebeğe.” 

Yan yana yürümeye devam ederken bi’ kur-
tulamadım senden der, gibi bakış atıyor. Hiç 
oralı olmuyorum. Şu hayatta sanki kim oralı 
olmuş ki ben olayım. Yatakhaneye varıyoruz. 
Ondan alacağım onayı beklediğimi zannedip 
kimse görmesin korkusuyla ufak ufak gözleri-
ni kırpıştırıyor. Hani senden bıktım falan ama 
parayı verdiğin sürece sana çalışırım demek 
istiyor. Hâlbuki ben zaten yüzlüğü verdiğimde 
isteğimin gerçekleşeceğini biliyordum. Tabii 
onu bozmuyorum. Herkesin kendine göre bir 
saygınlığı var sonuçta. 

Kader mahkûmu arkadaşlarım, onlara ver-
diğim konunun konuşulacak bir tarafını bı-
rakmadıkları için gelecek hafta simülasyonda 
aileleriyle yapacakları gezileri konuşmaya başlı-
yorlar. Bense yatağıma uzanıp daima yastığımın 
altında duran fotoğrafa bakıyorum. Fotoğrafta 
televizyonun karşısına dikilmiş oğlumun eli, 
elini Luke Skywalker’a uzatan Darth Vader gibi 
havada. Öteki elinde tuttuğu ışın kılıcı hareket-
siz. Nefesini tutmuş galaksinin kara lordunu 
bekliyor… 
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Haftada bir yapılan açık görüş simülasyo-
nunun sonraki seansı için plan yapmama gerek 
yok çünkü ben diğerleri gibi her hafta ailemle 
takılmıyorum. Benim bir ailem yok. Ben her 
hafta oğlumun doğum gününe yeniden katılı-
yorum. Çünkü sekizinci yaş günü oğlumun son 
yaş günüydü ve önceden de söylediğim gibi, 
biz onunla her yaş gününde oturup Star Wars 
izlerdik. Her hafta yeniden izlediğim simülas-
yon, oğlu öldükten sonra karısı tarafından terk 
edilmiş, kötü işlere bulaşıp buralara kadar düş-
müş olan bir mahkûma hapishane yönetiminin 
küçük bir hediyesi. Kader işte. Bizimki de böyle 
yazılmış. 

Şimdi dışarıda olanlar, gönüllerince eğlenip 
yaşıyorlar. Çünkü onlar serbest. Çünkü onlar 
uyurken birileri gelip onları elli bin tane kilitle 
kapıların ardına kilitlemiyor. Biz, simülasyona 
haftada bir giriyoruz, dışarıdakilerin hayatı ise 
baştan ayağa simülasyon. Kimse farkında değil 
bunun. Dışarıdakilerle içeridekiler aynı kaderin 
mahkûmu da işte dışarıdakilerde bunu kabulle-
necek cesaret yok. 

Simülasyonun içine ilk girdiğimde şunu an-
ladım, gerçeklik öldü, onu biz öldürdük. Ama 
bak yukarıda Allah var, ona elimizi bile sürme-
dik. Kendimize yeni gerçeklikler yarattık diye 
küsüp intihar etti. Geriye de her şeyiyle simü-
lasyona bulanmış bu çağ kaldı. Burada gerçek 
diye bir şey yok. Burası yalanın hükümranlığın-
da. Herkes kendi yarattığı gerçekliğinin peşin-
de. Ben bile… Buradaki ilk günümde yastığı-
mın altında bulduğum fotoğraftan uyarladığım 
hikâyeden ibaret her şey. Televizyonun karşı-
sına geçmiş Star Wars izleyen, oğlum dediğim 
çocuk aslında açık görüş simülasyonu için son-
suza dek geçerliliğini koruyacak olan biletim. 
Hiç var olmamış ölü oğlum sayesinde haftada 
bir gün Star Wars izliyorum. Çok uzak galaksi-
nin hikâyeleri tükenmek bilmiyor. Her galaksi-
de başka bir hikâye, her hikâyede yeni bir ger-
çeklik. Sağ olsun oğlum. O hiç var olmamış olsa 
bile ben ağırlaştırılmış müebbet boyunca onun 
babası olacağım. Gerçeklik öldü ama yalandan 
kim ölmüş. ❰
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Yazıldığı dönemdeki etkisini, Werther 
intiharlarını, göz önünde bulundurdu-
ğumuzda Genç Werther’in Acıları hassas 

konuları barındıran bir kitaptır. Fakat bu duru-
mun, o dönemlerde okurların kitabı daha kolay 
içselleştirebilmesinden kaynaklandığını düşünü-
yorum. Bir eylem size ne kadar tanıdıksa içsel-
leştirmeniz de o kadar kolaydır. İçselleştirdiğiniz 
eylemi, harekete dökmek de gittikçe basitleşir. 

Depresyon, intihar gibi göreceli daha ağır 
konulara ilginiz ya da merakınız yoksa kitap bir 
hayli iç karartıcı ve bunaltıcı hâle gelebilir. Fakat 
depresif olmayan bir kişinin zihninin depresyo-
na, daha sonrasında da ağır depresyona ve inti-
hara nasıl, hangi aşamalarla gittiğine dair ilginiz 
varsa kitap gayet akıcı bir anlatım sergiliyor.

Kitap, 1774’de romantizm döneminin öncü 
akımı olan Fırtına ve Coşku (Sturm und Drang) 
döneminde çıkmıştır, mektup-roman tarzında 
yazılmış ilk kitaptır. Doğal olarak Alman ay-
dınlanma edebiyatındaki akıl, düzen ve yalınlık 
gibi ilkelere1 karşı olarak bu döneme damgasını 
vuran kalp, duygu ve sezgi düşüncesi kitaba bir 
hayli yansır. Bu dönemin etkisini Goethe’nin 
gerçeğin ancak kalple anlaşılacağını savunduğu 
kısımda da görmekteyiz:

“Tüm mesleklerin zavallı yaşamımızı uzat-
maktan başka bir amacı olmayan gereksinimleri 

karşılamaya yaradığını ve bir de arasında sıkışıp 
kalınan duvarlara renkli figürler ve aydınlık re-
simler resmedildiği için meraklarımızla ilgili bazı 
noktalardaki tüm avuntuların yalnızca düşsel bir 

5 KAVRAM ÜZERİNDEN 
“GENÇ WERTHER’İN 

ACILARI”NI ANLAMAK
Hümeyra Üzel

Goethe, kalbi iyi şeylere açmanın bizi zihinsel olarak geliştireceğinden 
bahsederken yalnız iyinin değil, kötülüklerin de bizi zihinsel 

anlamda geliştirebileceğini görememiştir.
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teslimiyet olduğunu gözlemlediğimde, bunların 
hepsi Wilhelm, beni dilsizleştiriyor. Ancak kendi 
içime dönersem bir dünya buluyorum! Yine tas-
vir ve etkin bir güçten çok, sezgi ve belirsiz bir 
arzuya yer veren dünya bu.”2

Goethe, kitap boyunca karakterler aracılığıyla 
akıl ve kalp arasında gidip gelir. Kitapta Werther 
duygu ve sezgiyi yücelterek kalbi temsil ederken 
ilk mektupların muhatabı olan Wilhelm, işe gir-
mesini ve geçimini sağlamasını öneren annesi, 
Kont ve biricik aşkı Lotte aklı temsil eder. 

Werther’ın zihinsel gelişimini üç bölüme 
ayırabiliriz: 1. Lotte öncesi, 2. Lotte’la tanışması 
ve Albert öncesi, 3. Albert sonrası. İkinci evrey-
le beraber yeşeren depresyonu ağır depresyon 
dönemleri takip eder ve bunların sonucunda 
Werther intihar etmeyi seçer. Doğa da Wert-
her’ın bu duygu değişimlerine ayak uydurur. 
O mutluyken çiçekler açar; o depresyondayken 
ağaçlar kesilir, etrafı sel basar. 

Masumiyet Üzerine

Kitap, Werther’in Lotte’la tanışmadan önce-
ki hayatına kısaca değinir. Bu evrede Werther, 
kafa dinlemek için kentten ayrılarak kasaba 

tarzı doğayla iç içe bir beldeye gelir. Nedendir 
bilinmez, pek de huzurlu değildir. Daha son-
rasında, Lotte ile tanışır. İlk görüşte ondan çok 
etkilenir. Werther, onu ilk gördüğünde Lotte, 
kırmızı fiyonklu beyaz bir elbise giyiyordur. 
Kitabın ilerleyen sayfalarında Werther’in, Lot-
te’u masum olarak tanımlamasından hareketle 
bu beyaz elbisenin masumiyeti temsil ettiğini 
söylemek mümkün. Lotte kitapta bir nebzeye 
kadar aklı temsil etse de o, Werther’in âşık ol-
duğu kişidir. Yani Lotte’un kişiliğini bir kenara 
koyarsak o, kırmızı fiyonkları ile aynı zamanda 
aşkı da temsil eder. Aşkı temsil eden bu kadın, 
ilk sahnede beyaz bir elbise giymesini de hesa-
ba katarsak, genel anlamda duygu ve sezgilerin 
masum birer sıfat olduklarının mı vurgusudur? 
Edebiyatta masumiyetin çekici, tercih edilesi 
bir yansımasının olduğunu göz önünde bulun-
durursak kalbin üstünlüğünü savunan Goethe 
için Lotte’un beyaz elbisesi, onun bu düşün-
cesini destekler niteliktedir. Peki, masumiyet 
gerçekten iyi bir özellik midir ve genel anlam-
da toplumda neden ilgi çekici bir özellik olarak 
kabul görür? Bu soruları cevaplamak için ilkin, 
masum kelimesinin anlamına bakmamız ge-
rekir. Duden sözlüğüne göre masum; suçsuz, 
ahlaki açıdan iyi, günahsız (kişidir). Günahtan 
kasıt iki şey olabilir: dinî yasaklar ve toplumun 
kültürüne zıt olan şeyler. İlk anlam için ma-
sumluk, dindar bir çevrede takdir edilebilecek, 
kişinin isteyeceği bir özellik olabilir. İkinci bağ-
lamdaki masumiyetin ise toplumuna göre beğe-
nilecek bir yanı vardır. Yani ne kadar sorundan 
kaçınayım derseniz, tabuları yapmazsanız top-
lumun gözünde iyi bir birey olursunuz. Fakat 
doğrularınızı toplum rahatsız olmasın diye de 
yanlışlamak erdemli bir davranış olmasa gerek. 
Masumiyetin ilgi çekici -özellikle erkekler tara-
fından istenen- bir özellik olmasının nedenini 
evrim şöyle açıklar: “Erkeklerin uzun süreli eş 
tercihleri, babalık şüphesi (paternity uncerta-
inty) ve üreme değeri problemlerini çözmeye 
yönelik tercihlerdir. Kadınlar -vücudun içinden 
gebe kalan diğer tüm memelilerde olduğu gibi- 
anneliklerinden hiçbir zaman şüphe duymaz-
lar. Doğurdukları tüm çocukların yüzde yüz 

❯ Johann Wolfgang von Goethe
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kendilerinin olduğunu bilirler. Buna mukabil 
erkekler babalıklarından hiçbir vakit tam ola-
rak emin olamazlar. Erkekler bu babalık şüphe-
si sorununun çözümü için uzun süreli ilişkiye 
girmeyi amaçladıkları kadınlarda iffet ve cinsel 
sadakat aramaktadırlar.”3 Yani yukarıda bahse-
dilen dinî anlamdaki masumiyeti çekici yapan 
erkeğin uzun süreli eş seçimindeki iffetli kadın 
arayışıdır. İffetli yani masum kadın arayışı.

Masum olmaları en çok beklenen kişiler, ka-
dın ve çocuklardır. Peki, masumiyetin çoğun-
lukla kadınlarla ve çocuklarla eşleştirilmesi ne 
kadar iyidir? İyi nedir gibi felsefi bir soruyu ke-
nara koyarsak problemli olan şey masumiyetin 
yalnızca kadından beklenmesidir. Kadına ma-
sum olmama şansının verilmemesidir. Kadın-
ların, erkeklerin arzuları doğrultusunda tanım-
lanması, güven denen duygusal bağın öneminin 
-tamamen olmasa da- arka plana atılmasına ne-
den olmaktadır.

Werther ve Kalp

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Werther, Lot-
te’un nişanlı olduğunu öğrenir ama bu durum 
onun için bir şey değiştirmez. Lotte’un nişanlısı 
Albert işinden dolayı kasaba dışında olduğun-
dan Werther, Lotte ile -Albert’i hiç düşünme-
den- sürekli vakit geçirmeye başlar. Beraber ce-
viz ağacının altında oturur, konuşurlar. Lotte ona 
piyano çalar. Werther, sık sık Lotte’un evine mi-
safir olur, küçük kardeşleri ile vakit geçirir. Bu da 
birbirleri ile yakınlaşmalarına; Werther’in Lotte’a 
olan aşkının artmasına yol açar. Onun için “Aşk-
sız hayatın ne anlamı olur? Işık vermeyen büyülü 
bir fener gibi!”4 olandır aşksız hayat, “... geçici ha-
yalet gölgelerden başka bir şey olmasalar da…”5 
Werther aşkın geçici olduğunu söylerken onsuz 
yaşayamaz. Devamlı sevmek ister ve kalbinin ön 
planda olmasını arzular. Peki, geçici olsa bile ölü-
müne tercih edilesi bu duygu ve sezgiler neden 
bu kadar önem taşır? Bu soruyu cevaplamak için 
Werther’in bir anlatısından bahsetmek gerekir. 
Werther, âşık olmuş bir genci anlatır. O genç tüm 
gücünü ve mal varlığını âşık olduğu kişiye har-
car. Çünkü o duygu devamlı içinde yaşamalıdır. 

Sonra devlet memuru gibi titiz biri gelir ve ona 
zamanını bölmesini, çalışmasını, sevdiğine de 
belirli bir miktar zaman ayırmasını söyleyerek 
gencin aksine (aydınlanma dönemine gönderme 
yapılarak) daha akılcı bir tutum sergiler. Wert-
her’in buna cevabı ise şöyledir, memurun öner-
diği bu tutum kişiyi kalbinden zamanla uzak-
laştırır ve bunun sonucu olarak aşkın, örneğin 
bir sanatçının da sanatının, bitmesine yol açar. 
Burada Werther bir noktaya kadar haklı olsa da 
âşık olunan kişiyi metalaştırır. Bu hissin Werther 
için önemini “sanatçının sanatında kaybolması” 
cümlesinden anlayabiliriz. Werther’e göre öz-
günlüğü ancak duygunun hâkimiyeti ortaya çı-
karabilir. Werther’in bu düşüncesini vurguladığı, 
prensle olan bir sohbetinden, bir pasaj şöyledir:

“Bir de yüreğimden ziyade zekâmı ve yetenek-
lerimi takdir ediyor (Prens), oysa o benim tek gu-
rur vesilem, her şeyin, her yeteneğin, her mutlu-
luğun, her acının tek başına kaynağı. Ah, benim 
bildiklerimi herkes bilebilir, bana özgü olansa 
yalnızca yüreğim.”6

Burada zekâ ile Werther’in bilişsel zekâyı 
kastettiği çıkarımını yapabiliriz. Şunu söyle-
meliyim ki bilişsel zekâ ne kadar çok şey bil-
diğinizle, öğrenme kabiliyetiniz bağlamında, 
bir yere kadar bağlantılı olsa da bilişsel zekâ 
bununla tamamen ölçülmez; bilgilerinizle bir 
şeyleri yorumlama ve çözümleme yeteneğinizle 
ölçülür. Yani bilişsel zekâyı bu kadar kısıtlı anla-
mak, bir fikri savunma konusunda problemlere 
yol açar. Bunun yanı sıra Werther “bana özgü” 
olan derken yaratıcılığın duygusal zekâya bağlı 
olduğunu vurgular. Peki, yaratıcılık sadece duy-
gusal zekâya mı bağlıdır? “Yaratıcılığın kaynağı 
beyindir, sağ bölme ile daha ilgili görünmekte; 
ancak beynin tümü yaratıcılığa kaynaklık et-
mektedir.”7 Yaratıcılığın bilişsel zekâ ile bağlan-
tısı konusunda bir kaynak, “yüksek zekâya (bi-
lişsel zekâ) her zaman yüksek düzeyde yaratma 
dürtüsünün eşlik etmesi beklenemeyeceğini, 
ancak yüksek IQ’nun özgünlüğü engelleyen bir 
özellik olmadığını vurgular ve yaratma güdüsü-
nün insana özgü ama zekâyla ilgili olması ge-
rekmeyen iç gerilimlerden kaynaklandığını öne 
sürer.”8 der. Bu bilgiler o zaman için bilinmez, 
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bu yüzden Goethe’yi bu yönde eleştirmek pek 
de akıllıca olmaz.

Werther’in duygu ve sezgilerin önemi üze-
rindeki diğer bir pasajı da şöyledir: “Tanrı’nın 
bize her gün sunduğu güzel şeylerin tadını çıka-
racak kadar kalbimizin kapıları açık olursa ba-
şımıza gelen kötü şeylere katlanacak gücümüz 
olur.”9 Goethe, kalbi iyi şeylere açmanın bizi 
zihinsel olarak geliştireceğinden bahsederken 
yalnız iyinin değil, kötülüklerin de bizi zihinsel 
anlamda geliştirebileceğini görememiştir. Her 
zaman bizi rahatsız eden şeylerden kaçmak, 
hem fiziksel hem de zihinsel bir yük olacaktır. 
Yani bu mevzuyu yukarıda bahsedilen yaratıcı-
lık bağlamında düşünürsek şöyle bir fikir pek de 
yanlış olmaz, kişi kötülüklere de kendini açtı mı 
o durumdan kurtulacak fikir bulabilir. Yaratıcı-
lığını kullanabilir. Bu yüzden Goethe’nin kalbi 
kötülüklerden uzak tutma çabası bu bağlamda 
onun kendi fikriyle bir çelişki içerisindedir. 

Werther ve Depresyon

Werther’in ikinci zihinsel evresini Albert’in 
kasabaya dönüşü şekillendirir. Werther ilk ev-
rede Lotte ile sık sık zaman geçirse de Lotte’un 
onun aşkına karşılık vermemesi, canını sıkar 
ve zihni yavaşça ümitsiz bir aşka doğru yelken 
açar: Ardından depresyona girer. Albert’in dö-
nüşü sonucunda Werther, Lotte’un ondan ne 
kadar uzakta olduğunu fark eder ve depresyonu 
ağırlaşmaya başlar. Werther, Albert’in dönü-
şünden sonra ikisinden de uzaklaşır ve kendini 
başka şeylerle oyalar. Bunu Wilhelm’a yazdığı 
mektuplardan bir süre hiç Lotte’dan baksetme-
mesinden anlarız. Kısa bir sürenin ardından 
dayanamayıp Lotte’u ne kadar özlediği, ona ne 
kadar âşık olduğu üzerine Wilhelm’e tekrardan 
yazmaya başlar. Lotte’a yaptığı ziyaretlerden, 
Albert’in mevcudiyetinden kaynaklanan rahat-
sızlığından bahseder. Aylar geçer, Werther’in 
aşkı daha da güçlenir; Lotte’un kocasına olan 
sadakati ise hiç değişmez. Bu aşk acısı Wert-
her’e o kadar ağır gelir ki Lotte’a onu bir daha 
görmeyeceğinden bahseden bir mektup yazar. 
Fakat sözünü tutamaz. Başta verdiği bu karar 

onu kötü etkiler. Bunun yanı sıra Werther’in, 
Lotte’un nişanlısı olduğunu bilmesine rağmen 
onunla görüşmeye devam etmesi de toplum ta-
rafından kınanır. Bu durum -o umursamadığını 
söylese de- Werther’in zamanla daha da kötü-
leşmesine yol açar çıkarımı pek de yanlış olmaz. 

Werther bir mektubunda Wilhelm’e şöyle ya-
zar, “... beni yaralayan çalılıklardan, oramı bu-
ramı çizen dikenlerden hoşlanıyorum.”10 Wert-
her öyle bir zihinsel evreye gelmiştir ki kendine 
zarar veremiyordur ama canının yanmasını da 
umursamıyordur. Başka bir yerde de çoğunluk-
la bir daha uyanmama arzusuyla ve ümidiyle 
yatağa girdiğinden bahseder.

Werther kötüleştikçe doğa da kötüleşiyor-
dur. Lotte ile altında vakit geçirdiği ceviz ağaç-
ları muhtarın kararı üzerine kesilir, Lotte’u ha-
tırlatan şeyler de yavaş yavaş ortadan kalkmaya 
başlar. Ayrıca Lotte, Albert’in isteği üzerine, 
Werther’in onu artık ölçülü şekilde görmesi ge-
rektiğini söyler. Böylelikle Werther, Lotte’u ya-
vaşça kaybeder.

Bundan sonraki mektuplarında intihar dü-
şünceleri Werther’in aklına iyice yerleşir. Wert-
her, artık intihardan kendi üzerinden bahset-
meye başlar.

Noel arifesi Werther, Lotte’a gelmeyeceğine 
söz verse de son kez ona gider. Lotte, bir süre pi-
yano çalar ve Werther’in seslendirdiği şarkıların 
ardından ikisi de gittikçe duygusallaşır. Bir süre 
sonra kendilerini diz dize bulurlar. O an öyle bir 
şey olur ki Werther, tam o anda ölmek, bu duy-
guyu ölümsüzleştirmek ister. Öpüşürler. Hemen 
ardından Lotte bir odaya kaçar ve Werther’den 
gitmesini ister. O an Werther yerle bir olmuştur, 
bütün benliğiyle ortadadır, savunmasızdır ve bir 
kez daha terk edilmiştir. Bu Werther için son 
andır. O artık intihar edecektir, bu netleşmiş-
tir. Kendini toparlamasının ardından giyinmiş 
kuşanmış, dünyalık bütün işlerini tamamlamış 
sanki bir törene gider havasıyla hazırlanmıştır. 
“Sağ gözünün üstünden kafasına ateş ettiğinden 
beyni dışarıya fırlamış... Bir de kolundaki bir da-
mardan kan akıtılmış.”11 Werther intihar etmiş-
tir. O kendini Lotte’a adamış, intihar ederek ona 
olan biricik aşkını sonsuza dek yaşatmıştır.
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Werther ve İntihar Üzerine

Werther’in intiharına yönelik Goethe’nin 
analizi 18. yy. için gayet ileri bir analizdir. Go-
ethe bu görüşü kitabın başlarında Werther’in 
Albert ile intihar üzerine yaptığı bir tartışmada 
sunar. Albert intiharın bir zayıflık göstergesi, 
bir aptallık olduğunu savunur. Bunun üzerine 
Werther aptalın ne olduğu üzerinden iyinin ve 
kötünün ne olduğunu tartışır. Bir şeyin içerik 
bağlamında iyi veya kötü olduğunu savunur. 
Werther, “Burada sorun kişinin zayıf ya da güç-
lü olması değil, ister psikolojik, ister fiziksel 
olsun, duyduğu üzüntünün miktarına taham-
mül edebilmesi ya da edememesi”12 der. Kişinin 
doğası sınırlı olduğundan, yani sevinç, üzüntü 
vb. duygularla bir noktaya kadar başa çıkabile-
cek olduğundan kişi o sınırın üstüne çıktığında 
mahvolur. Günümüz dili ile ifade edersek dep-
resyona girer. Depresyona girmiş bir kişi de ak-
lından çok kendisini duygulara kaptırır: Rasyo-
nelliğini yitirir. Bu durum da sonunda kişinin 
intiharına yol açabilir. 

Depresyon o zamanlar daha tanınabilen bir 
şey olmadığından Goethe’nin intihara böyle bir 
bakış açısı getirmesi ileri bir görüştür. Ayrıca 
Albert’in intiharı zayıflık olarak görmesi bir 
noktaya kadar anlaşılsa da intihar cesaret gerek-
tirir. Hem zihinsel hem de fiziksel. Üç santimlik 
derinlikte bilek kesmek, onlarca hap içmek ko-
lay mıdır? Bunun yanı sıra kişinin hayatı nasıl 
anlamlandırdığı üzerinden intiharın iyi, kötü 
veya nötr anlamda tanımının değişeceği de ke-
sindir. 

Peki, Werther’in dini, hayat felsefesi neydi? 
İntihar düşünceleri onu psikolojik olarak nasıl 
etkiledi? Yalnızca kitaba bakarak Werther’in 
hayat felsefesini anlamak zordur çünkü dini bir 
yandan güçsüzler için bir dayanak noktası ola-
rak görürken ve intiharın herkes için kötü bir 
şey olmadığını vurgularken bir yandan da Yeni 
Ahit’ten alıntılar yaparak Tanrı’ya kendisini af-
fetmesi için dua eder. Werther’in aslında Go-
ethe’nin ta kendisi olduğunu bilirsek işimiz ko-
laylaşır. Goethe’nin arkadaşının nişanlısına âşık 
olması ve Werther gibi aşkına cevap alamaması 
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ona bu kitabı yazdırmıştır. Goethe, Spinoza’nın 
yaşam bir bütündür görüşündedir. Evren canlı 
bir organizmadır onun için. Bu felsefi Tanrı’da 
intihar neredeydi bilmiyorum. Goethe’nin din-
lere olan ilgi ve araştırmasını da göz önünde 
bulundurursak Werther’in din ile bu kadar içli 
dışlı olması onun bilgisinden de kaynaklanı-
yor olabilir. Peki, soruyu cevaplayacak olursak 
Werther’in, Hristiyanlığı kendine göre yorum-
layan biri olduğu kanaatine varılabilir. Bu du-
rum da onun bir nebzeye kadar çaresiz hisset-
mesine yol açmıştır.

Kadın Üzerine

Goethe, kitapta bir hayli çeşitli ve dönemine 
göre ileri bir kadın portresi sergiler. O dönem-
de sanayi devrimiyle beraber kadınlara hiçbir iş 
imkânı tanınmaz. Sanayi devrimi sonrası zen-
ginleşme ile kadınlarla kocaları arasındaki fark 
giderek büyümüştür. Bu durumla ilgili de Başçı 
“... hiçbir iş yapmayan işsiz kadınlar, erkeklerce 
hakir görülmeye başlamıştır,”13 der. Başcı’nın 
aynı makalesinde bahsettiği gibi o dönemde 
kadınların yer bulabildikleri tek iş dokumacı-
lıktır. Bunun yanı sıra kadınlar iş alımlarında 
erkeklerden hep ucuz fiyata alınıyordur. Aydın-
lanma ile beraber kadının toplumdaki yeri eleş-
tirilmeye başlanır. Kimi filozoflar kadının eşit 
olduğu fikrini ortaya atar.14 Yani kadın ezilen, 
alt, çocuk yapma işinde olandır o dönemde de. 
Kitapta ise “Kadınların ve kadınlığın bu çeşitli 
(ve değişen) sunumlarıyla Goethe, kadınların 
düzgün bir şekilde klişeler halinde paketlene-
bileceği fikrini altüst eder. Kadın karakterleri, 
annelik gibi geleneksel rolleri yerine getirirken 
bile, erkek karakterlerinin tüm karmaşıklığına 
ve çeşitliliğine sahiptir.”15 Lotte dahil yaklaşık 
altı çocuğa tek başına bakmayı başarmış Lot-
te’un dul annesi, entelektüel karakterli Lotte’un 
kendisi ve nicesi. 

Goethe Üzerine

Peki, Goethe; Werther hakkında ne düşü-
nür? Kitabın sonlarına geldiğimizde artık edi-

tör karakteri gidişatı ele alır. Werther hakkında 
topladığı bilgilerle onun son günlerini anlatan 
mektupları harmanlar ve bize sunar. Bu editö-
rün Goethe olduğu açıktır. Böylelikle o Wert-
her hakkındaki eleştirisini kitabın içine ekle-
miş olur. Goethe, Werther’in ruh ahenginin 
bozulduğundan, intihar duygusunun onu ele 
geçirdiğinden bahseder. Goethe’nin depresyon 
hakkındaki görüşlerini hatırlarsak onun, Wert-
her’in artık sağlıklı olmadığını düşündüğünü 
anlarız.

Sonuç olarak Goethe, depresif bir karakter 
yaratmış, bundan doğrudan bahsetmese de ki-
tapta depresyona dair önemli bir anlatıda bu-
lunmuştur. Ayrıca kitapta Werther’in kendini 
aşka kaptırması ile kalbe verilen önem göste-
rilmiş ama Goethe’nin Werther’i sağlıklı bul-
mamasından dolayı kalp ile akıl arasında giden 
zihinsel bir süreç anlatılmıştır. Bunların yanı 
sıra yine döneminin ötesinde bir anlatı yapan 
Goethe, basmakalıp kadın karakterlerle beraber 
hem zihinsel hem de fiziksel güçlü ve çarpıcı 
kadın karakterler yaratmıştır. Bütün bunları ya-
parken de Goethe, içinize işleyecek bir üslup ve 
sonuçlarla romanı okuması keyifli ve çarpıcı bir 
biçimde bağlamıştır.
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Zamanın birinde yaşayan küçük kız 
çocuğunun annesi ölünce babası onu 
üvey annesi ile birlikte büyütmüştü. 

Küçük kız büyüyüp serpilince hiç hatırla-
madığı annesini düşünmeye başladı. Acaba 
yüzü nasıldı, gözleri, gülüşü, sesi nasıldı; 
diye düşünüp durmaya başladı, düşündükçe 
içinde büyük bir özlemin de büyüdüğünü 
fark etti. Artık her gün onu düşünüyor, her 
gece uyumadan annesinin ruhuna sesleni-
yor, onu ne kadar görmek istediğini söylü-
yordu. Babasına annesini soruyor ama kızı-
nın daha fazla üzülmesini istemeyen babası 
anlatmak istemiyordu.

Güzel kız, ay ışığının aydınlattığı güzel 
bir yaz gecesinde ırmağa su almaya inmiş-
ti. Irmak ay ışığı ile o gün sanki bir başka 
parıldıyordu. Kız, büyüklerin anlattığı ır-
mağın iyesi Gümüş Hanım’ın belki de bu 
gece kendisine görünebileceğini düşündü 
ve ırmağın kıyısına oturup Gümüş Hanım’a 
yalvardı: “Ne olur bana annemi nasıl göre-
ceğimi söyle Gümüş anam, onu çok özle-
dim. Belki sen bilirsin, artık onu görmeden 
yaşamaya dayanamıyorum.”

Kız üst üste ısrarla yalvarmaya devam 
edince sonunda gölün suları parıldayarak 

çalkalandı. Suyun içinden gümüşi bir parlak-
lık ve ışık yayan dünya güzeli bir kadın çıktı. 
Yetim kız, ömründe bu kadar güzel elbiseler 
giyen ve bu kadar güzel olan bir kadın daha 
hiç görmemişti. Onun gümüşi parıltıları yü-
zünden gözleri kamaşıyordu. Bu nehir, dün-
ya yaratıldığından beri burada kâh kıvrılıp 
kâh coşup aktığına göre Gümüş Hanım da en 
az bu nehir kadar yaşlı olmalıydı, fakat güzel 
kızdan en fazla birkaç yaş büyükmüş gibi gö-
rünüyordu.

Gümüş Hanım beline kadar sudan çıkmış 
hâlde güzel kıza “Anneni görmen mümkün 
değil yavrucuğum, onun ruhu başka bir dün-
yada, senin ise bu dünyada daha görecek çok 
günün var, yüzün gibi güzel bahtın olsun, hoş-
ça kal...” diyerek geldiği gibi ışıklı suların için-
de gözden kayboldu.

Güzel kızın yüreğindeki hasret biraz olsun 
yatışsa da birkaç gün sonra yeniden annesini 
özlemeye başladı. Yine su kenarına geldiği do-
lunaylı bir gecede oturup dolunayı izlemeye 
başladı, ayın yüzü sanki ona bakıyor gibiydi. 
Güzel kız aya doğru seslenip “Sen benim an-
nemi tanıyor musun? Annem orada mı? Ne 
olur beni de yanına al.” diye hıçkırarak ağla-
maya başladı. Bunun üzerine ay, kızın hâline 
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acıdı ve ışıktan iki kol aydan yeryüzüne uza-
nıp göz açıp kapayıncaya kadar güzel kızı tu-
tup yukarı çıkardı.

Gece yarısı olmasına rağmen kızı eve dön-
meyince babası meraklanıp aramaya çıktı. Sa-
baha kadar arasa da bir türlü kızını bulamadı. 
Gece aydan, gündüz güneşten, yoldan, nehir-
den, dağdan, taştan, kurttan, kuştan sordu 
ama bir haber alamadı. Belki döner diye çare-
siz beklemeye başladı. 

Kızın sevdiği oğlan, onun kaybolduğunu 
öğrenince keder içinde aramaya koyuldu. Gü-
zel kızın su aldığı ırmak kenarına gelince sev-
gilisinin aydan gelen sesini işitti: “Eğer yanıma 
gelmek istersen Alp Kara Kuş’u bul o seni bana 
getirecektir.”

Oğlan, dağ bayır dolaşıp Alp Kara Kuş’u 
aradı sonunda bulamayıp ırmağın kıyısına 
geri döndü. Öyle yorulmuştu ki bir taşın üze-
rine oturup öylece uyuyakaldı. Rüyasında Alp 
Kara Kuş oğlana görünüp şöyle dedi: “Ey insa-
noğlu sevdiğinin yanına gitmek istersen 
kırk toygar kuşunun kanını akıtıp al, 
kırk göğüs, kırk yürek etini ku-
rut ve sakla. Sen kırkıncı 
yüreği kuruturken 
ben geleceğim, beni 
burada bekle.”

Oğlan rüyada gördüğü dev kuş için kırk 
toygarın kanını akıtıp su tulumuna doldurdu. 
Kırk göğüs eti ve kırk yüreği de kurutup tor-
balara doldurdu ve ırmak kıyısında Alp Kara 
Kuş’u beklemeye başladı.

Öğlen güneşi ırmağın kıyısındaki taşları 
kızdırırken güneş altında bekleyen oğlan bir-
den havanın kapandığını görüp şaşırdı, yağ-
mur bulutları geldi sanıp başını göğe kaldırın-
ca o dev kuşu gördü meğer Alp Kara Kuş öyle 
büyüktü ki kanatları güneş ışığını kesip oğlanı 
gölgede bırakmıştı.

Alp Kara Kuş süzülüp ırmağın kenarına 
indi ve oğlana seslendi. “Yolumuz kırk gün-
dür, bu hazırladıklarını yolda bana yedir-
men için istedim, bunlar olmazsa uçamam. 
Uçarken sağa bakarsam ağzıma bir damla 

kan damlat, sola bakarsam 
bir parça göğüs etinden at, 
yukarı bakarsam da yürek 
vereceksin ama sakın hangi-
sini vereceğini unutma, haydi 
şimdi gidelim.”

Oğlan Alp Kara Kuş’un 
sırtına atladı ve otuz dokuz 
gün boyunca uçtular. Kır-
kıncı gün oğlan da Alp Kara 
Kuş da yorulmuştu. Kuş sağa 
baktı ama oğlan şaşırıp gö-
ğüs yerine kan yutturdu, sola 
baktı göğüs yutturdu, yukarı 
bakınca da kırkıncı yüreği 
tutturamayıp aşağı düşürdü. 
Bir süre daha uçunca Kara 
Kuş’un kanatları yoruldu, be-
deni hâlsiz düştü ay yüzeyine 
varamadan takatten kesilip 
yeryüzüne çakıldılar.

O gün bugündür ayın yü-
zünde elinde su bakraçları 
ile bekleyen kızın kederi hiç 
bitmemiş, ay bu yüzden yer-
yüzüne mahzun bakarmış 
derler. ❰
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Yine bağırıp çağırıyordu: “Erkeklere 
asla güvenme!” Ne zaman aldatılsa, ne 
zaman reddedilse günün manşeti bu 

cümle oluyordu: “Erkeklere güven olmaz.” “Er-
kek dediğin ne ki?” 

Onun feryatlarını bütün apartman dinler-
ken sinirle elindeki şarabı döküp bana eziyet 
çıkarmasın diye kadehi elinden almaya çalışı-
yordum. Birkaç damla döküldü ama bütün bir 
bardaktan daha iyidir. Malum geçen seferki le-
keyi çıkarmak için günlerce uğraşmıştım, kolu-
mun mecali kalmamıştı.

“Sen de o Ali denen kazmaya çok güvenme! 
Dayısı ne ki kendi bir halt olsun!” Oğlan dayıya, 
kız halaya demezler mi? Derler ya... Ama... Yok. 
Ali de çekmiş midir dayısına? Hayır... Hayır, ha-
yır... İki yana salladım başımı, çattım kaşlarımı 
sinirle. Sonuçta hepsi eskilerin uydurması değil 
mi yani? Kardeşler mi ki benzesinler?

Fark etmeden gözleri geldi aklıma: Yemyeşil, 
zümrüt yeşili gözleri... Dudaklarım kıvrıldı ha-
fiften. Kimse görmese de utandım. Sildim he-
men gülüşü yüzümden, utanmıştım. Hem onun 
gözleri, onun kalbi gibisi yoktur ki dünyada. 

“Gül, gül sen daha. Bak gör, dayısı olan hı-
yar onun da aklına girmeyecek mi?” Önce şa-
şırdım, güldüğümü görmüştü ne de olsa. Sonra 
devirdim gözlerimi. Onu yatağa götürmek için 

girdim koluna. Hafifçe fısıldadım: “Kalbine aşk 
karışanın kanına şeytan bile karışamaz!” Aklı 
bulanık ama konu aşk olunca onca okuduğu 
sözden birini hatırlayıp söyledi hemen: “Şeytan 
en çok aşkla uğraşıyor be gülüm.” En güzel za-
ferler, aşka karşı olanlardır, diye bir söz var, bil-
mez misin? Beni caydırmak için söylediği onca 
saçmalığa katlanamayıp fırlattım onu rahmetli 
annemizden kalan yatağa. 

Ali çekmez ki dayısına. İlla birine çekmesi 
gerekiyorsa dedesine çekerdi. O hâlâ cuma na-
mazından dönerken gül koparır karısına götür-
mek için. Ablam küfürlerle karışık sayıklarken 
çıktım odadan. Babam kahvehaneyi kapatıp gel-
meden ortalığı topladım, boş şişeleri çöpe attım, 
pis şarap kokusu çıksın diye pencereyi açtım.

O sırada sokağın başına doğru biri çarptı 
gözüme. Genç bir erkek. Genci süzdüm iyice. 
Gözlerim kapüşonlusuna takıldı. Dikkatli ba-
kınca Ali’nin turunculu kapüşonlusu olduğunu 
anladım. Yüzüne odaklandım bir süre. Ağlamış 
mıydı yoksa üşüdüğünden miydi burnunun 
kızarıklığı? Beni görünce bir iç çektiği o kadar 
belliydi ki. Üşümüştü bence, niye ağlasın ki? 

Öylece baktık birbirimize uzaktan uzağa. 
Malum bakışarak anlaşıyoruz, idmanlıyız yani. 
Ben babama yemek bırakmaya gittiğimde bol-
ca oyalanırım dönerken. Sırf o bakabilsin uzun 

KIRMIZI LEKE
Selin Aydoğan 

Yüzüne odaklandım bir süre. Ağlamış mıydı yoksa üşüdüğünden miydi 
burnunun kızarıklığı? Beni görünce bir iç çektiği o kadar belliydi ki. 

Üşümüştü bence, niye ağlasın ki?
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uzun diye. O da çalıştığım tuhafiye dükkânı-
na olmayan ablasının örgüsü için uygun iplik 
bakmaya gelir, çıkarken kâğıt paranın arasına 
sıkıştırdığı mektubumu bırakır. Bakışlarımızla 
sayfalarca yazamadığımız mektuplar kadar ko-
nuşabiliriz. 

İdmanlayız idmanlı olmasına da bu sefer çok 
farklıydı. Pek hüzünlü görünmüştü gözüme. Ba-
bam yolun başından görününce döndü hemen 
arkasını. Ama ilk kez ağır adımlarla yürüdü ve 
gözlerime inanamıyorum, babamla selamlaşıp 
ona bir şey verdi. Babam omzuna dokunup birkaç 
şey söyledikten sonra eve doğru geldi. Allah’ım 
sen sabır ver! Bugün çok değişik şeyler oluyor. 
Babama kapıyı açmadan her şeyi toplamış, koku-
yu göndermiş, fazlasıyla meraklanmıştım.

Yani kokuyu gönderdiğimi sansam da ba-
bam yine hafifçe kokan o pis kokudan her şeyi 
anlamıştı. Fakat bozuntuya vermedi. Saçımı 
okşayıp elindeki zarfı bana doğru uzattı. Bir an 
Ali’nin mektubu sandım. Babamla bana mek-
tup göndermek... Görülmüş şey mi canım?

Ablanla gidersiniz, onun da keyfin yerine ge-
lir. Annen derdi rahmetli, dertlerini atamıyorsan 
göbek at anacığım, diye. Annemi anımsamanın 
verdiği buruk gülümseme ile girdi odasına. 

Bense zarfın üstündeki el yazısında takılıp 
kalmıştım: “Kahveci Ahmet ve Ailesi” 

Zarfın içinde her yanı çiçek desenli, üstüne de 
davul zurna çizilmiş bir kâğıt vardı. Altında da 
meşhur “Sizleri de aramızda görmekten onur du-
yarız.” sözü. Bir de iki isim yazıyor, biri bana çok 
tanıdık: Ali... Yanına hiç yakışmayan bir kız ismi 
ile kocaman bir kalbin içine yazmışlar adını...

Boğazım düğümlendi. Ağlayamadım. Bağıra 
çağıra, hıçkıra hıçkıra ağlamak geldi içimden. 
Ama yapamadım. Yutkunmakta, nefes almakta 
bile zorluk çektim. Elimden hiçbir şey gelmedi, 
gelemedi... 

Diyecek tek kelime yoktu o an için. Ablam 
haklıymış, oğlan dayıya çekermiş. Daha fazla 
söze ne hacet? Zarfı yavaşça indirdim kenara. 
Önce tarihine göre özenle sıraladığım mek-
tuplarımı yırtmaya zahmet göstermeden çöpe 
attım. Sonra oturdum halıdaki kırmızı lekeyi 
çitiledim gözyaşlarımla... ❰
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“Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla 
dünyadan gülümseyerek geçenlerin.”

Her elimize alışımızda kaçınılmaz 
olarak kendimizi gördüğümüz, bi-
rer ayna kabul edebileceğimiz edebî 

eserlerin, esasında ortak bir anlaşma dili ol-
duğunu da biliriz. Kelimelerin büyüsü… An-
cak her yazar, kendi kaleminin imbiğinden 
geçirirken kelimelerini, farklı şekillerde vü-
cuda gelen bir büyüdür bu. Ozan Neruda’nın 
tek yer olarak gördüğü, kanamaya devam 
eden evrende, her yazar, geçmişten bugüne 
“mekânların kendi peteklerine sıkıştırdığı 
zaman parçalarını” didiklemekle uğraşır. O 
mekânların başında, topografik mekânları da 
esasen mekân yapan “ruh” gelir. Kalemlerin 
uğraşı da bütün yükü yüklenmiş olan insan 
ruhunun imtihanlarına, maceralarına, hata-
larına, çalkalanışlarına, gelip gitmelerine, al-
danışlarına, gülümsemelerine, yanılsamala-
rına, “hep”lerine, “hiç”lerine, bir başkasının 
varlığıyla tamamlanamamışlığına, “amor fa-
ti”ye razılığına, haykıramayışına ve kanama-
ya devam eden yaralarına kelimelerle fener 
tutmaktır.

YAYLARI GEREN 
“TAHAKKÜM”

Bahtiyar Ermiş 

Funda Özsoy’un Tahakküm romanında hatırlattığı üzere; kendi 
kendinden uzaklaşmakla, değerler yitimine uğramakla, sadece 

karanlıklarda birbirine dokunmakla herkes birbirinin kurdu 
olup kendisini ve birbirini tüketir esasında.
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Daha İyi İnsan Olabilmek İçin

Yaşamın gelgitler arasındaki sonsuz tekrarı 
içinde daha iyi insan olabilmeyi ne gerçekleşti-
recek peki? Funda Özsoy Erdoğan’ın Tahakküm 
romanını mercek altına alarak cevaplamaya 
çalışırsak bu soruyu; Serhat Hoca’yı hayran ka-
larak dinlemek mi, Ferhat’ın aşkına teslim ol-
mak mı, oradaki incinmişlikle Doktor Yücel’in 
“ama aşk bambaşka bir şeydir” sözüyle yeniden 
ve yeniden bir çıkışsızlığa düşmek mi, ülkemiz 
erkeklerinden “şerefliüstünsan” Şeref ’in ara-
basından bir utancı bölüşerek Işıl’la birlikte 
inmek mi, Tarçın’sız kalıp evi kediyle dolup 
taşan, mütebessim Mine Teyze’nin eksikleri-
ni görmek mi, Nietzsche’den haberi olmayan 
Kemal’in hoşgörüsüne -en namuslu kelimele-
rine- sahip olabilmek mi, Hande’yi kıskanmak 
mı, İnci Hanım’a tahammül mü, bağışlamayı 
özgürlük olarak görmek mi, hep “zira biz böyle 
yetiştirildik” uyarısı mı, sonbaharlar geçmesin 
diye kendine “şşt” demek mi, İzmir’in yollarına 

bir genç kadının kollarında düşen babayı öz-
lemek mi, “köpek dişler”le mücadele mi, tozu-
tan bir Kanlıcalının ayak dibindeki gelgitlerini 
15F’nin penceresinden temaşa etmek mi?

Belki hepsi birden… Belki hiçbiri… Hep-
sinin en nihayetinde tufanına ve tahakkümü-
ne maruz kalan Nalân’ın kanayan dünyasının 
diliyle yansıtılır her boyun eğiş, her susuş, her 
teselli kuşanış bu romanda.

Öyküleriyle ve denemeleriyle tanıdığımız 
Funda Özsoy Erdoğan’ın ilk romanıdır Tahak-
küm. Farklı, ironik, sivri, kazdıkça kazan, her 
hâliyle kılıç gibi kesen, eşeleyici bir dille “ayna-
lara” hakikaten iyi baktıran bir roman. Nalân’ın 
tek bir yerde geçen “Atlarsam yarım kalır mut-
luluğum.” cümlesindeki ironi; tariz, iç çekiş, ki-
naye, eğretileme, çoğu fiilimsilerle kurulu yan 
cümlecikleri sonraya bırakılmış devrik cüm-
lelerle tüm eserin anlatım anlayışına hâkim 
görünmektedir. Eserin içerisinde birkaç yerde 
bilhassa geçen “tahakküm” kelimesi romana 
isim olmuş. Ancak “hiç” ile “hep”in kurduğu/

❯ Funda Özsoy E.
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kırdığı düşünme ve suç ortaklığından müte-
şekkil aynaların arasında otuz bir bölüm, yüz 
altmış altı sayfadan vücuda gelmiş bu eserin; 
başından sonuna kadar toplumu ve dolayısıy-
la bireyi tahakkümü altına almış gerçeklikleri 
sezdirdiğini söyleyebiliriz.

Roman boyunca yazarın; aslında gülümse-
necek pek bir şeyin olmadığını bize hissettirdiği 
kurguya, bir başka eseri Gülümsemeyi Unut-
ma’daki öykülerden birinin kahramanı olan Mine 
Teyze’yi de dahil ederek kendi metinselarasılığını 
gerçekleştirmesi de hayli ilginç. Mine teyze, Ta-
hakküm romanının kahramanı Nalân’ın etkilen-
diği bir kişi olarak yerleştirilmiş metnin içine. 
Zaman zaman Mine teyzeyi kedisi Tarçın’ın di-
linden de dinliyoruz romanda. Kahramanımız 
Nalân, yazarla da tanıştırılıyor romanın bir ye-
rinde, böylece yazarın bizzat kendisi de dâhil 
oluyor romanın içine. Okurun okuduğu hikâye 
kahramanlarını zihninde, hayatında farklı yollar-
la tamamlama sorumluluğu taşıması gerektiğini 
anımsıyor sık sık Nalân. Böylece yazar değilken 
dahi, bir roman kahramanı olarak Nalân, yazarın 
sorumluluğunu yükleniyor bir anlamda. 

Romanın ana temasını oluşturan “tahak-
küm”, toplumun her zerresine sızmıştır. Öyle 
güçlü bir duygudur ki bu, tahakküm edeni de 
kanatır. Her hareketi ve söylemi ile “Ayakları-
mın altında dolaşma!” diyerek küçük kardeş 
Hande’yi hep öncelikli ve övgüye layık gören 
anne, yurdum erkeklerinin şerefini bünyesinde 
taşıyan Şeref, yaşanamayan aşkın kahramanla-
rı, iş yerindeki köpek dişler, hepsi, kendi bilinç-
lerindeki yaralardan habersiz bir şekilde ışıl-
tıyla yol alacak umudu, müge çiçekleri gibi çın 
çın eden Mine Teyzeleri, Kemal’leri, Tarçın’ları, 
hülasa tüm toplumu yaralamaktadır aslında. 

Acılar İnsanı İyileştirir Mi?

Bellek ve unutuş, sınırı belirsiz kocaman 
ve karanlık bir ülke misalidir; zaman zaman 
çoraklaşsa da, güçlü eserler, bu ülkelerin sınır-
sız bucaklarında, kör noktalarında sıçrayarak, 

oradan oraya gezip dolaşırken kendini inşa 
eder. Tahakküm romanında da geçmişte kalan 
çocukluğa ve şimdiye, tıpkı hayatın kendi hü-
viyetini teşkil eden bir gidip gelme biçiminde 
sıçrayışlar hâkim. Bu anlatım tarzının; romana 
hâkim olan tahakkümü okurun içselleştirme-
sinde, tüm enlem ve boylamlarda, evrenin bilin-
cinin sonsuz bir döngü hâlinde devam ettiğini 
hissettirmede çok etkili olduğunu kabul etmek 
gerekir. İç konuşmalar, diyaloglar, yaralı bilin-
cin akışı, soru cümleleri, kesik/eksiltili ifadeler 
eşliğinde sürdürülen zaman-mekân geçişleri; 
roman kahramanlarının dünyasına, hikâyenin 
kendisine, felsefe kitaplarındaki birçok kurama 
uzanarak daha da derinleştirilmiştir. Bu derin-
leşme, romanın en mühim ve en büyük sahne-
leme mekânı olan Nalân’ın kanayan yüreğine 
doğru olmuş hep. “Acılar insanları iyileştirir mi 
bilinmez ancak derinleştirir bir şekilde…” düstu-
runca ilerliyor roman. En sonda da kahrama-
nın “hiçyolcuğu”ndan “hepyolculuğu”na vardı-
ğı noktada, aynaların kırıldığı vakitte “kaderini 
sevdiğini haykıracağı bir nokta” aradığına şahit 
oluyoruz Nalân’ın. Böyle bir derinleşme (iyi-
leşmenin bence kaçınılmaz yolu) onu Şerefsiz, 
Ferhatsız, Yücelsiz; 15F’ye, Işıl’a, hayata götüre-
cektir kuşkusuz, durmadan ve hep… 

Romanın İçindeki Çatışma

Romanın çatışma eksenini birçok tezat bes-
liyor: Bir tarafta karşıt güç olarak İnci Hanım, 
Şeref, Ferhat, Yücel, Hande, iş yerindekiler; 
öbür tarafta ise Işıl, Mine Teyze, hala, Kemal, 
Serhat Hoca görünmekte. Burada Yücel, Ferhat, 
Hande geçmiş ile şimdi arasında zaman zaman 
yer değiştirmektedir, diyebiliriz. Başkişi Nalân 
için kızı Işıl’ın ve Mine teyzenin yanı ile Serhat 
Hoca’nın ders vakitleri dışındaki tüm mekân-
lar, genel olarak dar mekân özelliği taşımakta-
dır. Özellikle yukarıda da belirttiğimiz gibi ro-
manın en önemli mekânı olan Nalân’ın yüreği, 
kendi kendisini de hiçbir zaman tamamlaya-
mamış kapalı/sıkıştırıcı bir mekândır. Ameri-
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ka’ya giden Ali’nin Mine Teyze’ye bir türlü dön-
memesi, Serhat Hoca’nın tahakküm üzerine var 
oluşun inceliklerini irdeleyerek yaptığı konuş-
malarla Yücel’in uyuşmazlıkları, Ferhat’ta-Yü-
cel’de-Şeref ’te yaşanan uçurumlar, o sabah 
aniden büyüyüveren Işıl ile Işıl’ın geleceği ara-
sındaki belirsizlik, Serhat Hoca’nın her bir söy-
lediğinin yaşamda yerini bulamaması/yaşamın 
gerçeğiyle örtüşmemesi gibi çatışma eksenleri 
görmekteyiz eserde. Değer-değersizlik, iyi-
lik-kötülük, özgürlük-hürriyet, sadakat-ihanet, 
samimiyet-riya, kendilik- ötekilik, var oluş-yok 
oluş, özne-iktidar, zayıf-güçlü, zorbalık-hoşgö-
rü, övgü-yergi gibi düzlemlerde eserin içinde 
en öne çıkarılan çatışma; şerefsiz Şeref ’in(eril) 
ve İnci Hanım’ın (dişil), Nalân’da oluşturduğu 
tahakküm üzerinden ilerliyor roman. 

Güç, otorite, gelenek, tahakküm, zihni-
yet -artık hangi kelimeyle söylenirse söylen-
sin- bunların maskesiyle eserdeki başkişinin 
ötekiliği had safhaya varıyor. Kendiliğini ta-
mamlayamamış anlayış içinde kıvranan, öteki 
konumuna sokulan kahramanımız; sözcükle-
rin gücüne inanmış bir tariz yağmalamasıyla 
o otoriteye/iktidara karşı savaşını vermektedir. 
Maaş kartını teslim etmek zorunda bırakılmak-
la, nafaka alınmayacağını öğrenince kızını bir 
kalemde silen Şeref ’in -onun doların hareketi-
ne göre hareket eden ruh hâline- onurunu/pa-
rasını/her şeyini tırtıklayıp borsaya yatırışına, 
bu evin direği çatırdarsa ne olur tehdidine, po-
şet poşet markete/tıkış tıkış otobüse kızı uğru-
na mahkûm bırakılmakla, sadece Işıl’ı dünyaya 
getirdiği için iyi ki doğrulmuş kabul edilmekle, 
annesinin sütünü kesen/dişlerini çürüten diye 
gösterilmekle, Hande’nin zenginliğine karşın 
annesinin dibinde kalmaya mahkûm dul gö-
rünmekle, sürekli annesinin bakışlarını/dilini 
susturmak zorunda bırakılmakla, evliliğiyle 
üzen sayılmakla, bir altın yüzük alamadı utan-
cına sokulmakla, hep bir hayal kırıklığı sayıl-
makla, bir işi doğru yaptığına inanılmamakla, 
doğrudan-dolaylı-sembolik olarak hep “bir 
daha yapacak mısın ha” iğnesinden korkutul-

makla, küçümsenmekle, böyle yetiştirildik ez-
berinin kafesine tıkılmakla, hülasa hak ettiği 
yerden “inin çabuk” buyruğu neticesinde hep 
inmeye mahkûm edilmekle kendilik değerle-
rinden uzaklaştırılmaya çalışılan Nalân gibi 
bizler de bizi sıkıştıran güçle/tahakkümle her 
zaman mücadele hâlindeyiz. 

Ruhumuza Batırılan Diken

Romanda okura hissettirilen ve içselleştiri-
len bu tahakküm; kimi zaman para oluyor, kimi 
zaman okuyamadığımız bir kitap oluyor, kimi 
zaman laf geçiremediğimiz patronumuz oluyor, 
kimi zaman alamadığımız bir ev oluyor, kimi za-
man dolduramadığımız elbise dolabımız oluyor, 
kimi zaman ikna edemediğimiz cahil tarafımız 
oluyor, kimi zaman yayı koparacak delilikleri-
miz oluyor, kimi zaman kelimelere yükleyeme-
diğimiz anlamlar oluyor, kimi zaman anlamını 
yükleyemediğimiz kelimeler oluyor, kimi zaman 
karakterimize/kaderimize dönüşen kelimele-
rimiz oluyor, kimi zaman bağışlayamadıkları-
mız oluyor, kimi zaman uykudayken açık kalan 
sayfalarımız oluyor, kimi zaman kalp sancımızı 
dindiremeyen okumalarımız oluyor, kimi za-
man kalp gözümüzle sırlanmış bir ayna oluyor, 
kimi zaman yüzümüze yansıyan vicdan oluyor, 
kimi zaman kulaklarımızı duymaz eden -bizi 
uçurumlardan yuvarlayan, sezgilerimizi körel-
ten- tehlike dolu aşk oluyor, kimi zaman layıkıy-
la oturulamayan 15F oluyor, kimi zaman şairin 
kulaklara fısıldadığı gerçek oluyor, kimi zaman 
kedi dolu bir ev oluyor, kimi zaman maske yerine 
geçen zenginlik oluyor, kimi zaman kendimize 
bırakmamız gereken bir düşünce aralığı oluyor, 
ağaç oluyor, kuş oluyor, kimi zaman zihnimi-
zin en kuytu köşelerinde var olagelmiş kendini 
yeniden inşa etme arzusu oluyor, kimi zaman 
başkalarında görmek istediğimiz kendi olum-
suz tavrımız oluyor, kimi zaman egolarımızın 
birer Tanrı’ya dönüştüğü hikâyeler oluyor, kimi 
zaman ailesinin yarasını taşıyan bir cesur yürek 
oluyor, kimi zaman bilinçaltımıza çöreklenmiş 
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bir düşman oluyor, kimi zaman tesadüfen tesa-
düf olan tesadüfler oluyor, kimi zaman bilinçal-
tında daha fazla bekleyemeyip ortalığa saçılan 
hakikat oluyor, kimi zaman gençlikte ruhu ze-
hirleyen aşkın ileri yaşta panzehiri sayılan sevgi 
oluyor, kimi zaman denizlere gömülmüş aşk olu-
yor, kimi zaman tesadüfen olmayıp mutlaka bir 
nedenle bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza 
girenler oluyor, kimi zaman bir hiç olmayıp ışıl-
dayan evlat oluyor, kimi zaman kendi hikâyemi-
zin bir parçası olmaya çalışan sanat oluyor, kimi 
zaman sadece gözlerimizle söyleyebildiklerimiz 
oluyor, kimi zaman son sözü söylemek isteyen/
son noktayı koymak isteyen dişil-eril ego oluyor, 
kimi zaman kulağını tıkayamadığın kırılan ay-
nanın sesi oluyor…

Fiillerimizi sonlardan alıp başlara koyarak 
ani, vurucu sesler oluşturmak istiyor romanın 
içsesi bu boğuşmada. Dilimize dolanan diken-
lere dönüşmüş öfkelerimizi batırmak istiyoruz 
böylece. Bazen yenmiş oluyoruz o muktediri 
bazen yenememiş oluyoruz. Ama “Çekmeceler-
deki albüm sayfalarına sıkışmış, toza bulanmış, 
radyo açıksa içindeki cenneti de cehennemi de 
beraberinde taşıyan hayatlarda” gülmeden tebes-
sümler eden narin yüzleri, bir daha hiçbir kediyi 
okşayamayacak olan elleri asla yalnız bırakma-
maya çalışıyoruz. Nalân gibi arabadan inmeme-
ye çabalıyoruz. Dizi diplerinde yeni Nalân’lara 
ihtiyacı olanlara, hükmetmeyi seven benliğe/güç 
istencine izin vermemeye çalışıyoruz. 

Sadece Nalân değil, diğer bütün kişiler de 
roman boyunca kendileri olamamakla, tam 
olarak aşklarını yaşayamamakla, hep yüzey-
de kalmakla, kendi eksikliklerinin hücumu-
na uğramakla yaşamın getirdiği buyrukların 
hâkimiyeti altında kalıyor. Kimi iyi mücadele 
etmiş kimi yetersiz kalmıştır. Hüzün onlara 
yakışır mı yakışmaz mı bilemeyiz, ancak onlar 
da ruhlarının farklı farklı yerlerinden kanarlar, 
kendi tercihleri ya da kaderlerinin kendilerini 
olgunlaştırdığı hayatlarla onlar da bir önceki 
yaralarını/mutsuzluklarını onararak hayata 
karışmaya devam ederler.

İnsan, İnsanın Kurdu Mudur?

Homo homini lobus… Funda Özsoy’un 
Tahakküm romanında hatırlattığı üzere; ken-
di kendinden uzaklaşmakla, değerler yitimine 
uğramakla, sadece karanlıklarda birbirine do-
kunmakla herkes birbirinin kurdu olup kendi-
sini ve birbirini tüketir esasında. 

Ve kalemin de kurdu vardır… Ancak söz-
cükleri, otoriteyi/tahakkümü kemirmesi için 
çalıştırılan… İşte o “sivri çeneli yazar” bu min-
valde sadece izinsiz değil, ansızın sokuluyor 
insanların kemirilmekte olan hayatlarına. So-
kulmazsa insanlar kelimelerin hep kendilerine 
ezberletilen anlam diyarlarında, farkında ol-
madıkları zaruretlerin, zafiyetlerin, evetlerin, 
hayırların, kabullerin, retlerin mahkûmiyeti 
içinde sıkışıp kalacaklar. Ve özgürleşemeyen 
bilinç, hiçbir vakit şerefi teslim edilmiş güzel 
fotoğraflar çekemeyecektir. 

Nietzsche okumadan da hoşgörüyü bilen, 
dürüst Kemal’in dünyası gibi; hoşgörülü, dü-
zeyli, namuslu bir “biraradalık” her yere yayı-
lacaktır bir gün. İster Habil’den Kabil’e olsun, 
ister Amor Fati’den Fihi Mafih’e ya da Shaks-
peare’den Zerdüşt’e; Mine Teyze’nin Tarçınlı 
Tarçınsız gülümseyebilen, o çın çın öten müge 
çiçekleriyle örülü sepetinin bir başından diğer 
başına gerilip duran yay, hep elimizde olacak. 
Onca korkarken bile hayattan, hayata “evet” di-
yen yürekli insanlar çoğaldıkça hafif adımlarla 
dünyadan gülümseyerek geçenler çoğalacak. 
İnci Hanım’lardan doğmuş, onun iç karanlık-
larına bulaşmış, düşman çatlatan havalarımı-
zın/egolarımızın hükümranlığı tükenecek.

İnsan, cennet ve cehennemi bir arada barın-
dıran bu gerili yayın ortasında ne kadar yazar-
sa yazsın, ne kadar anlatırsa anlatsın, ne kadar 
çalıp söylerse söylesin muhakkak bir şeyleri de 
atlamış oluyor tabii. Ancak o ufacık yayı ko-
parmadan, her durumda kolay olmayan o “gü-
lümsemeye” erişebilmek için atlayıp geçeme-
yeceklerimizi veren sözcükleri bulandır yazar 
kişi. Ve ne kadar gerilse de Tahakküm’ün yayı, 
bize unutturmuyor gülümsemeyi. ❰
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GÖNÜLÇELEN
Mevlüt Kaan Akçatepe 

Bir sır gibi göğsümde saklı hakîkî adın!
Ey alnında ateşle sevdâ soluyan kadın,
Gönülçelendir senin ünvânın da pâyen de.
Heyhât! Muvaffak oldun aldatıcı gâyende!
Dizlerimde her akşam bir güldün, bir ağladın;
Öğrendim sevdiğime ihaneti sâyende…
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HAPSOLUŞ
Aleyna Dilara Tosun

Kurşun bir kalemin gövdesini saran
İncecik kıymıklardan kâğıda sıçrıyor zaman.
Ayın güneşle, göğün yerle kavuştuğu dağlar 
Aslında benim, evreni kucaklayıp bağrına basan. 

Hiçbir yerde yaratılmamış olduğuna inandığım hazan
Ve hiç okunmamış kitabeleri yıldızlarla aydınlatan 
Güneşi yerle bir eden, yerine ayı göğe yükselten mısralar
Aslında benim, avuçlarınızda eriyen zamanla tuz buz olan.

Bilmediğim kaç dize, kaç kıta üflendi kulaklarınızda çınlayan
Ruhunuza; korkmadan, kaçmadan, kurtulamadan?
Hapsoluş ve kurtuluş arasında dudağımdan kaçan soluklar
Aslında benim, dizeleri kıtalara, kıtaları kitaplara katan.

Gelgitlerine aşina olduğum gönlümdür aşınan
Hazandan güneşi, dudaklarımdan nefesi çalmadan
Kalemimden sıçrayıp parmaklarımı kanatan kıymıklar
Kan gölüdür, yüreğimden şiirlerime zaman ile hapsolan.
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SÛDE
Tarık Erdel 

Sade sade dökülüyorsun bir pencereden
Öyle bir rengi var ki ellerinin
sedalarımı karşılıyor bakışlarındaki gecen
tutulmuşum akıveren sûdene 
sürüklenen benim
yaklaşan, gözlerindeki asûdene.

Sen uzaklarda ışıyan bir ışık
en zalim gemicilere yol gösteren
yolumu tepelerde öylece kaybeden,
denizlere uzak ben
seni arıyormuşum meğer
gerekiyormuş bana bir tekne 
   inceden.
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Ama ben bir sürülmüş
sen bir özgür yürekli sevda
ben bir sûde
en haşin çöllerinde senin
 kalbimde bir asûde
bir tek o güneşlerde ismin.

Beni görecek misin, kim bilir ki?
en karanlık duvarlardayım 
sen en aydınlıklara gebesin
kimi vakitler çıkarsın bir dağın zirvesine
kimi zaman sahillere inersin
benim ne zirvede bir gözüm var
ne de bir kumdan sahilim
ne çok isterdim beni alıp götürmeni
şimdilerde, kimsesiyim kimseciklerin
düşlerimde olmanı ne çok isterdim.
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SEFİL ADAM
Melike Erken 

“Çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan’ın adıyla”
Ölüm önümde bugün:
Kurşun mühürlü göğü delen sefil bir adam,
Açtığın yarıktan saçılan onlarca lağım. 
Ve saçak altında saklanan kara benizler...
Yaralı göğü diken fedakâr yürekler.
Ölüm önümde bugün:
Binlerce duraktan geçen ve nerede ineceğini bilemeyen,
Elinden tutamayacak kadar yorgun bedenler...
Sefil adamın,
Gözlerinin buğusunda bir damla hasret, bin damla acı..
Kendine hicretinde kaybolmuş yüzlerce duygu..
Bilir miydi ki sefil adam?
Kumsuz çöllerdeki tek kişiyi...
Ölüm önümde bugün:
Tüm pişmanlıklarımla,
Söylenmemiş sözlerin hasreti dudağımda.
Ölüm önümde bugün,
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İlk sevgilimin saçları boğazımda!
Mahşerden kaçan burakların özgürlüğünde.
Ve her şey sefil adamın gözleri önünde.
Bağışlanma bekleyen boynu bükük yeminleriyle,
Göçmeyi unutmuş göçmen bir kuş kederiyle... 
Ölüm önümde bugün:
Yitik bakan körler gibi,
Bakışları sinemi yaralarken,
Dilimden çözülen özürlerle...
Ölüm önümde bugün:
Ve katil kapıyı çalar...
Sefil adam son kez bakar kör gözleriyle,
Dökülmeye pasaport almış kelimelere,
İzin yoktur artık yüreğinde.
Son şiiri yazarken deftere:
Düşürür kalemi elinden.
Gözlerinden dökülen inci taneleri siyaha çalar kederden.
Sefil adam hayal olur düşlerde,
Çünkü:
Ölümün önündedir bugün...
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ÇİÇEK SUYU
Zehra Gök 

Bir çiçek suyudur gözlerimdeki
Biraz amber biraz yaban gülleri 
Kokusu keskin sözlerimdeki
Biraz dağ anlatır biraz çölleri

Maddi varlığı olmayan eşya 
Arkadan önden sürüklediklerim
Bir yanı yosun bir yanı yaş kaya 
Şu kalbimde biriktirdiklerim 

Kimlerin yerini kitaplar aldı
Biraz tuz istedim sanatlarından
Birkaç yeşil yaprağım kaldı 
Böceklerin deri kanatlarından 

Nefes savaşı dünyanın olayı
Barıştırmaya yetmedi sihirlerim
Kâğıtlı kalemli işin kolayı
Kendime yazdığım sus şiirlerim
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BİR CUMARTESİ 
GÜNÜ SANA 
RASTLAMAK
Hatice Nur Cahan

Kalabalık kentlerin, yalnızca cumartesilere mahsus
Neşeli, sesli ve sarısıcak bir gününde 
Rastlamak isterdim senin buzdan sert gözlerine
Öylece bakardım hiç konuşmadan.
Çocuklu annelerin telaşları dinmezdi yine.
İkindi namazından çıkan ihtiyarlar gülüşür,
Babalar işlerinden yorgun gözlerle dönerdi.
Baharın yaza döndüğü günlerden biri olurdu mutlaka.
Kışa alışkın ruhun belki biraz olsun çözülürdü.
Hep kış görmüştük seninle, hatırla!
Buzdan soğuk günlerde iki sıcak çayın dumanında,
durmaksızın konuşurduk.
Ne çok severdim seni, seni dinlemeyi!
Yüzün güler, ellerin hareketlenirdi de
bir gözlerin beceremezdi mutluluğu
orada söylemediğin şeyler olurdu.

Çarşı pazar şenlenirdi o cumartesi gününde
Meydanda güvercinler uçuşur
Delikanlılar hızlı adımlarla arşınlardı sokakları.
Seyyar satıcılar gün boyu bağırmaktan bitap düşerlerdi
Fırınlardan taze ekmek kokuları yükselirdi
İçimde tarifsiz bir coşku olurdu.
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Sonra... 
Sonra sen çıkardın ağır adımlarla köşe başından
Seni tanıdığım gün içime tüneyen kuş çırpınırdı o zaman
Hiç hesapta olmayan bir titreme alırdı beni.
Yüzüme kan otururdu.
Belki gülerdin o halime
Belki görmeden geçerdin yanımdan.
Belki mesafeli bir “Merhaba”ya sığınırdın
Kaçmak, göz göze gelmemek istesem de nafile.
Göğsümdeki kuş beni taşırdı yanı başına
Karşına put gibi dikilirdim.
Konuşmayı aklı edemesem de
O gün, orada hala yaşıyor
hâlâ dimdik duruyor olduğumu
Kısacık bir konuşmayla vedalaşsak da
İçimde bir yerlerde seni sakladığımı
Bir manidar bakışla söylerdim.
Belki dudaklarına inceden bir kıpırtı yayılırdı,
Gülmeye değil de
Buruk bir tebessümün gölgesine benzerdi
Belki de hiç aldırmaz öylece geçerdin yanımdan.
Yine de mutlu olurdum ama
Kırgınlığıma,
Kim bilir kaç gece ağladığıma bakmadan,
seni dünya gözüyle bir kez daha gördüğüme sevinirdim.
Yüzüme baharın ışığında bir gülüş yayılırdı.
Ardından gün batar,
göğsümdeki kuşa o gün, orada veda ederdim.
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BEN HEP 
ÇOCUK KALDIM
Gül Yıldız Ermiş 

Sokak aralarında büyüdü kalbim
Annesiz nakışsız bir gökyüzüydüm
Mevsimleri biriktirmeyi özledim
Dallarında körpecik yeşerdi ümitlerim
Ben hep çocuk kaldım

Tanrıyı aradım durdum evvelce
İbrahim gibi babam olsun istedim
Kulağıma şarkılar fısıldamadı Musa
Deniz yarıldı ama kaybolmadı dağ
Ben hep çocuk kaldım

Yeni doğmuş her gün için sevindim
Mil çektim göğsümün girdabına
Kilitlemedim evimin kapısını
Duası boynumda Şahmeranın
Ben hep çocuk kaldım

Zümrüdüanka’nın yuvasından kovuldum
Gördüğüm rüyaları ölümsüz sandım
Ninnilerin koynunda savurgan ömür
Karanlığın ağzında abıhayat suyu
Ben hep çocuk kaldım
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95. SONE
William Shakespeare
Çevirmen: Yağmur Sevinç

Ne kadar da güzel gösteriyorsun yüzünün karasını,
Aslında gülün kokusunu kirleten bir küf parçası gibi
İsmine gölgesi düşen o ayıpları, utançları.
Ah, günahlarının örtüsü ne kadar da sevimli!
Senin hayatını pelesenk eden o diller,
Senden şehvani diye bahsetseler de 
Küçümseyemezler seni, yine de överler.
Çirkin sözler güzelleşir bir tek isminle.
Ah, ne de güzel bir evde yaşıyor senin kusurların!
İçinde yaşamak için özenle seçmişler seni. 
Çünkü üzerlerini kapatıyor perdesi güzelliğinin,
Gözün görebildiği her bir şey orada daha iyi.

Canım kalbim benim, unutma, bu ayrıcalığını kullan ihtiyatla
Zira en keskin bıçak bile körelir çok kullanıldığında.
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SAKLA 
SAÇLARINI KIZIL
Zeynep Nur Tiryaki 

I.
Baba, deliyim ben
Tırnak boyalarımdan güneş görmüş saçlarıma kadar
bir trenin içinde
Sen içinde ben içinde annem
fazişanlar bir de
Zanlar dedik ya baba
İşte sen öyle sev ki beni zanlar
daha siyah olsun gözyaşlarımdan
Gömleğini nasıl yırtmışsa Zeliha Yusuf ’un
annem de öyle yırtmıştı kazağını
ben kozamdan çıkarken.
Biliyor musun,
geceyi kıskandırırdı uslanmaz karanlığım 
Yıldızlar 
parlak gülüşleriyle bana
ölürlerdi o kitap açıldığında.
Baba biri öldü mü
içimi kaplayan kötürek hain korkuyu kovmak için
seninle yumruk yumruğa kalırdık
O yüzden işte oyuk, ruhumda
Kanının son damlasına kadar sıktığın ellerin
Terli avuçların sarılışın sonra o
sapsarı bakan evlerin.
Sen bana öyle baktın diye
her şey sarıya boyandı burada
Aynalar kızıl saçlı kızı göstermedi bir hiç
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II.
O kızı özlüyorum ben
direnen ayaklarını
fısıldayan haykırışlarla kesilen saçlarını
ellerinde kalan tortuyu
kanlı bir tokayla.

III.
Bandanalı kadın sokak ortasındaki, işte o
Nasıl da gülüyor bakın kahkahası kendinden kopuk
Bizim oralarda, yani neresi derseniz
Anadol’un ücra kuytularında işte
kızıl saçlarını geceye akıtan o kız mı bu
Rapunzel saçlarını
Hayır, hayır
Şimdi çünkü boynunda saçları
Nasıl olur -görülmemiş şey-
Anadol’un en işlek kuytusunda
Babalar hırpalıyor kızlarını
Şurada gördüğünüz otobüs
İstanbul’a gelin Anadol’dan
-sakla saçlarını kızıl-
Baban geliyor,
-sakla saçlarını kızım-
Baban burada!
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DERVİŞLER MECLİSİ
Kubilay Yılmaz

Cazgırlar yankılanıyor gönül boşluklarında,
Kerametsiz taraflardan yaklaşıyorlarmış
Benim küçük ve tutkun kasabama
İhtişama boğulmuş dervişler toplanıyormuş.

Yorgunluğa sitemimle oturup yokuşun başına,
Taşın tozundan, saçın rüzgârına süzdüm.
Samimiyetsiz aralarla yapılan geçit,
Soluk renklere bürünmüş fener alayı.

          “Dağların toprağıyla bir bezgin
          Zulmün yumrusuyla bir asi
          Gözü arkada bir korkak
          Eli yüreğinde bir âşık
          Kan ve kir kokan bir hain
          Peşi sıra bir masum.”

Bağırışlarla tertiplenmiş zikirler düzüp tanrılarına,
Günahtan sunumlarının ahenginde,
Gökten inen koca bir höyük örttü dergâhı.
Baksana kavuklu taşlara, boş kalmış mezara,
Şu derin, şenliksiz toplanış bana,
Lüzumsuz kasaba eşrafından şaşkına.



36 aralık 2020

şiir

DİVANE MELODİ
Mehmet Ali Yılmaz 

Rüzgârın kırbaçladığı bulutlar
Yağmurunu taşırlar mevsimine
Kırlangıçlar divane melodisini mırıldanır
Uçuşurlar aheste aheste
Bir günün ikindisinde
Dallarına çarpar nefesi
Masumane bakışları aralanır camların
Habercisi gelir sonbaharın
Yaza elveda etme zamanıdır 
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USLUCA SERZENİŞ
Mehmet Berat Bayındır 

Geceden kalma baş ağrılarıyla 
Günaydın diyorum seher kuşlarına
Kulaklarımda uğultusu dün gece ki savaşın
Yardım çığlıkları atıyor vicdanım
Hesaplaşıyoruz oysaki 
O gelenekçi baya 
Bense mantıktan yanayım
Bilmiyorum neden yardım istiyor?
Kadim taşlarını yıkmak istiyorum
Baltayı da omuzuna asmak
Birkaç firavun katletmek beynimde
Yine bakıyorum ki balta benim elimde
Kaşıntı var kılcal damarlarımda
Dizlerim titriyor
Zelzele mi bu? Ya Rabbim
Hissim kulaklarımdan akıyor
Yıkacağım kararlıyım o firavunu
Bekliyorum geçecek o kervan kuyumdan
Okuyorum boyuna
Yaş günleri bu ömür çınarımın
Eğdikçe eğiyorlar
Bir saat boyunca uyuyabiliyorum        
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“Yolculuklara inanıyor musun?”
“Nasıl yolculuklardan bahsediyor-
sun, Fazıl?”

“Neyin varsa bırakıp uzaklaşmak gibi… Ar-
kanda bıraktıkların için değil, neleri daha fazla 
bırakman gerekirken aslında hâlâ bırakama-
dıkların için hayıflanmandan bahsediyorum. 
Her şeyi bıraktığını sandığın o muazzam anda 
bile hâlâ seninle birlikte yürümesini önleye-
mediğin şeyden… İsmini bile buruşturup çöp 
gibi bir köşeye fırlatmandan… Bir tek cisminle 
uzaklaşmaktan, hayatın anlamsız hırs ve ihti-
ras içindeki mecburiyetinden cayıp boşlukta 
süzülen insanı yaratan o yolculuklardan bah-
sediyorum…”

 “Ben hiç öyle bir yolculuğa çıkmadım, Fa-
zıl.”

“Nasıl olur? Oysa şu an tam o güzergâhta-
yız!” 

Sanki alışık olmadığı bir dilin imlâsını önce 
düzeltip sonra yeniden bozuyordu Fazıl’ın 
yüzü… Bir tek kendi devinimleriyle tutuştuğu 

bir tartışmadan bir tarafın galip geleceği zama-
na dek beklemek ile varmak arasında, arkasında 
bıraktığı kara parçasına belki son kez hüzünle 
bakmıştı. Saatler sonra, meteorolojiden aldığı 
bilgiyle hava raporlarını haklı çıkaran seslerin 
artan bir hızla etrafında yükseldiğini duydu. 
Martılar sanki hayretle ne yapmaya çalıştığını 
anlayamadığı bu insanı izliyor ve böyle hava-
larda gökyüzünün bile yeterince güvenli olma-
yacağı konusunda birleşip limana doğru çeviri-
yorlardı başlarını.

 “Tekne su alıyor, hayatımız su alıyor, Fazıl!”
 “Bize karada ölüm yok, Fazıl!”
Şimdi hayat mı çok zordu, tekneyi dalgalara 

karşı borda eden kendisi mi, bilmiyordu…
Yerel bir gazete, limandan ayrılan Bartleby 

isimli balıkçı teknesinin içindeki mürettebat 
ile dalgalara karşı verilen yaşam mücadelesi-
nin kaybedildiğini yazacaktı… Böylece Fazıl’ın 
içinde birden fazla kişiyle öldüğünün tek ipu-
cunu, gazetenin yanlış sözcük kullanımının do-
ğan anlam bozukluğundan sorumlu personeli 

MÜRETTEBAT
Yüksel Bulut

Yerel bir gazete, limandan ayrılan Bartleby isimli balıkçı teknesinin 
içindeki mürettebat ile dalgalara karşı verilen yaşam 

mücadelesinin kaybedildiğini yazacaktı…

“Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük…”
Ahmet Erhan
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verecekti. Mürettebat… Oysa ne kadar haklı bir 
ifade… Bir mürettebatı oluşturmanın ön koşulu 
en az iki kişi olduğunu söylüyor olmalı denizci-
lik terimleri sözlüğü. Fazıl da kendi içinde en az 
ikiye ayrılıyordu demek ve gazete şunu demek 
istiyordu: 

“Psikoloji can almaya devam ediyor. Ülke-
nin içinde bulunduğu anti yaşam koşullarının 
ortaya çıkardığı gelecek kaygısı, bir öğretmen 
adayını daha Başka Kişilere Dönüşme Hastalı-
ğına kendi mesleğinin sınırları dışında yaka-

ladı. Mamafih o kişilerin artık daha fazla bir-
biriyle anlaşamaması ile vuku bulan karşılıklı 
sataşma, beraberinde intiharı bir tercih unsu-
ru hâline getirip hükümetin sırtından bir yükü 
daha alma gafletinde bulunmasına yol açtı: 
Aynı vücutta birden fazla kişiye ev sahipliği 
yapan mürettebat, bu sabaha karşı dalgalara 
karşı verilen yaşam mücadelesini kaybetti. Ba-
şınız sağ olsun çocuklar, başı sağ olsun; mut-
suzluktan başka kârı olmayan bütün dünya 
haklarının…” ❰
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Sıcak bütün yakıcılığıyla üzerime saldı-
rıyordu. Yüzüme döktüğüm ılık su, al-
nımda birikmiş tere karışmaktan başka 

hiçbir işe yaramamıştı. Derin derin soludum. 
Oyundan çıkmadan önceki son pozisyonu 
düşünüyordum. Karşımdakine zarar verme-
yeyim diye asıl yapmam gerekeni yapmayıp, 
gereğinden fazla temkinli çıkmıştım topa. 
Niye manasız yerlerde içimden yükselen ki-
barlığı durduramıyorum, diye kızıyordum 
kendime. Hırsla eldivenlerimi çıkarıp yere 
attım. Topu iki hamlede kontrol etmek zo-
runda olmamın yanında sanki kötü bir şey 
yapmışım gibi bir de elimi “çak” yapması için 
özür diler gibi ona uzatmıştım. Toparlanıp 
soyunma odasına gittim. Antrenman bitmek 
üzereydi. Birazdan hoca son düdüğü çalar, 
birkaç açma germe hareketinden sonra günü 
bitirirdi.

Yokluğumu fark etmeyecekleri için orada 
bulunmama gerek yoktu. Hem de soyunma 
odası ağzına kadar dolup, içerisi leş gibi ter 
kokmadan duş alıp, giyinmiş olmak istiyor-
dum.

Takımda beş kaleciydik. Üçü geçen sene 
de buradaymış, biz ise Kerem ile kendi ku-

lübümüz kapanınca gönderilmiştik buraya. 
Hocamız “Konuştuk biz, gidin çıkın antren-
manlara yazın, beğenirlerse oynarsınız, olma-
dı başka bir yere yönlendirirler sizi.” demişti, 
son konuşmamızı yaparken. Bir aya yakındır 
gelip gidiyorduk. İyi geçen ilk antrenmandan 
sonra istediğim hiçbir şeyi yapamamış, üze-
rimdeki eğretilik duygusunu atamamış, kim-
seyle de doğru düzgün arkadaşlık kurama-
mıştım. Takımda bir geleceğim olmadığını 
anlamış olmama rağmen tatile gitmediğimiz 
ve benim de yapacak başka bir şeyim olmadı-
ğı için vakit öldürmek amacıyla gelmeye de-
vam ediyordum.

Buna rağmen yaz sabahının ılık serinli-
ğinde kulübe girip, taytı ve kazağı üzerime 
geçirip, eldivenlerimi sıkı sıkı bağladığım za-
man içimdeki umut kırıntısı bir kaşıntı gibi 
kıpırdanmaya başlıyor, bir önceki sezon iyi 
geçen maçlardan sahneler zihnime hücum 
ediyor ve tatlı bir heyecanla kauçuk dolu yeşil 
zemine adım atıyordum. Bu birkaç dakikalık 
heyecan balon gibi sönüp gittikten sonray-
sa ne maça, ne gelen pozisyonlara, ne elimle 
başlattığım oyuna, hiçbir şeye hevesim kalmı-
yordu. Bu durum boğazıma doğru yükselen 

KALECİ KAZAĞI
Ercan Eren 

Yatağa uzandım. Dolaba biraz önce yapıştırdığım postere baktım. 
Burnum sızladı. İçimden ağlamak geliyordu. 

Tuttum kendimi. Gözlerim acıdı.
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bir karamsarlıkla beraber beni tedirgin eden 
bir sinire dönüşüyordu. Takıma girmemeyi 
kabullenmiştim. Peki, bu sinir neyin nesiydi. 
Hoca ve takımdakiler artık hevesimin kalma-
dığını, kendimi de bu sebeple zorlamadığımı 
anlamışlardı mıydı? Onları bir tercih yapma 
zorunluluğunda bırakmadığıma içten içe se-
viniyorlardı da bunu mu hissedip sinirleni-
yordum. Bilmiyorum.

Düşünmemeye çalıştım. Soyunup boş 
duşlardan birine girip soğuk su musluğunu 
sonuna kadar açtım. Yorgunluğum parmak 
uçlarımdan çıkıp paslanmış mazgalın ince 
aralıklarından aktı gitti.

* * *
Kerem ile beraber kulüpten çıkmış, her 

zamanki gibi minibüs yoluna doğru yürüyor-
duk. Hâlâ alışamamıştım bu semtin sokakla-
rının sessizliğine. Hoşuma da gidiyordu bir 
yandan ama nedense bir uzaklık da hissedi-
yordum içimde. Biraz daha yürümek istedi 
canım. Kerem’i dürtüp “Gel trenle dönelim 
bugün.” dedim. Cevap vermesine fırsat ver-
meden de “Eksik varsa ben tamamlarım je-
ton parasını.” diye de ekledim. Aslında para 
değildi derdi. Annesiyle babası trenin “teh-
likeli” olduğunu söyleyerek yasaklamışlardı 
ona binmesini. Ben de onu zor durumda bı-
rakmamak için hiç teklif etmemiştim bunu. 
Gözlerinde bir an beliren tedirginliğin sebebi 
buydu. Bir kerelik olacağını düşünüp kendini 
rahatlatmış olacak ki “Tamam.” dedi. Yüzüne 
bir sakinlik çöktü. 

* * *
Jetonlarımızı atıp turnikeden hızlıca geç-

tik, yorgunmuş gibi tıslayan ve kalkmak üzere 
olan trene son bir koşuyla yetiştik. Vakit he-
nüz öğlen olduğu için çok kalabalık değildi. 
Vagonun sonuna gidip boş olan karşılıklı iki 
koltuğa oturduk. Tatlı tatlı hızlandık, uzaktan 
kulübün sahası gözüküyordu. Gittikçe ufaldı, 
sonra yok oldu. Araya balkonlarına büyük 
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ve rengârenk şemsiyeler yerleştirilmiş apart-
manlar girdi.

Kaç durak var, diye sordu, Kerem merakla.
Parmaklarımla sayıp üç, dedim. O sırada 

tren Süreyya Plajı’na girmek üzereydi.
“Bir tanesi bitti bile zaten, iki durak kaldı. 

Akşam hava karardıktan sonra bindin mi hiç 
trene?”

Kafasını hayır anlamında iki yana salladı.
“Maltepe’yle bizim durak arasında tren tam 

derenin üstünden geçerken ‘pat’ diye elektrik-
ler kesiliyor ama tren gitmeye devam ediyor. 
Biri birkaç saniyeliğine ışıkları kapatmış da 
tekrar açmış gibi oluyor, o ani karanlıkta Dra-
gos’taki villaların ışıkları ortaya çıkıyor, elekt-
rikler geri gelince yok oluyorlar, tekrar kendi 
gölgeli yansımanı görüyorsun camlarda.”

“Ben hiç binmedim o saatlerde trene, biz 
her yere arabayla gidiyoruz.”

“Olsun, lisede okula trenle gitmek zorunda 
kalırsan sen de denk gelirsin belki.”

“Belki.”
* * *

Maltepe’de neredeyse kimse kalmadı va-
gonda. “Gel kalkalım biz de, nasıl olsa inece-
ğiz.” dedim. Kalktık.

Kapılardan birinin önüne gidip akıp giden 
sokaklara bakmaya başladık.

Daha çabuk geldik sanki, dedi Kerem.
Evet anlamında kafamı sallayıp gülüm-

sedim. Tugay Yolu’ndan sonra yavaşlamaya 
başladık. İstasyona girdik. Hiçbir değişiklik 
yoktu. Her gün nasılsa öyle. Kartal tarafın-
daki turnikelerin karşısındaki berberde, 
çırak son tıraştan kalma nemli havluyu ça-
maşır askısına asıyordu, kahveden ıstakalara 
vurulan okey taşlarının sesleriyle orta yaşlı 
erkek kahkahaları birbirine karışıyordu. Te-
kel’in karşısındaki taksi durağının arkasında 
yine birileri gizlice demleniyordu, yaşlı bir 
işportacı içi tükenmez kalem ve yara bandı 
dolu el çantasıyla ineceğimiz trene binmek 

için bekliyordu. Kafasında İtalya bayraklı 
eski bir şapka vardı. 

O sırada tren sanki bir daha hiç kalkmaya-
cakmış gibi durdu. İşportacı bizim indiğimiz 
kapıdan bindi. Bunlar ölü saatlerdi. Satışların 
hareketlenmesi için ikindiye kadar sabırla 
beklemesi gerekiyordu. Gebze’ye kadar gide-
cek mi acaba, diye düşünürken buldum ken-
dimi. Ben İçmeler’den sonrasına gitmemiştim 
hiç. Turnikelerden geçtik. Vücudumu tatlı bir 
serinlik yaladı.

“Akşamüstü potalara gel istiyorsan, orada 
olur herkes yine, basketbol oynarız.”

Gitmeye niyetim yoktu ama belki fikrim 
değişir diye “Olur.” deyip ayrıldım Kerem’den.

* * *
Tek başıma yürümeye devam ettim. Bak-

kaldan bir tane Fotospor bir tane de meybuz 
aldım. Meybuzu kimse görmesin diye cami-
nin avlusundaki büyük ağacın altındaki bank-
ta gizlice yedim. Hissizleşmiş dudaklarım ve 
azalan hararetimle eve gittim. Annem her 
zamanki gibi “Bugün nasıl geçti?” diye sordu. 
Cevap vermedim. Hadi üstünü değiştir, sana 
bir şeyler hazırlayayım, dedi.

Üstümü değiştirdim. Babamın çekmece-
sinden aldığım makasla gazetenin tam orta 
sayfasındaki posteri kestim. Geçen sene maç-
larda tekmelikler düşmesin diye bileklerime 
de yapıştırdığım siyah elektrik bandından çı-
kardığım dört parçayla beraber posteri dola-
bıma itinalı bir şekilde yapıştırdım.

Odadan çıkıp mutfağa annemin yanına 
gittim. Domatesli yumurta yap bana, dedim. 
Sonra da kendime bir bardak kola koyup geri 
döndüm odaya. Yatağa uzandım. Dolaba bi-
raz önce yapıştırdığım postere baktım. Bur-
num sızladı. İçimden ağlamak geliyordu. Tut-
tum kendimi. Gözlerim acıdı.

Koladan bir yudum aldım. Akmasına en-
gel olamadığım birkaç gözyaşını elimin ter-
siyle sildim.

Bir daha da antrenmana gitmedim. ❰
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İlk kitabı Bihaber ile 2018 yılı “Attila İlhan 
İlk Roman Ödülü”nü ve “Necip Fazıl İlk 
Eser Ödülü”nü peş peşe kazanarak dikkati 

çeken, Türk edebiyatının genç kuşak yazarların-
dan Fatih Baha Aydın, ikinci romanı Karanlık-
ta’da, romanın ismi ile tezat oluşturacak şekilde, 
dışlanmış olanların içinde bulunduğu duruma 
ışık tutmaya çalışmış.

Karanlıkta, ilk bakışta bize çözümlenmeyi 
bekleyen sıradan bir cinayet romanı gibi görün-
se de sayfalar ilerledikçe anlıyoruz ki roman, 
karakterler üzerinden toplumun farklı olanı 
yok sayan ve kendi içerisinde öğütüp yok etme-
ye çalışan yapısına büyük bir eleştiri, cesur bir 
başkaldırı niteliği taşıyor. 

Roman, giriş kısmını ve aralara serpiştiri-
len Deniz’in günlüğünden parçaları saymazsak 
kronolojik bir şekilde ilerliyor. Lev Tolstoy der 
ya hani, “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde 
başlar: ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da 
şehre bir yabancı gelir.” diye; işte Karanlıkta da, 
Deniz’in onu ve ailesini derinden sarsan ama 
okura son ana kadar sadece hissettirilmeye ça-
lışılan, karanlık geçmişiyle yüzleşmek üzere, 
annesinin hastalığını bahane ederek yaşadığı 
İstanbul’dan doğduğu şehre gelişiyle başlıyor. 
Bu sırada Deniz’in yazdığı günlüklerle içine 
doğru yaptığı kişisel yolculuğuna da dâhil edil-

miş oluyor okur. Bu günlükleri okurken Fatih 
Baha Aydın’ın erkek bir yazar olarak bir kadı-
nın iç dünyasını ne denli başarılı yansıttığını da 
görüyoruz.

Romanda Deniz karakterinin sık sık Ahmet 
Haşim’in şiirlerini okuması da anlamlıdır. Türk 
şiir tarihine yakından bakmış olanlar, Ahmet 

KARANLIKTA
Ferahfeza

Fatih Baha Aydın, ikinci romanı Karanlıkta’da, romanın ismi 
ile tezat oluşturacak şekilde, dışlanmış olanların içinde 

bulunduğu duruma ışık tutmaya çalışmış.
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Haşim’in şiirlerinde akşam vakitlerine vurgu 
yapmasının sebebinin çirkinlikleri ve bizzat 
yakındığı kendi çirkinliğini örtmeye çalışmak 
istemesi olduğunu bilir. Karanlıkta romanının 
karakteri Deniz de sık sık kendi çirkinliğine 
vurgu yapar, kendini sevilmeyecek kadar çirkin 
bulur. Hatta bazı zamanlar bir canavar olarak 
tasvir eder kendini ve bu yüzden de “karanlıkta” 
kalmayı tercih eder. 

Sadece karanlık ve çirkinlik kavramı ile 
değil, romanda bir laytmotif olarak kullanılan 
gıcırdayan merdiven ile de bu büyük şairin 
“merdiven” şiiri hatırlatılarak bir anıştırma 
yapıldığını söyleyebiliriz aslında. Deniz’in ço-
cukluk evindeki merdivenin dördüncü, altıncı 
ve on beşinci basamaklarının gıcırdamasın-
dan sık sık bahsediliyor. Yazar bunu romanda 
bir ahenk yakalamak için mi yapmış yoksa bu 
sayılarda yazarın romanın içine gizlemiş oldu-
ğu bir sır mı var, artık onu bulmayı da okurun 
kendisine bırakmalı. Yalnızca şunu söyleyebi-
lirim: O gıcırtılar, sizi romanın sonuna kadar 
takip edecek. 

Karanlıkta romanı, önyargıların bir in-
sanı ne denli yaralayabileceğini göstermesi 
açısından da önemli. Kitabı okuduktan son-
ra umuyorum ki toplum olarak başkalarının 
da bizim kadar var olmaya hakkı olduğunu 
daha iyi anlayacağız. Eğer hayatınızda bir 
kere dahi olsa elinizden bir şey gelmediği 
için kendinizi çaresiz hissettiyseniz; bu ro-
manda kendinizden bir şeyler bulacaksınız 
demektir. Şimdiye kadar söylediklerimden 
yola çıkarak Karanlıkta için bir “tutunama-
yan” romanı sanılsın istemem. Aksine, bu 
kitap, her şeye rağmen hayata tutunmaya ça-
lışan birinin romanıdır. 

Romanda bizi sürpriz bir son bekliyor. 
Bunu tabii ki şimdi bu yazının içinde açıkla-
yarak sürprizi bozmayacağım. Ama şu kadarı-
nı söyleyebilirim: Hani bazı romanlar vardır, 
bitirdikten sonra sizi bir süre duvara boş boş 
baktırır, hâlâ romanın içindeki dünyadasınız-
dır çünkü. Hah işte! Karanlıkta da o roman-
lardan biri… ❰
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Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile birlikte 
Osmanlı’da Batı etkisi gittikçe artmış ve 
bu etki edebiyat alanında da görülmeye 

başlamıştı. Özellikle İbrahim Şinasi ile Agâh 
Efendi’nin çıkardıkları Tercüman-ı Ahval gaze-
tesi Türk edebiyatının Batı etkisine girmesinde 
bir mihenk taşı olmuştu. Fakat Yeni Türk Ede-
biyatı’nın ilkleri söz konusu olduğunda yeni 
çalışmalarla beraber durum gittikçe karmaşık 
bir konuya dönüşüyor. İlk hikâye örneği olarak 
kabul edilen “Letaif-i Rivayat” 1870’te, ilk ro-
man olarak kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ile Fit-
nat’ın (kitap olarak) 1875’te yayımlanmasını göz 
önüne aldığımızda Giritli Aziz Efendi’nin Mu-
hayyelat’ını nereye konumlandırmalıyız sorusu 
ortaya çıkıyor. Bu soru Vartan Paşa’nın 1851 yı-
lında Ermeni alfabesi ile yazmış olduğu Akabi 
Hikâyesi, Evangelinos Misalidis’in 1872 yılında 
Grek alfabesi ile yazdığı Temaşa-yı Dünya için 
de sorulabilir. Zikrettiğim iki ismin farklı alfa-
beler ile eserler vermesi eserlerinin çok dar bir 
alanda kalmasını sağlamış, edebiyat alanındaki 
etkisini de epeyce azaltmıştı. Fakat T. Abdi’nin 
1873 yılında yayımlanan Sergüzeşt-i Kalyopi’si-
ni farklı bir yere koymak gerekiyor. Kitap, Arap 
harfleri ile yazıldığı için Akabi Hikâyesi ile Te-
maşa-yı Dünya’dan ayrılmakta. Yayın yılı ola-
rak da Taaşşuk-ı Talat ile Fitnat’a yakın olması 

hasebiyle Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ından da 
farklı bir yerde konumlanıyor. Buna rağmen 
Yeni Türk Edebiyatı kitaplarında adı ya zikredil-
memekte ya da kısaca geçiştirilmekte. Üzerine 

SERGÜZEŞT-İ KALYOPİ
Mehmet Menderes 

Kalyopi’nin sürgüne gönderilmesi aynı zamanda romanın da 
ilk kırılma noktasını oluşturuyor.
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pek bir çalışmanın da bulunmadığı Sergüzeşt-i 
Kalyopi’yi Merve Köken’in Arap alfabesinden 
Latin harflerine aktarması bu nedenle bir hayli 
önemli. Karakarga Yayınları’ndan çıkan Kalyopi, 
Bilge Kösebalaban tarafından da sadeleştirilmiş. 
Böylece günümüz okuruna da hitap eden bir ça-
lışma olmuş. Merve Köken ayrıca kitabın Sunuş 
bölümünde Modern Türk Edebiyatı’nın ilklerin-
den bahisle Kalyopi’yi nasıl konumlandırmamız 
gerektiğine de değiniyor. Köken, T. Abdi’nin 
kitabın konusunu halk arasında anlatılan bir 
hikâyeden almasına rağmen hikâyeyi kendisinin 
yeniden kurgulayarak kaleme aldığını belirtiyor. 
Hatta eserin tamamıyla özgün olabileceğini la-
kin T. Abdi’nin kitabını daha da inandırıcı kıl-
mak ve okurda da büyük bir etki bırakmak adı-
na söylemiş olabileceğinden bahsediyor. 

İstanbul’un fethinden sonraki dönemde ge-
çen kitap, Kalyopi adındaki genç bir Rum kızın 
hikâyesini anlatıyor. Konstantin, kız kardeşi Kal-
yopi’yi bir Osmanlı delikanlısıyla (Ziver Bey) gör-
mesi üzerine kız kardeşini Yunanistan taraflarına 
gemi ile sürgüne gönderiyor. Burada ırz ve namus 
kavramlarının işlenmesi, Kalyopi’nin haksız yere 
kardeşi tarafından dövülmesi dönemin kadınlara 
bakışını da bizlere yansıtıyor. Kalyopi’nin sürgü-
ne gönderilmesi aynı zamanda romanın da ilk 
kırılma noktasını oluşturuyor. Kalyopi’nin denize 
atılmasının emredilmesine rağmen kaptan, onun 
iyi ahlakından ve güzel çehresinden etkilenerek 
Kalyopi’yi ıssız bir adaya bırakıyor. Kalyopi, Ro-
binson Crusoe romanını andıran bu ıssız adada 
ümitsizce vakit geçirmeye başlıyor. Kitabın iler-
leyen bölümlerinde Kalyopi, adadan kurtulacak 
ve türlü maceraların peşine atılacaktır. Hikâyede 
yer alan tesadüfler silsilesi romantizm akımından 
etkilenen tipik bir Tanzimat hikâyesini andırıyor. 
Eserin sadeleştirilmiş hâlinin ardından transkrip-
siyonlu metninin de bulunması akademik çalış-
malar için de bir kaynak sağlıyor.

Bu zamana kadar göz ardı edilen Sergüzeşt-i 
Kalyopi’nin günümüz okuruna tekrar sunulma-
sı oldukça önemli. Kayıp Kitaplar Kütüphanesi, 
teması ile karanlıkta kalan birçok kitabı bizle-
re tekrar kazandıran Karakarga Yayınları’nı da 
tebrik etmek gerekiyor. ❰
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Gözlerini duvara dikip uzun uzun bak-
tıktan sonra: Ölüm, dedi. Şu ölüm ne 
müthiş bilinmezlik! Ayağa kalkıp ya-

vaşça odayı turladı ve camın kenarındaki san-
dalyesine oturdu. Odanın içerisine, kırmızı ve 
sarı ışıkların sevişmesinden doğan bir loşluk 
hâkimdi. Ay ışığı ise yoktu bu gece. Bu karanlık 
göğün altında, silik ışıklarla aydınlanan odanın 
içerisinde, gözlerini tekrar duvara dikti. 

- Hey! Sana diyorum, cevap versene. 
Göğün direklerini kıracak kadar ağır bir 

sessizlik sarıverdi ortalığı. Hüsrev, elleriyle ba-
şını kavrayıp dizlerini kendine doğru çekti ve 
sallanmaya başladı, ardından tekrar duraksa-
dı. Ölüm, dedi yine. Kaşlarını çattı ve ansızın 
ayağa fırladı. Işıkların estetiği altında kıpraşan 
duvara doğru yaklaştı ve karşısında durdu. El-
lerini yumruk yapıp duvara salladı ve:

- Yalvarıyorum söyle bana, ölüm anını yaşa-
ması insanın, nasıl, diye bağırdı. Gözlerinden 
yaşlar boşanarak dizleri üstüne çöktü ve tekrar 
bir nutuk attı:

- Nasıl, nasıl, nasıl?
Boğazında düğümlenmiş bir yaşam ve için-

de yok oluşa mıhlanan bir ruh vardı sanki… 
Artık her şey manasız, diye söylendi. Başını 
kaldırdı ve hıçkırarak: 

- Beynim karıncalanıyor. Kafatasımın içeri-
sini bir akrep her yanından sokuyor. Ne olur bir 
şey de! Zerrelerime vuran bir yıldırım tufanı 
içim. Ne olur ses ver! Yalvarıyorum…

Hiçbir hareket yoktu muhataptan. Yere uza-
nıp kıvrıldı. Elleriyle yeniden başını kavradı. 
Her şeyden umudunu kesmişti artık. Bir müd-
det gözlerini kapattı ve sessiz sessiz bir şeyler 
mırıldandı. Sonra ansızın, muazzam bir feryat 
içinde çığlıklar atmaya başladı. Beyin zarla-
rından başlayan bir sancı her yanını lime lime 
kıyıyordu sanki. İçin için eridiğini hissetti tüm 
varlığıyla. Kemikleri birbirinden ayrılacak gi-
biydi. Kan ter içinde bir titremeyle irkildi ve 
hareketsizce yığıldı. Duvarların arkasından 
bir ayakkabı sesi geliyordu şimdi. Yaklaştı o 
ses, yaklaştı… Kulakları patlatan bir gıcırtıyla 
bir sandalye çekildi duvarın arkasından. Hafif 
tıkırtılar hâlen devam etmekteyken, sükûtun 
hükümranlığını artık bitirecek olan o ses, bir 
şeyler söyledi:

- Ölüm, insanı çıldırtan bir sessizlikten baş-
ka nedir ki?

II
Hüsrev hareketsizce yatıyordu yerde. Ölüm 

anını yaşaması insanın, böyle bir şey olsa gerek-

HAFAKAN
Mehmet Can Kuyucu 

Hiçbir hareket yoktu muhataptan. Yere uzanıp kıvrıldı. Elleriyle yeniden 
başını kavradı. Her şeyden umudunu kesmişti artık. Bir müddet 

gözlerini kapattı ve sessiz sessiz bir şeyler mırıldandı.
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ti. Duvarın arkasındaki o bilge adam da büyük 
bir muammanın sureti olmalıydı. Oda, hâlâ o 
muazzam estetiğiyle bekliyordu. Ve gece… Ah, 
bazen bir kadına sokulur gibi huzur içerisinde 
kendimizi kollarına bıraktığımız bilinmezlik… 
Bazen devrilmesini istediğimiz bir karaba-
san… En önemlisi ve en çok içimize dokuna-
nı ise sonsuzluk çarkına mıhlamak istediğimiz 
an... İşte birkaç kelimeyle, gece… Evin bu mu-
azzam odasına üşüşen karanlık, bizim o şayeste 
mefhumumuz olan geceye ne de yakışıyordu… 
Her şey yerli yerinde ve muazzam estetiği ile 
zaman dairesinde dönedururken Hüsrev’in 
odasına çıkan merdivende bir çift kundura sesi 
yankılanmaya başladı. Daireler çizerek kıvrılan 
bu merdiven, aynı renkteki ışığın aynı loşluğu 
serptiği bir yükselen idi yahut bir alçalan. Siyah 
paltolu, bastonlu bir adam işte bu estetiğin için-
den yükselerek geliyordu. Ayakkabı sesleri bir 
insan etini canlı canlı eziyor gibi çığlıklar ku-
şanmıştı. Kulaklar yırtılıyor gibiydi sanki. Yak-
laştı… Yaklaştı… Ne de yakındı artık Hüsrev’in 
odasına… Simsiyah bir eldiven kapıya uzandı 
ve itti. Kapı ardına kadar açıldı, kapandı. Ve o 
cüsseli beden, artık içerdeydi. Korku, her yanı 
saran bir cellat gibi kavradı boşluğu. Paltolu 
adam bastonunu bir kez yere vurdu. Ruhları 
dirilten ölümsüzlük çanı, bu adamın bastonun-
dan nasipliydi muhakkak. Çizgi çizgi uzandı ve 
kayboldu sesler. Cüsseli adam bir kez daha vur-
du bastonunu yere. 

- Uyan Hüsrev! Ölüm, sonsuza uzanan bir 
uyku değildir, uyan!

Gür sesi yankılar oluşturarak bir müddet 
sonra boşluğa karıştı. Hüsrev hâlâ hareketsizce 
yatıyordu yerde. Siyah paltolu zat, adımlarını 
Hüsrev’e çevirdi. Yürüdü, yürüdü ve yanına gel-
di. Bastonunu tekrar kaldırdı. Baston havalan-
dığı boşluktan aşağıya inerken, Hüsrev kesik 
kesik hırıltılar içinde terlemeye başlamıştı. Bir 
rüyanın içerisinde miydi yoksa? Hırıltıları arttı, 
sözleri belirginleşti. 

- Ha… Hayır. Ben ölemem, ben ölemem! 
Baston hâlâ kuvvetli bir şekilde yere doğru 

hareket ediyordu. Hüsrev kımıldar gibi oldu. 

Baston, o muazzam kudretiyle yere inmek üze-
reydi henüz.

- O devasa balyoz beynime inerse, tüm var-
lığımı yutacak bir hiçlikte boğulacağım. Yalva-
rıyorum uzaklaş benden! 

Siyah eldivenli bir elin tuttuğu o bastonun 
yer ile kavuşmasına ramak kalmıştı. Kaşları ça-
tık olan bu efsunlu suret, bir şeyin habercisiydi, 
besbelli… Ama neyin? 

- Yapma! Ben ölemem! Yapma! 
Bastonun haşmetli bir darbeyle yere inmesi 

ile Hüsrev’in yattığı yerden sıçraması bir oldu:
- İmkân mefhumunun hudutlarına yapışık 

değil, ölemem ben!
Sonunda dirilmişti. İçine tarifsiz bir hüzün 

çöktü uyanır uyanmaz ve odadaki adamın var-
lığından habersiz, ellerini yüzüne kapayarak 
ağlamaya başladı. 

- Binlerce kez lanet olsun sana ölüm! Bir 
kere geleceksin diye, her gün azabını duymak-
tan yoruldum artık. Binlerce kez lanet olsun 
sana!

Kara elbiseli adam, ani bir hareketle saçla-
rından kavrayıp tuttu Hüsrev’in başını. Hüsrev 
iliklerinden içeride bir korku hâliyle sıçradı 
fakat bu el o kadar güçlüydü ki kımıldayamadı 
bile… Korku, dilini bağlamıştı sanki. Tir tir tit-
riyordu odanın orta yerinde.

Benim kavradığım başlardan, akıl bir kuş 
gibi uçup gider, dedi bu meçhul sesin sahibi. 
Hüsrev’in gözleri kaymaya başladı. Ölüm sar-
hoşluğuyla birkaç defa sarsıldı ve hareketsizce 
yığıldı. Kara elbiseli adam bastonunu havaya 
doğru kaldırdı. Baston yukarıya yükselirken 
an be an dehhameleşerek kudretli bir balyoza 
dönüşüyordu. Bu ürpertici zatın iki eli birden 
kavradı o devasa balyozu ve sonsuz bir hızla 
Hüsrev’in başına indirdi. 

Dili beyninden çekilmiş gibi sıçradı yatak-
ta Hüsrev. Gözlerini fal taşı gibi açıp haykı-
ra haykıra ağlamaya başladı. Elleriyle başını 
kavradı ve saçlarını yolarcasına çekiştirmeye 
başladı.

- Yeter artık, yeter! Ne zaman bitecek bu 
kâbuslar? Öylesine gerçek ki Allah’ım… Öy-
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lesine gerçek ki, hakikat algımı yitiriyorum. 
Her şeyi bir rüyacasına yaşıyorum. Ya beni 
içine alan şu kısacık put, an dediğimiz şey de 
bir rüya ise?

Elleriyle yatağı dövmeye başladı. “Çıldıra-
cağım, çıldıracağım!” Gecenin karanlığı her 
şeyi kadim bir mabet gibi gizliyordu. Sanki 
yüzyılları deviren saniyeler, durdurulmuştu 
efsunlu bir değnek ile. Karanlık, hiç bu ka-
dar siyah bir elbise giymemişti. Soğuklar hiç 
bu kadar ürpertmemişti bir canlıyı. Ve sessiz-
lik… Bir kıyım makinesi gibi parçalayıp atı-
yordu insan aklını. Kulaklarda muazzam bir 
gıcırtı vardı ve tüyleri ürperten bir his hâkim-
di insana. Titreyerek ayağa kalktı Hüsrev. Öyle 
böyle bir titremek miydi bu? Pencereyi kaldır-
dı ve buza kesmiş hava, yüzünü yalayıp geçti. 
Sandalyesini çekti altına. Gözlerini kapattı ve 
camın önünde soğukları karşılamaya başladı. 
Hissediyorum, dedi. 

- Hissetmek ne muazzam şey. Yaşadığımın 
farkına ancak bu seziş hâliyle varabiliyorum. 
Soğuklar yüzümü parçalayıp geçiyor ve ben acı 
duyuyorum. Bu acıyı duyabilmenin verdiği haz 
ise bambaşka. Hissetmek… En içinden en dı-
şına, en hiçinden en varına kadar hissetmek… 
İşte yaşamak! 

III
Yaşadığı yahut yaşadığını sandığı bu garip 

kâbusun etkisi geçinceye kadar camın önün-
de bekledi. Gözyaşları, yüzünde kurumuş ve 
adeta kemikleşmişti. Her yeri kaskatı olmuştu 
soğuktan ve bir müddet sonra dayanamayıp 
camı kapattı. Yeniden ayağa kalktı. Bu kasvet 
kusan odada daha fazla duramayacaktı. Göm-
leğini çıkardı dolaptan ve giyindi. Düğmele-
rini iliklerken yavaşladı ansızın. Uzun uzun 
düğmeleri ilikleyişini seyretti. Duraksadı ye-
niden.

- Seni kapalı tutan şey, senle bir düğmenin 
birbirine geçmesi… Farklı iki şeyin bir şeyi 
meydana getirmesi…

Aynanın önüne geçti. Uzun uzun kendine 
baktı. “Ya bir mikâp içinde saklı olan ruhu, ka-

palı tutan şey ne?” Bir ürperti sardı içini yine 
ve şakaklarından terler damlamaya başladı. 
Dizleri titriyordu yine. “Olamaz! Olamaz! Her 
cevabın çilesi, bu kadar zor olamaz!” Aynaya 
bakmaya devam ediyordu. Gözlerinde tekrar 
bir ıslaklık parladı. Arkasında bir kara çarşaf 
uçuştu ve hiddetle döndü arkasını Hüsrev. Diz-
leri üstüne çöktü ve elleriyle yere kapandı. Hay-
kıra haykıra:

- Verin bana! Verin bütün zamanı! O melu-
nu ellerimle parçalayacağım.

Bir kara çarşaf daha savruldu tepesinde. 
- Tüm ışıkları söndürün. Tüm sesleri, ses-

sizlik çukuruna atın! Ben bana biçilmiş hayatı 
yaşamayacağım! 

Fırladı ayağa. Çekmeceden ata yadigârı re-
volveri çıkardı. Alelacele bir mermi sürdü ve 
şakağına dayadı. 

- Duvarın arkasındaki pis mendebur! Sen 
o kovulmuş iblisten başkası olamazsın. Da-
marlarımda akan kanda, ciğerime nokta nokta 
saplanan kızgın milde, vücudumun her bir par-
çasında, her yerde ama her yerde senin gölgen 
dolaşıyor, biliyorum. Fakat ne yaparsan yap, 
ben senden daha varım! Bir akrep gibi zehrini 
akıttığın şu bedenimle dahi, senden daha va-
rım! Sana yenilmeyeceğim!

Pembeye çalan duvar, bu sözlerden sonra 
kırmızıya boyandı. Duvarın arkasındaki tıkır-
tılar kesildi. Odada yankılanan tek şey, nam-
lunun ucundaki dumandan yadigâr… Usulca, 
yüzüstü yere serildi. 

Evet. Ölüm, insanı çıldırtan bir sessizlikten 
başka bir şey olamazdı fakat intihar… İnsanın 
yalnızca kendini öldürmesi değildi. Kendisiyle 
birlikte kendisindekileri de öldürmesiydi. Ken-
disini yenebilmesiydi. Kâbustan korkan insan, 
ölümden nasıl korkmazdı ki? Oda derin bir 
sessizliğe bürünmüştü şimdi. Aynanın sağ kö-
şesindeki not ise hâlâ canlı idi:

Ölmemek için,
Yaşıyoruz.
Ölüyoruz,
Ölmemek için. ❰




