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K
oşuyorum. Sen karşı duvarın dibine çö-
melmiş beni izliyorsun. Ben koşuyorum
sen oturuyorsun. Oturuyorsun ve her

adımımda bakışların yere düşüyor. Üstüm kir
pas içinde. Babamın “Ben mi dedim git taş oca-
ğında çalış diye!” serzenişleri geliyor kulağıma.
“Ne yapayım baba, ekmek parası.” diyorum. Daha
hızlı koşmaya başlıyorum. Çocukken bayramda
aldığı ayakkabıların ucundan fırlıyor koca koca
ayaklarım. Sakalım çıkıyor, ellerimde nasırlar be-
liriveriyor. Sırtımdan çantam düşüyor. Yerde,
arasına reçel sürülmüş ekmek. Eğilip almak isti-
yorum, belimde kambur. Günler kısalıyor. Bir
yumak gibi sarılıveriyor birbirine. 

Bir bıraksalar top koşturacağım evimin bah-
çesinde. Koşamıyorum. Annem yemek pişirecek;
babam kulağı minarede, sala gözlüyor. “Birileri
ölmeli ki karnımız doysun.” diyor. “Bir çaresi ol-
malı.” diyorum. “Ölüm olmadan da soframızda
ekmek olmalı.” 

Nasıl desem; saçlarının uzun, parlak, dahası
gamzelerinin olduğu vakitlerdi. İnsanın gamzesi
kaybolur mu ki? Yere düşen yüzünden hatırlıyorum.
Oysa şimdi ben bir koşu bakkala gidip ciklet

alacak, balkonunuzun duvarına tırmanacaktım.
Kafamı yaracaktım sonra. Nezaket teyze adına
yakışır bir hareketle, çocuktur, deyip geçecekti.
Sen gülecektin, gamzelerin açacaktı. 

Koşamıyorum. Günler karman çorman oluyor.
Geceleri vardiyaya çıkıyorum. Gündüzleri de oya-
lanacak bir şeyler buluyorum işte. Hiç olmadı
bizim kısa bacak Recep’in kahvehanesine uğru-
yorum. Hatırladın değil mi? Hani orta birde
gelmişti sınıfımıza. Başlarda topallıyor diye biz
erkekler dalga geçmiştik. Sonrasında yaz tatilinde
tarlada ırgatlık yaparken ayağının birini patosa
kaptırdığını anlatıvermişti hocamız. Nasıl da utan-
mıştık, nasıl da kızmıştın bana. Bir hafta konuş-
mamış, okula giderken yolu uzatmıştın. O günlerde
başlamıştım işte koşmaya. Yolu değiştirdiğini an-
ladığımda sana yetişebilmek için sabahları daha
erken kalkıyor, anam daha reçeli ekmeğe sürmeden
çantama atıveriyordum. “Recep,” diyordum, “Bü-
yümüş de ev bark sahibi olmuş.” Bir de okumayı
yeni yeni söken oğlu var. Gündüzleri kahvehaneye
uğruyor bir iki çay içiyoruz karşılıklı. Sağ olsun
birinin parasını almıyor. Diğerinin yanına da ha-
nımının yaptığı poğaçalardan veriyor.
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Akşamüstü tren garına gidiyorum arada.
Günler bu sefer elektrik direklerinde asılı olan
teller gibi uzadıkça uzuyor. Yaz kış fark etmez.
Sanki zaman duruyor, gün geç batmakta inat
ediyor. Eh ne yalan söyleyeyim benim de işime
geliyor İşime geliyor derken yanlış anlama, işimi
seviyorum. Yerin bilmem kaç kat altına inerken
sanki geceyi deviriveriyorum sırt üstü. Yoksa
nasıl biter geceler. Bizim ekibin de işine geliyor.
Hele de patronun... Sen bilmezsin gece vardiyası
zordur. Adam bulamazsın öyle kolay kolay. Hele
bizim ekibin çoğu aile babası. Geceleri başını
yastığa koymak, evinde uyumak istiyor. Ben gibi
evliliği şeytana satmış beş altı delikanlı daha var.
Biz sürekli gece vardiyasında olduğumuz için
adamlar haftada iki üç gün de olsa evlerinde
uyuyabiliyor. 

Koşuyorum. Babam soğuk mermerleri okşuyor.
Bu kez mezar taşını değil, garın yolcu girişine
yaptırdıkları koca levhayı tutuyor elleri. Ellerini
gösteriyor babam, “Aman ha oğlum.” diyor, “Kalem
tutasın, olmayasın benim gibi.” Nasırlaşmış elleri
mermer tozundan sıyrılıveriyor iki dakikanın
içinde. Beyaz mermerden yapılmış, kenarında
kırmızı lale motifleri olan bir levhaydı iyi hatır-
lıyorum. Garın eski tenekeden yapma levhası
düşünce babamı aramışlar. “Sağlam bir şey olsun
usta, bunun yazı var kışı var, hırlısı var hırsızı
var.” demişler. Giriş kapısına, uzaktan bile görü-
necek şekilde yukarı astırmışlar. Malum devletin
malı, öyle kolay kolay atılmıyor diyerek babamın
eline bolca para sıkıştırıvermişler. O gün akşam
karnımı iyi bir doyurduğumu hatırlıyorum. Sanki
o gün kimse ölmemiş gibi… 

Tren garında bekleşen yolcuları görüyorum.
Bir de Hulusi Hoca’yı. Yani babanı. Baban ola-
mayacak kadar uzak insanı. Hatırlıyorum da
Hulusi Hoca sınıfa ilk girdiğinde kimseler fark
edememişti ardında duran küçük kızı. Bir tek
benim boyum yetiyordu bir devin ardında kaybolan
gözleri görmeye. Bir tek ben görüyordum baba-
sından gizli gizli azar yiyen küçük kızı. Sen su-
suyordun; ben, yıllardır bütün olup biteni, gözle-
rinden okuyordum. Bir keresinde gözlerinde; ak-
şam olup herkes evlerine çekildiğinde Hulusi
Hoca’nın içip içip anneni dövdüğünü görmüştüm.
Senin el kadar bedeninle annene siper olmaya
çalışışını. Okulda birileri görür diye sana vuramayıp

olanca hıncını evdeki eşyalardan çıkardığını da.
Geceleri korkudan uyuyamadığın için teneffüslerde
sıranda uyukladığını. İstisnasız her sabah ilk te-
neffüs kantinde simit sırasında bekler iken aslında
o simidi hiç yemediğini görmüştüm gözlerinde.
O zamanlar koşa koşa arka bahçeye gidip günler
boyunca yaralı bir sığırcık kuşunu beslediğinden
habersizdim tabi. Ve şimdi tüm o gözlerindeki
acının sebebi olan adamın karşısındayım. Duru-
yorum. Ayaklarım bir adım daha ileri gitmiyor.
Eğer giderse kollarımda karşımdaki adamın bo-
ğazına sarılacak biliyorum. Sakinim. Hulusi Hoca
gazetesinden başını kaldırıp göz ucuyla bana ba-
kıyor. Tanıdı mı dersin? Yıl sonu gösterisinin ol-
duğu gün onu öğretmenler odasına kilitleyenin
ben olduğumu. Tanısın ne olacak ki? O değil
miydi türlü bahaneler uydurup seni eve kapatan?
O gece olmazdı. Başka geceler neyse de o gece
evde olamazdın. O akşam Recep vardı yanımda,
o yardım etmişti bana. Herkes yavaş yavaş salona
geçerken öğretmenler odasına girip kapının
kolunu sökmüştük. Bir bahane ile Hulusi Hoca’yı
oraya getirtmiş, dahası içeri tıkmayı başarmıştık.
Aşağı inerken koridorların ışıklarını bir bir sön-
dürmüştüm; senin yüzünde açmıştı ışıklar. Elinden
tutup okula koşarken akşamın karanlığında göz-
lerindeki sığırcığı görmüştüm. Artık iyileşmişti,
uçabiliyordu. 

“Efendim?” diyor Hulusi Hoca. “Birine mi
benzettin evladım?” Yanında kocaman bir valiz
var. Kekeleyerek “Evet.” diyorum, “Yolculuk
nereye böyle?” “Almanya’ya.” diyor. Sanki bir
gece vakti ansızın annenle trene binip kaçtığınızı
bilmiyormuşum gibi. Bayağı kalacaksınız herhâlde
oralarda valize bakılırsa demeye varmadan kendi
anlatmaya başlıyor. “Emekli öğretmenim ben
evladım. Yıllarca gezdim durdum. Burası en
son görev yerimizdi. Uğurlu geldi burası bize.
On beş yıl sonra bir kızımız oldu. Hanımla
dedik ki burada kalalım. Gez dur peşimizde
çocuğu da sürüklemeyelim, burada büyüsün.
Nitekim öyle de oldu. Sonra…” “Sonra ne oldu?”
diyorum. Boğazımda bir yumru, yutkunamıyo-
rum. Gazeteyi önce ikiye, sonra dörde katlıyor.
Beşe, altıya... “Kaçtılar,” diyor. “Ana kız beni bı-
rakıp Almanya’ya kaçtılar yıllar evvel. Kızım on
sekizindeydi o zamanlar.” Gazeteyi iyice dürüyor.
“Ama şükür ki buldum onları. Gidip getireceğim
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inşallah. Haberlerini aldım bir tanıdıktan. Kızım
evlenmemiş. Daha anasını bırakamadı demek
ki. Alıp buraya getireceğim onları; yeniden bir
arada aile olacağız.” 

Hava kararıyor bir anda. Şimşekler çakmaya
başlıyor. Hulusi Hoca’nın ardında küçük bir kız
çocuğu sus işareti yapıyor bana. Koşuyorum.
Hulusi hoca ardımda kalıyor. Bir rüzgâr esmeye
başlıyor. Gece mi üşüten yoksa rüzgâr mı anla-
mıyorum. Adımlarımı sıklaştırıyorum. Garın gi-
rişindeki mermer levha düşüveriyor bir anda.
Başımı o yöne çeviriyorum, şimdi günler karman
çorman. Babamı arıyor gözlerim. Babam olsaydı
yenisini yapardı, diyorum. Sanki mezar taşını
daha geçen sene ellerimle ben yapmamışım gibi.
Koşuyorum. Recep, diyorum; o nerde? Buralarda
bir yerlerde olmalı evi. Zifiri karanlık evi yutuyor
sanki, bulamıyorum. Tek duyabildiğim rüzgârın
uğultusu. Mermere gölgeleri düşen yolcuların
sesleri nerede? Kulağım bu kez minareden salayı
değil tren düdüğünü arıyor. Ötsün ki geri getirsin
seni. 

Koşuyorum. Gece ip yumağı gibi sarmaş dolaş.
Bu kez çözemiyorum. Annem olsa idi kesin çö-
zerdi. Annem yok. Mermerler bayramlık ayak-
kabılarımı benden çalıyor da geri dönüp alamı-
yorum. Seni tutamıyorum. Babamı, annemi hatta
Hulusi Hoca’yı… Yol bitiyor, gece bitiyor, her
şey bitiyor ama sen bitmiyorsun. Bir gece ansızın
gidişini hatırlıyorum. Her pazar buluştuğumuz
bankın sol yanının boş olduğunu da. Sonra
saçlarını hatırlıyorum. Uzun değiller artık. Üstelik
gamzelerin de yok. Nerden mi biliyorum? Sen
karşı duvarın dibinde çömelmiş beni izliyorsun.
Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Sen ayaklarını
sürterek bana geliyorsun. Gün çoktan doğmuş,
kulağımda sala sesi. Annem ölmemiş. Babam
kırılan mermer levhanın aynısını yapmakla meşgul.
Recep’i işe giderken görüyorum. Evi oracıkta.
Bu kez reçelli ekmeğimi düşürmüyorum. Taş
ocağından içeri usul usul giriyorum. Ustabaşı
sesleniyor, “Evlat, hadi uyan mola bitti! Hem
gece vardiyasına kalıyorsun hem uyuyorsun, olmaz
ki böyle!”. Artık bunaltıcı düşlerden uyanıp
sabahın ilk ışıklarında kendimi dışarı atmak isti-
yorum. Saat tam altı. Vardiyanın bitmesine kırk
beş dakika var. Makinaların olduğu tarafa doğru
yollanıyorum. ❰

5

Ağustos 2018 Sayı: 7 Yıl: 1
TÜRK EDEBİYATI           DERGİSİ



G
ecenin koyu karanlığında, yalnızlığı göz-
lerinden okunan bir kadın yüzü seçiliyordu.
Bu yüz öyle kederli ve öyle mahzundu ki

onun gerçekten yalnız olduğunu anlardınız, bu
tuhaf âlemin ortasına düşmüş garip bir yansımaydı
sanki. Dudakları belli belirsiz aralanıyor, ne idüğü
belirsiz kelimeler fısıldıyordu. Aklını kaybetmiş
gibi bir hâli vardı. Elleri soğuktan titriyor, gözleri
on dakikadır aynı noktaya dikili idi; hafif fısıldayışları
korkunç çığlıklara dönüşüyordu. Sokaktan geçen
herhangi bir insanın bile bu uğursuz suratta oku-
yabileceği şeyler vardı. İhtimal, anlamaya dahi ça-
lışmadan geçerlerdi ya, o yine de orada öylece
kaskatı, umursamaz duruyordu.

Çığlıkları dinmişti nihayet. Sırtında bir batma
hissi vardı, çözemiyordu bir türlü. Korkunç bir
böcek sürüsü, sırtında bir aşağı bir yukarı gezi-
niyormuş gibi geliyordu ona. Umursamaz tavır-
larıysa yavaş yavaş yok oluyordu. Olmuyordu
işte. Karşıdan bir kedi geçti, yeşil gözlerini dikti
ona, rahatsızlık veriyordu üstelik; hem de kalkıp
gitmeyi aklından geçirebileceği kadar. Kadın, ke-
dinin bu şeytanca bakışlarından rahatsız, uyuşuk
bir biçimde kalkmaya davrandı. Aynı anda kedi,
oturduğu yerden kalktı ve sahilde gezintiye çıkmış
gibi keyifli, yürümeye başladı. Kadın kalkmaktan
vazgeçti, saatlerce bu ıssız bankta oturmaya devam
edebilirdi pekâlâ. Fakat keyfi kaçmıştı, zaten en

ufak bir keyif de duymuyordu ki. İçinden bu
uğursuz dünyaya, onu böylesi bir zavallıya dön-
üştüren dünyaya küfretti. Aslında ölmesi gerekirdi.
Onu hayata bağlayan hiçbir şey yoktu çünkü.
Hayatı, son seferini yapan bir otobüse benziyordu.
Gitmişti işte ve sabaha kadar aynı otobüsü bul-
manın imkânı yoktu.

Güneşi düşündü. Yüzyıllar sonra doğacak gibi
bir hâli vardı güneşin. Yüzünde korkunç bir kahkaha
ile hayal etti onu. Evet, artık ne o güneşi görüyor,
ne de güneş, onu görüyordu. Geceleri sevmişti
hep; fakat artık geceler de dayanılmaz yükler bıra-
kıyordu omuzlarına. Ne yapacağını bilmez bir
hâlde, öylece duruyordu yine. Düşünceler beynini
kemiriyordu. Öyle acı veriyorlardı ki üstelik biraz
evvel geçip giden o aptal ve düşüncesiz kedi ola-
bilmeyi diledi. O zaman sadece yiyeceğini düşünür,
sabahları çöplerden bir şeyler karıştırır, bazen
şansına iyi etler ya da fare bulur, akşamları da
hiçbir derdi olmadan yan gelip yatardı. Bir paçavraydı
sanki dünya; bütün acımasızlığını göstermiş, onu
sonsuz bir karanlığa tekmelemişti. Hiç kıpırdamadan
öylece durmaya devam etti. Bir şarkı mırıldandı.
Bu mırıltı da neyin nesiydi şimdi? “Sineklerin da-
yanılmaz vızıltılarını dahi bu sese yeğlerim.” dedi
iç sesi. Kulak asmadı hiçbir şeye, bulantının tarif
edilemez büyüsüne kapıldı, yersiz bir haz duydu
bu yaptığından. Fakat bir zaman sonra bu da geçip
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gitti hayatından, kendini eğlendirdiği çirkin ses
bile artık kısık ve hüzünlü bir hâl almıştı. Derin
bir tiksinti duydu. Bu sefer uğursuz bir kedi
karşısına dikilmeden kalkacaktı buradan. Bu dü-
şünceyle ayaklarına baktı, hazin bir uyuşukluk
içinde oynattı onları. İnanılmaz bir acı duydu
bundan. Saatlerdir aynı vaziyette tuttuğu ayakları
cansız birer et yığınına dönüşmüş gibiydi.

İşte son bir çaba! Kalktı. Şimdi ayakları gerçek
işlevlerini üstlenmişti. Kızıyormuş gibi baktı onlara,
sinirliydi. Karşıdan gelen adama baktı, sonra
yüzünü ekşiterek tekrar ayaklarına bakmaya başladı.
Adam, onu muhtemelen deli sanıyordu. Ansızın
bir fikir düştü hâlâ bir nebze olsun işleyen aklına.
Adam, onu deli sanıyordu demek. İşte o vakit,
tam bir deli olmaya karar verdi. Uykusuzluktan
yorgun düşmüş gözlerini fal taşı gibi açarak kendi
etrafında dönmeye başladı. Dönerken söyleyeceği
sihirli sözcükleri de seçmişti şimdiden: Oguto
Kuriyana. Hiçbir anlamı yoktu bu kelimelerin
fakat şimdi, şu ıssız gecede öyle çok şey ifade edi-
yorlardı ki, bir anlığına ansiklopedilere lâyık, ciddi
ve saygın kelimeler oluverdiler. Kadın bu kelimeleri
biteviye tekrarlıyordu; kalbine delice bir sevinç
kondu sonra, bir kelebek gibi narin ve uçucu bir
sevinçti bu. Döndü, döndü, döndü... Döndükçe
sessizleşti, hiçbir şey söylemez oldu. Midesi bula-
nıyor, kusmak istiyordu fakat deliliği elden bırak-
mamak konusunda öyle kararlıydı ki hiçbirini
umursamadı. Rüzgâr saçlarına karışıyor, eskiyen
çiçekli eteğini savuruyordu, dünya yavaş yavaş si-
linmeye başladı. Gördüğü ağaçlar, kendisine deli
sıfatını yakıştıran adam, bulutlar ve yıldızlar... Her
şey yok oluyordu. Gerçeklikten kopuyor, onu
deliliğe iten anlamsızlıktan daha derin bir anlam-
sızlık baş gösteriyordu şimdi. Büyük bir kopuş
anında olduğunu duyumsadı. Hayal ile gerçekliğin,
delilik ile normalliğin sınırında duruyordu. Hiçbir
şey düşünmüyor, durmaksızın dönüyor, dönüyor,
dönüyordu... Aniden kafasının içinde sesler yan-
kılanmaya başladı. Duyduğu sesler birbirine
karışıyor, karmaşık bir musiki oluşturuyorlardı.
Israrla iki kelimenin tekrarlandığını seziyordu.
Fakat neydi bu kelimeler? Öyle karmaşıktı ki çö-
zemiyordu. Nihayet bir kelime ilişti kulağına:
Oguto. Sihirli, saygın kelime! Dünya, gerçekliğine
kavuşmaya başladı. Kopuş uzun sürmüş, kadını
serseme çevirmişti. Hâlâ dönüyordu. Sonra yavaşladı,
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yavaşladı ve ikinci sihirli kelimeyi işitti kulakları:
Kuriyana. Oguto Kuriyana. Durdu. Midesi ilk
kez bu denli bulanıyordu. Dengesini sağlamakta
çektiği güçlük karşısında adamın yüzü oldukça
kederli bir ifade almıştı. Aynı adam biraz önce
keyfinden sigara tüttürmüyor muydu? Ne tuhaftı
şu insanlar! Yeniden bir et yığınına dönüşmüş
olan ayağı hiçbir işe yaramıyor, dengesini sağlaya-
mıyordu. Yere düştü. Adam temkinli adımlarla
kadına yaklaştı. Yüzünde ağlamaklı bir ifade vardı.
İnce siyah kaşları çatıktı, gözlerinde bir hüzün
parıltısı görülüyordu. Oldukça yumuşak bir sesle
“Oguto Kuriyana” diyordu. “Anlamı nedir?”

Kadının hâlâ midesi bulanıyordu. Adamın
hüzünlü gözleri gözlerine değince ağlamaya
başladı. “Deli değilim ben!” diye haykırdı sonra.
Buraya kadardı. Güneşi düşledi, yüzünde korkunç
bir kahkahanın izleri dolaşıyordu. Karşısında
duran adamın gözlerinden sessiz sessiz yaşlar
akıyor,  az evvel gördüğü hüzün parıltısıysa hiç
yok olmuyordu. “Oguto Kuriyana?” dedi adam
titrek bir sesle. Kadın bilmediğini söyledi. “Onlar
benim deliliğimin ürünüdür, benim güzel ve
itibar edilesi kelimelerim. Deliliğimin bir manası
yok. İşte bu kelimeler de böyledir, bunu sormayın
bana, onlarda hiçbir mana bulamazsınız.”

Adamın kıvırcık saçları rüzgârda uçuşuyor ve
dudakları acı bir tebessümle kıvrılıyordu. Sakin
bir sesle sordu: “Sizi bu denli üzen nedir?” Sonra
sorduğundan utanır gibi, başını öne eğerek dü-
şüncelere daldı. Artık gözleri kadının karanlıkta
kaybolan kahverengi gözleriyle buluşmuyordu. 

Hâlâ midesi bulanan kadın, düştüğü yerden
yavaşça doğruldu. Gözlerindeki yaşlar kurumuş
ve içini sonsuz bir öfke kaplamıştı. Karşısında
duran bu zarif ve iyi giyimli adam kendisi için
mi ağlıyordu? Son bir defa, adamın gözlerinin ta
içine baktı. Uzun siyah kirpiklerinin kıvrımlarında
incecik yaşlar seçiliyordu. Gözlerini bir kitap
gibi okudu kadın, geldiğinden beri orada duran
hüzün parıltısının ne anlama geldiğini biliyordu
artık. Acımaydı bu. Gözlerini adamın gözlerinden
çekti. Bu acıyan yüze bir daha asla bakamazdı.
“Deliyim ben, delinin tekiyim!” diye bağırdı
yüzüne bakmadan. Kendini bir böcek gibi hisse-
diyordu; iri, siyah ve tiksinti uyandıran bir hamam
böceği gibi. Adamın ayakları altında eziliyordu
şimdi, kocaman parlak ayakkabının ucunda bir

hamam böceği başı! Öyle tiksiniyordu ki ken-

dinden, hiçbir söz söylemeden koşmaya başladı.

Rüzgâr saçlarını savuruyor, koştukça duyduğu

acıyı bastırabilirmiş gibi, dermansız, daha da

hızlı koşmaya başlıyordu. Sonra birdenbire her

yerde o adam belirdi, kafasını nereye çevirse o

acıyan bakışları görüyordu. Koşmayı bıraktı,

olduğu yerde durdu, dizlerinin üzerine çöktü.

Çaresizdi, gördüğü bu kötü düşten uyanamıyordu

bir türlü. Her yerde o adamın suratı vardı; gök-

yüzünde, ağaçlarda, dizlerini acıtan bu soğuk

kaldırımda bile aynı suratı görüyordu. Acıyan

gözlerin içine baktı korkusuzca, ta derinlerde

kötü bir kahkahanın var olduğunu duyumsadı.

Bu bakışlar, kadını öyle bir ıstırapla boğuyordu

ki artık hiçbirine bakamaz oldu.

Gördüğü bu korkunç rüyadan uyanmak için

çırpındı, korkudan titreyerek gözlerini kapadı. Yok,

olmadı hiçbir şey, boşunaydı bu çaba. Adam hâlâ

delici bakışlarını kadının üzerinde tutuyordu.

Kadın, gerçekten delirmişti. Oguto Kuriyana.

Ölmesi gerekirdi. Yaşamak için hiçbir sebebi

yoktu çünkü. Ağır hareketlerle diz çöktüğü yerden

kalktı. Başı dönüyor, gözleri bu acıyan bakışların

dehlizlerinde kayboluyordu. Son yürüyüş. Kadın;

kaldırımdan indi, yolun ortasına kadar yürüdü,

sonra bıraktı yürümeyi. Bekledi. Yol şu an boştu

belki ama elbet bir tekerlek gelip onun iri ve

siyah başını ezecekti.

Adam, bulunduğu yerden kadına bakıyordu.

Kadın, çok uzaktaki bir siluet gibiydi şimdi.

Gecenin boğucu karanlığında, yol ortasında bekleyen

belli belirsiz bir siluet. Uzakta, bir arabanın sarı

ışıkları göründü. Adam, koşmaya başladı. Gözleri

yaşlarla doluyor ve dünyanın acımasız yumruklarını

göğsünde hissediyordu. Gözlerini uzaktaki siluete

sabitledi, gittikçe hızlanıyor, kalbinde derin bir

sancı duyarak koşuyordu. Rüzgâr, kıvırcık siyah

saçlarını gecenin karanlığına karıştırıyor, gözlerindeki

yaşlarsa dinmeksizin akıyordu. O sırada siluetin

yere düştüğünü gördü. Şu koca dünyada bir tek o

ve sarı ışıklar arasında eriyip giden o korkunç

siluet kalmıştı. Dünya durdu. Adam yere çöktü,

dizleri kaldırımın soğuk taşlarına değiyordu. Hay-

kırdı. Midesi bulanıyordu. Sarı ışıklar arasındaki

ölünün silueti gözlerinin önünden gitmiyordu.

Oguto Kuriyana. Ne tuhaftı şu insanlar! ❰
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İ
nsanoğlunun içine doğduğu yaşam ve ölüm
yüzyıllardır insanlığı ilgilendiren en önemli
konulardan biri olmuştur. Yaşamın sonlanması

anlamına gelen ölümün birçok çeşidi vardır. İntihar
da bunlardan biridir. Bütün kültürlerde var olmuş
intihar, farklı şekillerde ve farklı düşünce tarzlarıyla
karşımıza çıkar. Birçok yaklaşımla kendini gösteren
bu olgu, beraberinde başta psikoloji olmak üzere
sosyoloji ve felsefe gibi disiplinlere de konu
olmuştur. Bu konu “bilim açısından çözümlenmemiş
bir sorun” olarak karşımızda durur. 

Sözlük anlamıyla intihar “kendini öldürmek”
demektir. Toplumsal açıdan ise kimi zaman kor-
kaklık, kaçıklık ve delilik olarak tarif olunmuştur.
İntihar aslında yaşam ile ölümün korku zemini
üzerinde verdiği bir yarıştır. Hayat ile ölüm
arasında gidip gelen kişi,  korkusunun asıl kay-
nağının ölümden ağır basan yaşam olduğunu
bize ispatlar. Freud’a göre intihar, egonun süper
egodan intikam almasıdır. Bu durumu, kişinin
içindeki (içselleştirdiği) bir nesneyi ya da kişiyi
öldürme arzusunu simgeleyen bir edim olarak
kavramlaştırmıştır. Bu denklemde kişi kendi ben-
liğine sevilen bir nesneyi katar, onu kendi benli-

ğinin içine alır. Ancak bir yandan da ona karşı
ikircikli duygular beslemeyi ihmal etmez. Ne za-
man ki içe alınan nesne(kişi)nin nefret edilecek
yönleri galip gelir, o zaman ölümü bu nesneden
kurtulmak için bir çözüm olarak görülür.1

Bu durumu duygulara ve hislere dayandırdı-
ğımızda ise kişinin bedensel acısının ruhsal acısına
karşı mağlup olduğunu görürüz. Maddi dünya
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KAPIYI ARALIK BIRAKAN BİR MÜNTEHİR
Yelda Nur ÖZER / makale

BEŞİR FUAT, DAMARLARINA UYUŞTURUCU ENJEKTE EDEREK ARZUSUNUN
KAYNAĞINA ULAŞMIŞ, EYLEMLE BİRLİKTE HİSSETTİKLERİNİ KALEME ALMIŞ
VE AYNI ZAMANDA İSTEDİĞİ İLMİ FENNİ HİZMETİ YAPMIŞTIR.

“ Ve insan içinde  
Bir kafesle yaşar

Bunun için intihar
Parçasıdır hayatın”

Metin Altıok

❱ Beşir Fuad



“dışarı” ile ilgilenenler için büyük öneme sahipken
“içeri” ile uğraşanlar için bunun pek bir kıymeti
harbiyesi yoktur.

Tek tanrılı dinlerde ıstırap, hayatın asıl amacı
olarak algılanır; kişi, bu amaç doğrultusunda
özündeki benliğine kavuşur. Istırabın fert iradesi
ile yok olması ise cezalandırılması gereken bir
suç olarak görülür. Bu bağlamda Müslüman Türk
toplumunda da intihar, haram ve yasak olarak
kabul edilir. Durkheim’in öne sürdüğü dört intihar
tipi vardır: bencil intihar, anomik intihar, diğerkâm
intihar ve kaderci intihar.2 Bu tiplerin çoğu kendini
edebiyat ve sanat toplulukları içerisinde var et-
mektedir. Bunun sebebi, ilgi alanlarının üzerlerinde
bıraktığı zihinsel karmaşa, hayatın buna uyum-
suzluğu ve intiharın aynı zamanda savaşmaya
iten bir başkaldırı olmasıdır. “Yaratma gücü
dorukta olan sanatçının ‘şimdi’yi aşan bir algı
boyutu vardır. Çünkü sanatçılar çok daha derin
bir algı yeteneğine sahip olduklarından, insanlığın
ortak kaderini etkileyecek olumsuzlukların tam
da kırılma noktalarına yakın mesafeden şahitlik
ederler. Bu şahitlik, sanatçıları püskürtülmesi zor
bir algı bombardımanına maruz bırakır.”3

Türk edebiyatı için intihar vazgeçilmez bir
konu kaynağı olmuştur fakat yazarlar ve şairler
bu kavramı eserlerinin konusu olarak bırakmamış
aynı zamanda sorgulamış ve bazıları eylem olarak
hayata geçirmiştir. Tanzimat’tan beri devam eden
siyasi ve kültürel değişim, aydınları bunalıma
sokmuştur. Bu dönemde bir dönüm noktası
olarak kabul edebileceğimiz en sarsıcı vaka
şüphesiz Beşir Fuat’ın intiharı olur. Ailevi sorunları
ve delirme fobisi onu bu noktaya getiren en
önemli nedenlerdir. Onu bir dönüm noktası
yapan ise kendinden sonra camiada görülen
intihar olaylarının artması ve bizatihi kendine
özgü intihar şeklidir. Beşir Fuat, damarlarına
uyuşturucu enjekte ederek arzusunun kaynağına
ulaşmış, eylemle birlikte hissettiklerini kaleme
almış ve aynı zamanda istediği ilmî, fennî hizmeti
yapmıştır. Fuat, intihar eylemine başladıktan
sonra ancak şunları yazabilmiştir:

“Kâğıt dahi kanla mülemma… İntiharımı da
fenne tatbik edeceğim; şiryanlardan birinin geçtiği
mahalde cildin altına klorit kokain şırınga edip bu-
ranın hissini iptal ettikten sonra orasını yarıp şiryanı
keserek seyelan-ı dem tevlidiyle terk-i hayat edeceğim.

Ameliyatımı icra ettim. Hiçbir ağrı duymadım.
Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım…”4

Böylece Beşir Fuat intiharını tecrübeye dön-
üştürmüş ve bir bakıma korku dolu, gizemli bir
kapıyı ardında aralık bırakmıştır.

BEŞİR FUAD Kİ

Ey köksüz görk 

Öksüz görkem

Ey yani 

Beşir Fuad

Kendinin vampiri

Pirim benim

Başım gözüm üstüne

(Eşik dergisinde 1993 yılında Metin Akbaş
tarafından kaleme alınmıştır. Akbaş da Beşir
Fuat gibi bunalımdan ve yaşadığı yenilmişlik
duygusu ile intihar etmiştir. Akbaş, müntehir
edebiyatçı ve şairlere özel ilgisi ile bilinmiştir.) 

Şairler çoğunlukta olmak üzere edebiyatçılarda
görülen bu intiharın temel sebepleri; yaşam ile
uyumu yakalayamamak, yalnızlığın sözcüklerle
giderilememesi, ailevi sorunlar, gözden düşmek,
aşk, sıla özlemi, yenilgi duygusu, narsistlik, şairsel
duyarlılık, derinlik ve intihar olgusunun ‘onurlu
bir davranış’, soylu ve kahramanca bir kavram
olarak algılanışıdır. 

“İyi insan, talihsizlikleri tahammül edilemeyecek
kadar büyüdüğünde hayatı terk eder; kötü insan
da ziyadesiyle müreffeh ve muzaffer anında.”

İsimleri ve intihar nedenleri farklı olsa da ka-
derleri aynı noktada birleşen edebiyatçılarımız ise
Yedikuleli Faizi, Emir Çelebi, Beşir Fuat, Sadullah
Rahmi, Galib Efendi, Halil Nihat Boztepe, Rabia
Bayraktar, Güngör Rona, Can İren, Turgut Günay,
Celal Sılay, İlhami Çiçek, Kenan Özcan, Nilgün
Marmara, Kaan İnce, Metin Akbaş, Soysal Ekinci,
Nazir Akalın, Metin Kaçan, Ayşe Altan, Rasih
Güran, Hüseyin Alacatlı, Şevket Aykut intiharla
hayatlarını noktalayan isimlerdendir. 

1 Cemile Sümeyra, Kendi Kalemini Kıranlar, Şule Yayınları,
2018, s.19.

2 Cemile Sümeyra, age, s.20.
3 Adem E. Yılmaz, “Gözbebeğinin Boşluğa Devrildiği An”
4 Cemile Sümeyra, Kendi Kalemini Kıranlar, Şule Yayınları,

2018, s.65.
5 Schopenhauer, Hayatın Anlamı, Say Yayınları, 2017, s.80. ❰
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EFSUNKÂR
Ömer ÜZÜMCÜ / şiir

Direnmenin acısı mumla birlikte karışıyor sesim, avlusuna.
Yaşama sevinci akıllı bir göçmen 
kime yanaşacağını bilir iştahlı bir sevecenlikle.
Buzulların parsı iken, kimi merdümgiriz edip
endişelerin frengisiyle, düş yiyen karabatak.

Taşra sanrılarıyla, çaput bağladım narın irkilen turuncusuna
dipdiri döküldü tanelerim 
evet, onsuzda uyuttum göğsümde saçlarını.
Çağlayanla beni
çünkü ağzımın simsiyah iniltilerinde
burgusudur göğüs etimin. ❰
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UD
Ahmet Alparslan AKTAŞ / şiir

uzak bir ud: sessiz.
umarsız bakışlar ince telli
tınlatıyor ışıksız dehlizleri
do re mi mi.

uzak bir ud: hissiz.
nerede o eski besteleri
çalıyor, bir dost kinsiz.
sol la si si.

uzak bir ud: eksiksiz.
nota nota kesilmeli
kilitler: kûn sesli.
mi si mi si. ❰



S
ınırlar, pasaport, vize işlemleri, bürokra-
si… Bütün bunlar gerekli midir? Bir insanın
başka bir ülkeyi keşfedebilmesi için aşması

gereken barikatların önemi nedir? Dünya vatan-
daşlığı sadece bir ütopya mıdır yoksa böyle bir
anın gelmesi muhtemel midir? Bütün bu sorular
kafamı sürekli meşgul ederken gerçekliğin eziciliği
karşısında daima yenileceğimi sanırdım. Ta ki
Gürcistan’a giriş yapabilmek için sadece kimliğin
yeterli olduğunu öğrenene kadar... Sürekli bir
bahane üreterek pasaport yenilemeyi erteliyordum.
Pasaportumun süresi bitmişti ve yenisini almak
için yeterli vaktim yoktu. Yeni yaşımı bambaşka
bir yerde tek başıma karşılamak istiyordum. Ba-
tum’a pasaportsuz girilme şansını öğrendiğimden
beri ise içim içime sığmıyordu. Kararımı verdim:
Trabzon üzerinden Batum’a ulaşacaktım ve yeni
yaşımı tek başıma Batum’da karşılayacaktım.

Uçağım Trabzon’a indiğinde heyecanıma
sanki bütün Karadeniz eşlik ediyordu. Kendimi
otogara attım ve ilk otobüsle çok da makul bir
fiyata başka bir kültürün yolunu tuttum. Kula-
ğımda sevdiğim müzikler, pencereden izlediğim
coşkulu deniz ve yeşillikler içinde Batum’a yol
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HUDUTSUZ BİR TUTKU
Merve KÖKEN / gezi

ÇETİN KIŞ ŞARTLARINA UYUM SAĞLAMAK İÇİN YAPILMIŞ ESKİ TAŞ BİNALARLA
MODERN AVRUPA MİMARİSİNİN İÇ İÇE GEÇTİĞİ BATUM SOKAKLARINI
ARŞINLIYORUM. ÖZELLİKLE SAAT KULESİNE HAYRANLIKLA BAKARKEN
ZAMANIN BENİM SAATİMİ ÇALDIĞINI FARK EDİYORUM.



alıyordum. Tek başıma seyahat ederken en çok
sevdiğim şeyi yapıyordum: Düşünüyordum.
Uzun uzun kendimi, yaşamımı, çevremi, dünyayı
kafamda ölçüp tartmaya çalışıyordum. Bu kadar
farklı şehir ve bu kadar çok insan ve onların ha-
yatları... Bütün seyahatlerimde yalnız seyahat
etmeyi tercih etmemin sebebi belki de budur,
bilemiyorum. O sıra canımı sıkan odak noktam
olan üzüntülerin insana özgü olduğunu daha
kolay idrak etmemi sağlar bu. Çünkü yeryüzünde
ne kadar insan var ise o kadar da insana özgü
durum olduğunun farkına varırım. Yolculuğum
da bu gibi düşüncelerle sürerken 2.5 saat son-
rasında Sarp sınırına kolaylıkla ulaşıyorum.
Bugün benim doğum günüm ve yeni yaşımı
farklı bir ülkede karşılamak için can atıyorum.
Sınırdan yürüyerek geçiyorum ve görevlilere iyi
günler diledikten sonra ise Batum’dayım. Yürü-

yerek sınır geçmenin enteresan bir his olduğunu
söyleyebilirim. İnsanlığı ayıran çizgilerin ne
kadar basit olduğunun en büyük kanıtı adeta
bu eylem. Sınırda bekleyen minibüslerden birine
biniyorum ve on beş dakika sonra merkezdeyim.
Ortodoks mimarisinin şehri sarıp sarmaladığı
Batum sokaklarını arşınlayarak otelimin bulun-
duğu Piazza Meydanı’na ulaşıyorum. Burayı
gördükten sonra kendimi Gürcistan’da değil de
Avrupa’nın en merkezî başkentlerinden birinde
hissediyorum. Çetin kış şartlarına uyum sağlamak
için yapılmış eski taş binalarla modern Avrupa
mimarisinin iç içe geçtiği Batum sokaklarını
arşınlıyorum. Özellikle saat kulesine hayranlıkla
bakarken zamanın benim saatimi çaldığını fark
ediyorum. “Madem doğum günüm, bu güzel
meydanda bir mum üfleyerek yeni yaşım için
dileğimi dilemeliyim.” diye düşünüyorum. Bazı
konularda oldukça gelenekçi olduğumu söylemek
zorundayım. Doğum günü kavramına sıradan
bir anlam yükleyemiyorum. O gün bütünüyle
bana ait olduğu için o günü hakkıyla teslim
etmek zorunda hissediyorum kendimi. Güzel
dilekler sunulduğunda mutluluktan uçuyorum
adeta. Güneş etrafında dönüşümüzün bir nişanesi
olan doğum günlerimizde tüm kötülükleri geride
bıraktığımızı umuyorum. Bu umutla bir dilim
pastanın üzerine kondurduğum mum aracılığıyla
tüm eski yaşlarıma el sallıyorum. İyi ki bu
dünyaya getirildiğimi, iyi ki beni ben yapan
tutkulara sahip olduğumu düşünüyorum. Bu
tutkuların en güzeli, beni ülkemden uzakta bir
keşifle sarmalıyor şimdi. Piazza Meydanı’nın
keyfini çıkardıktan sonra Tanrı’nın Annesi Ka-
tedrali’nin ve Ermeni Kilisesi’nin görselliğinde
kendimi kaybediyorum bir süre. Ancak görülecek
alan çok, vakit az olduğu için bu tempoyla ken-
dimi Batum sahiline atıyorum. Tertemiz bir
deniz karşılıyor beni. Bir de halk plajının tadını
çıkaran insanlar... Plajın bir tarafından akordeon
sesleri yükseliyor ve bu sesler eşliğinde dans
eden gençlerin neşesi kulağıma çalınıyor. Bir
tarafta ise Dünya Kupası maçlarını takip eden
fanatiklerin heyecanını hissediyorum. Bir tarafta
güneşin batışını izlemeye gelenler, bir tarafta
ise kavuşmaları mahşere kalmış Ali ve Nino...
Bütün bu kalabalığın birbiriyle uyumundan
doğan Batum sahilinde oldukça uzun bir süre
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vakit geçiriyorum. Ali ve Nino’nun anlık ka-
vuşmaları ve sonrasında ayrılıklarına şahitlik
ederken gökyüzünü kızıla boyayan güneşin ba-
tışını izliyorum. Bu anlar benim açımdan oldukça
eşsiz sayılabilecek nitelikte. Yolculuğumun
başında aklıma çalınan düşünceleri gözden ge-
çirme şansına, güneşi batırırken de sahip olu-
yorum. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa
insana özgü tüm hisler de aynı ölçüde. Aşk da
insanı insan yapan en önemli unsur. Aşkta ka-
vuşmak da bir yastıkta kocamak da var, ayrılık
da… Fakat şairin dediği gibi “Ayrılık da sevdaya
dâhil.” Aynı ölümsüz âşıklar Ali ve Nino gibi...
Güzel gün batımını Attila İlhan’ın dizeleriyle
yaşarken gözlerim Ali ve Nino heykeline takılıyor,
ve ben yeni yaşım için bir dilek daha diliyorum.

Batum’da en çok dikkatimi çeken şeylerden
biri de bol yeşilli parkları oluyor. Özellikle
kocaman beyaz çiçeklerin ağaçlar arasından gü-
lümsediği manolyalar beni tüm şehirde kucaklıyor.
Ancak Batum’un parklarındaki ağaçlarla yetin-
meyerek gezimin ertesi günü kendimi Batum
Botanik Bahçesi’ne atıyorum. Çok cüzi bir
miktarla şehir merkezinden bindiğim minibüsle
cennetin yeryüzündeki yansımalarından birindeyim
artık. İrili ufaklı yüzlerce ağaç, neşeyle şarkılar
söyleyen kuşlar, masmavi bir deniz manzarası ve
genzinize kadar sizi mest eden bir koku... Keli-
melerle ne kadar tasvir etmeye çalışsam az, bir o
kadar da ruha huzur veren bir ortam Batum Bo-
tanik Bahçesi... Bu huzurlu ortamda doğayla iç
içe yaptığım yürüyüşün tadını damağımda bıra-
kırken bir banka uzanıyor ve anı zihnimde ölüm-
süzleştirmeye çalışıyorum. O an zaman duruyor
ve doğayla bir bütün hâlinde ruhum sonsuzluğa
karışıyor. Nefes aldığıma, bu anı yaşayabildiğime,
bu andan keyif alacak fırsatları yakalamama ve
hayata teşekkürlerimi sunarken bir kez daha iyi
ki doğdum diyorum. 

Her ne kadar zamanı durdurmak istesem de,
zamanın izafi bir kavram olduğunu düşünsem
de gerçekliğin eziciliği bir kez daha karşıma
çıkıyor ve gitme vakti yaklaşıyor. Tekrar karşılaşmak
umuduyla son kez şehri turlayarak Batum’a veda
ediyorum. Geldiğim gibi yürüyerek sınırdan
geçiyor ve ülkeme ulaşıyorum. Her ne kadar
güzel bir gezi geçirmiş olsam da güzel ülkemize
dönmüş olmak bana güven veriyor. ❰
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O
mzundaki kazmayı yanına bıraktı. Kola
şişesindeki ılımış suyu ağzına dikip bir
iki yudum aldı ve yere tükürdü. Kapağını

kapamadan yanındaki çocuğa uzattı. Alnından
süzülen teri koluna sildi. Eğilip paçalarına yapışmış
ot kılçıklarını bir iki tokatla yere süpürdü ve
tozlu çoraplarını üzerine geçirdi.

Yerden kazmayı aldı. Gevşemiş sapını sıkılaş-
tırdı. Yamuk sapın ortasından kavrayıp tepesine
kaldırdı. Var gücüyle önündeki tümseği dövmeye
başladı. Kazmanın tümseğe inmesiyle etrafa
küçük taşlar sıçradı ve küme küme kızıl toz ha-
valandı. Güneşlenen kertenkele, börtü böcek ne
varsa sağa sola kaçıştı. Kazmayı durmadan vurdu.
Vurdukça toprak yumuşadı ve kızıl toz çoğaldı.
Yumuşayan toprağı kürekle yan tarafa yığdı. Kaz-
mayı tekrar tepesine kaldırıp vurmaya başladı.
Vurdukça toprak yumuşadı, çöktü ve tümsek
yerle birleşti.  Siyah fırça gibi saçlarını yakan
güneşe ve genzine kaçan toza aldırmadan yorulana
kadar kazmaya devam etti. 

Biraz sonra nefes nefese kazmayı toprak yığı-
nının yanına bıraktı. Az ötedeki uyuz badem
ağacının gölgesine sığınmış çocuğun yanına gitti.

Çöküp ılık sudan ağzını çalkadı. Sırtüstü uzandı
ve gözlerini yumdu.

❈

Çocuk çeyrek saattir yanına uzanmış adama
kayıtsızca yakaladığı karıncaları dövüştürüyor ve
hangisinin galip geleceğini heyecanla bekliyordu. 

Gözlerini aralayıp maviye bürünmüş göğe
baktı. Doğruldu. Dudaklarına bir sigara iliştirip
yaktı. Bir iki fırt çekip başını geriye attı. Badem
ağacından süzülen gün ışığına baktı. Ağaçtan
havalanan serçelerin kanat şakırtılarını dinledi.
Boynunda gezen böceği yoklayıp savurdu ve
toprak birikmiş tırnaklarıyla kaşındı. Dudağındaki
sigaradan son bir nefes çekip kalktı.

❈

Sapı toza bulanmış kazmayı kavradı. Tepesine
doğru kaldırdı. Vurmaya başladı. Vurdukça toprak
yumuşadı ve çöktü. Küreği aldı. Kızıl toprağı üst
üste yığdı. Diz boyuna kadar indi.  Vücudundan
süzülen ılık ter gömleğini ıslattı. Kızıl toz havalanıp
gömleğinde çamurlaştı. Çıkardı, bir sigara daha
yaktı. Oturmadı. Kazmayı yine kavradı. Tepesine
doğru kaldırdı. Vurdu. Vurdukça toprak yumuşadı
ve çöktü. Bel hizasına kadar indi. Yavaş yavaş te-
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pesinden inip yüzüne dönen güneşe baktı. Ağ-
zındaki kızıl tozu tükürdü. Elini gözlerine siper
edip çocuğa seslendi.

❈

Su şişesini ağzına dikip tükürdü. Sonra saç-
larını, ensesini ve kızıla dönmüş gömleğini ısladı.
Çocuk karşısına oturmuş bunalmış gözlerle ba-
kıyordu. Şişeyi kapayıp öteye fırlattı. Gömleğinin
üst düğmesini açtı, oturdu ve dizine yaslandı.
Tarumar olmuş yuvalarından kaçışan karıncalara,
bir topak topraktan diğerine geçen kırkayaklara,
ikiye ayrılmış yassı solucanlara baktı. Hapşırır
gibi oldu. Gıdıklanan burnunu sağa sola gerdi.
Yüzünü güneşe çevirip gözlerini açabildiğince
bakmaya kalmadan iki defa hapşırıp gerindi.
Yanan ciğerlerini şişirdi ve doğruldu. Kazmayı
kavradı, tepesine doğru kaldırdı. Var gücüyle
vurmaya başladı. Vurdukça kızıl toz havalandı
ve toprak yumuşadı. Yumuşadıkça çöktü ve göğ-
süne kadar indi. Kazmayı son vuruşunda çürük
bir tahtayı delip geçti.

❈

Kürekle tahtaların üzerinden yavaşça toprağı
atmaya başladı. Ani bir rüzgâr kurumuş otları
önüne katarak yuvarlana yuvarlana geçti. Boy-
nundan sırtına bir serinlik yürüdü. Toprağı attıktan
sonra durdu. Gevşemiş kemerini sıktı. Sarkık
gömleğini pantolonun içine sokuşturdu. Paçalarını
ve kollarını silkeledi. Uca doğru dikkatlice ilişti.
Eğilip en uçtaki tahtayı kaldırdı. Sonra diğerini,
sonra kazmanın kırdığını derken dördüncü tah-
tanın kalkmasıyla yüzü kıbleye dönük, yarısı top-
rağa gömük bir iskelet belirdi. Elindeki tahtayı
bırakıp düşünen, seven, inanan, şiir yazan ve
nağmeler söyleyen insandan kalan artığa baktı. 

❈

Yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Toprağa gömük
kafatasını kaldırdı. İçine biriken toprağı yere süzdü.
Bir mağaranın girişi gibi oyulmuş göz çukurlarına,
laçkalaşmış iri dişlere ve içe göçmüş çeneye baktı.
Fikir üreten, ihtişamlı gelecekler tahayyül eden,
savaş çıkaran ve her şeye hükmetmek isteyen men-
banın kabuğunu çevirip güneşe tuttu. Gölgede
kalan kafatasının içerisindeki kırıntılara baktı ve
kızıl toprak yığının üzerine yavaşça bıraktı.

❈

Tepesindeki şaşkın çocuğa çuvalı getirmesini
söyledi. Kol, bacak, kalça, kaburga, baldır, ayak…

Ve bulabildiği bütün parmak kemiklerini çıkardı.
Çuval gelince kenarlarından katladı. Önce iri
bacak, kalça, kol, kaburga kemiklerini; sonra
küçük omur, el, parmak kemiklerini koydu. En
son kafatasını koydu ve çuvalı bağladı. 

❈

İki üç ok atımlık mesafeden sonra asfalt yola
çıktılar. Çocuk cebine doldurduğu son çakıl taş-
larını da serçelere atınca yolun kenarlarındaki
meşrubat tenekelerini tekmeleyerek ilerleyen
adamı takip etti.

Az zamanda iki katlı taş eve vardılar. Merdiven
basamaklarına oturmuş beyaz tülbentli, yetmiş
yaşlarında bir kadın onları karşıladı. Çocuk, gü-
neşten kaçıp hemen gölgeye ilişti ve yaşlı kadının
ayaklarının dibine çömeldi. Adamsa gölgeye va-
rınca çuvalı yavaşça bırakıp yapış yapış sırtıyla
taş duvara yaslandı. Yaşlı kadın geçmişin tortu-
larının olduğu çuvala baktı. Derin bir nefes aldı
ve gözlerinden iki damla yaş süzüldü. ❰
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B
akır sakallı adam, saatini çıkarıp masanın
üzerine koydu. Zamanın dışına çıkmış
gibiydi şimdi. Masmavi gözlerinin altına

sinen simsiyah bulutlar, besbelli uykusuz geçen
birkaç gecenin yadigârıydı. Meçhul bir rüyaya
dalar gibi yavaşça kapadı gözlerini. Açtı geri.
Taze bir nefes çekti kurumuş ciğerlerinin ta içine
kadar ve neden sonra ateş gibi yanan gözlerini
bir daha kapadı. Daha sağlam bir kapayıştı bu
seferki. Bütün varoluş esaslarıyla düşünmeye baş-
ladı. Düşünüyor olduğu her hâlinden belliydi.
Gözleri kapalı olmasına rağmen alnının titreyen
çizgilerinden belliydi. Çatık kaşlarından, dudak-
larının tedirgin kıpırdayışından ve yumruk biçimini
almış kocaman ellerinden belliydi. Boynuna dö-
külen küçük ter damlaları, kafasından geçen
şiddetli düşüncelerin dışarı taşan akisleriydi.
Apaçık belliydi.

İlhamını kaybettiğinden beri, kalbine hiçbir
ışık düşmemişti. Çok şiirler yazdığı kurşun kalemi,
masadaki beyaz kâğıtların üstüne bir ölü gibi
düşmüş, kımıldamadan yatıyordu. Oysa bir hafta
öncesine kadar ona şiirler yazdıran, uçurum
bakışlı bir kız vardı. Bugün yarı yorgun atan

kalbi, o vakit ondan aldığı kuvvetle gümbür güm-
bür çarpardı. Böyle karanlıklara batmış da değildi.
Önceden türlü türlü ışıklar yanardı içinde. Hisleri
bir deniz gibi kabarıp taşar, kalemi bir an bile
hareketsiz kalmazdı.

Bakır sakallı adam, uçurum bakışlı kızı okulun
kütüphanesinde görmüştü ilk defa. Kucağında
birkaç kitap ve edebiyat dergileri vardı. O sabah
yağmur, yatağından taşmış bir dere gibi mukavimdi.
Ağaçların kahverengi dallarına, yapıların duvar-
larına, bakır oluklu, silindir çatılarına ve gözünün
kestiği her yere bütün kuvvetiyle saldırıyordu.
Uçurum bakışlı kız, yıldırım gibi dalmıştı kü-
tüphaneye. Bir yandan ıslanmış sosyalist saçlarını
düzeltiyor, bir yandan da tuttuğu dergileri eliyle
göğsüne bastırarak düşmelerine mani olmaya ça-
balıyordu. Fakat nafile. Dergiler ve iki kitap, peş
peşe düştü yere. 

Bakır sakallı adam, içeri girdiğinden beri sos-
yalist saçlı kızın sıcacık yüzüne bakıyordu. Sonuna
kadar açılmış pencerelerden bir ağustos sabahına
bakar gibi… Bazen bir yabancıya görür görmez
ısınır ya insan… Güya kaybettiği bir şeyi onda
bulduğunu hisseder ya… İşte tam da öyle bir şey
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olmuştu. Bir anda ateşten bir nefes dolmuştu
hançeresinden içeri. Fırladı oturduğu yerden.
Fırsatıydı şimdi. Uçurum bakışlı kızdan önce
atıldı yere düşen dergilere. Topladı hepsini. Mon-
tunun koluyla parlak kapağını sildi en üstekinin.
Sonra hiçbir şey söylemeden uzattı. Uçurum
bakışlı kız, teşekkür eden mahiyette bir gülüm-
seyişle aldı uzatılanları. Fakat o da hiçbir şey
söylemedi. Bazı zamanlar sessizlik, en heyecanlı
nutuklardan bile daha tesirli, daha anlamlı ve
kıymetli olur. O anlardan biriydi.

Bakır sakallı adam, sonraki günlerde de belki
görürüm gayesiyle her sabah uğradı kütüphaneye.
Fakat uçurum bakışlı kız başka bir okuldandı.
Buraya yalnızca cumartesi sabahları geliyordu.
Üst kattaki salona çıkıp en arkada bulunan boş
bir masaya geçiyor; öğleye kadar hiç kalkmadan
bir şeyler okuyor, bazense sadece yazıyordu. 

O sıralar haftadan haftaya çıkan bir edebiyat
dergisi vardı. Furya gibi kütüphanedeki herkesin
elindeydi. Uçurum bakışlı kız da okuyordu.  Ona
hep uzaktan, uzaklardan bakıyordu bakır sakallı
adam.  Ama görüyordu okuduklarını. Hatta ka-
fasının içinden geçenleri bile. Yanına gidip ko-
nuşmaya yoktu cesareti. Üzerine doğru gelecek
muhtemel bakışlarından bile kalabalıklara sakla-
nıyordu.  Bazen çok kıymet verdiğimiz şeylere,
bırakın bir başkasını, kendi gözlerimizin bile
değmesine tahammül edemeyiz. Haklıydı belki
bu sebeple.

Düşündü uzun uzun. En münasibi, ona takip
ettiği edebiyat dergileri vesilesiyle yaklaşmaktı.
Hislerini, en azından şiir biçiminde de olsa okut-
malıydı. Kalbinden taşanları bilsin istiyordu. Ne
var ki lüzumundan fazla mahcup ve çekingendi.
Bundandır müstear bir isimle yazmaya mecbur
hissediyordu. Aslında gerçek ismiyle de yazsa
uçurum bakışlı kızın onu tanıması kabil değildi.
Her gün binlerce insan kaderinin birleştiği ve
binlercesinin ayrıldığı dünya şanosunda, bir vakit
önce, bir tesadüf onlar da karşılaşmış ama tanış-
mamışlardı.

Uçurum bakışlı kız, kimin yazdığı meçhul
olsa bile şiirde bahsedilenin kendisi olduğunu
mutlaka anlayacaktı. Çünkü daha önce hiçbir
şairin, hiçbir kadında tesadüf edip yazmadığı,
kimseye benzemeyen taraflar vardı onda. Şayet
okursa her mısrada, yalnız kendinde ya da kendi

gibi pek az kişide var olan müstesna bir vasfı
keşfedecek ve anlayacaktı… 

Salıydı. Bakır sakallı adam, onun bugün gel-
meyeceğini bildiği hâlde gitti kütüphaneye. Ko-
ridoru ve girişteki turnikeleri geçtikten sonra
birinci kata çıktı. Ne şans! İçerde oturulacak her
yer dolu olmasına rağmen sadece uçurum bakışlı
kızın cumartesi günleri oturduğu masa boştu.
Hemen geçti oraya. Bütün duvarlara, tavana ve
bilhassa bu masaya onun nefesi sinmişti âdeta.
Garip bir duygu gelip yerleşti yüreğine. O yoktu
ama onunla beraber gibiydi. Uçurum bakışlı kız,
o anda bütün salonu yokluğuyla dolduruyordu.

Bakır sakallı adam,  hislerini ifade etmek için
bir şiir yazmak arzusundaydı. Bugün dersten
çıkıp kütüphaneye gelmesi biraz da bundan
sebepti. Hatırladı. Sırt çantasından birkaç kâğıt
ve kalem çıkardı. Masmavi gözlerinin her çizgi-
sinde hüzne, mutluluğa ve umuda dair birtakım
ışıklar yanıp sönüyordu. Kalbi neyi ilham ediyorsa,
yani yüreğinden o anda neler geçiyorsa olduğu
gibi yazmalıydı. Başladı: 

Ey, sen ki kılıçtan da keskin bakışlarıyla

Kalbimi harap edip başımı döndüren kız!

Som ateş gözlerinin müthiş nakışlarıyla

Düşüyorsun aklıma her gece yıldız yıldız.

Seni ilk gördüğümden beri kütüphanede

Göğsümün ta içinde sanki bir dağ yanıyor.

Silinip gitti her şey, şu an aklımda sade

Saçların var ki bayrak gibi dalgalanıyor.

…
O gün handiyse iki saat kadar kaldı kütüpha-

nede. Yaklaşık üç sayfa hacminde, açık mektup
niteliği taşıyan uzun bir şiir yazmıştı. Saatine
baktı; akrep, dördü kovalıyordu. Kampüsün
içindeki PTT şubesi kapanmadan önce zarfa
koyduğu şiiri, derginin yazı işlerine göndermeliydi.
Davrandı…

Günler yaprak yaprak düşüyordu takvimden.
Derginin yeni sayısı haftadan haftaya cumartesi
günleri yayımlanıyordu. Bakır sakallı adamın şiiri
de bulunuyordu bu haftaki sayıda. Görünce tuhaf
bir duyguyla doldu içi. Her ne kadar ruhunun
bir lahza coşmasıyla oturup şiir yazmış ve ya-
yımlansın diye dergiye göndermiş olsa da sonra-
sında pişmanlığa çalan birtakım şeyler hissetmeye
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başlamıştı. Neşre değer görmezler diye güvenip
rahatlatıyordu kendini. Fakat şiiri dergideydi işte.
Bakır sakallı adam mahlasıyla yazmıştı. Ama
yine de “Bir tanıyan, bir bilen çıkar mı, çıkar da
uçurum bakışlı kızın kulağına değer mi?” diye
lüzumsuz endişeler hücum ediyordu aklına. Hâl-
buki yazdıklarında ne bir kabahat ne bir aşırılık
vardı.

Derginin yayımlandığı gün, düşünceli adım-
larla girdi kütüphaneye. O daha koridoru geçip
üst kata çıkmamıştı ki uçurum bakışlı kız da
girdi kapıdan. Bakır sakallı adam, mühim bir
şey düşünenlere mahsus bir yavaşlıkla, başını
eğmiş, ağır ağır yürüyordu. Uçurum bakışlı kız,
gelip geçti yanından. Birkaç adım ilerisindeydi
şimdi. Bir lahza kaldırdı başını. Gördü onu.
Tanıdı. Çünkü hiç kimsenin saçları, onunkiler
gibi bir nehir saffetiyle dökülmüyordu omzundan
aşağı… Ve kimsenin endamı, onunki kadar he-
yecan verici bir görüntü oluşturmuyordu. Dün-
yanın en muhteşem tablosunu izler gibi, büyü-
lenmiş gözlerle seyrediyordu merdivenlerden
çıkışını.  Yine her zamanki gibi üst kata çıkacak
ve salonun en arka bölümünde bir masaya geçip
oturacaktı. Öyle de yaptı.

Uçurum bakışlı kız, raftan bir kitap aldı. Sonra
birkaç ince dergi çıkardı çantasından. İştahla
okumaya başladı. Bakır sakallı adam da biraz
ileride, onun oturduğu yeri gören bir masaya
geçti. Öylesine eline aldığı eski bir tarih kitabının
saman sarısı sayfalarında dolaşmaya başladı. Bir
taraftan da gözü sürekli uçurum bakışlıdaydı.
“Acaba derginin bu haftaki sayısını almış mıdır,
ona yazılan şiiri okumuş mudur?” diye düşünüp
duruyordu. Neden sonra duman gibi dağıldı
bütün uyuşukluğu. Bir cesaret peyda oldu. Çünkü
şu an ne okuduğunu inanılmaz merak ediyordu.
Bu kuvvetli merak duygusu, onu harekete geçmeye
sevk eden bir tetikleme enerjisi yaratıyordu.
Kalktı yerinden. Raflara baka baka geçerek usulca
yaklaştı yanına. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi.
Çünkü o esnada uçurum bakışlı kızın, dikkat
taşan bir nazarla yazdığı şiiri okuduğunu gördü.
Evet dergiyi almıştı, hatta şu an okuyordu; hem
de o şiirin bulunduğu sayfadaydı. Bakır sakallı
adam, kalbinin bir kompaktör marifetiyle ezildiğini,
sıkıştığını hissetti. Sanki bütün damarları uzayıp
kısalıyor, düğümleniyor gibiydi. Tahammül ede-

medi daha fazla. Damla damla ter akıyordu boy-
nundan aşağı. Uçurum bakışlıya fark ettirmeden
yanından kaçar gibi geçti, indi aşağı. Çıktı kü-
tüphaneden.

Bir süre sonra kendine geldi. Aşırı bir heyecan
kalmamıştı içinde. Alışmıştı artık. Sonraki haf-
talarda da yazmaya devam etti. Mahlası kütüp-
hanedekilerin dilindeydi. Ün bulmuştu “bakır
sakallı adam” ismi. Yazacakları heyecanla bekle-
niyordu. Hatta uçurum bakışlı kız da bir gün
biriyle “bakır sakallı adam” şiirleri üzerine konu-
şuyordu. Bu şiirlerde anlatılan kızın, kendisi ol-
duğunu düşündüğünü söylüyordu. Çünkü bakır
sakallı adam, her hafta şiirini yazmadan önce
uçurum bakışlıyı bir psikolog gibi gözlemliyor,
her hareketini aklında tutuyor ve ona münasip
şeyler yazıyordu. O sebeple uçurum bakışlı, büs-
bütün anlamıştı şiirlerin kendisi için yazıldığını. 

Bakır sakallı adam, duymuştu onun bu ko-
nuşmalarını. Uçurum bakışlının, yazdığı şiirlerden
etkilenmiş olması, üstelik şiirlerde tarif edilen
kişinin kendisi olduğunu fark etmesi, kalbini
büsbütün mesut ediyordu. Kıvanmıştı. Neşeli bir
bayram meydanı gibiydi içi. Fakat hâlâ, hakiki
kimliğini açıklayamamıştı. Karşısına geçip, bir
düş kadar güzel gözlerinin içine dalmayı ve
ondan hoşlandığını bağıra bağıra haykırmayı is-
tiyordu. Ama ne zaman?

Son haftasıydı okulun. Her sene olduğu gibi
festival düzenlenmişti.  Bakır sakallı adam, hiç
istememesine rağmen arkadaşlarının ısrarıyla -
biraz da finallerden sonra kafa dağıtmak için-
oradaydı. İstemiyordu çünkü nice zamandır, de-
vamlı uçurum bakışlı kızı düşünüyor, boş vakit-
lerinde ise tamamen ona şiirler yazmakla uğraşı-
yordu. Yazmak dışındaki bütün hadiseler, onun
nazarında bayağı ve bunaltıcı birer eylem olmaktan
ibaretti. 

Festival için tertip edilen konser, okulun
içindeki büyük statta yapılıyordu. Her sene
yalnızca okulun öğrencilerine iştirak imkânı sağ-
lanıyordu. Fakat bu yıl dışarıdan gelenlerin katı-
lımına da müsaade edilmişti. Başka bir okulda
okumasına rağmen bu sayede, uçurum bakışlı
kız da gelmişti konsere. Stattaydı. Yalnız çok
uzaktan bakınca görülebilen kocaman bir tablonun
içinde, bakır sakallı adamla beraberdiler şimdi.
Aynı anda, aynı şarkının melodileri düşüyordu
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kulaklarına fakat haberleri yoktu bu durumdan
ve birbirlerinden. 

Konser ve diğer faaliyetler geceye kadar sürdü.
Saat hayli geç olmuştu. Eve dönecek aracı bu-
lunmayanlar ve okula yakın oturmayanların çoğu
terk etmişti alanı. Kalanlarınsa bir kısmı kendini
çimlere bırakmış uzanıyor, bir kısmı ise cam şi-
şelerden bira çekmeye devam ediyordu. Aslında
yasak olmasına rağmen sırt çantasına doldurduğu
içkileri alana getirip satanlar vardı. Hatta o kadar
çoklardı ki, bütün okulu sarhoş etmeye yetecek
kadar alkol mevcuttu içerde.

Bakır sakallı adam, içinde bulunduğu ortamdan
iyice bunalmıştı. Arkadaşları da zaten artık
kalması için ısrarcı değillerdi. Çünkü bütün
akşam boyunca bir defa bile gülmemiş, mutlu
olduğuna dair tek bir işaret vermemişti. Bu haliyle
yanındakilerin de keyfini kaçırıyor, hatta onları
rahatsız ediyordu. Müsaade istedi. Kalktı yanla-
rından. 

Çıkmak için tel örgülü kapıya yaklaşırken
stadın çimlerine uzanmış uçurum bakışlı kızı
gördü. Kalbinin diğer yarısı, sanki öylece yere
düşmüş yatıyordu… Yalnızdı. Peki ama niye hâlâ
gitmemişti? Buraya kiminle gelmişti? Acaba
sarhoş muydu? Nasıl dönecekti? Bir aracı var
mıydı? Bildiğine göre yoktu. Çünkü kütüphaneden
çıktıktan sonra birkaç defa takip etmiş ve metroya
bindiğini görmüştü. 

Biraz afalladıktan sonra, kapıdan dönüp stadın
tribün kısmına çıktı. Şimdi yukarıdan seyrediyordu
uçurum bakışlıyı. Birer ikişer gitmeye devam
ediyordu insanlar. Saat on ikiyi geçmiş, bire
doğru hızla ilerliyordu. Bu saatten sonra, arabası
yoksa bir vasıta bulması imkânsızdı. 

Bakır sakallı adam, büyük bir cesaret hissedi-
yordu içinde. Belki de damarlarında gezinen al-
kolün tesiriyle kurtulmuştu mahcubiyetinden.
Düşündü ve kendini ikna etti. Hemen kalkıp
uçurum bakışlı kızın yanına gidecek, dergideki
şiirlerden bahsedecek ve kendisine olan hislerini
bir tamam açıkça ifade edecekti. Bu niyetteydi.
Fakat o daha yerinden kalkmamıştı ki doğruldu
uçurum bakışlı kız. Telefonla konuşmaya başladı.
Bakır sakallı adam, o hareketsiz yatarken büyük
bir cesaret toplamıştı içinde. Ama o birden kı-
mıldayıp kalkınca bütün kararlılığı, bir anda bal-
yozla vurulmuş gibi dağıldı. Yanına gitmek için

yeniden cesaretini toplamalıydı. Biraz daha bek-
lemenin münasip olacağına karar verdi. 

Bir süre sonra, stadın tel örgülü demir kapısından
gözlüklü, saçları omuzlarında, iri yapılı, genç bir
adam girdi. Hızlı adımlarla gelip oturdu uçurum
bakışlının yanına. Demek yalnız gelmemişti.
Demek bununla beraberdi. Yahut bu adam, onu
götürmek için gelen birisiydi. Fakat kimdi bu?
Abisi, babası olacak yaşta değildi. Bakır sakallı
adam, tuhaf duygularla ve bakışlarına çöken derin
bir düşünceyle seyrediyordu olup biteni.

Etrafı ağır bir içki kokusu sarmış, müzik ke-
silmişti. Gitmeyip kalanların bir kısmı kendi ar-
kadaş grubuyla şarkılar söyleyip şakalaşıyor, bir
kısmı hareketsiz çimlerde uzanıyor, bir kısmı da
çılgınlar gibi öpüşüyorlardı. İri yarı, uzun saçlı
adam, uçurum bakışlı kızla iyiden iyiye yakınlaştı.
Laubalice şakalaşıp gülüşüyorlardı. Neden sonra
onlar da diğerlerine uyup sessizce öpüşmeye baş-
ladılar.

Bakır sakallı adam, müthiş bir kederle bakıyordu
onlara. O anda kalbinin içinde büyük bir deprem
hissetti. Bir insanı insan eden, içinde var olan ne
varsa, gördüklerinin tesiriyle tamamı yıkılmıştı.
Dünyanın en büyük yapıları, dinamitle patlatılmış
gibi üstüne çökse böylesine bir ezilme hissi yaşa-
yamazdı. Ağlamak istedi, ağlayamadı.

Meğer haftalardır uğruna şiirler yazdığı, bütün
varlığıyla kendini ona ait hissettiği uçurum bakışlı
kız, bir başkasıyla berabermiş. Meğer kalbinin
diğer yarısı çoktan çürüyüp düşmüş. Meğer insan
müthiş bir kahırla, bir anda bin yıl yaşamış gibi
yorgun düşebilirmiş. Meğer hiçbir şeyin farkında
olmamak, bilmeden yaşamak hakiki saadetin ta
kendisiymiş.

Neden sonra kendine geldi. Namlusundan
fırlamış bir kurşun gibi çıktı stattan, sonra okuldan
ve daldığı hayaller girdabından… O günden beri
bir daha hiçbir şey yazamadı.

İşte şimdi kapkaranlık bir odanın içinde,
saatini yani zamanı çıkarıp masanın üzerine koy-
muş öylece düşünüyordu. Yüzünün bütün hatlarına
yayılan korkunç yıkım, onu bambaşka birine çe-
virmişti. Masmavi gözlerinin diplerine kadar
sinen keder, damla damla akıyordu yanaklarına.
Belki bir zaman sonra bu keder tamamen kuruyup
bitecekti. Belki yeniden sevdalanacaktı. Belki ye-
niden kalem oynatacaktı. Belki… ❰
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-I-

“Savaşta son ölen ilk ölenden daha aptal olurdu!”

17
. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bir

sömürge devleti kimliğine sahip
olan Fransa; dünyanın dört bir ya-

nında işgal ettiği topraklara hükmederek İn-
giltere’den sonra tarihin ikinci büyük emper-
yalist devletini kurdu. Ardından iki büyük
dünya savaşında da ulusal çıkarları nedeniyle
yer aldı. Ne büyük tezattır ki 1789’da halk ih-
tilalinin yaşandığı bu topraklar, aynı zamanda
hürriyet, adalet milliyetçilik, ilericilik, demokrasi
ve eşitlik gibi fikirlerin de filizlendiği -günü-
müze ulaşanlar da dâhil- birçok ulusun deği-
şimini tetikleyen zincirin başlangıç noktası
oldu. 2017 Fransız yapımı olan Orada Görüşürüz

filmi, işte bütün bu çelişkileri geçmişinde ba-
rındıran, kibrin aynalarından beslenen ve
gerçek yüzünü maskelerin arkasında gizleyen
karanlık sisteme göndermeler yapan hikâyesi
ile bir kibrit çakıyor.

Filmin senaristi ve yönetmeni Albert Dupontel,
aynı zamanda filmde yardımcı oyuncu olarak da
rol alıyor.  Pierre Lemaitre’in aynı adlı 600
sayfalık romanından1 medyalar arası2 bir üslupla
sinema diline aktarılan filmin başrolünü, genç
kuşak oyunculardan Nahuel Perez Biscayart üst-
lenmiş. Biscayart, konuşamayan ve savaşta aldığı
iyileşmesi mümkün olmayan yaralarını metaforik
maskelerle saklamaya çalışan ressam Edward ro-
lünde, ulusal değerleri metalaştıran Fransız bur-
juvazisinin -savaş fırsatçılarının- maskelerini de
düşürmeye çalışan biri olarak izleyicinin karşısına
çıkıyor.
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KÖTÜLÜĞÜN MASKESİNİ DÜŞÜREN BİR FİLM
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-II-

“Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan,  

bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için 

dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.” 

Emma Goldman

Film, aralarında ressam Edward ile muhasebeci

Albert’in de bulunduğu siperdeki askerlerin te-

dirgin bekleyişi ile açılıyor. Tarih 9 Kasım 1918;

Almanya ile yapılan ateşkesin, tarafları henüz

bir barışa götürmediği muğlâk bir zaman. Kür-

süsünde, masasında ya da sarayında savaş çığırt-

kanlığı yapan insanların gözünde sadece sıradan

bir piyon olarak görülen askerlerin yüzündeki

ölüm korkusunu ve gelecek endişesini hissediyoruz

bu sahnede. Filmde de romanda olduğu gibi Al-

bert’in perspektifinden aktarılır hikâye. Biz de

Albert’in anlattığı ve savaşın ciddi yüzünü çizdiği

resimlerle yumuşatmaya çalışan Edward’ın muh-

teşem mavi gözlerinden baktığı dünyanın peşine

takılırız film boyunca. Savaşta aynı cephede

savaşan bu iki insanın dostluğunu pekiştirecek

an ise Yüzbaşı Pardelle’nin ateşkese rağmen Al-

manların safına kasıtlı olarak keşif devriyesini

göndermesi ve 113. Tepe’de savaşı yeniden alev-

lendirmesi ile başlıyor. İzleyici,  sinema dilinde

benzerini çok sık görmeyeceği iris geçişi3 ile

açılan bu sahnede, Albert’in ölü bir atın bede-

nindeki havayla ciğerlerini doldurmasına ve kum-

ların arasından uzanan bir elin- Edvard’ın arka-

daşını kurtarmaya çalışan elinin- ne kadar hayat

verici olduğuna şahit oluyor. O sırada Edward’ın

aldığı ağır yara sonucu yüzünün bir bölümünü

kaybetmesiyle birbiri için hayatlarını tehlikeye

atan bu iki dostun şahsında, onlarla duygudaşlı-

ğımız başlıyor. Filmin bundan sonraki kısmında

ise sıkça karşımıza çıkan aynalar ve maskeler,

üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken temel

göstergeler ol arak yer alıyor.  

-III-

“Gördüğümüz tüm yüzeyler içinde en az 

tanıdığımız kendi yüzümüzdür.”

Sabine Melchoir-Bonnet

Aynanın özünde daima bir çelişki vardır. Tan-

rısallığın saf imgesini sunan aynalar, aynı zamanda

şeytanın suç ortaklığını da yapar. Ayna, bazıları

için bakanın kendini gördüğü bir araç olarak

kabul edilebilirken bazıları için ise bir yansımadan

daha fazlasıdır. Tüm bu tezatların içinde harikulade

zenginlikler barındıran bir nesne olarak karşımıza

çıkar aynalar. Taklit eder, büyüler, gizler ve imgeler

sunar. Hem tam hem de eksik bir şekilde özgün-
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lüğe göndermeler yapar. Bize görüntümüzün
kaba bir ambalajını sunar, ışığı toplar ve bizi öz-
nelerden dışsallaşmış nesnelere çevirir.

Gerçekliği zapt eden aynalar, kibirli ruhumuzu
besleyen, gördüklerimizin perspektifini değiştirerek
algımızı çarpıtan nesnelerdir. Mitolojideki Nar-
kissos’un sudaki yansımasına âşık olup açlıktan
ölümüne neden olması gibi bizi büyüler. Aynalar
her yerdedir. Bize gösterdiği gerçeğin kendisi
değil, tam aksimiz olan suretimizdir.4 Dürüstü,
ikiyüzlüsü, ahlaksızı, aydını ya da muhafazakârı
fark etmez, insanoğlu kendini aynalarda seyret-
mekten vazgeçemez. Aynalar arasında insanın
kendi öz benliği bile maskeli bir muammaya dö-
nüşüverir. İşte bu aynaları kıran maskelerimizi
yüzümüzden sıyırıp gerçeklerle yüzleştiren bir
film Orada Görüşürüz.

Film, birçok noktasında, sinemanın çerçeve
alanı içinde yeni bir çerçeve yaratan aynalarla
yansıtıyor görüntüleri bize. Olayları bakmadığımız
bir perspektiften sunarak, imgelerle sık sık
şaşırtıyor izleyiciyi. Yani hem bir taraf hem de
yargıç olarak buluyoruz kendimizi filmi izlerken.
Yüzünün bir yarısını kaybeden ve yalnızca kendi
olmak isteyen bir insanın yanında, taktığı maskelere
dönüşen ve aramızda dolaşan insanların aynalarla
bağını keşfediyor, gözümüzle gördüklerimizin
mi, yoksa bize yansıyanların mı daha gerçek
olduğu konusunda şüphelerimizin arttığını his-
sediyoruz. 

-IV-

‘’Bu maskenin altında bir yüz var, ancak benim değil. 

Ne altındaki kaslardan daha ‘ben’dir o yüz ne de 

altındaki kemiklerden. 

Bu maskenin altında etten daha fazlası var. 

Bu maskenin altında bir f ikir var! 

Ve f ikirler kurşun geçirmez.’’ 5

V ForVendetta

Filmin görsel imge olarak kullanılan unsurla-
rından biri de Edward’ın kendi için hazırladığı
maskeler. Konuşamadığı için hislerine, anlata-
madığı için düşüncelerine tercüman olan yan
anlamlı nesneler ve kodlar olarak karşımıza
çıkıyor maskeler. Gülmek, ağlamak, kibir, sanata
bakış, bireysellik, feminite, düşler ve değişimi

çağrıştırıyor maskelerle Edward karakteri. Kaf-
kavari bir şekilde tavus kuşuna dönüşümünü ta-
mamlıyor. Hristiyan inancında ölümü ve dirilişi
temsil eder tavus kuşu. Aynı zamanda onun gü-
zelliği pek çok efsanede, güzellik dâhil hiçbir
şeyin çok ciddiye alınmaması gerektiğini ve asıl
olanın yürek güzelliği olduğunu ifade eder ezoterik
bir biçimde. Filmde Edward’ın dönmüşümü de
görkemli mavi maskesini tamamlamasının ar-
dından artık bütün anlamlarıyla gerçekleşecek-
tir.

Cécile Kretschmar tarafından tasarlanan, film
için yeniden düzenlenen maskelerle film, “Dadaist”6

bakış açısına uygun olarak hem eleştirel hem de
tiyatral bir anlatım biçimi yakalıyor. Ayrıca film,
maskeler kanalıyla Dada sanat akımının en bilinen
isimlerinden biri olan “anti sanat” ve “hazır nesne”
kavramlarını ilk kullanan sanatçı Marcel Dusc-
hamp’a (1887-1968) ve filmde kullanılan afişlerle
grafik sanatın öncüsü Henri de Toulouse-Laut-
rec’a(1864-1901) da bir saygı duruşunda bulu-
nuyor.

Sıradan, çirkin ve pahalı olanın başarı kabul
edildiği, popüler kültürün dayattığı sanat anlayışını
da kullanarak savaşı fırsata çeviren vurguncuları,
savaşın hatırasını, milli değerleri metalaştırmaya
çalışan sahtekârı, intikam almak adına dolandır-
maya başlayan Edward’a bu eyleminde, bir savaş
yetimi olan Louise ve savaştan sonra onu terk
etmeyen dostu Albert yardım eder. Bu amaçla
hazırlanan kataloglardaki resimlere yükledikleri
mesajlar da yan anlam içeren unsurlar olarak
filmde yerini alıyor: Savaşmaya!, Minnettar Ulus,
Savaşta Neşe!, Ölmekten Duyulan Gurur, Her
Şey İçin Teşekkürler, Yetimler Fedakârlığı Dü-
şünüyor. Özellikle Fransızlar için anlamlı bir
gün olan Bastille Günü’nde7 hayali satışlarla ka-
zandıkları paraları Edward’ın narsist bir aslan
maskesine dönüştürmesi; hem ulusal değerlerin
sorgulanması hem de politik imgelemenin gös-
tergesi olması açısından önemli bir an olarak iz-
leyiciyi etkiliyor. Artık aynadaki ters yansımasına
dönüşen, yaşadığı dönüşümün yarattığı acıyı be-
denini uyuşturarak dahi dindiremeyen Edward’ın
uğruna savaştığı değerlerin yıkılışını ve asla ba-
rışamadığı babasına dönüşümünü izlerken; hi-
kâyenin yalnızca sanat ya da millî değerlerden
ibaret olmadığını da anlıyoruz. Aslında baba ve
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oğul, bir ayna yansıması kadar benziyor birbirine.
Sağ ya da sol, ne kadar farklı görünse de aynanın
düz perspektifinde aslında aynıdır, hayatın dört
boyutlu gerçekliği.

-V-

“ …bir gazeteden rastgele kelimler kesin, yavaşça 

karıştırın, seçtiğiniz kelimeleri tek tek çıkarın ve 

torbadan çıkardığınız sırayla özenle kâğıda yazın, 

işte o şiir size benzeyecektir.”

Tristan Tzara

Bir sinema filmi olarak klasik anlatı dili, akıcı
kurgusu, kamera geçişlerindeki ustalıkları ve
sürpriz sonuyla bizi büyülemeyi başaran bir yapım
Orada Görüşürüz. Saf iyilik ve saf kötülüğün ol-
madığı gerçek dünyayı aynaları da kullanarak
perdeye yansıtan filmi, oyunculuğunu büyük mavi
gözleri ile “sessizce” sunan Nahuel Perez Bisca-
yart’ın performansı ve taktığı dışavurumcu mas-
keleri bir hayli zenginleştiriyor. Değerlerimizi
çıkarlarına alet ederek kazanca dönüştürenlerin

deşifresi, sanata ve savaşa dair eleştirisi, kötülüğün

kılıktan kılığa giren maskelerini düşürmesiyle;

tüm bunların da ötesinde, barındırdığı baba, oğul

ve Tanrı yansıması olan insan ruhunun özüne

dair bizde uyandırdıklarıyla Orada Görüşürüz,

izlenmesi gereken önemli yapıtlar arasında yerini

çoktan aldı bile. 

1 Au revoir là-haut, Le Livre de Poche (2013).
2 Resim, yazı, müzik ve film gibi farklı ifade biçimi olan iletişim

araçlarının birbiri ile iç içe geçecek şekilde kullanılmasıdır.
3 İris geçişi: Siyah bir ekran içinde küçük bir daire içinde f ilmin

sahnesi belirir, bu daire genişleyerek ekranın tamamını kaplar ve

film başlamış olur. Dairenin merkezinde sahnenin en önemli öğesi

-genellikle bir insan yüzüdür-vardır.
4 Melchior-Bonnet, Sabine, Aynanın Tarihi, Ankara,2007: Dost,

S:101-234.
5 V ForVendetta: 2005, Yönetmen: James McTeigue.
6 1. Dünya Savaşı yıllarında, dönemin yıkıcı koşullarına, barbarlığa

ve burjuva sanat görüşlerine tepki olarak doğmuş kültür ve

sanat akımıdır.(KILIÇ, 2008)
7 Fransız Devrimi’ne zemin hazırlayan önemli gelişmelerden olan,

14 Temmuz 1789’da gerçekleşen Bastille Baskını’nı kutlamak adına

gerçekleştirilen törensel gündür. Kutlamalarda askeri geçit törenleri,

havai fişek gösterileri yer almaktadır. (Vikipedi, 2018) ❰
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Sevgili Tanpınar,

S
ize bu mektubu göğü yıldızlı bir beldeden
değil, sınırları kanla çizilen savaş coğraf-
yasından yazıyorum. Sizin bıraktığınız dün-

yada her şey yerli yerinde idi; masa, sürahi ve
bardak. Şimdi inanın sessizlik dökülüyor her
yanda yaprak yaprak. Neyin sessizliği bu biliyor
musunuz? Zulme, acıya ve katliamlara seyirci
kalan dünyanın sessizliği. “Hiçbir intikam hissi,
hiçbir adalet duygusu başkasını öldürmek hakkını
vermez.” Hani masalı olan insanlardık biz? Ma-
salımızı gerçekleştirmek için derin bir maziden
gelen kültür birikimimizi özümseyecektik birlikte?
Yok, yok. Hafızamızı yitirdik bizler. Siz şimdi
yanımızda olsaydınız “Teklif ettiğim şey ne tür-
bedarlık ne de mazi hırdavatçılığı. Bu toprağın
macerasını ve kendi maceramızı bilmek, onun
içinden büyümek, onun içinden tabii bir şekilde
yetişmek.” derdiniz.

Sükût suikastına maruz kalan siz değildiniz
sanki. Bugün yüzlerce yayıncı, araştırmacı eser-
lerinizi didik didik ediyor zamana meydan
okuyan incilerinizi bulmak için. Bir nevi iadeyi
itibar yapıyorlar size. Saman alevine değil zaman
alevine inananlar haklı çıktılar. Ne zaman saatten
bahis açılsa sizi hatırlıyorum L. Aragon’a selam

göndererek: “Sana büyük bir sır söyleyeceğim,
zaman sensin.” Yekpare ânın parçalanamaz
akışını idrak ediyorum mazi ve ati sarkacından
kaçmadan.

Sevgili Tanpınar,

“Asıl büyüklük, ölüm şuuruna rağmen gös-
terdiğimiz cesarette.” Siz insanı seviyordunuz,
onun kaderini bile bile hayatını yüklenmesini, o
cesareti seviyordunuz. 1918 yılı Ağustos’unda 17
yaşında bir genç olarak Antalya’dan kalkıp İs-
tanbul’a geliyordunuz ve baytarlık okulu öğrencisi
oluyordunuz. Bu okula devam edip okulu bitir-
seydiniz siz Tanpınar olabilir miydiniz? İyi ki
Yahya Kemal’in edebiyat şubesinde ders verdiğini
öğrenmişsiniz ve bu bölüme kaydınızı yaptır-
mışsınız. Böyle değerli hocanın sadık bir tilmizi
olmak herkese nasip olmaz.

Mektubumu “Rindlerin Ölümü” şiirinden şu
dizelerle bitiriyorum efendim. Ruhunuz şâd ol-
sun.

“Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde

Gönlü buhurdan gibi yıllarca tüter

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.” ❰
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T
ataristan’ın halk yazarı,
tiyatrocu, eleştirmen ve
fikir adamı Ayaz Ğıy-

lecev tarafından 1984-1988 yıl-
ları arasında kaleme alınan Yara,
Fatih Kutlu’nun çevirisiyle Palto
Yayınları’ndan Şubat 2018’de,
Türkiye’de yayımlandı. Kitaba
değinmeden önce yazarı hak-
kında bilgi vermek istiyorum. 

Tatar edebiyatının önemli
ve değerli yazarlarından Ayaz
Ğıylecev, 17 Ocak 1928’de Ta-
taristan’ın Çukmarlı Köyü’nde
öğretmen bir babanın çocuğu
olarak dünyaya gelir.

1948’de, önceden başlayıp
bıraktığı Kazan Devlet Üni-
versitesi Tatar Dili ve Edebiyatı
Fakültesine girer. Öğrencilik
döneminde Edebiyat Kulübü
ile de bağlarını sıkı tutar. Burada
kendi tecrübelerini arkadaşla-
rıyla paylaşır, fikir alışverişinde

bulunur. Savaş sonrası olan bu
yıllar, Sovyet Rejimi’nin baskılar
uygulamaya başladığı dönemdir.
1950’nin başında, içinde Ayaz
Ğıylecev’in de bulunduğu bir
grup Tatar öğrenci “Sovyet sis-
temine karşı halkı kışkırtmak
ve milliyetçilik yapmak” suçun-
dan tutuklanır ve o senenin
aralık ayında Ğıylecev, yedi yıl
hapis cezasına çarptırılır. Ancak
Stalin’in ölümünden sonra öz-
gür kalır ve Kazan’a dönüp eği-
timine devam etmesine izin ve-
rilir. 

İlk nesir ve sahne eserlerinde
bile kendine özgü bir yazı üs-
lubu, sert gerçekçilik ve kul-
landığı deyimlerin zenginliği
okuyucunun dikkatini çeker.
Eleştirel realizmi ve özgün be-
timleme üslubunu Tataristan’da-
ki millî, tarihî, sosyal hayatın
zorlu ve çelişkili meseleleri ile

birlikte, ahlaki problemlerle sıkı
bağlantı içinde yansıtır. 

Ayaz Ğıylecev, romanları dı-
şında Tatar edebiyatındaki prob-
lemlere yönelik en çok da drama
ve nesir alanındaki eleştirel göz-
lemleri, Tataristan’ın ekonomisi,
kültürü ve bilim insanlarıyla il-
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AYAZ ĞIYLECEV’İN İLK NESİR VE SAHNE ESERLERİNDE BİLE KENDİNE ÖZGÜ
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ZENGİNLİĞİ OKUYUCUNUN DİKKATİNİ ÇEKER

“Savaşta ilk önce korkaklar ölür.”



gili makaleleri, denemeleri, ha-
tıra yazılarıyla da tanınmakta-
dır.

Ğıylecev’in geniş yelpazeli
edebî faaliyetleri, asırlardır sü-
regelen Tatar kültürünü yeni
değerlerle zenginleştirmiştir.
Bunu göz önünde bulunduran
dönemin Cumhurbaşkanı Min-
timer Şeymiyev tarafından 1993
yılında, Ğıylecev’e “Tataristan
Halk Yazarı” unvanı verildi.
Ğıylecev aynı zamanda Tata-
ristan’ın (1978) ve SSCB’nin
(1985) Emektar Sanat Adamı
unvanını da taşıyor. 

Ayaz Ğıylecev, 13 Mart
2002’de Kazan’da vefat etmiştir.
Mezarı, Yeni Biste Mezarlı-
ğı’ndadır. 2008 yılından beri
toplam beş eseri (Bir Avuç Top-
rak, Edip Aklı, Gömlek, Cuma
Günü, Akşam…, Yara) Fatih
Kutlu’nun çevirisiyle Türkiye’de
yayımlanmıştır. Bunların so-
nuncusu olan Yara, 1941-1945
yılları arasında süren Sovyet
Rusya-Almanya savaşının ya-
şattıklarını anlatıyor.

Savaşa giden ve gittiğinden
beri kendisinden hiç haber alı-
namayan cesur, zeki ve yetenekli
bir kahramanımız var: Ğab-
dullah. Süleyman Efendi ile
Züleyha Hanım’ın en küçük
oğlu, yiğidi, umudu ve Zeytü-
ne’nin yavuklusu. Ğabdullah’ın
bir abisi bir de ablası var. Abisi,
boğazına düşkünlüğü sebebiyle
cepheye ulaşamadan Kazan ya-
kınlarındaki bir kasabada ishal
olur ve dizanteri hastalığına ya-
kalanıp ölür. Ablası ise hayırsızın
teki. Ana babasına, doğup bü-

yüdüğü köye lanetler okuya
okuya köyünden ayrılır ve
Rus’un biriyle evlenip iki çocuk
sahibi olur. Ne yazık ki çocuk-
ları, tek kelime dahi Tatarca
bilmez… Böyle olunca Süley-
man Efendi ile Züleyha Hanım,
küçük oğullarına karşı daha bir
umutludur. Olaylar da en çok
Ğabdullah’ın anne-babası ve
Zeytüne’nin etrafında dönüyor. 

Savaş bitince askerler teker
teker köye dönerler. Fakat Ğab-
dullah’tan hâlâ hiçbir haber
yoktur. Süleyman Efendi ile
Züleyha Hanım, küçücük bir
umutla da olsa onu bekler. Ba-
bası, köydeki çatağın başında
bulunan Kutlu Pınar’a ve köy
halkının kutsallaştırdığı Yumru
Taş’a yalvarır. Zeytüne de Ğab-
dullah’ı uzun süre bekler. Ona
verdiği sözü tutar, görücülerini
hep geri çevirir. Ancak Ğab-
dullah’ın senelerce dönmemesi
ve bu süreçte hiçbir şekilde ha-
ber yollamaması Zeytüne’nin
de umutlarını kırar. En sonunda,
annesinin söylenmelerine karşı
diyecek bir lafı olmadığından

ve artık bir aile kurması gerek-

tiğinden evlenir ve bir oğlu

olur. 

Ğabdullah, cephede teğmen-

liğe yükselir ve onu Tank Takım

Komutanı yaparlar. Mart

1943’te bir cephede tankı alev

alır ve tanktaki diğer askerler

yanarak ölür. Ğabdullah ise

kurtulur fakat vücudunun büyük

bir bölümü yanmıştır. Ardından

hastaneye götürülür, ameliyat

olur. Artık yüzü tanınmaz hâle

gelmiştir. Dolayısıyla bu du-

rumdayken köye dönmek iste-

mez ve komutanlarını ikna ede-

rek yeniden cephede çarpışmaya

başlar. Bu kez de Polonya’da

ağır yaralanır ve   tedavi için

yeniden hastaneye gider. Vü-

cudunda bir sürü kırık ve deri-

sindeki yanıklar sebebiyle gö-

rünüşü tamamen değişir. Kam-

buru çıkmıştır ve ancak baston

ile yürüyebilecektir. Hastane-

dekiler onu köyüne dönmesi

için ikna ederler ve Ğabdullah

seneler sonra köyünün yolunu

tutar. Köyüne döndüğünde ise

ilk işi Pınar Ana’ya gitmek olur.

O gün, Zeytüne de çamaşır yı-

kamak için oradadır… 

Ayaz Ğıylecev, Yara’ya Tatar

kültürünü de çok güzel sin-

dirmiş. Bu sayede okuyucuya

halkı biraz daha yakından ta-

nıma olanağı sağlıyor. Aynı

zamanda duygular konuya de-

rinlemesine aktarılmış, dil akıcı

ve okuyucu da yaşananlara dâ-

hil olabiliyor. ❰
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