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okurları, bu ayki sayımıza 
Esra Atayeter’in sanatçı Neslihan 

Yetişkin ile yaptığı söyleşi ile başlıyoruz. 
Yetişkin, söyleşide bir sanatçının nelerden bes-

lenmesi gerektiği konusuna da açıklık getiriyor. Bu 
ay yeni bir tefrikaya başlıyoruz. Fatma Zehra Söğüt ve 

Ahmet Oğuzhan Balcı’nın yazdığı Kapı adlı öykü uzun bir 
hikâye olacak ve her sayıda merakla beklenecek. Tefrikanın 

hemen ardından Mevlüt Kaan Akçatepe, İlk Huruf: Tasavvuf 
yazısı ile yer alıyor. Düello serisine devam eden Akçatepe, bu sefer 

iki büyük ismin şairliğinde tasavvufun izlerini arıyor. Bir lise talebesi 
olan Berra Yılmaz dikkat çekici bir yeteneğe sahip. Arayış öy-

küsü onun daha da çok gelişeceğinin büyük bir göster-
gesi. Osman Süreyya ise bu sayımızda bizi Viyana’ya 

götürüyor. St. Stephan Katedrali’nden Avusturya 
Ulusal Kütüphanesi’ne kadar şehri karış karış 

gezen Süreyya’ya sizler de eşlik etmek isteye-
ceksiniz. Şiir bölümümüzde ise bu ay Elif Ba-

rış, Araf; Abdullah Emre Aladağ, Çarmıhta 
Üç Gün Dört Ömür; Melike Erken, Mesela 
Ölse Bütün Aşklar; Tarık Erdel, İğneler Zih-
nime Doğru; Mehmet Can Kuyucu, Yalnız-
lık; Ayşe Özkan Güneş, Düşerken şiirleriyle 
yer alıyorlar. Kapak yazımız da olan Gölge-
ler öyküsü ise Beyza Betül Özcan tarafın-
dan kaleme alındı. Ailevi sorunlar yaşayan 
karakterimizin yaşadığı ruhsal bunalımların 
okura geçeceğini ve empati yapmasını sağla-
yacağını düşünüyorum. Emrecan Doğan ise 
mizahi bir öykü ile bizlerle. Bilecik’in Varlığına 
İnanmayan Adam öyküsü son derece iyi işlenmiş 

metin. Yer yer sizi güldürecek yer yer de kendinizi 
ve çevrenizi sorgulatacak bir öykü. Can Torun ise Med-

yada Değişen Algılar adlı denemesi ile yer alıyor. Medya ve 
habercilik konularına değinen Torun, gerçeğin bir kenara koyuldu-

ğu bu dönemde habercilik anlayışının nasıl dönüşüme uğradığı-
nı anlatıyor. Dergimize eserlerini göndermek isteyenler bizlere 

e-posta üzerinden ulaşabilirler. Yakın zamanda başladığımız 
öykülerin seslendirilmesi de hacimce epey bir genişledi. 

Gerek seslendirme gerek editörlük konularında biz-
lere katkı sağlamak, yeteneğini göstermek isteyen 

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

renkli bir sayı daha hazırladık. Her-
kese keyifli okumalar dileriz.
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Sanat yolculuğunuz nasıl başladı ve 
mesleğinizde neler yapıyorsunuz?

Sanat hayatıma çok erken yaşlar-
da başladım. Çocukluğumdan beri resim 
yapmayı çok severdim, kumaşlarla bir şey-
leri dikip tasarımlar yapardım. Aslında 
bir tasarımcı ve stilistim. Bunların hepsi-
ni birleştirip doğal yöntemlerle resimler, 
tasarımlar yaparak kendimi anlatıyorum. 
Toprak ve bitkilerden pigmentler yaparak, 
doğal malzemelerin pigmentlerini alıp 
yeni boyalar elde ederek kendi dilime çe-
viriyorum.

Resimlerinizi yaparken nelerden il-
ham alıyorsunuz? Hangi değerler sizi 
motive ediyor?

Doğa ilhamın kendisi. Toprağıyla, gök-
yüzüyle, bitkisiyle yaşayan canlıları ile 
görmezden gelemeyeceğimiz kadar zen-

gin bir ilham kaynağı. Ülkemizdeki büyük 
zenginlikler ve eskilerden kalma kadim 
bilgilerin günümüze aktarılması konusu 
beni çok heyecanlandırıyor. Geçmişten 
gelen bu kadim bilgileri araştırıyorum. 
Geleneksel olmaya önem gösteriyorum 
ve kültürel anlamda da Türk el sanatları-
mızın, desenlerimizin, her şehrimizin do-
kusunun kıymeti bilinmeli ve yaşatılmalı 
diye düşünüyorum.

Çalışmalarınız yüzde yüz doğal olarak 
geçiyor. Boyaları nelerden elde ediyorsunuz?

Çalışmalarımı doğallığı doğadan alıntı 
olmasından kaynaklanıyor. Sadece doğal 
boya değil kumaş, kahve atıkları gibi mal-
zemelere de farklı bir yönden bakarak, geri 
dönüşüme de katkıda bulunmaya çalışıyo-
rum. Sağlığım nedeniyle hazır satılan bo-
yaları istesem de kullanamıyorum. Bunun 

Esra Atayeter / söyleşi

Doğa ilhamın kendisi. Toprağıyla, gökyüzüyle, bitkisiyle yaşayan 
canlıları ile görmezden gelemeyeceğimiz kadar zengin bir ilham kaynağı.

NESLİHAN YETİŞKİN İLE NESLİHAN YETİŞKİN İLE 
SANAT HAYATI ÜZERİNE SANAT HAYATI ÜZERİNE 
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yerine kendi boyalarımı taştan ve ceviz, 
meşe palamudu, mazı gibi bitkilerden pig-
mentler elde ederek yapıyorum.

Türkiye’de sizce sanatçılar hangi konu-
lara dikkat çekmeli? Ve neleri sürdürmeye 
çalışmak için öncülük etmeli?

Türkiye’de sanatçıların ve tüm insanla-
rın önce değer yargılarını, ülke kültürün-
de kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, 
topraklarımızda daha önce neler yapıldı-
ğını bilmeleri gerekiyor. Ülke olarak çok 
zengin bir ülkeyiz ve bu zenginlikleri orta-
ya çıkarmamız gerekiyor. Gelecek nesillere 
kadim bilgiler bırakmalı ve gelenekselliğe 
önem vermemiz gerekiyor. Alaturkalık 
olumsuz anılsa da kültürün bir parçasıdır. 
Ülkemizin doğusunda, batısında yer alan 
eserleri bilmeliyiz. Köylerden öğrenme-

miz gereken çok şey var. Değerlerimizi ve 
insanlığı sürdürülebilir kılmalıyız. Eski-
den Anadolu’daki bir halıya bakıldığında 
insanların dertleri anlaşılırmış. Amacım 
öncülük yapmak değil, mesajlarımı kendi 
üslubumla anlatmaya çalışmak. Her za-
man öğrenciyim ve yolda olmayı seçiyo-
rum. Vardığımızı düşündüğümüzde yarım 
kalıyoruz.

Ekoart sanatçısı olmak isteyen gençlere 
önerileriniz neler olur?

Doğada çok fazla vakit geçirmelerini, 
bir ağaç da olsa ondaki mevsimsel deği-
şiklikleri izleyip yaşantısına gerçek anlam-
da şahit olmalarını öneririm. Bakmakla 
görmek arasındaki farkı iyi anlamalarını 
öneririm. Her birimiz önce iyi bir izleyici 
olmalıyız.←

❯ Tamer Sağcan
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Karabasan gibi yatağıma çöken işe 
yaramaz herifle başa çıkamıyor-
dum. Her perşembe şişelerin di-

bini görüyor, nefes nefese kalıyor oluşuna 
aldırmadan, salonda, mutfakta, balkon-
da… Evin her köşesinde içiyordu. Bir yan-
dan da ayda bir aldığı bayat fıstıkları azar 
azar yiyordu. Şişeleri odanın içine savur-
muş hâlde kanepede sızıyordu. Bilhassa 
günlük gittiği işlerin akşamında oluyordu 
bu. İçinde kendini yaşatma idealini kay-
betmişti. Eğer önceki günden daha fazla 
içebilmişse kendini kazançlı görüyordu. 

Sıska vücudunda göbeğini bir tümsek 
gibi taşıyordu. Buna rağmen hâlâ güzel 
kadınlarla yan yana yürüyebilme hürriye-
tine sahip olduğunu düşünüyordu. Hatta 
sokakta gördüğü kadınları, kendini hesa-
ba katmadan puanlıyor ve yanına yakışıp 

yakışmadıklarına karar veriyordu. O ka-
dınlar dünyada bir başlarına kalsalar bile 
bakmazlardı ona. Bu şerefsiz herifin yüzü-
nü her sabah aynada gördüğümde ben bile 
çaresizce tiksiniyordum.

Gözleriyle birlikte bütün yüzüne, ken-
dine has şekilsizliğine katlanıyordum. Al-
nından açılmaya başlayan saçları, kemerli 
burnu, yerinden çıkmış gibi duran çenesi, 
araları açık, sigaradan sararmış dişleri… 
İnsan kılığına girmiş mide bulandıran bir 
mahluktu. Benimse çıkar yolum yoktu, za-
vallı hâlimle hapistim içinde. Katlanmak 
zorundaydım. Aynada beliren biçimsiz 
görüntüsü sinirlerimi bozuyordu. Öyle ki 
bazen bir yumrukla çenesini olması gere-
ken yere oturtmak istiyordum -ne yazık ki 
yoldan çıkmış hayatı için bunu hayal bile 
edemiyordum-. Bazı şeyler kendiliğinden 

Fatma Zehra Söğüt
Ahmet Oğuzhan Balcı / tefrika

İnsanı yaşatan birbiriyle zıt bu hislerden hangisini tam manasıyla 
içimde duyabildim? Hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, suçluluklar hepsi 
kuru birer kelimeydi.

KAPI KAPI 

“non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere” 
Spinoza
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düzelebilirken neden ona yeniden bir bi-
çim vermek bu denli zordu? Neresinden 
çeksem bir yırtık gibi elimde kalıyordu, 
neresinden baksam kendi gözlerime acı-
yordum. Yağlı, yosun gibi birbirine geçmiş 
saçlarını ondan daha da tiksinmem için bir 
koz olarak kullanıyordu sanki. Hele o göz-
lerini, onun o sarhoşluktan kayıp giden, 
kimi zaman seğiren, zifte benzeyen torbalı 
gözlerini kepaze bir yaşamı seyreder gibi 
her sabah aynada seyrediyordum. Her yö-
nüyle eksiksiz, muazzam bir kusurdu.

Geceleri beni -bazen sokaklarda, ba-
zen evin muhtelif bölmelerinde dolaşa-
rak- uyutmayan, sonunda ona karşı galip 
geldiğimi düşünerek uykuya daldığımda 
uykularımda da rahat vermeyen, rüyaları-
mı dahi konyak kokutan bu adamla orada 
da geçinemiyordum. Her yerde huzurumu 
bozmaya niyetliydi. Yüzüne tükürmek için 
gayret edişlerimde bütün benliğimi kapla-
yan daha kötü bir kâbusun içine düşüyor-
dum. Kâbuslarımı ve hayatımı birbirinden 
ayıramıyordum. Onun ve benim, birlikte 
yaşadığımız bu hayat, kaza süsü verilmiş 
bir hayattı.

◆ ◆ ◆

Kan ter içinde uykudan uyanıp banyoya 
gittiğimde saatin kaç olduğundan bihaber-
dim. Belki gündüz olmuştu, belki dokuz, 
belki on. Eğer gecenin bir vakti uyumuş-
sam… Belki de geceyi sokakta geçirmiş eve 
gün doğarken girmiştim. O hâlde gece on 
bir, on iki… Ne fark ederdi, belki öbür gün 

olmuştu. Banyoya gitmeme rağmen yüzü-
mü dahi yıkamadan salona geçtim, saatin 
ve takvimin karşısında durdum. Serçe par-
maklarımla göz pınarlarımda yuvalanan 
çapakları temizledim, gözlerimi ovaladım. 
Yirmi altı şubat iki bin yirmi. Dün ne ol-
muştu? Yirmi beş şubat iki bin yirmi bitti-
ğinde ne yapıyordum? Ne kadar içmiştim? 
Kimlere musallat olmuştum? Hangi so-
kaklarda kaybolmuştum? On yıl önce bu-
gün ne yapıyordum? Yarın ne yapacaktım? 
On yıl sonra yarın ne yapacaktım?

- Sana katlanamıyorum baba!

O ses… Yan daireden gelen bu çığırt-
kan, tiz fakat bir o kadar cezbedici ses… 
Nefesi göğüs kafesinden çıkıp, anlamlı 
birkaç kelimeye büründüğünde, sonra o 
birkaç kelime benim kulağıma ulaştığın-
da bütün hücrelerim aynı anda ürpermiş-
ti. Güç ve kuvvet o muammalı sesin de-
rinliklerindeydi ve beni içine çekiyordu. 
Biliyorum, bu hayatımda duyduğum ilk 
kadın sesi değildi, son da olmayacaktı. 
Birçok kadının sesini duymuştum, hele 
onların kibar dudaklarından milyon çeşit 
küfür işitmiştim. Fakat neden böyle his-
setmiştim? Ayılamamış mıydım? Şimdi 
o, karşımda dikilen duvarın arkasındaydı, 
hemen takvimin ve saatin asılı durduğu şu 
yıkılasıca duvarın arkasında.

Hızlı adımlarla duvara yaklaştım ve 
kulağımı bütünüyle duvara yasladım. Bir-
kaç kelime daha duymak istiyordum. Gü-
zel dudaklarında şekil alan birkaç kelime. 
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Ama konuşmadı. Dün gece, evet yirmi beş 
şubat iki bin yirmide. Sarhoşluktan sallana 
sallana -ismini bilmediğim bir sokaktan 
geçerken kaldırımın kenarına park edilmiş 
siyah renkli bir Toros’un kaputuna göv-
demi yaslayarak uyuyakalmış, sahibinin 
beni ittire kaktıra uyandırmasıyla, daha 
az sallanarak- eve geldiğimde yan daire-
de ayakkabılarını gördüğüm kız olmalıy-
dı bu. Geceye ait detaylardı bunlar. Otuz 
yedi numara, mavi ve siyah bağcıkları olan 
yumuşak tabanlı ayakkabılar… Bu bilgiler 
ayakkabıların ait olabileceği kadının ya-
şıyla ilgili bir istihbarat vermiyordu ancak 
sesinden oldukça genç olduğunu anlıyor-
dum. Ayakkabılarının yanında bir çift de 
erkek ayakkabısı vardı demek ki onlar da 
katlanamadığı babasına aitti. 

Yan dairede oturanlar beni son kez po-
lise ihbar etmelerinin ardından apartman-
dan ayrılmış ve bu mahalleden çok uzağa 
taşınmışlardı. Onlara göre serseri, zampa-
ra, alkolik ve puşt herifin tekiydim. Bana 
göre de öyleydim ama bunlar tutuklan-
mama sebep miydi? İçki şişelerini apart-
man merdivenlerinin her basamağına bi-
rer birer yerleştiriyorum diye -ki bu kimi 
muhitlerde dekoratif bir eylemdir-, ba-
zen özellikle gün aymadan mide suyuma 
kadar apartmana kusuyorum diye, biraz 
fazla kaçırdığım gecelerde zilinize abanıp 
kızınızı istiyorum, siz beni kovduğunuzda 
arabanızın tekerlerine işiyorum diye beni 
şikâyet etmeniz mi gerekirdi? 

Kaburgalarıma değin acı çekiyordum. 
Kalbim bir azap meyhanesine dönüşmüş 
dünyanın en kahırlı yeri göğüs kafesimin 
içi olmuştu. Bu kozmopolit şehrin göbe-
ğinde bir taneydim, tek başıma yani yal-
nız doğrusu yapayalnız. Hiçbir zaman bir 
arkadaşım olmadı, hiçbir zaman bir kitap 
okumadım, siyasetten anlamadım, taraf 
olamadım -çünkü bu da iki kişilikti-. Hiç-
bir zaman güzel bir şarkı dinleyip gerçek 
bir şey için ağlamadım, bazen biraz olsun 
kalabalık olmak için yoğun saatlerde ve 
uzun güzergâhlarda yol alan otobüslere 
bindim. Evet, sadece o zamanlarda, tek 
başıma değildim, biz daha fazlaydık. Her 
birisi ayrı bir dünya ayrı bir öyküydü ve 
hiçbir zaman onları merak etmedim. Hiç-
bir zaman onlarla aynı durakta inmedim, 
hiçbir zaman o otobüslerle beni bekleyen 
insanların olduğu evlere gitmedim… Hiç-
bir zaman kapının çalış sesi kalbimi titret-
medi, endişelendirmedi. Gelen ya kapıcı 
ya da polisti. Kaburgalarıma değin acı çe-
kiyordum, bu acımı hiçbir şişeden, hiçbir 
kadından, hiçbir duvardan, hiçbir apart-
mandan, hiçbir kapıcıdan, hiçbir sokaktan 
çıkaramıyordum. 

Yazık, otuz beş yıldır dolup boşalan, 
imkân buldukça büyüyen -biçimsizce bü-
yüyen- kenarlarından tutturulmuş, suratı-
nın ortasına hava alsın diye iki delik açıl-
mış, iskeletimin isteksizce ayakta tuttuğu 
bir et parçasıyım. Hele uykuya daldığımda 
bütünüyle bir hiçim. Ölümüm dünyadan 
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hiçbir şey eksiltmeyecek, üstelik yaşadı-
ğımdan da bir şey anlamış değilim. Hiçbir 
şey beni tatmin etmedi, mutsuzlukla bile 
tatmin olmadım, hangi duyguyu yeterince 
yaşayabildim ki? İnsanı yaşatan birbiriyle 
zıt bu hislerden hangisini tam manasıy-
la içimde duyabildim? Hayal kırıklıkları, 
pişmanlıklar, suçluluklar hepsi kuru birer 
kelimeydi.

Bir tek o tiz ses… Onun sesi bana, ya-
şadığımı dünyada benim gibilerinin de 
hacimleriyle bir yer işgal ettiklerini hatır-
lattı. Ayarsız bir saat gibi, olmadık zaman-
larda, geceyi ve gündüzü birbirine karış-
tırarak, pazarı ve salıyı belki çarşambayı, 
ayları sonra hatta mevsimleri bazen yılları, 
ne fark eder yaşıyordum işte. Bütün duyu-
larım ona yönelmişti, her kıpırdadığında 
sanki gözlerimin önünde bir sinema per-
desi oynuyordu. İhtişamlı bir dünya sunu-
yordu izleyicisine.

Evet, şimdi uzun ince parmaklı ellerini 
uzattı ve perdeyi açtı. Kumaş sesi kulağımı 
tırmaladı. Perdenin arkasında kendisini 
karşılayan eski ahşap kapıyı menteşele-
rin gıcırtısıyla yavaşça araladı. Kendisini 
dış dünyaya servis edecekti. Ondan biraz 
daha hızlı balkona yöneldim kapıyı açtım 
ve bir süre bekledim. Balkonlarımız yan 
yanaydı ve ortadan ikiye uzun, geniş bir 
duvarla bölünmüştü. Biraz eğilerek onu 
görebilirdim.

“Leş gibi sigara kokutmuşsun her yeri”

Sesini yeniden duyduğumda onu gör-

me isteğim daha da şiddetlendi. Hâlâ ses-
lerle takip ediyordum onu. Balkon kapısı-
nın eşiğinde bekliyordum. Hareketlerimi 
herhangi bir zaman dilimiyle ifade edemi-
yordum hatta çoğunda kendimi kumanda 
dahi etmiyordum, ayaklarım kendi kendi-
ne gidiyordu. Bekliyor oluşuma anlam ve-
remeden balkona çıktım. Birtakım kulak 
tırmalayıcı poşet sesleri duydum, çöpleri 
kutusundan çıkarıyordu. Ses, bir anda ke-
sildi. İçeri girmişti. Hemen içeri girerek 
kulağımı duvara dayadım ve onu takip et-
tim. Çöpleri kapının önüne götürüyordu 
herhâlde. Bir süre hiç ses çıkmadı. Evin 
içinde kaybolmuş gibiydi. Merak içinde 
tekrar bir şeyler olmasını bekledim. İçeri-
de ne yaptığı hakkında çeşitli ihtimalleri 
düşünürken tekrar sesler gelmeye başladı.

Dış kapıya yürüyordu ben de hemen 
parmak uçlarımda sanki beni duyacakmış 
gibi büyük bir temkinle kapıya doğru yü-
rüdüm. Onu görecektim. Bunun heyeca-
nıyla içim kıpır kıpır olmuştu. Daha önce 
davrandım ve dış kapıyı açtım. O da açtı. 
Evet, o an. Kıyametin iki alameti gibi kar-
şı karşıya duruyorduk. Buna güzellik di-
yemezdim bu olsa olsa merhametsizlikti. 
Düşündüğümden çok daha fazlasıydı. 
Kapıyı açıp dışarı çıktığım için pişman ol-
muştum. Öylece dururken, çirkinliğimden 
utanmıştım. Üstelik neden dışarıdaydım? 
Ne yapıyordum kapının önünde? Bunun 
bir açıklaması yoktu. Birkaç saniye içinde 
bahaneler bulmaya çalıştım. Belki ben de 
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tıpkı onun gibi çöpleri kapının önüne bı-
rakmak için çıkmıştım. Hayırdır? Çöp po-
şetim neredeydi. İşte buradaydı. Ben, ken-
dim tepeden tırnağa bir çöp poşetiydim, 
bir tek hışırtım eksikti.

Yüzüme bakmadı, günaydın bile de-
medi. -Çöpler akşamları kapının önüne 
konuluyordu- Öyleyse iyi akşamlar bile 
demedi. Ona yalanlar söylememe fırsat 

vermedi, sorgulamadı. Kapıyı suratıma 

çarptığında -sanki gerçekten kapıyı sö-

küp suratıma çarpıp attığında- düz sura-

tım, daha da düzleşmiş, ensemle bir bütün 

olmuştu. Birkaç dakika olduğum yerden 

kıpırdayamadım – birkaç dakika mı, belki 

birkaç yüzyıl-. Zaman anlamını yitirmişti.

Devam Edecek...
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Necip Fazıl, Çile eserinde bahset-
tiği üzere şair olmaya annesinin 
hasta yatağında kendisine yap-

tığı vasiyetvari bir konuşmadan etkilene-
rek karar vermiştir. Nâzım Hikmet’in ilk 
şiirlerine Necip Fazıl’a kıyasla daha rahat 
ulaşabilirken Necip Fazıl’ın çocukluğunda 
yazdığı şiirlerle, yaptığı şiir denemeleriyle, 
ilgili ulaşabildiğimiz tek bilgi askerî mek-
tepte arkadaşlarıyla aruz talimleri yapma-
yı sevdiği ve arkadaşlarına aruz öğrettiği 
bilgisidir. Necip Fazıl’ın hatıralarından, 
mektepte okurken Nâzım’la tanış olduk-
larını hatta ikisinin de mektepte aynı za-
manlarda elleriyle yazıp çoğalttıkları iki 
dergi neşrettiğini biliyoruz. Necip Fazıl, 
hatıralarında bu devirden bahsederken 
kendisine “şair” diye hitap edildiğini söy-
lüyor ancak Nâzım’la yahut aralarındaki 

ilişkiyle ilgili kayda değer başka bir şey 
bulunmuyor.

Çocukluk devri şairliği hakkında bil-
gilere daha rahat ulaşabildiğimiz Nâzım 
Hikmet ise ilk şiirini bir evde çıkan yan-
gından esinlenerek yazmıştır:

Valdeler, hâneler, yetimler…

Semâya kalkmış istimdâd eden eller,

Valdesiz, pedersiz kalmış mâsumlar

(…)

Henüz on bir yaşındayken yazdığı bu 
şiirin ardından çocuk Nâzım birçok şiir 
yazar. Kalite bakımından ancak deneme 
sayılabilecek bu şiirler dönemine göre 
sade bir söyleyişe sahiptir -her ne kadar 
diğer birçok denemesinde ağır bir dil kul-
lansa da öne çıkan şiirler sade şiirleridir. 
Bu devredeki şiirleri okuduğumuzda va-

Mevlüt Kaan Akçatepe  / deneme

Gençlik dönemlerinin başında şairlikleri noktasında birçok kişiyi tatmin 
ve ikna eden bu iki genç pişme safhalarından sonra iki farklı ideolojiden 
etkilenecek ve idealleri için şiirler yazacaktı.

DÜELLO -II- DÜELLO -II- 
İLK HURUF: TASAVVUFİLK HURUF: TASAVVUF
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tan topraklarının birer birer kaybedilme-
sine göz yumamayan hüzünlü bir çocuğun 
hassas duygularına şahit oluruz:

Ey zavallı vatanım,

Neden böyle ağlıyor?

Neden midir, çünkü ona

Evlâtları bakmıyor

(…)

Hep inliyor semâlar

İntikamım alın diye.

Bağırıyor Rumeli.

Sen ey ulu neslin evlâdı

Bu feryâda susacaksın öyle mi?

(…)

Bu misallerden anlaşılabileceği üzere 
Nâzım Hikmet’in çocukluğunda yazmış 
olduğu şiirler zayıf uyaklarla ve bozuk öl-
çülerle doludur. Bu vahim vaziyet şairin 
bir çocuk olması hasebiyle tabiidir. Şiirin 
teknik tarafını bir kenara bırakıp duygula-
rı ele aldığımızda görüyoruz ki daha on bir 
yaşında olan Nâzım Hikmet’in şiirlerinde 
vatanseverlik had safhada cereyan etmek-
te ve şiirler okuyanlarda bütün benliğiyle 
sorumluluk almaya hazır bir gencin yetiş-
mekte olduğu intibasını bırakmaktadır.

Çocuk Nâzım’ın ilk şiirlerindeki bu 
milliyetçilik, kahramanlık ve intikam tem-
lerinin kaynağı elbette ki ona bu hususta 
güzel bir terbiye veren soylu ailesidir. Ay-
rıca henüz on üç yaşındayken Çanakka-
le’de yiğitçe çarpışarak şehit olan dayısı 

Mehmet Ali çocuk şairin ruhunda onul-
maz yaralar açmış ve kalbine eşsiz ilhamlar 
serpmiştir. “Şehit Dayım”, “Benim Dayım”, 
“Şehit Dayıma Mabaat”, “Mehmet Çavuşa” 
gibi şiirlerinde Türklerin tekrar güçlene-
ceği, tarihe tekrar altın sayfalar yazacağı 
dayısı başta olmak üzere bütün Türk mil-
letine hitap edercesine inanç ve coşkuyla 
iddia edilir:

(…)

Yine Türk’ün bayrağı

Kaleleri yıkacak.

Yine Türk’ün gemisi

Denizleri aşacak.

Yine Türk’ün sanatı

Avrupa’ya taşacak.

Yine Türk’ün sinesi

Vatan aşkıyla dolacak.

İşte bunlar emin ol

Emin ol ki olacak.

(…)

Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin 
akabinde Nâzım Hikmet’in şiirlerinde 
milliyetçi temler yerine daha ferdî tem-
lerle karşılaşırız. Nâzım Hikmet’in büluğ 
çağına rastlayan bu yıllarda bilhassa kadın 
ve aşk temlerine şiirlerinde sıkça rastlanıl-
maktadır:

(…)

Gönlümün yolları öyle ıssız ki

Görmedim üstünde bir rûya bile.

Bir boşluk içinde uyurdum belki
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Ben de okşanılsam bir kız eliyle.

(…)

“Onlara” şiirindeki bu melankolik ha-
vayla beraber kötümserlik ve bahtsızlıktan 
sızlanma gibi yaklaşımlar genç Nâzım’ın 
şiirlerinde kendine yer bulur. Zaman za-
man bu yaklaşımlar genç şairi ölüm dü-
şüncesine sevk eder:

Birden rüzgâr hayat gibi esince

Karanlıklar ağır ağır gerindi,

Denizdeki içli hayat bu gece

Sonu gelmez ölümden de derindi.

(…)

Nâzım Hikmet’in şiirdeki ilk devresi-
nin kırılma noktası Bahriye Mektebi’nde-
ki hocası Yahya Kemal Bey’in Nâzım’ın 
annesi Celile Hanım’ın isteği üzerine 
genç Nâzım’a şiir dersi vermeye başlama-
sıdır. Nâzım’ın neşredilen ilk şiiri “Hâlâ 
Servilerde Ağlıyorlar mı?” başlığı ve Meh-
met Nâzım imzası ile Ekim 1918’de Yeni 
Mecmua’da çıkar:

(…)

Gözlere inerken siyah örtüler,

Umardım ki artık ölenler güler,

Yoksa hayatında sevmiş ölüler,

Hâlâ servilerde ağlıyorlar mı?

Nâzım Hikmet’in yıllar sonraki ifadesi-
ne göre Nâzım’ın bu şiirinin birçok yerini 
Yahya Kemal Bey düzeltmiştir. Sonrasın-
da bu şiir birkaç mecmuada daha neşredi-
lir. Halit Fahri ve Yusuf Ziya başta olmak 

üzere birçok isim Nâzım’ın şiirindeki hu-
susi lezzetten övgüyle bahsederler.

Bir süre sonra hocası Yahya Kemal 
Bey’in Nâzım’ın annesiyle arasındaki iz-
divaca doğru giden ilişki sebebiyle genç 
Nâzım, Yahya Kemal Bey’den ders almayı 
bırakmış ve edebî tekâmülüne yalnız de-
vam etmiştir. 

İki yıl sonra, 1920 yılında, Alemdâr Ga-
zetesi’nin açtığı yarışmada Nâzım Hikmet 
“Bir Dakika” şiiri ile birincilik kazanır:

(…)

Bilemem nasıl oldu geldi ki öyle bir an

Yenilmez bir haz duyup denize atılmaktan

Kurtulmak ne kolaymış faniliğimden dedim

Doğruldum atılırken bir dakika titredim.

Bir dakika sonsuzluk doldu taştı gönlümden

Bir dakika bir ömrü kurtarmıştı ölümden…

(…)

Kurtuluş Savaşı başlayınca Nâzım Hik-
met görev almak niyetiyle Anadolu’ya ge-
çer. Şiirleriyle milletin varoluş mücadele-
sine hizmet eder. Mısralarından vatanını 
korumak hususunda hiçbir engel tanıma-
yan agresif ve heyecanlı bir milliyetçinin 
portresi ortaya çıkmaktadır, “16 Mart” şi-
irinde bu hiddetli gencin İngilizlere nef-
retini yansıtan en gür sesine şahit oluruz:

(…)

Ölmez güzelliğiyle artık İstanbul benim!

Ben bütün bir cihanı yumruğuyla ezenim!..

(…)
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Ey! Sade âcizleri düşkünleri titreten!

Ey! Daima zulmette arkadan hücum eden!

Ah ey! Adalı Haydut şunu unutma ki biz

Mukaddes haklarını ezdirmeyenlerdeniz!..

(…)

Nâzım Hikmet’in Anadolu üzerinden 
Batum’a ve oradan da Rusya’ya, devrim 
yurduna, gidişiyle birlikte genç şair için 
bir devir kapanırken artık şiiri kendine 
yetmemeye başlıyordu.

Aynı günlerde Erzurum’daki dayısı-
nın yanında olan Bahriye Mektebi’nden 
alt devresi Necip Fazıl da kendi şiirinden 
muzdarip hâlde sesini bulmaya çalışıyor-
du. Ölüm meleğiyle küçük kız kardeşi Sel-
ma’yı ve büyükbabasını kaybederek ahbap 
olan bu delikanlı ömrü boyunca bir an bile 
yakınlaşamadığı babasını da o günlerde 
ölüm meleğinin kollarına bırakacaktı. Bu 
sarsıcı kayıpların ardından şiirlerinde ruh-

tan, iç âlemden ve Allah aşkından sesler 
veren Yunus Emre’yi iç âlem şairliğinin en 
yüksek tahtında görecek, onu kendine bir 
pir ve kendini de ona bir mürit sayacaktı. 

Necip Fazıl’ın şiirdeki ilk adımları 
Nâzım Hikmet’in attığı ilk adımlara hiç 
benzemiyordu. Zira her ne kadar ikisinin 
de ilk devresi Beş Hececiler’in anlayışına 
ulaşmakla son bulsa da ikisi de bu nihaye-
te farklı yollardan varmışlardı. İlk şiirlerde 
Nâzım Hikmet’in kalemindeki tumturak-
lı Servet-i Fünûn yankısının aksine Necip 
Fazıl’ın kulağında ve dudaklarında saf bir 
Anadolu şiirinin nefesi vardı. 

Tıpkı Nâzım Hikmet gibi Necip Fa-
zıl’ın da ilk şiiri 1918 yılında, Yeni Mec-
mua’da neşredilmişti. Yakup Kadri’nin 
takdiriyle neşredilmiş “Sevgilim” şiiri, Ka-
racaoğlan gibi halk şairlerinin yenilenmiş 
sesini okuyucularına taşıyordu:

▶ Necip Fazıl Kısa Kürek ▶ Nâzım Hikmet Ran▶ Necip Fazıl Kısakürek ▶ Nâzım Hikmet Ran
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Sevgilime kul oldum,

Güzelliği seçeli.

Varlıkta yoksul oldum,

Benliğimden geçeli...

Vücut ruha ağ gibi;

Bir düğümlü bağ gibi

Muhabbet menbâ gibi;

Kevserinden içeli…

İlk şiirlerinde Türk halk şiirinin en sık 
kullanılan formu koşmayı tercih eden Ne-
cip Fazıl’ın tasavvuf ateşine atılışı Yunus 
Emre’nin derin tesiri altındayken gerçek-
leşmiştir. 1926 yılında “Yunus Emre” başlı-
ğını verdiği şiirde delikanlı şair, pirine ne 
denli iştiyakla tutulduğunu anlatıyordu:

(…)

Rüzgâra bir koku ver ki, hırkandan;

Geleyim, izine doğru arkandan;

Bırakmam, tutmuşum artık yakandan,

Medet ey dervişim, Yunus’um medet!..

Necip Fazıl, tasavvufla alakadar olan 
yegâne genç şair değildi. Nâzım Hikmet 
de dedesi Nâzım Paşa’nın tesiriyle tasav-
vufun Mevlevilik kolunu daha çocuklu-
ğunda benimsemişti. Genç Nâzım şiirde-
ki ilk devresinde bu uçsuz bucaksız kelam 
diyarının mucizelerine şahit olmuş ve 
“Mevlâna” adını verdiği müthiş bir tesli-
miyet beyannamesi kaleme almıştı:

Sararken alnımı yokluğun tacı,

Silindi gönülden neşeyle acı.

Kalbe muhabbette buldum ilacı,

Ben de müridinim işte Mevlâna…

Edebe set çeken zulmeti deldim,

Aşkı içten duydum, arşa yükseldim;

Kalpten temizlendim, huzura geldim…

Ben de müridinim işte Mevlâna…

*
Gençlik dönemlerinin başında şair-

likleri noktasında birçok kişiyi tatmin ve 
ikna eden bu iki genç pişme safhalarından 
sonra iki farklı ideolojiden etkilenecek ve 
idealleri için şiirler yazacaktı. Ancak Ne-
cip Fazıl’ın bir ideolojinin etkisine girmesi 
yetişkinlik çağına kadar sarkarken mek-
tepten arkadaşı Nâzım Hikmet Marksist 
ideolojiye epey genç sayılabilecek bir yaşta 
gönül verip kendini ve sanatını bu ideolo-
jiye hasredecekti.

Velhasıl, iki usta şairin de gençlik dö-
nemleri ve yetişkinliğe giriş dönemleri 
arasında kuvvetli bir irtibat vardır ki o da 
şudur; tasavvufa bir Türk şairi olan Yunus 
Emre ile adım atan Necip Fazıl ileride yine 
Türklerin öncülük ettiği, Türk kaynakla-
rından beslenen, bir ideoloji olan İslam-
cılık ideolojisini benimseyecekken Nâzım 
Hikmet tıpkı tasavvufa adım atarken ya-
bancı, Farsça şiirler yazan Farisi kökenli, 
Mevlâna’dan etkilendiği gibi ideolojisi 
olarak da yabancı bir kaynaktan beslenen 
komünizmi seçecek ve kendi tabiriyle sa-
çından tırnağına bir komünist olacaktı.←
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Uykuyla buluşamadığı gecelerden 
biriydi. İçinde, tam kalbiyle gırt-
lağı arasında sıcak bir taş sıkış-

mış gibi bir ağrı duyuyordu. Gözleri, küçük 
ve zifiri karanlık odada zorca seçilen birkaç 
kitap, masa ve tahta bir sandalye arasında 
dalgın ve tedirgince bir anlığına gezindi. 
Öcü yine gelmişti. Öyle öcü ki varlığının 
öz yerinde saklanan ve bir bekçi gibi şaşır-
madan hep aynı saatlerde ruhunun köşe-
lerinde beliren, onu siyah kumaşlara saran 
bir karabasan. Gençlik yıllarının baharında 
yaşıtları gibi umarsız aşırılıklara girişmek, 
bir faninin boyunduruğuna girip haklı bir 
neden için, omuz omuza, yanlışlara ve sah-
tekârlara karşı savaşmak… Evet evet, bir 
amaç, onu bu çileli hâlden çekip kurtaracak 
bir ideal, zihnini meşgul edip karabasanı 
unutturacak bir şey; lazım olan bu. Ama 
maalesef, cevaplanmamış sorular peşini bı-
rakmıyor, her fiilinde izini sürüyordu. “Ne-
den, neden, neden?” Bir nöbet hâlinde gibi 
mırıldandı: “Neden bu kadar çözümsüz? 

Oysa çok gencim. Öyle vesveseli sorular 
neden beni bırakmıyor? Bu kadar insan… 
Düşünürler mi ki hiç? Hayır, bu bir büyü 
olmalı... Ama böylece yaşanır mı?”

Heyecan içinde mırıldanırken gözle-
ri nemlendi, içindekileri atmak istercesine 
hıçkırarak ağladı. Böğründeki zehri kus-
mak için daha çok sıktı boğazını ve böyle-
ce öksürüğe tutuldu, biraz zorlasa çıkacak 
gibi. Yere kapanmış vücudunu sessizce kal-
dırdı. Babasının nasihatleri aklına bir bir 
sıralandı: “Çok sorgulamamalı evlat, öyle 
saçmalıkları bırakcan! Sen hiç kendi aklı-
na uyup da hayırlı bir iş edeni duydun mu? 
Biri ne idüğü bilinmez herifin safsataları-
nı okumuş, diyor: ‘Ben bu düzeni yıkcam, 
ben yenilik getircem; yok ben onu bozcam, 
şunu değiştircem...’ Hepsi küfür bunların. 
Yeni yeni şeyler türettiler artık, biri bitiyor, 
diğeri başlıyor. Ne illet şeyse… Sen okuya-
can, doktor olacan, hem ne işin var başka? 
‘Fırıncı Mehmet’in oğlu yasaklı işlere giriş-
miş, hain olmuş.’ dedirtmem! Derslerin, ne 

Berra Yılmaz  / öykü

Bir an gardımı düşürdüğümde, geceleyin, yakama yapışıyor ve üstüme 
abanıyor. Derime yapışıp benden başka birini var etmek istiyor...

ARAYIŞARAYIŞ
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varsa çalışacan, üniversiteye gidecen! Böyle, 
diyen olursa ‘Gel şurada toplanalım, şunu 
konuşalım...’ sakın ha! Eline bi şey tutuştu-
ran olursa da almayasın! Sonra inşallah tıp-
çı olucan, şöyle göğsümüz kabaracak. ‘Dok-
tor Bey’ di’cekler sana.” Doğru der Baba, bu 
kadar basittir yaşamak. Rahat bir yaşam bir 
diplomaya bakar. Sonra güzel de bir maaş 
kazanınca iyi bir aile kızıyla evlenir, birkaç 
çocuğu olur, onlar büyüdükten sonra ken-
dince sebze yetiştirip bulmaca çözdüğü 
bir emekli hayatıyla bu yaygara son bulur. 
Kulaklarında çınlarken bu sözler, o balkona 
ulaşmıştı. Küçük tabureyi çekti ve yerleşti. 
Omzunda babasının ona bağladığı umut-
ların yüküyle birlikte böğründen midesine 
doğru, müthiş iç yakan bir acıya yol veren 
sorgular, meraklar, belirsiz şeyler; cevapsız 
kalan her şey. Neden sonra kalktı ve dik-
katlice bakındı bir işaret için, bir ipucu… 
Şehrin ışıkları ıslak asfalttan binaların mat 
pencerelerine yansıyordu. Ufukta ve daha 
yakınlarda dikilmiş onlarca apartman… 
Düşündü: “Her apartmanda yirmi insan 
desen, bu kadar apartmanda bir sürü insan 
vardır, bu şehirde daha çok, bu ülkede daha 
da çok. Dünyada ise milyonlarca… Bundan 
önce bunun birkaç katı daha yaşamış, son-
ra hayattan demirini çekip bilinmezliğe yol 
almış insan…”

Onlar arasında ne kadar küçük ve toy 
kalıyordu, ne kadar başında her şeyin. Ama 
şimdiden başlamıştı onun “yaşama”, ha-
yır, “yaşayabilme” zahmeti. İnsanlar yaşar-

ken bilirler mi her şeyi yoksa göz ardı mı 
ederler? Bir ömürden çok bayağı bir sahne 
oyunu olmaz mı bu? Her şeyin iradeden 
bağımsız olup gittiği, başı ve sonu kesin bir 
olay örgüsü ve toplumca sindirilmiş kural-
larla belirli bir yaşam; “başka”nın, kendin-
den başkasının yaşamı, emanet bir yaşam 
ve bu yadigâr yaşamla birlikte oluşagelen 
kalıplaşmış bir tip… Önceki sahiplerinin 
değerleri her bir ilmeğine işlenmiş. Giy-
dikçe kaskatı kesilmiş, eğmek veya bükmek 
çare olmuyor. Öyle ki kitaplardan daha 
kutsaldır; değiştirilmez, yamalanmaz, kesi-
lip biçilmez. “İşte karabasanım bu benim; 
içimde sinsice dolaşan... Bir an gardımı dü-
şürdüğümde, geceleyin, yakama yapışıyor 
ve üstüme abanıyor. Derime yapışıp ben-
den başka birini var etmek istiyor, ‘ben’in 
ücrasında yaşayacak ve ‘başkası’laşmış, ıs-
marlama biri… Hâlbuki ben kendiliğimi 
seviyorum, henüz onu bulamasam da. Ama 
başkalığı da iyi tanırım; o benim eşyamda, 
evimde, mahallemde yaşar. Baktığım her 
yerde onu görürüm. Ah evet!  Bir ideal iste-
dim, işte benim yüksek idealim: ‘Başkası’la-
rın arasında ‘ben’i bulmak.” Hareketlenmiş 
bedeni ve hızlı atan kalbiyle uzağa baktı, 
dudağının kenarında çekingen bir gülüm-
seme belirdi. Gözleri kurudu şimdi. Başını 
arkaya atıp omuzlarını dikleştirdi. Yaşamı 
kulaklarının yanında, gözlerinin arkasında 
ve göğsünün belirsiz aralıklarında tatlı tatlı 
hissetti. Artık rahatlamıştı.←
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Cafe Mozart’ın kırmızı sedirine 
yaslandığımda akşamın soğuk-
luğundan yenice sıyrılmaya ça-

lışıyordum. Bir porsiyon daha apfelstrudel 
sipariş edip etmeme arasında düşünürken 
kahve fincanımı iki elimin arasına almış-
tım. Öğleden itibaren başlayan kar yağışı 
ara verince şehir bir anda soğuk olmuştu. 
Hofburg Sarayı’nı gezerken beyaz taş du-
varlar içime işleyen soğuğu kat kat artır-
mıştı. Sarayın zarif nişlerinden alamadı-
ğım gözüm, şehrin caddelerinden kopup 
gelen rüzgârın tesiriyle donan kulağım... 
Şu an içinde oturduğum asırlık kafenin 
kibar garsonları ve ucuz fiyatları beni 
aşırı kıskançlığa itmişti. Neden böyle bir 
kentte doğmuş değildim ve neden burada 
yaşamıyorum gibi birçok neden soruları-
nı içimde patlatırken zihnimde yeni ka-

rarlar ve planlar geçmeye başlamıştı. Güç 
bela bilet bulduğum Devlet Operası’nda 
(Wiener Staatsoper) izleyeceğim göste-
riden habersizce mutluydum ayrıca. Hâl-
buki göğsümü patlatacak duygular, hisler 
asıl bu operada beni bekliyordu. Çünkü 
Gioachino Rossini’nin La Cenerentola’sı-
na bir nevi Külkedisi’ne bilet almıştım. 
Oyunu operanın asırlık ciddiyetini yaşa-
tan beyler ve hanımlarla birlikte izlemiş-
tim. Opera’nın modern ressamların çalış-
malarından olan resimli gizlilik perdesi 
ayrı bir sanat sahnesiydi zaten. Perdenin 
arkasında ise bambaşka bir sanat âlemi 
hazır bekliyordu. Gösteri bittikten sonra 
altı katlı dev operayı terk etmek, tatlı rü-
yadan uyanmanın verdiği azapla aynı hissi 
vermişti. Dışarıda kar yağıyordu. Sokak 
ışıkları karla dans ederken yer, binaların 

Osman Süreyya / gezi

Şehri gezerken Türklerin buradan geri dönüşleri ara ara aklıma gelip 
duruyordu ve Kanuni Sultan Süleyman’ın erişemediği kızıl elmasından 
ısırık alıyormuşum gibi hissediyordum.

NİŞLERİ KAR NİŞLERİ KAR 
KAPLAYINCA: VİYANAKAPLAYINCA: VİYANA
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ışıklarıyla renkli zemine dönüşmüştü. Vi-
yana’nın geceleri Klimt’in tabloları gibi 
çehresine hislerini gösteren bir başka re-
sim sahneleriydi. Zaman ağır akıyordu. 
Aksın da… Her saniyesi bir başka tonda 
renk kartelasıydı. Viyana gezginler için 
perde perde açılan resimler galerisiydi. 
Ama aslında Viyana’nın sesi uzunca bir 
senfoni, kentin kendisi de dev bir konser-
vatuvardı. Mozart sadece buranın vitriniy-
di. Zengince sanat malzemesi kenti inşa 
etmişti.  

Gezdiğim kentler içinde Viyana’yı 
ayrı tutarım. Oldukça plansız ve sürpriz 
bir şekilde gitmiştim buraya. Tabi ola-
rak plansızlığın içinde bu şehirde nere-
lere gideceğime dair en ufak bir fikrim 
yoktu ve kalacak yer aramak da kış mev-
siminde doğal olarak çok yorucu oluyor-

du. Berlin’deki son akşamımda Salzburg’a 
gitmek için bilet kovalıyordum. Ancak 
zaman hızlı geçmiş ve bilet bulamamış-
tım. Dondurucu Orta Avrupa soğukları 
arasında günlerce süren seyahatin yoru-
cu safhasındaydım artık. Pek ziyade sıkı 
giyinmeme rağmen geceleri üşüyordum 
ama sırtımdaki çanta bir nebze koruyordu. 
Uzun süre çekeceğim göğüs ağrılarımın 
tetikleyicisi bu soğuklar, şehir şehir adım 
adım bu kıtayı dolaşma hırsıma engel ola-
mıyordu. Salzburg’a bilet bulurum umu-
duyla Berlin ZOB’a geldiğimde saat gece 
11 civarıydı ve hava -20’lere koşar adım 
gidiyordu. Umudum azalmıştı ve gece ne-
rede kalacağım korkusu göğsümü daraltı-
yordu. Otogar bomboştu ve birkaç görevli 
ve iki üç kadar evsizin titreyişi dışında ta-
mamen sessizdi. Bir yolcu elinde valizi ile 

▶ St. Stephan Katedrali
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otogarda belirmişti. Koşarak onun yanına 
gittim ve nereye gideceğini sordum. Kadı-
nın ağzından çıkan “Viyen”i soğuktan olsa 
gerek “Viğen” gibi anladım. Ya soğuktan 
olsa gerek ya da zihnimi Salzburg’a şart-
ladığımdandır bilmiyorum ama “Viğen” 
neresiydi be abi. Nihayet açık yeşil Flix-
bus otobüsü geliyordu. Artık Salzburg’tan 
vazgeçtim gece soğukta donmamak için 
otobüse sığınmaya karar verdim. İçimde 
sadece otobüste yer olmasına ve otobüsün 
gece boyu seyahat etmesine dair temenni 
vardı. Şanslıydım, çünkü otobüste son bir 
kişilik yer vardı ve oldukça pahalı da olsa 
bilet almıştım. Hayatımda ilk defa bilet 
aldıktan sonra otobüsün nereye gittiği-
ni sordum. Görevli Viyana deyince ben 
“Obaa!” demiştim. Ben böyle planlama-
mıştım hâlbuki...

Çok üşümeden sabaha çıktığım için 
mutluydum ama kent karlıydı. Hemen 
bir kent haritası bulup güzergâhımı çıkar-
malıydım. Nitekim Viyana umduğumdan 
büyük şehirdi. Innere Stadt’ta (İçkent) 
hem kahvaltı hem de yolun uyuşukluğunu 
atabileceğim kahve için bir kafede masaya 
yaydığım haritaya gömülmüş ve kalem-
le tek tek noktalar atmaya başlamıştım. 
Artık genişçe ve bilinmez görünen kent 
şimdi daha anlamlı duruyordu karşımda. 
Diğer taraftan Habsburglar, Lorraineler, 
Maria Teresa, Rudolf, Maximilian, Leo-
pold ve Elizabeth (Sisi) gibi yöneticile-
rinin zarafete mahkûm kibirli yürüyüşü, 

Mozart, Schubert, Beethoven, Strauss 
gibi bestekârların ahenkli vuruşlarına eş-
lik ediyordu. Tabi ki Freud’un zihnimin 
derinliklerinde bu şehre dair izleri çıkar-
masını beklerdim de. Yine de bu heybetli 
kent, ünlü mimar Otto Wagner’in büyük 
yapılarıyla kuşatılmıştı. Bismarck’ın kuşa-
tıp almaktan vazgeçtiği bu ince kent zih-
nimde hep efsanevi Şansölye Metternich 
ile özdeşleşmişti. Sacher adlı şefin Met-
ternich’e sunduğu sachertorte kekini tat-
tıktan sonra bu şansölyenin sadece siyasi 
zekâsına değil damak inceliğine de hayran 
kalmıştım. Gerçi Viyana mutfağı, farklı 
kek ve pasta türleri için zengin envanteri 
haizdi. 

St. Stephan Katedrali’nin heybetle 
dikildiği Stephansplatz Meydanı’ndan 
başladım kenti yudumlamaya. Ağır ağır 
hiçbir karesini kaçırmadan izlemek iste-
diğim film gibi izliyordum Viyana’yı. Bu 
meydanın dikkat çekici tarafı, eski taş bi-
nalar ile modern cam binaların karşılıklı 
bakışmasına sahne olmasıydı. Eski Avru-
pa kentlerinde pek rastlanmayan bir du-
rumdu bu. Zara mağazasının olduğu cam 
duvarlar, karşısındaki taşın zarif facade’ını 
incelikle aksediyordu. Modern yapılar ay-
rıca sıra dışı mimari üslupta dikilmişti. Bu 
Viyana gerçekten rüya olmalıydı. Zara da 
bir şehirde nereye konuşlanacağını iyi bi-
liyordu hakikaten. Türkiye’de sanırım sa-
dece AVM’lerde mi var bilmiyorum ama 
Avrupa’da şehrin en önemli meydanlarına 
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bakan cephelerin birisinde ya Starbucks’a 
ya da Zara’ya mutlaka rastlamıştım. 

Bu kent, dev taş binaların yan yana eşit 
boyda dizildiği geniş caddeler olarak kal-
dı hep aklımda. Bir de çatıları, ağaçları 
ve kaldırımları kaplayan kar ile... Anıtsal 
apartmanların üstlerinde büyükçe heykel-
ler, mağrurane hava estiriyordu kentte. Bir 
de çatıları renkli kiremitlerle geometrik 
desenler olan büyükçe kiliseler, Katolikçe 
ihtişamı gözlerime vuruyordu. Belki de 
İtalya ve İspanya kiliseleri ile boy ölçüşme-
se de uzun yıllar Habsburg ailesinin muh-
kem gururunun bir kısmı bu mabetlerde 
yankılanmıştı. Nitekim Avrupa’nın kade-
rini uzun yıllar ellerinde tutan bu ailenin 
ikametgâhı olan Viyana, mimari açıdan 
pek tabi Paris’le ve Roma’yla yarışabilir-
di. Sarayları gezmeyi en sona bırakmış-
tım. İlk görmek istediğim yer Avusturya 
Ulusal Kütüphanesi’ydi. Süslü mermer ze-
minden adeta göğe yükselen cilt cilt kitap-
ların tıka basa doldurduğu uzun rafları ve 
gökyüzünü fevkalade yansıtan yağlıboya 
tavanları görmek için sabırsızlıkla yürü-
yordum. Nihayet kütüphaneye girdiğimde 
Hogwarts Okulu gibi bambaşka bir âleme 
düşmüştüm. Sergilenen eski koleksiyon-
lar, koyu kahverengi raflarda yine o renk 
tonlarında mücellet kitaplar... Boynum 
ağrıyıncaya kadar tavana dalmıştım. Bir 
saraydan daha fazlası olan bu yapı, bura-
da kütüphane binasıydı. Zaten bu süslü ve 
gösterişli yapılar burada sadece saray değil 

müze, kütüphane ve okul oluyordu ayrıca. 
Kütüphane’nin karşısındaki Doğa Tarihi 
Müzesi de kütüphane ile yarışan zengin-
likte ve gösterişteydi. New York’tan sonra 
gördüğüm ikinci Doğa Tarihi Müzesi idi 
ve Viyana’nınki oldukça zengin koleksiyo-
na sahipti.

Yeşil kubbe Orta Avrupa mimari kla-
siğiydi ve Viyana’da St. Peter Kilisesi’nde 
güzel örneği olduğu gibi bence en güzeli 
Belvedere Sarayı’nın kubbeleriydi. Türk 
mimarisini andırmakta olan bu saray, Os-
manlılarla yapılan yoğun savaşlar esnasın-
da Türkleri hatırlattığı için terk edilmişti. 
Viyana saraylarıyla da meşhurdu tabi ki. 
Kent merkezindeki Hofburg, dışarıdan 
bakınca aslında pek saray havası vermez. 
Gerçi Kayzer Apartmanları gibi bir ismi 
vardı. Tabi ki buranın en güzide sarayı 
Schönbrunn’dü. Türklerin Viyana’yı ab-
lukaya aldığı dönemlerde bu saraya da 
girmişlerdi. Şehri gezerken Türklerin bu-
radan geri dönüşleri ara ara aklıma gelip 
duruyordu ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 
erişemediği kızıl elmasından ısırık alıyor-
muşum gibi hissediyordum. Zaten sürekli 
o olayları hatırlatan isimler, anıtlar vardı. 
Schönbrunn’ün avlusundan yeşil Kahlen-
berg Dağları’na baktım uzunca. 1683 Ey-
lül’ünde Jan Sobieski’nin kartal kanatları 
takmış Leh süvarileri ile Türk ordusunun 
önünü kestiği sahneler canlandı o tepe-
deki ağaçlar rüzgârdan hareket ettikçe. 
Schönbrunn’da kendimi Osmanlı’nın sı-
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nır noktasında durduğumun farkınday-
dım. Tabi ki Mozart’ın 6 yaşındayken ilk 
bestesini yaptığı odada onun bestesini 
dinlerken onun neden Türk marşı beste-
lediğine de şaşırmamak gerekirdi. Çünkü 
Türklerin eli oraya kadar uzanmıştı. Ama 
Kahlenberg, şehri kuşbakışı görmek için 
ideal bir noktaydı ve galiba Kara Musta-
fa Paşa da oradan şehrin haşmetine ken-
disini kaptırmıştı. Belki de şehrin zarifçe 
heybeti, ona tüfek kullanmasını isteme-
mişti. Bu nedenle abluka esnasında Türk 
ordusu tüfekli ateşi çok tercih etmemişti. 
Kara Mustafa’nın hissettiğini Bismarck 
da hissetmişti ve Viyana’yı işgal edebilir-

ken vazgeçmişti. Bugün o noktadan kenti 
seyrettiğinizde oldukça modern yapıların 
hâkim olduğu panorama karşınıza çıkar. 

Figlmüller’de schnitzel yemem tama-
men bir şanstı. Normalde günler önce-
sinden rezervasyonu dolan bu restoranda 
garsonlara yalvararak köşede kendime yer 
bulmuştum. Tadına bakıncaya kadar ger-
çekten bir schnitzel ne kadar iyi olabilirdi 
sorusu kafamda dönüp durmuştu ve bura-
sının bu denli kalabalık olmasını tamamen 
pazarlamacılığa bağlamıştım. Ama bir 
schnitzel ancak bu kadar güzel olabilirdi. 
Nitekim bir şehir ne kadar güzel olabilirse 
o da sadece Viyana olurdu. ←

▶ Avusturya Ulusal Kütüphanesi
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Bakışlardan akan sessiz bir veda,
Kızarmış gözler bir yakarış sanki.
Kalbi çürümüş bir ceset aynada,
Kendi ölüm bana bir karış sanki…

Yarı kara yarı aydınlık bir hâl,
Kalmadı ne hayal ne de bir mecal,
Öylesi ümitsiz, öylesine lâl,
Ruhum sükûneti kuşanmış sanki…

Elif Barış / şiir

ARAF
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I . Araf
Sevmenin hakkını verdi kim çabalayıp ettiyse
Olanlar oldu, her şey karardı böylece
Bir sessizlik sardı sonra her bir yanımızı
Isıran bir soğukla kalakaldık öylece 

II. Azap
Bu soğuğun rengi kara
Bu soğuğun tadı acı
Hissediyorum
Başıma takıyorlar dikenden tacı
Ellerimde kanlı ve paslı izler
Üç gün bekliyorum
Söyle, üç gün hangi fani bekler?
Bir bekleyiş ki, yarım kâinata bedel...
 

Abdullah Emre Aladağ / şiir

ÇARMIHTA ÜÇ GÜN,
DÖRT ÖMÜR
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III. Lanet
Üç lanet gün!
Sanki asırları geçiyorum
Oysa, bir umut nakşediyordu dün
En sevgili tarafından,
Terk edildim sonra
Bağırdım ve sordum sana:
“Elî, elî! Lema şevaktani?”*
Hiçlik dahi dinlemedi sesimi. 

IV. Diriliş
Bir ses duydum, cesedimin ötesinden
Etime böyle eklendi, acımaklı hayatlar
Deriden libasım acının terzisinden
Kulağımda kaynadı, kahredici sıfatlar.
İşte o zaman parladı yaşamın kötü ışığı,
Sarıp sarmaladı yüreğimi sevmenin laneti.
Nimet diye sunuldu size, kanım ve etim.
Artık sırtımda günahlarınız
Önümde siz, koca bir kalabalık
Aşinadır bana, böylelikle bu yabancılık
Bir yenilik çıkarıldı kendimden,
Kendime, suya bakıp tanıyamazken…

*Elî, elî! Lema şevaktani? : İncil ’de Hz. İsa, çarmıha gerildiğinde haykırdığı cümledir. 

Anlamı da “Tanrım, Tanrım! Beni niye terk ettin?” demektir.
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Badısaba dolaşsa saçlarımda
Bir incirin dalında asılsa.
Sonra bir yitik kaybolsa caddede,
Kaybolmazın peşine takılsa...
Garptan doğan bir güneşe tutulsa.
Gecenin en çıkmazında yeniden doğsa.
Mâhvına sebep hilminden kaçsa.
Ansızın bütün hüzünler yansa,
Mesela; ölse bütün aşklar,
Ne leylalar ne mecnunlar kalsa!
Bir göz diğerini bulacak olsa...
Kıyamet bin safhada yok olsa.
Ahh o rahiya sarınca bedeni,
Akıl da neyin nesi ki?

Melike Erken / şiir

MESELA; ÖLSE 
BÜTÜN AŞKLAR
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Ama susmalı tüm yürekler.
Kadim kitapları yakmalı!
Garbın güneşi şarkta batınca,
Afakı kan boyamalı.
Aşktan konuşan hadsizleri!
Tek tek susturmalı.
Matmazeller, Rüveydalar, Annalar...
Ve o Leylalar ki;
Bir alevde yanmalı.
Ne bir mum ne de bir şiir sağ kalmalı.
‘Mangalın küle mahcubiyeti artınca’
Üstüne su dökülmeli...
Ve yedi tepeli şehrin kıyısına varınca.
Bir hal çaresine bakılmalı.
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Ansızın dünyaya geldim
   kötülük
 gözlerime bir mil gibi
   çekildi
 kaba etime de bir isyan
  simgesi biçildi.

İşte o günden beri her yerim
  işgale uğramış
     fareli bir mahzen
  ah fides, 
   sen de gülmesen
bileklerim ince birer nefret
dileklerim sade birer külfet…
  aldılar kelimesizler
 dünyaları ellerimizden.

Tarık Erdel / şiir

İĞNELER 
ZİHNİME DOĞRU
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Dişlerim kenet kenet
    çatlıyor minesi
felaket üstüne felaket!
 şimdi soruyorum;
  nerede kaldı rahmet!
    soluk göğsümüzde
 ümidin tek zerresi
onu da söküp alıyor
 insancıklar
     kemikten elleriyle.

Eğer bana kaldıysa sebat
 bitmiş demektir
  tüm medenilik 
   içtiması
çünkü;
 ben tepeden tırnağa
       bir yeis
   müptelası…

az daha ağladım;
damarlarımın içinden
 geçiyor iğneler
    zihnime doğru
çıldırmak buysa eğer
ben çıldırdım!
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Namütenahi giriftler deryası içimde,
Ruhumu şerha şerha yaran yalnızlık...
Kavruk bir yara etimde kemiğimde,
Kalbimi kangal kangal buran yalnızlık...

Tenimde gezinen soluktur, adı sanı
En mahrem coğrafyanın sır lîsanı
Lîsan içinde bir mûsiki aksânı
Bestelerle örülü, duran yalnızlık...

Tarifsiz... Gecenin en karanlık süsü,
Cinlerin sesinden bir hiçlik türküsü,
Islak yorganımın sarmalayan örtüsü,
En var yerimden, kucaklanan yalnızlık...

Çıldırmış, köpürmüş azaplarla bükülü,
Dehhameleşen katranların eleğinde süzülü
Bir hiçliğin mihrak noktasında dürülü
Sır içinde sır, gizleri olduran yalnızlık...

Mehmet Can Kuyucu / şiir

YALNIZLIK
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Boynu bükük yaprak gibidir
Kızıla bezeli  her yeri
Tutmak gerek 
Düşmeden 
Ke
       li
            me
                    le
                           ri

Ki  ben düşerim bu kuyuya
Bana kuytu gerektir 
Sinmiş ve gizlenmiş
Bilinmeyen 
Esinti gibi 

Kızıllık maviye çalarken
Sular yükselecek içinden 
U-z-u-n bir yola gidecek
Ve bitecek hüznü 
Biteviye taşıdığın yükün

Ayşe Özkan Güneş / şiir

DÜŞERKEN
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Firdevs saati sabah yedi otuza kur-
du. Her ne kadar bu küçük semt-
ten şikâyetçi olsa da evi gazete 

binasına çok yakındı. Bu sayede sabahları 
yarım saat fazladan uyuyabiliyordu. Üste-
lik kirası da uygundu. Annesi vefat ettik-
ten sonra daha küçük bir eve çıkmak iste-
mişti fakat sevimli ev sahibeleri “Bari sen 
gitme Firdevs. Elimizde büyüdün sayılır.  
Anneni kızım, seni torunum bildim. Şim-
di sen de gidersen ikinizin yokluğuna nasıl 
alışırım?” demişti. Firdevs’in, evdeki hatı-
ralarla beraber daha fazla yaşayamayacağı-
na ve küçük bir evde kendine yeniden bir 
düzen kurması gerektiğine dair ısrarları ev 
sahibesini ikna etmeye yetmişti. Hatta ev 
sahibi Fatma Hanım son iyiliğini de yap-
mış şu an oturduğu evi bulmasına yardım-
cı olmuştu. Eniştemin evi demişti, tonton 

elleri ile Firdevs’in ellerini tutarken. Seni 
başka kimselere emanet edemem. Eniş-
tem uzun yıllardan beri yurt dışında, bu-
radaki ev ile ben ilgileniyordum. Epeydir 
boştu. Artık orası senin evin ben de arada 
sırada uğrarım yoksa aklım kalır, diyerek 
anahtarlığı teslim etmişti. 

Sabah saat yedi otuzda alarm sesiyle 
uyandı Firdevs ve çoğu insanın aksine bu 
sesle uyandığına sevindi. Çünkü günlerdir 
gözüne sağlam bir uyku girmemiş dahası 
daldığı anda annesinin sesi ile uyanır ol-
muştu. İyiydi daha da iyi olacaktı. Kalktı 
ve elini yüzünü yıkayıp hazırlanmaya baş-
ladı. Kahvaltıyı bugünlerde pas geçiyordu. 
Ne zaman sabahları mutfağa girse; anne-
sinin ona akşamdan hazırlayıp masanın 
üzerine koyduğu sandvici arıyordu gözleri. 
Bir bardak su içip mutfaktan çıkıyordu. 

Beyza Betül Özcan / öykü

Bu sefer korkmuyorum. Onu yakalayacağıma o kadar eminim ki. Ona 
soracak sorular biriktirdim. Bunca yıl neden beni takip ettiğini? Neden 
yüzünü bir sır gibi sakladığını?

GÖLGELERGÖLGELER
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Bugün de öyle oldu ve devam eden diğer 
günler de. Gazetede işler çok yoğun ol-
madığı müddetçe altı gibi işten çıkıyor ar-
kadaşları ile dışarıda yemek yiyordu. An-
nesine inat annesinin kızdığı her şeyi yer 
olmuştu. Annesi bir yerlerden çıkacak ona 
kızacak diye bekledi hep. Bekledi bekledi 
bekledi...

10 Mart 2018 Gecesi 

Fazla uzağa gitmiş olamaz, gölgesi hâlâ 
cama aksediyor. Acele etmeliyim. Bu sefer 
de elimden kaçıramam. Yer soğuk. En son 
ne zaman, halı yüzü gördü kim bilir. Ço-
rapsız ayaklarım kara betonun üzerinde 
yavaş yavaş gidip geliyor. Işığı açmıyorum. 
Ürkütmemeliyim. Konuşmamalıyım belki 
de. Odanın üç duvarı da boş. Yalnız fazlaca 
büyük bir oda burası. Köşede ahşap ayaklı 
abajur var. Odaya girişte ilk o selamlıyor 
sizi. Kapının hemen solunda ikili bir kol-
tuk var. Sağda dört ayaklı sehpa üzerine 
oturtulmuş elli beş ekran bir televizyon. 
Televizyonun hemen karşısında yenice bir 
berjer var. Karşı duvardaki ikili deri kol-
tuğa inat rengârenk kumaş ile kaplanmış. 
Karanlıkta bile gözümü yoruyor. Kafamı 
kaldırıyorum. Tavanda dört kollu bir avize. 
Yıllanmış. Üstelik sadece bir tane ampulü 
var. Ev sahibi herhâlde kullanmıyor diye 
düşünüyorum. Berjerin hemen arkasında 
pencere var. Pencere yere sıfır, balkona açı-
lıyor. Bu izbe binanın en güzel yeri burası 
işte. Diğer iki odaya küf kokusundan gi-
rilmiyor. Perde, sigara ve isten olsa gerek 

sararmış. Rüzgârın esmesi ile perde ken-
dini balkona kaçırıyor. Ben hâlâ bekliyo-
rum üstelik ayaklarım soğuğa aldırmıyor. 
İyi ki hırkamı almışım diyorum içimden. 
Ayağımda lacivert eşofman. Rüzgâr estik-
çe perde hareketleniyor. Perdenin arkasına 
gizleniyorum. Gölge artık çok daha ya-
kın. Derken hiç hesapta olmayan bir ses. 
Bir gök gürlemesi tüm şehrin gürültüsünü 
susturuyor. İrkiliyorum. Perde içeri giriyor. 
Geri çekiliyorum. Elim hâlâ perdede. Der-
ken yavaş yavaş gölge kayboluyor. Perdenin 
uçları ıslanmış. Yağmur artık daha ısrar-
lı yağıyor. Camı kapatıyorum. İçimde bir 
ürperti. Sokak lambası sönüyor. Demek o 
kadar saat kovaladım onu diyorum. Abaju-
run düğmesine basıyorum. Akşam oluyor. 
Televizyonu açıyorum. Yüz on ikinci ka-
nalda takılı kalmış. Aslanların çiftleşme-
sini anlatan bir belgesi izliyorum. Aklım 
hâlâ onda. Zaman geçsin diye bekliyorum. 
Evde yalnızım. Böyle misafirlik mi olur 
diye ev sahibine kızıyorum. Odadan çıkı-
yorum. Küçük bir koridor burası bir duva-
rında Rocky posteri diğerinde ceylan halısı 
asılı. Posterin kenarı küften kavlamış. Ha-
lıda ise ceylanın gözleri iplik iplik olmuş. 
Artık kimse yavrusunu ceylan gözlüm diye 
sevemeyecek. Beş adımlık koridorun so-
nunda mutfağa ulaşıyorum. Yerden bitme 
kırmızı bir buzdolabı var. Kapağını açıyo-
rum. Birkaç zeytin biraz küflü peynir ve 
domates alıyorum. Dünden kalmış olsa 
gerek bayatlamış ekmeğin ucunu kesip 
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sandviç yapıyorum. Isırarak yerime oturu-
yorum. Ev sahibini bekliyorum. Beni böy-
le görse acaba güler mi?  Kızması yüksek 
ihtimal. Oysaki beni burada tutan şeyler 
var, hissediyorum. Bir yerlerdeler. Gözleri 
omuzlarımda geziyor. İçimdeki boşluğun 
yavaş yavaş kaybolduğunu hissediyorum. 
Bu sefer erkek arslan saldıracak diyorum. 
Dişisini kaçırdılar çünkü. Tıpkı benim 
gibi. O an arslanı kıskanıyorum. Onun 
kadar cesur olamadığım için. Sandviçim 
bitti. Camdan dışarı bakıyorum. Gök hâlâ 
siyah. Lacivert rengi geceleri özlediğimi 
fark ediyorum. Yıldızları olan geceleri. Sa-
ati aranıyorum. Kollarım bomboş. Evde 
unuttum galiba. Sanırım bi on yıl önce 
falandı. Zamanı önemsemiyorum. Sadece 
nasıl göründüğümü merak ediyorum. Aca-
ba benden ürküyor mu?  Ondan mı kaçıyor 
benden? Bunu asla anlayamayacağım. Yoo 
yo, evde ayna olmadığından değil kendimi 
onun gözünden göremediğim için. İçim 
geçmiş. Kim bilir kaç zaman sonra uyanı-
yorum. Tvde erkek arslan dişisinin önüne 
uzanmış geviş getiriyor. Dişisi gayet vakur 
patileri ile arslanı okşuyor, boynunu yalı-
yor. Televizyonu kapatmak için ayağa kal-
kıyorum. Bir gürültü kopuyor. Televizyon 
ve abajur aynı anda kapanıyor. Yerdeyim. 
Bu sefer üşüyorum. Sessizlik odanın boş 
duvarlarına çarpıp kulaklarımı çınlatıyor. 
Korku ile karışık heyecanlandığımı hisse-
diyorum. Biraz da mutluyum sanki. Eğer 
ayna olsaydı yüzümde yayılan yarım yama-

lak tebessümü görebilirdim. Geldi diyo-
rum. Kendimi sürünerek geri çekiyorum. 
Berjerin hemen önündeyim. Ahşap aya-
ğını kavrıyorum. Elim ile abajurun fişini 
takıyorum. Odada loş bir ışık. Pencereye 
doğru bakıyorum. İşte orada. Gölgede yer-
den yükseğe doğru hafif bir sivrileşme var. 
Sanırım sırtında kambur var. Hiç hareket 
etmiyor. Kaskatı kesilmiş sanki. Başı pen-
cerenin kayıklarında bitiyor. Yarım akıllı 
diye geçiriyorum içimden. Pusuda bekler 
gibi onu izliyorum. Bu sefer korkmuyo-
rum. Onu yakalayacağıma o kadar eminim 
ki. Ona soracak sorular biriktirdim. Bunca 
yıl neden beni takip ettiğini? Neden yüzü-
nü bir sır gibi sakladığını? Yoksa yoksa o 
da benim gibi korkak mıydı? Hayır hayır, 
benimkisi korkaklık değil ki. Ben ne gere-
kiyorsa onu yaptım. 

Ne yaptın söylesene?

Aman Allahım nerden geldi o ses? Ka-
famın içinden, kafamın içinden! Susun 
sizi lanet şeyler! Gölgeyi ürkütmemeliyim.

Ne yaptın söylesene?

Bir dakika, ses ses gölgeden geliyor. Bir 
hareketlenmeler var. Ayağa kalkıyorum. O 
da kalkıyor. Yarı açık perdeyi kavrıyorum. 
Çürümüş perdeyi tamamen sıyırıyorum. 
O hâlâ burada. Ama bu kez konuşmuyor. 
Doğru ya soruyu o sordu. Ne yaptın?  Pen-
cereyi açıyorum. Gölge hâlâ camda beni 
bekliyor. Şimdi sadece susuyorum. Ufak 
bir balkon burası. Köşede eski mi eski bir 
sandalye var hepsi bu. Dört katlı bir apart-
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manın son katındayım. Sağ taraftakiler 
tatile gitmiş olmalı. Hiç ışıkları yanmıyor. 
Aşağı katlarda da kimse yok. Yoksa hep-
si bu gece bir düğüne mi davetliler?  Ev 
sahibine üzülüyorum. Ama dur belki onu 
da çağırmışlardır. Bu saat oldu hâlâ gel-
medi. Sandalyeye oturuyorum. Ayaklarımı 
balkonun demirlerine uzatıyorum. Gölge 
beni izliyor. Şimdi o da oturdu. Biliyorum 
bir cevap bekliyor.

Ne yaptın?

Defalarca soruyor. Kafamı kaldıramı-
yorum. Gölgeyi ürkütmemeliyim. Ama bir 
türlü susmak bilmiyor. Başımı ellerimin 
arasına aldım. Sıkıca kavrıyorum. Düşün, 
düşün hadi. Ben ne yaptım?  Ne yaptım?  
Ayağa kalkıyorum. Gölge orada, camın sol 
çaprazında beni izliyor. Gözleri üzerimde 
hissediyorum. Karaltıyı kaldırıp yüzünü 
görmek istiyorum. Hiç bir şey. Bu cümle 
ağzımdan istemsizce çıkıyor. Omuzlarım 
çöküyor. Hiç bir şey yapmadın öyle mi, 
diye tekrarlıyor gölge. Bu sefer kaçmıyor. 
Yapmadım değil yapamadım! Öylece git-
mesine izin verdim. Bilmiyorum. İçimde 
onun kalmasını gerektirecek bir duygu 
yoktu. En azından o an öyle hissettim. 
Ama gidince gidip de dönmeyince… Ön-
cesi bir özlem sonrası derin bir nefret his-
settim. Şimdi ise sadece pişmanlık. Başım 
yerde. Balkonun tabanındaki fayansları 
sayıyorum. Bir iki üç dört… Derken bir 
kahkaha kopuyor. 

Gölge! 

Gölge bana bakarak kahkahalar atıyor. 
Demek pişmansın demek çok özledin? 
Susmuyor. Sesi kulaklarımı yırtarcasına 
mahalleyi inletiyor. Tam da düğüne gi-
decek günü buldunuz diye komşulara kı-
zıyorum. Bir iki adım atıyorum. Bu sefer 
ürkütmek umrumda bile değil. Aşağılık 
kahkahalara bir son vermek tüm derdim. 
Tuttum. Ellerim boğazında. Camdan çek-
miyorum ellerimi. Bomboş bir karaltı şu 
an. Yüzünü hâlâ kestiremiyorum. Midem 
bulanıyor kusmak istiyorum. Susmuyor. 
Ben boğazlamaya devam ediyorum o da 
kahkahalarına. Ayaklarımla pencereye vu-
ruyorum. Sus sus sus! Hızlı vurmuş olma-
lıyım ki bir cam kırığı sesi, geceyi yırtarca-
sına önüme dökülüyor. Eğiliyorum. Sesleri 
kesilmiş artık. Parça parça olmuşlar. Gölge 
gölge nerdeydi peki? Arkamı dönüyorum. 
Perdeden kahkaha sesleri geliyor. Sarar-
mış perdede çok seçemiyorum onu. Ama 
omuzlarını görüyorum. Karşımda. Perdeyi 
yakalıyorum bu sefer. Olanca kuvvetimle 
boğazlıyorum gölgeyi ama bir türlü susmu-
yor. Rüzgâr yer yer içeri kaçırıyor perdeyi. 
Çekip balkona alıyorum onu. Ellerim hala 
boğazında. Ölecek hissediyorum. Balko-
nun demirlerine doğru yuvarlanıyoruz…

2 Gün Sonra Firdevs’in Evi 

Firdevs o sabah alarm çalmadan uyandı. 
Hafta sonu arkadaşları beraber eğlenmiş 
epey yorgun düşmüştü. Tüm o yorgun-
luğun aksine kendini çok zinde hissedi-
yordu. İçinde anlam veremediği bir hu-
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zur. Yatağını topladı. Duş aldı, işe gitmek 
için hazırlandı. Kendine özenle sandviç 
hazırladı. Kahvaltısız geçen onca günün 
ardından bu bile büyük bir şeydi onun 
için. Sandviçi kese kâğıdına koydu. Yeni 
aldığı haki yeşili ceketini üzerine geçirdi. 
O gün işe giderken annesini de yanında 
götürmek istedi. O yüzden annesinin en 
sevdiği ceylan derisi çantasını koluna tak-
tı.  Arabasına binip işyerinin yolunu tuttu. 
Radyoda kötü giden havalara inat baha-
rı getiren şarkılar çalıyordu. Aklına gelen 
düşünceleri ötelemeye çalıştı. Trafik poli-
sine gülümsedi, yaşlı bir teyzeye yol verdi. 
Erken kalktığına göre yolu uzatabilirdi. 
Böylece iş yerine gelmesi ile yarım kalan 
programın tamamını da dinlemiş olurdu.

Ötelemeye çalıştığı düşünceler bir kır-
mızı ışıkta yakaladı onu. Her şey cuma 
günü, iş çıkışı başlamıştı. Eve girdikten on 
dakika sonra kapı çalmıştı. Şu an bile da-
kikası dakikasına hatırlıyordu. Saat on se-
kiz, on beşti. Karşısında altmışına dayan-
mış kır saçlı bir adam vardı. Boyu uzun, 
fiziği düzgündü. Kendisinden ona yarım 
saat ayırmasını rica ediyordu. Kimsiniz 
sorusuna amcan, diye karşılık vermişti. 
Hiç görmediği amcası mıydı kapıda di-
kilen? Biraz tedirgin bir hâlde içeri buyur 
etmişti. Acelem var diyerek bir bir anlat-
maya başlamıştı adam. Onu nasıl buldu-
ğundan, akrabalarından, hiç görmediği 
memleketinden bahsedip durmuştu. O an 
duyduğu şeyler içinde bir kıpırtı dahi his-

settirmemişti. Hayalet gibi dinliyor tepki 
vermiyordu. Aklında sadece bir isim vardı; 
Hilmi Yalvaç. Hiç görmediği babası bun-
dan on yıl önce İstanbul’a gelmiş bir daha 
ondan haber alamamışlardı. Önce annesi-
ni bulmuşlar, öldüğünü öğrenince rotayı 
yeğenlerine çevirmişlerdi. Neydi, niçindi, 
nasıl olmuştu da kendisini bulmuştu bu 
adam, hiçbiri ile ilgilenmiyordu. Tek bil-
diği başka bir kadın için onları sokak or-
tasında bırakan bu adamın adını bile duy-
mak istemediğiydi.

Hikâyenin bu kısmı her ne kadar ya-
bancının ağzından farklı dökülse de onun 
tek bir gerçeği vardı ve bu asla değişme-
yecekti. Bunları düşünerek gazete bina-
sından içeri girdi. Her zaman olduğu gibi 
güvenliğe selam verdi. İkinci kata çıktı ve 
cam kenarındaki masasına oturdu. Saat 
sekiz elli dokuz. Çantasından evde yaptığı 
sandvici çıkardı. Masasındaki boş barda-
ğa matarasından su koydu. Alt kattaki çay 
ocağını arayarak çay istedi. Her sabah ol-
duğu gibi Mehmet elindeki kâğıtlarla içeri 
girdi. Masasına kâğıtları koyarken bunları 
siteye yüklemesini söyledi. En üst sayfa-
daki haberi son dakika geçmesini istedi. 
Kâğıtları önüne çekti. Bilgisayarı açtı. Ga-
zetenin sitesine giriş yaptı. Üst üste duran 
kâğıtların ilkini eline aldı. Şöyle bir göz 
gezdirdi. Boğazına bir şeylerin oturduğu-
nu hissetti. Ayaklarında can kalmamış yü-
zünün feri gitmişti bir anda. Kalbinde bir 
ağırlık hissetti. Şöyle bir doğruldu. Derin 
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bir nefes aldı. Yutkundu. Bardağından bir 
yudum su aldı ve haberi girdi. 

“10 Mart 2018 Cumartesi günü Bay-
rampaşa’da gece yarısı sularında bir inti-
har olayı gerçekleşti. Mahalle sakinleri pa-
zar sabah saatlerinde viran bir hâlde olan 
dört katlı apartmanın bahçesinde bir ceset 
buldu. Cesedin elli iki yaşında olan Hil-
mi Yalvaç’a ait olduğu belirtildi. Mahalle 
muhtarından edinilen bilgiye göre Hilmi 
Yalvaç’ın yaklaşık on sene önce İstanbul’a 
geldiği zaruri ihtiyaçları hariç çok dışarı 
çıkmadığı öğrenildi. Hikâyenin geri kala-
nını mahalle sakinlerinden dinleyelim. 

Hilmi Yalvaç’ın buraya taşındığı ilk 
günler “karısının evliliklerinin ikinci se-
nesinde altı aylık kızını da alarak başka bir 
adamla kaçtığını, bu zamana kadar onla-
rı her yerde aradığını, son olarak buraya 
geldiğini” anlattığını bir daha da bu konu 
hakkında konuşmadığını belirttiler. Hil-

mi Yalvaç’ın son üç yıl içinde bunalımları 
artmış önce işini sonrada evini kaybetmiş. 
Yıkılmaya yüz tutmuş dört katlı bu binaya 
yerleştikten sonra mahalle muhtarı, ken-
disini doktora götürmeyi teklif ettiğini 
ama tüm çabalara rağmen ikna edemedi-
ğini belirtti.

Hilmi Yalvaç’ın naaşı yapılan araştır-
malar sonucu bilinen bir akrabası çık-
madığı için mahalle muhtarı ve birkaç 
mahalleli tarafından pazar günü ikindi 
namazına müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından kaldırılmış kimsesizler 
mezarlığına defnolunmuştur.

Firdevs yazıyı bitirene kadar çayı ma-
sasına gelmişti. Bir şeker atıp karıştırmaya 
başladı. Şeker eridikçe rahatladığını hisset-
ti. Radyoyu açtı. En sevdiği şarkı çalıyordu. 
Uzanıp sandviçi paketinden çıkardı ve ge-
riye yaslanıp sandviçini yemeye başladı. ←
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Hayatımın her vaktinde, kü-
çük bir çocukken değil elbet-
te, dünyanın düzenini yöne-

ten, görünen egemenlerden daha büyük 
efendilerin olduğunu biliyordum. Erhan 
Cerenoğlu -bu benim adım- olarak yaşa-
dığım 26 yıl boyunca bu efendilerin de-
diğini yapmamaya, onlara uymamaya ve 
tabii olmamaya özen gösterdim. Yalnızca 
Allah’a kuldum ve öyle kaldım. Ama bu 
yüzden bana çektirmedikleri kalmadı. Ar-
kadaşlarımın, ailemin, öğretmenlerimin ve 
sevgililerimin aklını birer birer çelmişler 
ve onların ağzından beni büyük yalanla-
rına inandırmaya çalışıyorlardı. Bu yalan 
işleyişi ve varoluşuyla basit bir yalanmış 
gibi görünse de aslında pek çok işe yarıyor, 
lastik top gibi her yere yetişiyordu. Hepsi 
ağız birliği etmişçesine tek bir şeyi söy-

lüyorlardı: Türkiye’de Bilecik diye bir ilin 
olduğunu. Hayır diyordum onlara, Bilecik 
diye bir yer hiçbir zaman olmamıştı. Ha-
yatımda bugüne kadar Bilecikli birini gör-
medim, Bilecik’e giden birini tanımadım 
ve hatta Bilecik’te okuyan biriyle bile kar-
şılaşmadım. Sözde bir üniversiteleri vardı. 

Bilecik’in olmadığına ilk kanaat getiri-
şim henüz 13 yaşımdayken oldu. Babamın 
ajandasını bomboş gözlerle incelerken 
plaka numaralarının arasında daha önce 
gözüme çarpmamış bir şehri görmüştüm. 
11 plakalı bu şehri en başlarda olmasına 
rağmen bugüne kadar fark etmemiştim. 
O gün bu durumun üzerinde durmadım. 
İlerleyen günlerde sınıf arkadaşlarımla 
boş Matematik dersinde İsim-Şehir-Bit-
ki-Hayvan-Ünlü, ünlüyü ekten puan aracı 
olarak eklemiştik, oynarken B harfi geldi-

Emrecan Doğan / öykü

Buradan hemen gitmeli ve bu sahtelikler şehrinden kaçmalıydım. Oradan 
ayrılmadan önce yerleşkenin ortasında durup avazım çıktığı kadar 
bağırdım. “ Yalanınıza asla inanmayacağım, duyun beni efendiler!”

BİLECİK’İN VARLIĞINA BİLECİK’İN VARLIĞINA 
İNANMAYAN ADAMİNANMAYAN ADAM

Erce’ye ve Bilecik’in varlığına inanmayan herkese
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ğinde kimse bu şehri yazmıyordu. Bursa 
yazılıyordu, Balıkesir yazılıyordu, Bartın 
yazılıyordu ya da Bayburt yazılıyordu ama 
Bilecik’ten eser yoktu. Dahası benim de 
aklıma gelmiyordu. Ancak dersleri dinler-
ken kendimi bu durumu düşünürken bu-
luyordum. İlginç bir şekilde Bilecik konu-
suna takılıp kaldım ve sınıfta bir Bilecikli 
olup olmadığını merak etmeye başladım. 
Tahmin edebileceğiniz üzere yoktu. Diğer 
8.sınıf şubelerinde dolaşıp bu ilden İstan-
bul’a gelmiş ya da babası annesi bu ilden 
olan birini aradım ama nafileydi. Kimseyi 
bulamadım. 

Fikirlerimi babama ve anneme açtığım-
da bana yalnızca gülüp geçtiler. Anlaşılan 
beni ciddiye almıyorlardı ama zaman-
la alacaklardı. Yine de ilk yıllarda onlar-
la konuşmak zordu. Ne zaman Bilecik 
konusunu açsam bana inanmaz gözlerle 
bakıp küçümsüyorlardı. İlk başta çocuk-
ça merakıma duyulan eğlence, ben büyü-
dükçe yerini acımaya bırakıyordu. Sanırım 
o yıllarda zekâmdan şüphe ediyorlardı. 
Sık sık “Başka birinin yanında da söyle-
me!” tembihlerini işitiyordum. Birkaç kere 
hâlimin ne olacağına dair konuşmalarını 
duyuyordum, bazen de annem, beni bir 
doktora götürmek gerektiğini söylüyor-
du ama babam herkes tarafından duyulur 
diye pek yanaşmıyordu buna. Böyle böyle 
zaman geçip gitti. Akrabalarımıza da pek 
yanaştırılmadım. Zaten ben de pek yanaş-
mıyordum, onlar soru sorunca cevap veri-

yordum ki bunlar ancak okul durumumla 
ilgili basit, eften püften sorular oluyordu. 

“Bu sene kaça geçtin?”

“Lise 2.” Ancak bu kadar konuşuyor-
duk onlarla. 

Sizlere bir çocukluk aptallığı gibi ge-
lebilir ama o hâlimle olayı ciddiye almış-
tım. Öğretmenlerime kadar işi götürüp 
onlara dahi sordum ama içlerinde bir kişi 
bile Bilecikli yoktu. O zaman İstanbul’da, 
Bilecikli birinin olmadığına kanaat getir-
dim. SBS’ye hazırlanırken bu araştırmam 
kısa sürdü. SBS sonucunda enikonu iyi bir 
liseye yerleşince olaya geri dönüp, şüphe-
lerimin izini sürmeye devam ettim. Yap-
malarını istediğimde bana delirmişim gibi 
bakan alaycı arkadaşlarımın, siyasi ve coğ-
rafi sınırlarından arındırılmış bir Türkiye 
haritası üzerinde Bilecik ilini göstereme-
mesi ne büyük bir ironiydi. Ya Akdeniz’i 
gösteriyorlardı ya da Doğu Anadolu’ya gi-
diyordu parmakları. Yakınından bile geçe-
miyorlardı, buna rağmen Bilecik diye bir 
yerin olmadığını kabule de yanaşmıyorlar-
dı. Bir gün anlayabileceklerini umut ede-
rek söylediklerine ses çıkarmıyor, alayları-
na katlanıyordum. O sıralar derslerimden 
çok Bilecik’in olmadığı hâlde kimler tara-
fından ne amaçla uydurulduğunu anlama-
ya çalışıyordum. Bir gün lisede teorilerimi 
anlatmaya çabalarken Sena adında bir kız 
küstahça söze girdi.

Kim, neden Bilecik diye bir yeri uydur-
sun? Görüyorsun işte haritada var, diye 
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eliyle Türkiye siyasi haritasını gösteriyor-
du. Harita her okulda bulunan renklendi-
rilmiş bir şablondu. 

“Onlar da öyle düşünelim istiyorlar. 
Bakın arkadaşlar, Bilecik tamamen uydu-
ruk bir ildir. Nedenine gelince CIA gibi 
MOSSAD gibi, İngiliz Derin Devleti gibi 
dış oluşumlar bu ili seçimlerde kendi ülke-
lerine sempati besleyen ya da bizzat ken-
dilerinin öne sürdüğü adaylara havadan oy 
basmak için yarattılar.”

Arkamdan bir yerden okkalı bir “Ha 
siktir lan!” duyunca irkildim ama aldır-
madım. Bu türden saygısızlıklara kar-
şı yıllar içinde bağışıklık geliştirmiştim. 
Sözüme kaldığım yerden ve küfrü duyan 
dinleyicilerimin küçük gören bakışları al-
tında devam ettim. 

“Bu ili kullanarak seçimlerin kaderi-
ni değiştiriyorlar. Kişi başına düşen millî 
gelirimizi düşük, işsizlik oranımızı yük-
sek gösteriyorlar. Hepsinin de nedeni bu. 
Farkındaysanız seçimlerde Ankara, İzmir, 
İstanbul gibi büyükşehirler açıklanırken 
fazla oynamayan sonuçlar küçük şehirle-
re gelince birden tam tersine dönebiliyor.” 
Aynı okkalı küfrü bir kere daha duysam 
da devam etti, bu sefer bir kızdı. “Siz hiç 
Bilecikli birini tanıdınız mı? Orada oku-
yan, oradan gelen, oraya giden ya da orada 
yaşamış, yaşayan? Hiç kimseyi tanımadı-
nız değil mi? Ben de tanımadım. Kimse 
tanımamıştır. Hocalarımızın arasında bile 
Bilecikli birisi yok. Bilecik diye bir ilin ol-

duğu söyleniyor, buradan olduğunu söy-
leyen insanlar da var ama onların başka 
illerden olduğu da ortaya çıktı.”

Bu sözlerimden sonra grupta bir kah-
kaha patlak verdi. Aynı anda gülen sekiz 
kişi dağılıp, sıralarına gittiler. Ben de şaş-
kın hâlimle ortada kaldım. Yıllarım böy-
lece hakikati söylemekle geçti, üniversite 
yıllarımda da fikirlerimden asla vazgeç-
tim. Rektöründen tutun da kapıda bek-
leyen güvenlik görevlisine kadar hepsini 
araştırsam da Bilecikli birini asla bulama-
dım. Arkadaşlarından da Bilecikli yoktu. 
Kafayı Bilecik’in yokluğunu kanıtlamak ve 
varlığını reddetmekle bozmuşken üniver-
site bitti ve Felsefe ile Sosyoloji diploma-
ma kavuştum. Akademisyen olmak gibi 
bir hayalim vardı. Bilecik takıntımdan da 
vazgeçmiş değildim, araştırma görevlisi 
olarak başvurmak üzere Bilecik’te bulunan 
Şeyh Edebali Üniversitesine doğru yola 
çıktım. İlan verilmişti ama ben öyle bir 
yerin olmadığına iman etmiştim bir kere. 
Üniversite de aslında yoktu, biliyordum. 
İlan dikkat çekmemek için her yılın bu se-
zonunda verilen alelade bir ilandı. Yerinde 
görmek istiyordum, iki saatlik bir yoldan 
sonra terminalde indiğimde müthiş bir 
platoyla karşılaştım. 

Hani dizilerin, sinema filmlerinin çe-
kildiği platolar olur ya, işte öyle bir plato! 
Tek farkı bu Bilecik platosu kocaman bir 
toprak parçasına, neredeyse il sayılabilecek 
kadar geniş bir alana yayılmıştı. Bölümle-
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rini sanki bir ilçeymiş gibi adlandırarak 
ayırmışlardı. Böylelikle dışarıdan gelen 
insanlara buranın Türkiye’de görebilece-
ğiniz diğer 80 ilden farksız, sıradan bir il 
olduğu sanrısını vermekti. Şehir (sözde) 
dedikleri platoyu gezerek her detayını in-
celedim. Müthiş bir işçilikti, öyle ki tarihi 
bile düşünülerek Osmanlı’ya hatta Doğu 
Roma’ya değin uzanan sahte bir tarih ya-
ratılmıştı. Bu sahte tarih sözde şehrin içe-
risine gelişigüzel yerleştirilmiş sahte tarihî 
eserler, türbeler, tarihi camiler, kütüphane-
ler, medreseler, sarnıçlar, çeşmeler, kemer-
ler ve köprüler şeklinde kendini gösteri-
yor ve bizden ona inanmamızı bekliyordu. 
Şüphesiz ki aklını kullananlar bu yalanlara 
inanmazdı. Oysaki gözlemlediğim kada-
rıyla sözde şehre dışarıdan gelen insanlar 
da bu yalanlara inanmış görünüyordu. 

İlanda yazıldığı gibi üniversiteye gittim 
ve işte o zaman şaştım kaldım. Plato içine 
oldukça sahici ve esaslı bir üniversite kur-
muşlardı. Hatta bu üniversitenin rektörü, 
profesörleri ve diğer öğretim üyelerinden 
öğrencisine kadar bütün oyuncular düşü-
nülmüş ve eksiksiz yerlerini almışlardı. Bu 
kadar büyük bir prodüksiyonun yalnızca 
bir kişi olan bana yapılmış olması seçim-
lerde ya da işsizlik oranlarında nasıl devasa 
oyunların döndüğünü anlamama yol açtı. 
Buradan hemen gitmeli ve bu sahtelikler 
şehrinden kaçmalıydım. Oradan ayrılma-
dan önce yerleşkenin ortasında durup ava-
zım çıktığı kadar bağırdım. 

“YALANINIZA ASLA İNANMAYA-
CAĞIM, DUYUN BENİ EFENDİLER!”

Bütün oyuncular şoke olmuş bir halde 
bana bakarken üzerime atlayıp beni orda 
linç ederek öldürmelerine ve bu gerçeği 
dünyanın geri kalanıyla paylaşmama izin 
vermemelerine fırsat bırakmadan koşarak 
kaçtım. Hiçbir şey yapamadan arkam-
dan bakmakla yetindiler. Belki de beni 
İstanbul’da, kendi şehrimde, kendi evim-
de temizleyeceklerdi. Otogardan otobüse 
binerken hâlâ böyle büyük bir prodüksiyo-
nun döndüğüne inanamıyordum. Tek bir 
kişi için böylesi bir oyun dönüyorsa, kim 
bilir tüm insanlığa ne kadar büyük oyun ya 
da oyunlar oynanıyordur. Otobüsle İstan-
bul’a dönerken yavaş yavaş korku bedeni-
mi ele geçiriyordu ama şehrimin tabelasını 
görünce nedensiz bir cesaret onun yerini 
alıverdi. Kendi kendime o dakika söz ver-
dim ki beni korkutmalarına, korkuma esir 
etmelerine izin vermeyecektim. Onlarla 
savaşmalıydım ve bu savaşı da en iyi yön-
temle yapacaktım: Yazıyla! Ama nereye 
yazabileceğimi bilmiyordum, bu yüzden 
buna benzer konularda yayım yapan dergi-
lere ulaşmak için araştırmaya başladım ve 
kısa sürede bir dergi buldum: Yalan Tarih!

Derginin amacı alt başlığında da gayet 
açıktı: Yalan tarihin gerçeklerini yalancı-
ların yüzüne tokat gibi çarpıyoruz. Motto 
gayet açıktı ve benim de uğraştığım tipler 
tam olarak bu cinsten yalancılardı. Bile-
cik’in varoluşunu sorguladığım bir yazı ka-
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leme aldım, daha doğrusu klavyeye aldım 
ve düzeltmelerini yapıp iyice özendikten 
sonra onu dergiye yolladım. Derginin si-
tesinde gönderimlere en az bir hafta sonra 
yanıt verileceği söyleniyordu. Oturup bek-
ledim ve aradan altı gün geçtikten sonra, 
bir pazar günü, e-postam geldi. Açıp bak-
tığımda postada yalnızca bir adres vardı, 
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Has-
tanesi’nin adresi. Anlaşılan kendini yalan-
cıların foyalarını ortaya çıkarmaya adamış 
dergi bile beni tiye alıyordu. O zaman B 
planımı uygulamaya koyuldum, üniversi-
tedeyken edebiyat kulübü kuran öğrenci-
lerin 1 liraya “fanzin” diye bir dergi çıkarıp 
sattıklarını görmüştüm. O günlerde merak 
ederek fanzini araştırmış ve öğrenmiştim 
ki bilgisayarda pdf olarak oluşturulan ve 
daha sonra yazıcıdan çıktısı alınıp, foto-
kopi yoluyla çoğaltılan bir dergiydi. 

Ben de şimdi fanzin çıkaracaktım. Yaz-
mak istediğim konuya uygun olarak ya-
zabileceğim tek dergiden ret almıştım ve 
benimle dalga geçmişlerdi. Bu yüzden di-
ğer dergilere başvurmadan fanzin için kol-
larımı sıvadım. Basit grafiklerle iki hafta 
içerisinde altı sayfalık fanzinim hazırdı. 
Fotokopicide çoğaltarak camilere dağıt-
tım, okul önlerine bıraktım. Pdf olarak 
ise açtığım Twitter, Facebook gibi sosyal 
medyalarda yayımladım. Ama en ufak bir 
geri dönüş bile olmadı. Fanzine eşlik et-
mesi için blog bile açtım ama kimse beni 
görmedi. Ortaya para koyarak sponsorlu 

reklamlar vererek insanları fanzine çek-
mek istedim. İşte o zaman bir şeyler olma-
ya başladı ama kötü bir şeyler. Bloguma, 
sosyal medya hesaplarıma ayrı ayrı huni 
fotoğrafları atılıyor, hastane adresleri yazı-
lıyor, psikiyatri kliniğinin reklamları gön-
deriliyordu. Daha da kötüsü Erhan Cere-
noğlu olarak ben de ifşa olmuştum, sosyal 
medyalarda fotoğrafım dönüyordu. Şekil-
den şekle sokularak dalga geçiliyordum. 

Akrabalarım da sosyal medyanın bu 
lincinden ve geyiklerinden haberdar ol-
muşlardı. Olaylar kulaklarına çalınan 
babam ve annem, kendilerince boş ka-
bul ettikleri uğraşıma son vermem için 
bilgisayarı ve her türden elektronik aleti 
elimden aldılar. Onlara göre ben deliydim. 
Deliydim doğru ama hakikatin delisiy-
dim. İnternete erişimim tamamen kesilse 
de pes etmeden kalem ve kâğıtla yazmaya 
devam ettim. Yazdıklarımı postayla çeşitle 
dergilere, fanzinlere gönderiyordum. Sa-
dece “Muhlama” adındaki, fantastik-kur-
gu üzerine yayın yapan bir dergi yazdık-
larıma değer veriyordu ancak birkaç ay 
içinde öğrendim ki dergi yazdıklarımı bir 
kurgu olarak yayımlıyordu, sanki bir öykü 
yazmışım gibi sayfalarına kabul etmişler-
di. Bu gerçeği öğrendikten sonra dergiye 
bir daha yazmamaya karar verdim. Sık sık 
bana tefrika öykülerimin neden kesildiği-
ni soran e-postalar atsalar da onlara cevap 
vermiyordum. Bu son olayla bende artık 
ipler kopmuştu. Resmen onların kazan-
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dığını kabul ediyordum, bu her ne kadar 
bana zor gelse de. 

Bu sırada seçimlere giden bir süreç ya-
şandı. Adaylar belirlendi, dile takılan seçim 
müzikleri yapıldı, mitingler düzenlendi, 
içlerinden 1-2 tanesinin göstermelik ger-
çekleştirileceği vaatler verildi ve halka bol 
bol milliyetçilik pompalandı. Sonra seçim 
günü yine dünyanın düzenini yöneten 
asıl efendilerin istediği adaylar kazandı. 
Küçük illeri ve ilçeleri bize bırakıyorlardı 
çünkü onlar önemsizdi, fazla söz hakla-
rı yoktu. Ülke yönetimini, büyük pastayı, 
kendileri alıyorlardı. İstanbul açıklandı, 
oy oranı aynı. Ankara açıklandı, oy oranı 
aynı. İzmir, Konya, Edirne, Sivas açıklandı 
ama oy oranı hâlâ aynı. Bilecik açıklandı, 
birden birileri öne geçtiler. O an, acaba şu 
günlerde yetişkin olan arkadaşlarım suçla-
malarından, alaylarından dolayı utanıyor-
lar mı, diye düşündüm. Bu düpedüz beni 
haklı çıkaran bir durumdu. Yine de onla-
rın bu gerçeği hâlâ kavrayamadığını içten 
içe biliyordum. Belki de umurlarında bile 

değildi. Belki de bütün bunları biliyorlardı 
da işlerine böylesi geldiğinden bu şekilde 
davranıyorlardı. Kim bilir? Sanırım artık 
ben de onlara katılmalıydım. 

Kimseyi Bilecik’in aslında var olmadı-
ğına inandıramamıştım. Artık şehrin ora-
larda bir yerde olabileceği fikrine kapılmış-
tım. Gidip görünce plato dediğim yerin 
aslında var olabileceğini gerçekten düşü-
nüyordum. Bu düşünceler üzerine şehrin 
üniversitesinde Felsefe bölümü kapsamın-
da açılan araştırma görevlisi kadrosuna 
başvurup, sınavları başarıyla verdim. Böy-
lece vazgeçişimden bir yıl kadar sonra Bi-
lecik’e taşınarak, bekâr evimi kurdum. Bi-
lecik’in var olmadığına dair son bir hikâye 
anlatmak istediğimden özyaşamöykümü 
olduğu gibi sizlere anlattım. Bugünlerde 
Bilecik’in varlığına ne inanıyorum ne de 
inanmıyorum. Konunun kendisi üzerine 
düşünmeyi bıraksam da burası ister bir ti-
yatronun oynandığı plato olsun isterse de 
gerçek bir şehir. Burada herkesten ve her 
şeyden uzaktayım ya, bu bana yeter. ←
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Yalan, hayatımızın her alanında 
karşılaştığımız ve o anda key-
fimizin kaçtığı hatta hayata 

dair düşüncelerimizi enikonu değiştiren 
ender unsurların başında gelmiştir. Ço-
cukluğumuzdan bu yana zihinlerimize 
kazınan siyah beyaz alegorileri bir yerde 
doğru ile yalanı betimlemek için de kul-
lanılmıştır. Ahlak tanımının en önemli 
turnusolü belki de yalan ve insanın ya-
lanla olan münasebetidir.

Sözünü ettiğimiz kavram değişen za-
man koşullarında ivedilikle görünüm de-
ğiştirebilmekte. Bugün muhatap olduğu-
muz tanımında ise birçok etkeni bir arada 
görebiliyoruz. Bunun en baskın örneğine 
ise bilgi akışının muttasıl düştüğü haber 
kuruluşlarında, gazetelerde kısacası med-
ya organlarında rastlıyoruz.

Sürekli gelişen teknik imkânlar dâ-
hilinde medyanın yükselişi gün geçtikçe 
ivme kazanmıştır. Öyle ki ivmeye ayak 
uyduramayan kuruluşlar yahut kişiler gö-
zümüzün önünden birer birer silinmiştir, 
silinmeye de devam edecektir. Özellikle 
bundan 5-6 sene öncesine kadar TV ha-
berciliği küresel düzeyde insanların ha-
berdar olmalarını sağlıyor, aynı zamanda 
insanları belirli güncel konularda bilgi-
lendiriyordu. Bu bilgiler ansiklopedik 
düzeyin biraz altında ama her kuşağa 
ulaşmayan, toplumun bütününü ilgilen-
dirmeyen meseleler üzerine oluyordu. Bir 
bakıma televizyon haberciliği kurallar 
silsilesi ile doldurulmuştu, bu yüzden de 
habercilere ve kurumlara pek fazla hare-
ket alanı sağlamıyordu. 

Bugün bahsedeceğim konu da haberin 

Can Torun / deneme

Hepimizin temel içgüdülerinden olan haber alma kaygısı bugün dönüşüm 
geçirmiş ve birçok bilgi içinden seçilenlere ikna olma evresine geçmiştir.

MEDYADA DEĞİŞEN MEDYADA DEĞİŞEN 
ALGILARALGILAR
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önemsizleştiği gazetecilik türü, Hakikat 
Sonrası dönemde Post News habercilik, 
yani Haber Sonrası gazetecilik dönemi. 
Hakikat Sonrası 20. yüzyıldan beri ha-
yatımızın içindeyken kavramsallaştıktan 
sonra günlük kullanıma hızlı bir şekilde 
angaje olmuştu. Bu açıdan Haber Sonra-
sı gazetecilik de medya sektörünün ge-
leceği açısından kullanılması, gündemde 
tutulması gereken bir kavram diye düşü-
nüyorum.

Detaylarıyla bahsedecek olursak Ha-
ber Sonrası gazetecilik de tıpkı Post 
Truth kavramının bir branşı gibi habe-
rin önemsizleştiği, haberin içeriğinde yer 
alan ayrıntılardan çok dayandığı küçük 
ya da büyük bir nokta ve bunun etkile-
yeceği birimler ile ilgilenen bir dönemi 
bize imliyor. Haber içeriğinin hakikat ile 
olan ilişkisiyle ilgilenmediği gibi haberin 
içeriğinde de herhangi bir eksiltme söz 
konusu olmuyor. Çünkü haberin eksiltil-
mesi demek, o haber üzerinden yapılacak 
olan ve Haber Sonrası gazetecilik dedi-
ğimiz kavram ile birebir uyuşan yönte-
min önünün tıkanması anlamına geliyor. 
Haber ne kadar tafsilatlı bir içerik ba-
rındırıyorsa o haber üzerinden yapılacak 
olan yorum, haberin dönüşeceği hakikat 
dışı şey de o kadar çeşitlenmiş oluyor ve 
birçok yoruma açık bir biçimde izleyici-
ye intikal etmiş oluyor. Yorum, haberin 
hakikat ile olan ilişkisini de gözetmediği 
için yalanın bu kavramın içerisine dâhil 

olması kaçınılmaz oluyor.

Haber Sonrası dönemin yalan ile olan 
illiyetine bakmamız için bir adım geri 
çekilmemiz gerekiyor. Metnin başında 
yalanı keyif kaçıran bir kavram olarak 
tanıtmış olsam da insanlar her zaman 
yalandan kaçmak için çabalamıyor ya da 
herkes karşılaştığı bir yalana aynı sürat-
le tepki göstermiyor. Bunu da sosyolog-
lar insan yaşamlarının değişkenliğinden 
kaynaklanan bir eşikten faydalanarak 
açıklıyorlar: kandırılma eşiği. İnsan top-
luluklarının duyduğu bir habere, gördüğü 
bir pankarta karşı eleştirel bir gözle bak-
mak ile o görsele inanmak arasında gidip 
geldikleri bu eşik aslında Haber Sonrası 
gazeteciliğin kullandığı temel argüman-
lardan biri hâline geliyor.

Bir yandan da Post News dönemin il-
kelerini taşıyan figürler çoğunlukla biz-
lere fark ettirmeden dayanaksız akıl yü-
rütmelerine yani safsatalara başvurarak 
tabirlerini zenginleştirmeye çalışıyorlar. 
Hileli dediğimiz bu akıl yürütme yön-
temleri insan aklının kusurundan yola 
çıkan bir uzantı olduğu için kolaylıkla 
“Bu safsatadır!” diyebileceğimiz şekilde 
bize sunulmuyor yahut sunulsa bile göz-
den kaçıyor. Bize rasyonel gibi görünen, 
duygu ve coşkularımızı harekete geçiren 
pek çok savı sorgulamaya gerek duymak-
sızın zihin odacıklarımıza gönderdiğimiz 
için safsatalar toplumun her kesiminden 
insanın zihninde yer bulabiliyor. Gerek 
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insanların toplumsal anlamda gözden 
düşürülmesi gerek bir düşman yaratma 
olgusu ile haberin içeriği “by-pass” edi-
lebiliyor. Bu hileli ama etkili yöntem de 
figürlerin hoşuna gidiyor olacak zira ha-
berin içeriğinden haber ile ilgisi pek az 
olan bir kişiyi seçip nükteli bir yorum 
yaptıklarında izleyicilerin gülücüklerinin 
ardına saklanarak iz bırakabiliyorlar ve 
sosyal medya tabiri ile bir gazeteci kolay-
ca “viral” olabiliyor.

Haber Sonrası dönemin konakladığı 
alanlara da bir göz atmak gerekiyor. Az 
evvel TV haberciliğinin kaidelerle dolu 
bir alan hâline geldiğinden bahsetmiş-
tim. Bu alan esas anlamda Haber Sonrası 
kavramının sevmediği, yeterince yetkin 
olamadığı bir saha hâlini almıştır. Çünkü 
televizyon yayıncılığı içinde birkaç bülte-
ne sığdırılmak istenen haberler akış içeri-
sinde önemini yitirebiliyor. Bu da çarpıcı 
haberlerle ilgilenilip tevil edilmesini zor-
laştırıyor. Özellikle Türkiye’de ve Dün-
ya’da habercilik ilkesinin “etliye sütlüye 
karışmamak” deyiminin karşılığını aldı-
ğını düşünürsek bunun aksini uygulayan 
haber kanalları, yani dönemin koşullarına 
ayak uyduran kanallar kendi izleyici kit-
lesini oluşturabiliyor ve kesimlerce dikkat 
çekebiliyor. Ancak bu kanallar her ülkede 
sınırlı sayıda yer aldığı için TV habercili-

ğinin tümünü etkilemekte zorlanıyor. Kı-
sacası haber kanallarının haber ölçütleri 
kalıplarını kırmakta güçlük çekiyor.

Diğer taraftan bu dönem yorumla ve 
haberin yeni hâlini aldığı şekille ilgilen-
diği için haberciyi ve gazeteciyi de ön 
plana çıkarıp onu parlatabiliyor. Bu se-
beple son 5 yılda gelişen dijital platform-
larda kendi izleyici kitlesini oluşturmuş 
birçok gazeteciyi ve haberciyi herhangi 
bir kurumdan bağımsız yalnızca isimle-
riyle görebiliyoruz. 

Sonuç olarak gazetecilik ve televizyon-
culuk sosyal hayatın başat unsurlarından 
biri olduğu için böyle bir değişim ve dö-
nüşümden etkilenmemiş olması bittabi 
beklenemezdi. Hepimizin temel içgüdü-
lerinden olan haber alma kaygısı bugün 
dönüşüm geçirmiş ve birçok bilgi içinden 
seçilenlere ikna olma evresine geçmiştir. 
Bu seçilen unsur da doğruluğu net olma-
yan ama duygularımızla, ön planda tut-
tuğumuz atılımlarla en uyumlu olan bilgi 
halini almıştır. Her dönem olduğu gibi 
bu dönem de değişime adapte olama-
yanlar insan hafızasından silinmeye ram 
olacak ve bir gazetecilik terimi olan Post 
News yani Haber Sonrası gazetecilik, bir 
süre daha bizim ihtiyaçlarımıza ve varo-
luşsal endişelerimize göre biçimlenmeye 
devam edecek. ←


