


altZine 2010 Tema Yıllığı
Öykü

Editör: Aylin Sökmen
Kitap Tasarım: Su Başbuğu

altZine 2010 yılı temalarına katkılarından dolayı Barış Kıran, Tuğçe Tosun
ve Cem Uçan’a teşekkür ederiz.

© Ocak 2013 altKitap

Yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar
dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

www.altkitap.com
altkitap@altkitap.com



altZine
2010 Tema Yıllığı





21. yüzyılın ilk on senesini geride bırakırken, yaşadığımız gezegende ekonomik, politik,
çevresel krizler; terör saldırıları ve çatışmalar tüm hızıyla devam etti. Şiddetli depremler, doğal
afetler, uçak kazaları meydana geldi. Kentsel dönüşüm, RTÜK müdahaleleri, 12 Eylül
referandumu, Mavi Marmara krizi, politik davalar ve bitmek tükenmek bilmeyen yargılamalar
derken, Türkiye de çağa ayak uydurdu ve internet sansürleri gündeme geldi. İstanbul 2010
Avrupa kültür başkenti seçildi. Kitaplara dava açılmaya devam edildi, Haydarpaşa Garı’nın çatı
katında yangın çıktı. Balıkesir’deki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında on
üç, Zonguldak’taki göçük sonucu ise otuz kişi ölürken, Şili’de otuz üç işçi yeraltında geçirdikleri
altmış sekiz günün sonunda mucizevi bir operasyonla kurtarıldı. Wikileaks belgeleri yayınladı,
Apple’ın ürettiği tablet bilgisayar Ipad satışa sunuldu, CERN anti maddeyi bulduğunu açıkladı.
İzlanda’daki Eyjafjallajökull yanardağı patlamaları hava trafiğini etkiledi… Ve her sene sonunda
olduğu gibi, o yıla damgasını vuran olayların/kişilerin listesi yapıldı fakat neticede milyonlarca
kişi doğdu, öldü; büyük çoğunluk ise yaşamaya devam etti.

 2010 yılında, Nobel edebiyat ödülü Perulu yazar Mario Vargas Llosa’ya, Man Booker
Ödülü Howard Jacobson’a, Edebiyat dalında Pulitzer Ödülü Paul Harding’e verildi. Ülkemizde
ise, Sait Faik Hikâye Armağanı Aslı Erdoğan’ın, Haldun Taner Öykü Ödülü Yekta Kopan’ın,
Erdal Öz Edebiyat Ödülü Nurdan Gürbilek’in, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Adnan Binyazar’ın,
Yunus Nadi Öykü Ödülü Erendiz Atasü ve Fadime Uslu’nun oldu.

 Bizler de, 2010 yılında tekrar yayına başlayan altZine.net’in 2010-2011-2012 yılı
temalarını kitaplaştırmanın iyi bir fikir olacağını düşündük. Gün geçtikçe sınırların bulandığı,
yaşanan olayların kimi zaman gerçekle fantezi arasında salındığı gözlemlenirken, sanat ve
edebiyat bazıları için önemini ve kalıcılığını koruyacak gibi duruyor. 2010 yılının atmosferine
ayna tutan Hızlı daha hızlı, Sınır, Paranoya, Yolculuk, Fantezi, Doğaçlama, Metamorfoz,
Masal, Bellek, Yabancı ve Soytarı tema metinlerini keyifle okumanız dileğiyle…
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Hızlı, Daha Hızlı...



 “Nergis üst kapı,” diye bağırdı Kemal Dayı.
 Gürültülü bir öksürükle kesilen uykulu sesi, taksi durağının içinde bir an boşlukta asılı kaldı;
sonra soğuk, nemden kabarmış duvarlara çarpa çarpa sendeledi; piknik tüpünün üstünde demlenen
çaydanlığın tıkırtısına karışıp şoförlerin önüne yuvarlanıp durdu.
 İsmail yarım dakika önce daldığı uykusundan irkilerek uyanmıştı telefonun sesiyle.
Parmaklarının ucundan kurtuldu kurtulacak sigarasının biriken külünü silkeledi. Ağzındaki kötü tadı
daha da berbatlaştıracağını bile bile son nefesi çekip, söndürdü sigarayı. Araba yedek parçası pazarlayan
bir firmanın takvimindeki rulman, keçe, kayış, radyatör resimlerine bakarken, yorgunluktan unuturum
korkusuyla çok zor bir ezberi kafasına yazıyormuş gibi mırıldandı: “Nergis, üst kapı.”
 Sıra onundu. “Yasemin Hanım istemiş olabilir mi taksiyi?” Düşüncesi bile elini ayağını kesti bir
an için, sonra yüzünü yıkamak için lavaboya doğru seğirtti. Taksi durağının loş havasıyla çelişen parlak
kırmızı boncuklu perdeyi havalandırıp helâya girdi. Kışın ortasında donmuş boruların getirdiği buz
kesmiş suyu, yüzüne çarptı ardı ardına. Soğuktan uyuşan eliyle zorlukla kapattı musluğu. İçi ürpererek
yüzüne baktı sırları dökülmüş aynada. Boncuklu perdenin şıkırtılarını dinlerken, damlaların kirli sarı
sakalının arasından yol bulup çenesinin çukurunu doldurmasını seyretti. Tıraş olmayı düşündü ama
müşteri erken çıkarsa sitenin kapısına, bekletmek olmazdı.
 Daha fazla oyalanmadan odaya geçti. Kemal’e, kimdi arayan, diye soracakken vazgeçti. Hiç belli
etmezdi, Yasemin’e olan ilgisini duraktakilere. Hep dikkat etmişti bir söz olmamasına. Kadın siteye ilk
taşındıktan sonra, aralarından biri çıkıp abuk subuk laflar eder de, dayanamayıp boğazına yapışırsam
diye korkmuştu.
 Ama Allah’tan bir gece gençten bir şoför siteden aldığı başka bir kadını anlatmaya başlamıştı
ağzının suyu akarak da, “Ekmek yediğin yer ulan burası,” diyerek öyle bir paylamıştı ki herifçioğlunu, bir
daha kimse gıkını çıkaramadı.
 Çevik bir hareketle yarı çıplak kadın resimlerinin arasında montunun asılı olduğu çiviye uzandı.
Siyah balıkçı yaka kazağının üstüne gocuğu geçirirken cebindeki hediye paketini yoklayıp kapıyı açtı.
Gece boyunca pencerelerinin arasından uğuldaya uğuldaya içeri sızan rüzgâr, kendisine sunulan bir
kurban gibi karşıladı Çakır İsmail’i. O ise umursamadan arabaya atladı.
 Sitenin kapısına vardı bir dakikada. Gelen giden yoktu. Bu saatte arayan genelde havaalanına
giderdi, bazen de otobüs garına. Güne kazançlı başlayacağına sevindi. Yevmiye dışında kazandığı yüz elli
liranın üstü onundu çünkü. Havaalanına müşteri aldığı günler, ne yapar eder akşama kadar çıkardı yüz
elli kâğıdın üstüne. Kulübede uyduruk bir elektrik sobasıyla ısınmaya çalışan site görevlisine selam verdi.
Adam bir hayalet gibi belli belirsiz karşılık verince, bu adamcağızın da dışarıda çalışan, her gün yeniden
yollara dökülen binlerce insan gibi, olduğu yerden çok uzaklarda olan aklıyla dayandığını düşündü
yaşadığı hayata. Anası, “Oruç tutana Allah sabrını verir,” derdi ya, bu da öyle bir dayanma gücüydü
İsmail’in gözünde. Kim bilir, neredeydi bu adam şimdi? Sevgilisiyle gittiği deniz kenarındaki çay bahçes-
inde içtikleri çayı kim bilir kaçıncı kez içiyordu düşünde? Kaçıncı kez elini tutuyordu ay yüzlü
sevgilisinin? Peki, bir düş kaçıncı seferden sonra bulanıklaşır, görülmez olurdu acaba?
 O da Yasemin’i düşündü. Neredeyse bir yıl olmuştu siteye taşınalı. İyi müşterileriydi. Çok
koşturacağı günler arabayı çıkarmaz, taksi çağırırdı avukat hanım. Şehrin trafiğinde pek çok gün yârenlik
etmişlerdi. İlk arabaya bindiği günü hatırladı. İsmail konuşamamıştı; kekelemekten korkmuş, daha çok
şuradan gidelim gibi isteklere kafa sallamış ya da sadece ‘evet’ falan diyerek atlatmıştı o günü. Çakmak
Mahallesi’nden İsmail… Şoför arkadaşlarının, “sana vurgun Çakmak kızlarını sıraya dizsek, boğaza
üçüncü köprü olur,” diye kıskançlıkla takıldıkları Çakmak’lı Çakır İsmail’i, önünde nutku tutulan kızların
ahı tutmuştu sonunda.
 İkinci kez almaya giderken söz vermişti kendine, sakin olacaktı. Kısmen başardı da. Üç beş
görüşmeden sonra da ilk gördüğü anlar sayılmazsa daha bir rahatladı. Yasemin de onunla konuşmaktan
gün geçtikçe daha çok hoşlanıyordu. Hiç duymadığı şeyler dinledi ondan. İsmail, köpeklerin insanı rahat
bırakmayacağı için bir köye destursuz girilmeyeceğini; kangalların geceleri kilometrelerce koşup, dere
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tepe geçerek başka köylere ulaştığını anlatırken bir belgesel seyrediyordu bozkırı andıran erkeğin
yüzünde. İsmail’in her bir mimiği doğanın bir haline dönüşüyordu anlattıkça. Gülünce tomurcuklar
açıyordu kırlarda, üzülünce incecik bir yağmur üşütüyordu ortalığı.
 Hangi otların zehirli, hangilerinin şifalı olduğunu öğrendi sonra. İsmail’in anacığının eskiden
nasıl portakal reçeli kaynattığını, nasıl patlıcan turşusu kurduğunu dinlerken, taksinin camından geçip
gittikleri sokaklara dalıyor; kadın kadına sohbet ediyorlarmış hissine kapılıyordu Yasemin. Erkeğin
arada çatallanan sesi, gerçeğe çağırmaya yetmeyince, hızla dönüp bu uzun adamın avurtları çökük
yüzüne, anlattıkça oynayan âdem elmasına bakar; ama süre gelen sohbeti bu adamla yaptığına yine de
inanamazdı.
 Sıkıntılı bir rüyanın ertesi günü İsmail’e rüyasını anlatmıştı Yasemin. İsmail rüyayı yorumlarken
yüzü toz bulutunun sarısından gümüş ışıltılı bir gölün rengine dönmüştü o sabah. Yasemin’in gözünde
rüyasında gördüğü çöl, yolunun sonunda vardığı tren garı, bulanık suya düşürdüğü mürekkep hokkası,
başka anlamlara işaretlerdi artık. Onun rüya yorumlamasını dinlerken maviye çalan bir pembelik
yayılırdı yanaklarından, bir güler bir uzaklara dalar, en son kuş gibi hafifleyip inerdi taksiden.
 İsmail bagajın açılma sesiyle irkildi. Onu uyandırmadan çantasını yerleştirmeye çalışırken
yakaladı Yasemin’i. Elinden kaparken yükünü “Günaydın,” dediler aynı anda birbirlerine. “Harem’e,
otobüse,”dedi Yasemin.
 Onun taksi istediği içine doğmuştu ama yine de şaşırdı karşısında görünce kadını. Her
karşılaşmalarında olduğu gibi inceden bir ter bastı İsmail’i.
 Yasemin’in içi geçti hareket etmelerinden birkaç dakika sonra. İsmail uyanıklığında sıkça gözler-
ini kaçırdığı bu bembeyaz yüze doya doya baktı taksinin loş aydınlığında. Çiğ düşmüş, ufka uzanan
buğday tarlasının derinliği vardı yüzünün her kıvrımında kadının. Dudaklarının kıyısına yerleşmiş
gülümseme, uzun yollar aşıp dağların dinginliğini getiriyordu sanki düz ovaya. Hüznü bilen, bilmenin
kazandırdığı ılık bir erinçle uyuyordu Yasemin. Şimdi uyanık olsa, eh bir de keyifli olsa, ormanın
ortasında bir görünüp bir kaybolan pınar gibi bir belirip bir yok olacaktı gamzesi, burnunu oynatacaktı
heyecanlanınca, akıntıya tutulmuş bir nilüfer salınacaktı o konuştukça.
 Lise yıllarında da âşık olup dururdu İsmail. Ama hayalle gerçeğin iç içe geçtiği o eski günlerde
rüyasında bile eline dokunamadığı o kızların aksine, Yasemin’i taksiden indirince, kadını küçük bir havu-
zun ancak kendini serinlettiği taş bir avluya koyardı, güpegündüz kurduğu düşlerde: Kadının boynunda
biriken boncuk boncuk teri silerken incecik bir rüzgâr eser, ürperirlerdi.
 Basbayağı karısı olduğunu düşlerdi işte. Ne olurdu Çakmak’ın kızlarından biri olsaydı Yasemin.
Aksini aklı almıyordu, avukat olsaydım onun gibi de başka koşullarda tanışsaydım, diyemiyordu bile
İsmail. Babasını kaybedince her şeyi satıp savarak geldikleri köylerine de dönememişlerdi. Okulu
bırakmış, inşaatlarda duvarcılık yapmıştı. Asker dönüşü liseyi dışarıdan bitirmiş, sonra endüstri
mühendisliğinin gece programını kazanmıştı. Üstüne üstlük ikinci seneyi de takıntısız geçmişti ama
insanların arasındaki görünmez duvarları, ne eğitimin ne de parası olsa paranın yıkamayacağını çok
önceleri öğrenmişti. Kurduğu hayal kolayıydı, Yasemin Çakmak’tan bir esnafın kızıydı mesela. Okulu
bitirirdi, belki uzak bir kasabada bir fabrikaya girerdi. Kızı isterdi babasından. İki yakasını birleştirince
de, kasabanın dışında manolya ağaçlarının gölgelediği avlusu olan küçük bir ev bile yapabilirdi. Vardi-
yadan dönünce Yasemin karşılardı onu. Güneş vururdu kadının kollarına, dışarıda buğday tarlaları
yanardı sıcakta. Ona doğru salınarak yürürken beyaz entarinin içinden vücudunu seçer, ilerde mavi
gökyüzü beyaza döner, ufku gizlerdi.
 Araba, onca dikkatine rağmen ufak bir çukura girip yaylandı. Yasemin huzursuzca kıpırdadı.
İsmail’in onu Adliye’nin önüne bıraktığı günü düşünüyordu. Kıpırdamayan bir trafiğin ortasında
taksiden inmiş, dalgın dalgın binanın girişine doğru yürüyordu. Yalçın gülümseyerek onu seyrediyordu.
Nişanlanacağı flörtünü görmesini istemedi İsmail’in. Ona ilgisini hissediyordu, yani belki görse daha iyi
olurdu, rahatlardı, gider anacığının göstereceği dünya güzeli bir kızla evlenirdi, ama böyle görsün
istemedi…
 Ona ne oluyordu peki? Yani dünyada olacak iş değil de neden hoşlanıyordu bu adamı sabahları
görmekten? Sohbetten öte ilgisini kendine itiraf etse sanki dünya âlem duyacaktı, en önde de babasıyla
annesi. Ne derdi, nasıl köpürürdü kim bilir babası? Ne derdi peki anneciğine?
 “Anne, içim ısınıyor bu adamın yanında, ormanın içinde el ele koştuğumuzu gördüm rüyamda.
Bir derenin şırıltısı çağırıyordu bizi, güneş sızıyordu sık dalların arasından üstümüze. Bu rüyanın
anlamını biliyor musun anne,” dese kadıncağız ne yapardı acaba?
 Dayanamayıp kahkahalarla güler miydi yoksa ciddiye alır mıydı anlattıklarını? Bunları
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konuştukları mekân şüphesiz salonu olurdu Semiramis Hanım’ın. Camın önündeki iki berjere oturmuş
sohbet ederlerken alıştıra alıştıra konuya gireceğim, diye söz verirdi kendine, ama sonra bir anda dökül-
ürdü Yasemin. Boğazı geçen bir şilebi seyrederdi konuşurken, annesinin gözlerindeki hiç bir ifadenin
yükünü taşımayacağını bildiğinden kafasını çeviremezdi. En iyi olasılıkla, Semiramis fincanını sehpaya
bırakırken konuşmaya başlamadan, kızını kırmayacak ama aklını başını toplatacak bir sözün kelimelerini
seçmeye çalışırdı. Sonra, olur da kendini tutmayı becerirse bir şekilde, “Sen bilirsin,” derdi sadece, ama
sesi hayal kırıklığını saklayamazdı.
 Bir gün bile onları şaşırtmamış, hep kendinden bekleneni yapmış Yasemin’in aklına o anda
İsmail’in bir duvar halısını betimlemesi gelirdi. Ceylanın su içerkenki tedirginliğini, gözlerindeki
ürkekliğini anlatırken arşısında, hem ceylan olmuş dere kenarında avcısı ile göz göze gelmiş, hem halıyı
dokuyan kadın olmuş tezgâhın başına oturup göz nuru dökmüştü. Hiçbir erkekte görmediği sezgi
gücünü, basit bir olaya bin bir açıdan bakışındaki farklılığı anlatırken annesine, belki de önce kendisini
bir kez daha ikna etmeye çalışırdı.
 Adliyenin önünde o gün, bir müvekkilinin hasmı silahı doğrultmuştu Yasemin’e. İsmail’in
taksiden inişi, aralarına dalışı, Yalçın’ın uzaktan kendini kollayarak yaklaşması geçti gözünün önünden.
Nasıl bir sevgi bunu yaptırabilir? Gözünü kırpmadan namlunun önüne ne attırabilirdi ki insanı? Sonra
polislerin adamın elinden silahı alışını, ona bir şey olmadığı için İsmail’in gözlerinin içindeki mutluluğu,
bir daha olur mu endişesinin derinliğini düşündü Yasemin.
 O olaydan sonra teşekkür etmesinde bile Yasemin hep bir mesafe koymuştu aralarına. Pekâlâ bir
maceraya girebilirdi kadın onunla. İkisi de daha çok gençtiler ama böyle bir şey olup biterse, kendisi
atlatsa bile İsmail’in bundan bir daha hiç kurtulamayacağını, annesinin gösterdiği hiçbir kızı gerçekten
beğenmeyeceğini, bir kızı sevip evlense bile içinde hep bir eski özlemin kalacağını düşündüğü içindi bu.
Yasemin sıkıntıyla gözlerini açtı, sahil yolundaydılar, karşı kıyının ışıklarını seyretti gün ağarırken. Başka
bir yerde, başka bir zamanda karşılaşsaydı bu adamla ya. Durmadan yol alsalardı, yeni kentler görselerdi.
Her yeni günü başka bir yerde karşılasalardı. Geceleri başını omzuna dayasaydı, yıldızlara bakıp yol
bulmayı anlatsaydı ona İsmail. Bu Kraliçe, bu da Kral takımyıldızı diye başlayıp hikâyeler uydursaydı,
efsaneler okusaydı eski kitaplardan.
 İsmail Yasemin’in dışarıyı seyrettiğini görünce, nasılsa artık cesaretini toplayıp cebindeki paketi
çıkarıp arka koltuğa doğru uzattı.
 “Bunu annem ördü, sizin için, doğum gününüzdü birkaç gün önce, öyle söylemiştiniz,” dedi.
 Yasemin özenle seçilmiş kâğıdı dikkatle açtı. İsmail’in gerçekte annesine, anacığım, dediğini
geçirdi aklından. Oturduğu sitenin birkaç kilometre aşağısında daracık bir yolda, gecekonduların yerine
yapılan yeni ama soğuk, olabilecek en ucuz şekilde dikilmiş, eğreti, ruhsuz bir apartmanın soba kurulu
tek odasında bir cumartesi akşamı ana oğul oturmuşken; anacığı, bitti oğlum, demiş olmalıydı bu eldiven
için. Paketin içinden çıkan yarım parmak yeşil eldivenleri hemen giydi. İsmail başka renk bir eldivenini
görmüş, annesine tarif etmişti herhâlde. Annesinin büyük olasılık, “Ama böyle parmağı kesik, ısıtmaz ki,”
dediğini düşünüp sevecenlikle gülümsedi.
 Sahil tarafında ilk vapur çıkışını karşılamak isteyen bir salepçi seyyar arabasını itiyordu.
 “İsmail,” dedi Yasemin “Benim vaktim var, salep ısmarlayabilir miyim sana?”
 Hemen durdu İsmail. Dışarı çıkıp birer salep aldılar.
 Salebin dumanı nefeslerine karışırken, tarçın kokusu burunlarında, plastik bardağın sıcaklığında
ellerini ısıttılar. Kız Kulesi bir çocuğun sabaha sarkan düşüne takılıp kalmış bir masal şatosuydu şimdi,
Yasemin şatodan kaçan prensesti işte, yan yana durmuş akıntıyı seyrediyorlardı. Yasemin dönüp İsmail’e
baktı. Yeşil eldiveninden fırlayan parmaklarını avucunun içine alsa şimdi, dünyanın tüm yeşillerini
anlamsız kılan gözlerini seyretseydi doyasıya.
 Köyünün az ilerisindeki uçurumu düşündü. ‘Damla’ derlerdi aşağısındaki mağaraya, aşağı baktın
mı bin bir türlü ağacın yeşilini görürdün baharda. Rahatlatıcı bir ot kokusu yükselirdi yukarıya. Dur-
madan su damlardı kayalardan, hep serindi aşağısı. O mağaranın ağzında gördüğü bir yaprağın yeşili,
şimdi üstündeki gözlerin yeşiliydi, ama yine bir türlü hatırlayamadı o yaprağın çiçeğinin adını.
 Yasemin İsmail’in yüzüne sinmiş hüzünlü erince bakıp lafı ne kadar dolandırırsa gideceğini söyle-
menin o kadar zorlaşacağını sezip, “İsmail, ben taşınıyorum başkente, orada çalışmaya karar verdim,
şartlar işte,” dedi acele acele.
 “Senden kaçıyorum; denemeye, emek vermeye, kırk tür zorluğa direnmeye, insanların
söyleyeceklerini duymamaya gücüm yok, anlıyor musun, hiç gücüm yok. Ama bırakma beni, ne olur izin
verme gitmeme,” diye bir iç ses çırpınıyordu ama gerçekte bir kelime daha çıkamıyordu ağzından.
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 İsmail’in gözleri karardı; dipsiz, ser veren sır vermeyen bir kuyuydu artık. “Sizin için hayırlısı,”
diyebildi yutkunarak. Harem’e gelince vedalaşmak için İsmail de indi arabadan. Birkaç kere daha
gelecekti eşyanın falan taşınması için elbette. Ama ikisi de bir daha karşılaşmamak için ellerinden geleni
yapacaktı hiç şüphesiz. İsmail artık, kadına bakarken, aralarındaki yola dalıp gidiyordu aslında. Bin bir iç
sıkıntısıyla, geç kaldığını, ona asla yetişemeyeceğini düşünüyordu.
 Yasemin, gözlerinin arkasında bir çağlayanı zapt etmeye çalışırken, “Hoşça kal,” dedi.
 İsmail derin bir nefes aldı, sıkıntıyı yok edebilirmiş gibi. Sonra mahcup mahcup, “Bir şey
soracağım izninizle,” diyerek söze başladı.
 Susarsa devam edemeyeceğini hissediyordu, “Hep merak ettim, gözleriniz ne yeşili?” diye hızlı
hızlı devam etti. “Anneme, ‘Yeşil olsun eldivenler,’ dediğimde anladı sanki niyetimi. ‘Ne yeşili?’ diye sordu
da bilemedim.”
 Bir düşe, yıllar sonra belki bulanıklaşacak bir düşe bir etiket arıyordu İsmail; eldivene karşılık bir
hediyeyi, kadından bir sırrı ya da en azından ondan bir parçanın adını beraberinde taşımak içindi bu soru.
 Yasemin, “Bilmiyorum, yeşil işte,” diye fısıldayıp kaşlarını kaldırdı hüzünle.
 İsmail zorlukla gülümsedi, “Hoşça kalın, bol şans, ” deyip arabaya atladı.
 İşte bu kadar sade bir vedaydı uzaktan seyredene. İnsanın içinde ormanlar yaksa da ıpıssız bir
yokluk da çöktürse başlamayan bir aşkın, bundan gösterişli bir ayrılık sahnesi olabilir miydi?
 Yasemin araba uzaklaşır uzaklaşmaz valizinin üstüne çöktü. Gözleri ıslandı, Damla Mağarası’nı
saklayan kayalardan damlalar kurtuldu ardı ardına; yemyeşil bir ormanın ortasında yapayalnız kalmış bir
dere gibi usul usul ağladı.
 İsmail, arabayı az sürdükten sonra kendi kendine mırıldandı: “Bu, Damla’nın yeşili,” dedi, “tek bir
yaprağın değil ki, ormanın bin bir yeşilinin Damla’da iç içe girmiş yansıması gerçekte.”
 Frene basıp yavaşladı. Aklına uğurlarken gelmediğine önce şaşırdı, sonra üzüldü. Geri
dönecekken, geç kaldığını düşünüp duraksadı. Sonra vazgeçip gaza bastı tekrar. Uzaklaşırken boğazı çatal
çatal yanıyordu.
 Sonra işte Çakmak’lı Çakır İsmail kente dayanamadı Yasemin’in yokluğunda. Bütün gün dolaştığı
sokaklar, akşam kâbus olup boğup durdu İsmail’i aylarca. Gündüzleri her döndüğü köşede bir görüp bir
yitirmeye başlayınca Yasemin’i, otobüs şoförlüğüne geçti. Uzun yolculuklar iyi geldi İsmail’e. Yol gittikçe
geç kalmalarını unuttu, gecenin sessizliğinde otobüsü sürerken yol zamana dönüp çare oldu derdine.
Sonra üniversiteyi bitirince bile hep yolculuğu bol işler buldu kendine. Yasemin’se kaldı gittiği başkentte
önceleri. Baktı durdukça kök salıyor, toprağa tutundukça büyüyor sıkıntılar; her fırsatta yol düşlerinin
peşine düşüp, bir kentten ötekine savrulup durdu. Aradan yıllar geçtikten sonra bugün bile kış günlerinde
soğuk bir kentte koştururken seyyar bir salepçiyle karşılaşırlarsa veya bir yol üstü kahvesinde denk
düşürürlerse, birbirlerinden habersiz salep içer Yasemin ve İsmail. Çoğu zaman birbirlerinin aklına bile
gelmeden aceleyle işlerine, yolculuklarına geri koşarken, belli belirsiz bir sızı geçer yüreklerinden. Bir
ormanda yürürken bir dal kırıp geçmenin önemsizliğine denk bir sızı, su yeşili bir derenin çağıldamasına
zıt bir kent akıntısında, böylece sürüklenir gider.
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Hande Ortaç

Ritim Bozukluğu

 Sabaha karşı beş... Gözlerimi açtım.
 Derin bir uykudan dev bir vakumla hayata çekildim sanki. Derin bir nefes aldım. Yaşama
dönmenin sevinciyle... Neydi beni böyle boğan? Gördüğüm rüyadan parça parça görüntüler hafızama
düşmeye başladı. Tam olarak ne olduklarını idrak edemedim bir an. Sonra yanıma baktım. Sakin ve tek
düze nefeslerle uyuyan seni gördüm. Ve birden hatırladım.
 “Hızlı Yemek Yeme Yarışması 2011 Dünya Finali…” Bir brandaya büyük harflerle yazılmıştı.
Brandanın altına boylu boyunca bir masa yerleştirilmişti. Birinin de bizzat ben olduğum finalistler
masaya yan yana sıralanmıştık. Farklı farklı ülkelerden tam on yarışmacı. Geveze, çok sıkıcı ve ne yazık
ki seyircilerde tam tersi hisler uyandıran sunucu bir adam, bağıra çağıra yarışmacılar ve ülkeleri
hakkında bilgi veriyordu. Benimle ilgili ne söylediğini tam olarak anlayamadan yarışmanın kurallarına
geçti. Aslında yapılacaklar çok basitti. Önümüze ne konursa yiyecektik! Ama bizim yarışmanın diğer
benzerlerinden bir farkı vardı. Kültürel çeşitliliğe saygı duyan bir komite tarafından organize ediliyordu.
Bu sebeple yarışmacılara tek tip yiyecek verilmeyecekti. Yarışma parkurlara ayrılmıştı ve her parkurda
önümüze farklı yemekler gelecekti. Önce hamburger, ikinci etapta pizza, üçüncü olarak suşi, devamında
kebap, tapas, körili tavuk, tropik meyveler ve hatırlayamadığım bir dolu başka şey. Yanımda şişman bir
Amerikalı kız çocuğu, solumda zayıf ve uzun boyunlu Avrupalı olduğunu tahmin ettiğim sarışın bir kadın
oturuyordu. Elinde bir bıçak tuttuğunu fark ettim. Bıçağı yediklerini kesmek için mi yoksa boğaz yolunu
genişletmek için kaldıraç gibi mi kullanacak diye düşündüğümü hatırlıyorum. Neyse, sağımdaki uzak
doğulu ufak tefek adam ve onun yanında kocaman kürküyle oturan bir eskimodan başka yarışmacı
hatırlamıyorum. Eskimonun şapkası başındaydı ve ben onun kadın mı erkek mi olduğunu
çıkaramamıştım. Hızlı bir bakış, rakiplerini tartma, hepsine hakim olamama ve başarmayı çok isteme,
kazanma hırsı... Neden? Bir konuda başarmayı arzulamam için illa işin içinde rekabet olması mı
gerekiyordu?
 Başlama komutu bir gongla verildi. Hep birlikte önümüzdeki hamburgerlere yumulduk.
Yiyordum, çiğniyordum ama önümdeki hamburgerler bir türlü azalmıyordu. Yanımdaki tüy siklet uzak
doğulu, hamburgerleri tek seferde midesine indirip akabinde ikinci tabağa başlamıştı. Eskimonun
şapkasındaki kürk yüzünden rahat yiyemediğini göz ucuyla fark ettim. Şişman Amerikalı da
ağzındakileri çeviremiyordu. Olması gerekenden daha büyük parçaları ağzına tıkıyordu besbelli.
Yanımdaki çekik, üçüncü tur olan suşiye geçtiğinde ümidimi tamamen yitirmiştim. Kendi milli yemeğini
herhalde tereddütsüz yutuverecekti. Oysaki ben sınavda çalıştığı yerden çıkmayan öğrenciler gibiydim.
Yanlış müfredatın kurbanı olmuştum. Yenilginin verdiği hayal kırıklığıyla ağlamaya başladım.
Burnumdan akan salya sümük ve bademciğime kadar yemekle dolu ağzım yüzünden bir an nefes
alamadığımı hatırlıyorum. Çiğneyemeyeceğim kadar ekmek tıkmışım, yediklerimi bir türlü hareket
ettiremiyordum. Çıkarmayı da nedense akıl edemiyordum. Nefes almam lazım... Burnum da tıkalı...
Hava... Oksijen...
 Derken gözlerimi gecenin karanlığına açıyorum. Sen yanımda huzurla hırlıyorsun.

***

 Bir sabah uyanamadım.
 Saatin çaldığını hatırlamıyorum ama kurduğuma eminim. Bir şekilde kapatmışım işte. Sonra da
yeni bir rüya başlamış. Rüya diyorum ama uyanana kadar bilmiyorum bir rüyada olduğumu. Saatim
çalmıyor ve birden uyanıyorum. Sıçrayarak. Nerede olduğumu anlamaya çalıştığım kayıp bir üç
saniyeden sonra saate sarılıyorum. Vapurun kalkmasına on dakika var ve sadece evle rıhtım arasındaki
mesafe beş dakika sürüyor. Geç kalmak bir seçenek değil benim için. Neden? Boğazımı sıkıyorlar sanki
bir cevabım yok bu soruya, öyle işte... Yataktan fırlıyorum. Terlemişim ve soğuk odada sırtım buz kesiyor
birden. Giyeceklerimi bir gece önceden hazırlamak gibi öngörülü bir davranışta bulunmam imkânsız.
Son dakikalarda attığım gollerle bu günlere geldim. Şimdi artı doksandayız, oyun bitti bitecek. En kolayı,
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siyah pantalon ve beyaz gömlek. Çanta kahverengi, botlar siyah, palto lacivert ama tüm bu
uyumsuzlukları apartmanın kapısından çıktığımda fark ediyorum. Ya kemer? Onu takamadım bile...
Rıhtıma kadar yokuş aşağı koşuyorum. Arnavut kaldırımlı yolda topuklarım dönüyor, bileklerim
burkuluyor koşarken, vallahİ billahi acıyor canım... Sanki ben koştukça aşağı iniyorum da mesafe
alamıyorum. Koşuyorum... Koşuyorum... Daha hızlı... Daha hızlı... Yanımdan insanlar geçiyor, ben onları
bir türlü geçemiyorum. Ama saat benim yanımda... Zaman sanki bal kıvamına geldi, daha ağır akıyor
olması gerekenden. Bu yüzden işkencenin süresi uzuyor, ben koştukça zaman yavaşlıyor. Vaktim var diye
daha çok koşmak zorunda kalıyorum. Neden geç kalamıyorum, neden illaki gitmeliyim. Boynumu
sıkanlar şimdi kalbimi avuçlamış sanki. Daralıyorum... Böğrüm yanıyor... Sıkıyorlar...
 Rıhtımda buluyorum kendimi... Birdenbire... Arasını hatırlamıyorum. Tam vapur iskelesinden
içeri girerken kapıda seni görüyorum. Bana bakıyorsun, öyle sakin ve rahat... Benim ciğerlerim yanmış,
aldığım nefes yetmiyor bir türlü. Bana elindeki tabağı veriyorsun, dümdüz bir tabak. Üstünde iki tane çiğ
yumurta... ‘Senin yumurtalıkların’ diyorsun. ‘Ne! Benim mi? Nasıl olur?’ bile diyemiyorum. ‘Aldırmak
zorunda kaldın ama hâlâ çocuk doğurabilirsin. Sakın düşürüp kırma! Ofiste görüşürüz.’ Akbil okutulan
turnikenin başında kalıveriyorum. Yumurtayı koysam da çantadan akbilin takılı olduğu anahtarlığı
bulsam, dümdüz tabağı koyacak yer yok. Yumurtalarım tabağın içinde oradan oraya yuvarlanıyor.
İnsanlar yanımdan geçiyor, sense çoktan gittin. Ondan bundan rica etmeye çalışıyorum. ‘Lütfen tabağı
tutun ama yumurtalar düşmesin. Benimmiş bunlar, gerçekten...’ Bayatlamış mıdır? Yani otuz sekiz yıldır
içerdeler değil mi? Nasıl yani? Tavuk yumurtalarını kontrol ediyoruz. Onları yediğimiz için... İnsan
yumurtası yenir mi? Yamyam olursun... Uyanıyorum... Saatim çalmamış, vapur saatine on dakika var.
Mutlaka gitmeliyim işe, çok önemli bir toplantım vardı sabah. Kalkıp bir yumurta kırıyorum.

***

 Bunlar notlarımdan bazıları... Rüyalarımdan şikayetçiydim. Kontrol edilemez, sinir bozucu,
manyakça şeyler görüyordum. Gözlerimi kapatmak benim için bir işkence olmuştu. Ama kaçmam
imkansızdı. Gece oldu mu göz kapaklarımı taşıyamaz olurdum. Teslimiyet sanki karabasanlarımın
şiddetini arttırıp, beni iyice karanlığın dibine sürüklüyordu.
 Uyku bozukluklarıyla ilgili doktorlar olduğunu bu sıkıntılı rüyaları görmeye başladıktan yaklaşık
altı ay sonra keşfettim. Nereden bilebilirdim ki? Bir şeyin varlığını ancak bozulduğunda fark
edenlerdenim. Gittiğim doktor rüyalarımı not almamı istedi. Önce fantezilerinde kullanacak sandım,
sonra bayağı ciddi ciddi okuyunca bir sonuca varacağına kanaat getirdim. Birkaç seans ve birkaç yüz
liradan sonra bana “ritim bozukluğu” teşhisi koydu. Vücudumun ritmi bozukmuş, aralarda hızlanıyor ve
bu kriz genellikle beklenmeyen anlarda hatta en durağan olduğum zamanlarda mesela uyku sırasında
gelebiliyormuş. Gün içinde de olabilirmiş. O zaman kalp krizi bile geçirebilirmişim. Bu şekilde yaşamış
olduğuma şükretmeliymişim.
 Neyse ne, ‘Doktor Bey, hangi ilaçları alacağım, bir reçete yazın bana, vaktim yok. İşe dönmem
gerek’ dedim. Aman Allah ne güldü ne güldü. Gözlerinden yaş geldi, sandalyesinden düşüyordu. Neymiş,
ben herhalde durumu çok iyi idrak edememişim. Ani bir ölüm teğet geçmiş benden. Rüyalarım sayesinde
vücudum hem bir problem olduğunun sinyalini veriyormuş, hem de bir hava yastığı gibi gelen darbeleri
yumuşatıyormuş.
 ‘Eee doktor Bey, ağzınızda gevelediğiniz kurtuluş yolu nedir acaba?’
 ‘Şehirden taşınmak...’
 ‘Nasıl nasıl anlamadım... Şehirden nereye taşınacağım?’
 Aklımda bu düşüncelerle eve dönerken, yolun üstünde “Hızlı Okuma Kursu” tabelasını görüp
içeri dalıyorum. Çok önemli bence... Okumaya genellikle vaktim olmuyor. Bu sebeple her fırsatı en iyi
şekilde değerlendirmeyi, zamanı en ufak kırıntısına kadar kullanmak gerektiğini düşünüyorum. “Hızlı
Okuma Kursu” kulağa ideal geliyor. Hemen başvurmaya karar veriyorum. Uzun ve dar merdivenleri var,
tırmanmaya başlıyorum, gittikçe daralan ve dikleşen merdivenler. Kalbim küt küt atmaya başlıyor. Tam
nefesleneyim derken senin aşağıya indiğini görüyorum. Sefil bir vaziyetteyim, o sebeple kafamı
kaldırmıyorum ve beni fark etmemen için dua ediyorum. Ne yazık ki o dapdaracık yerde beni görmeden
geçmen mümkün değil. Hep benden bir adım önde olduğun için çoktan kaydını yaptırmışsın. 'C kurunu
al’ diyorsun. Dakikada üç yüz elli kelimeyle en hızlısı buymuş. Kelime sayısını yavaş yavaş yükselteceğimi
zannediyordum. Bu sanki başlangıç kurunu almadan ileri seviyeden Fransızca’ya başlamak gibi geliyor
bana. Ama her zaman olduğu gibi tereddütlerimi seninle paylaşmıyorum. Tüm bedeninle bana
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sürtünerek yanımdan geçiyorsun ve hızla aşağıya iniyorsun.
 Kayıt masasına yaklaşmam mümkün olmuyor, yaklaşık otuz kişi daracık bekleme salonuna
tıkışmış. Sınıf olduğunu tahmin ettiğim bir odanın kapısı birden açılıyor ve bekleyen otuz kişi odaya
doluşmaya başlıyor. Ben de onların arasına karışıp sürükleniyorum. Bu bir karabasan olmalı diye
düşünüyorum ama hayır, şiddetli bir şekilde terliyorum ve bu oldukça gerçek.
 Tahtanın hemen yanında kısa boylu, kendini olduğundan kısa gösteren kareli döpiyes giymiş bir
kadın dikiliyor. Despot bakışlarından, şişe dibi gibi kalın camlı gözlüklerinden ve elinde tuttuğu fazla iri
kronometresinden öğretmen olduğunu tahmin ediyorum. Diğer elinde beyaz kağıtlar var. Hızla
yerlerimize yerleşiyoruz. Oturduğumuz gibi kağıtları elimize tutuşturuyor ve kronometrenin düğmesine
basıyor. Her saniye kafalarımıza bir çekiçle kazınıyor sanki. Önümdeki metni tanıyorum... Benim yazım,
benim rüyalarım...
 ...Başlama komutu bir gongla verildi. Hep birlikte önümüzdeki hamburgerlere yumulduk.
Yiyordum, çiğniyordum ama önümdeki hamburgerler bir türlü azalmıyordu...
 ...Yumurtalarım tabağın içinde oradan oraya yuvarlanıyor. İnsanlar yanımdan geçiyor, sense
çoktan gittin. Ondan bundan rica etmeye çalışıyorum. ‘Lütfen tabağı tutun ama yumurtalar düşmesin.
Benimmiş bunlar, gerçekten...’
 Zaman beynimde yankılanıyor, saniyelerin her biri yüreğimde atıyor sanki. Kırk beş, kırk altı
saniye geçti bile... Daha hızlı okumalısın, daha hızlı, daha hızlı...
 Gözlerimi yine yine yeniden karanlığa açıyorum. Ter içindeyim... Kronometrenin saniyeleri gibi
kalbimin atışını duyuyorum sanki. Çok geç olmadan kararımı vermeliyim. Bu kâbuslar resmen canıma
kastediyor. Sen gelmesen de artık benim gitmem gerekiyor.

***

 Verandada oturuyorum. Beyaz tüyleri haddinden fazla uzun olan bir kedi tembel adımlarla
topraktan ahşap zemine tırmanıyor. Ekimin gülümseten ama acıtmayan güneşine yüzünü dönüp
yalanmaya başlıyor. Kedinin sakin sakin temizlenmesini izliyorum. Acele etmeden pembe diliyle
ayaklarını, kuyruğunu, cinsel organını, anüsünü yalıyor. Sonra kuyruğunu çevresine dolayıp bir
sonbahar rüyasına dalıyor. Oturduğum yerden Akdeniz’in koyu laciverdini beyazıyla kuşatmış limanı
görebiliyorum. Bir tekne pat pat motoruyla denize açılıyor. Arkasında koyu gri bir mazot dumanı
bırakarak ilerliyor. Motorun arkamdaki dağlardan yankılanan sesi kulağıma ulaşıyor. Ama mazotun
kokusunu alamıyorum. Bana varmadan kaybolup gidiyor. Aşağıda, çok uzakta kalıyor egzoz. Toprak
kokusunu içime çekiyorum. Elim önce önümdeki gazeteye uzanıyor. Buraya taşınalı beri gazeteler bana
kurmaca metinler gibi geliyor. Romanlarsa daha gerçek sanki. Burası rüyalarımda görebileceğim fakat
yaşamayı düşünemeyeceğim bir yer. Her şeyin tersine dönmüş olması beni güldürüyor. Gazete yerine
masanın üstündeki kitaba yönleniyorum. Ayracının durduğu yere kadar önemli bir kısmı okumuş
olduğumu fark ediyorum. En iyisi kitaba devam etmek. Tam elimi uzatacağım, bir fincan kahve canım
çekiyor. Ama bugün üçüncü olacak. Bu seferkini bol sütlü içerim. Bir kitabı elime alayım da sonra karar
veririm derken, oturduğum sandalyede sanki sırtım ağrıyacakmış gibi hissediyorum. Pozisyonumda bir
bozukluk var. Nasıl yapsam da otursam? Bazen öyle şiddetli ağrıyor ki boynum, dikkatli olmam lazım.
Ağrıyan yeri güneşe döneyim en iyisi. Şimdi bir sigara içsem. Aslında sigaranın yanında çay iyi gider. En
iyisi suyu kaynatayım da o an ne istersem onu içerim. Derken kıpırdanmalarımdan kedi uyanıyor.
Kalkıp, onu göremeyeceğim bir yere geçiyor. Arkasından bakmaya çalışıyorum... Eğildiğim anda midem
ağzıma geliyor. Ardından göğsümde şiddetli bir ağrı başlıyor. Of kalp atışlarım hızlandı. Midem
kaynıyor. Ne yaptım ben şimdi, canım yanıyor, nefes alamıyorum. Gömleğimin düğmelerini
koparırcasına açıyorum. Hissettiğim o baskı dışardan değil içerden, gözlerim yerinden fırlayacak sanki,
boyun damarlarım kabardı, biraz hava, bir gıdım oksijen, göğsüm alev aldı! İMDAT! YARDIM EDİN!
Uyanamıyorum, gerçek gibi... Gerçek mi? Uyumuyor muyum? Kalkmak istiyorum... Nefes alamıyorum...
Nefes alamı... Nefes... Nef...
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Aylin Sökmen

Merkezî Asansör Benliği

 Alışveriş merkezinin girişinde gittikçe genişleyen yatay kuyruğu aştıktan sonra, güvenlik
kontrolünden iki kere -detektörü öttürerek- geçti, hızlıca tarandı, ondan evvel içeri kabul edilen çantasını
telaşla kaptı, üç büyük adım attı ve olduğu yerde durdu. Derin olmayan bir nefes aldı çünkü acelesi vardı.
Evet, acelesi vardı, üstüne üstlük bir de kararsızdı. Yanından geçen uğultulu insan gövdelerinin hızlı ve
kendilerinden emin adımlarla belli hedeflere doğru dağıldıklarını gördükçe seçenekleri çoğalıyor, her bir
seçeneği kafasında tarttıkça kararsızlığı ile beraber acelesi de artıyordu. Bulunduğu noktayı zihninde
sabitlemeye çalışmasına rağmen, çevresindeki dış uyaranlara karşı vereceği mücadelenin sonunda etkisiz
kalacağını duyumsadı. Yürümeye karar verdi. Yürüdü. Yürüdü. Yürüdü. ‘Uzay mekiğinde macera’ adlı bir
etkinliğin devasa afişinin önünde kümelenmiş çocukların yanından geçti. Yürüdü. Nereye gideceğini
bilmiyordu. Yürüdü. Johnnie Walker’ın keep walking sloganıyla kaplanmış asansör kapısının önüne
geldi. Hemen yanında, yanan çağrı düğmesine inatla tekrar tekrar basan bir adam gördü. Adam
homurdanarak uzaklaşınca, o da, bir taraftan çıkarken diğer taraftan inen ama adı yürüyen merdiven
olan mekanik tesisat üzerinde ilerlemeye karar verdi. Yürüdü. Yürüdü. Yürüdü. Yürüyen merdivenin
önüne geldi, adım attı. Basamakları tırmanmaya başladı; böylece yanından geçtiği merdiven hızındaki
diğer insanlara, onlardan daha meşgul biri olduğu izlenimi vermiş oldu. Hem asansör hemen
gelmeyecekti, biliyordu, asansör öyle çabucacık gelmezdi, o yüzden de önü hiç boş kalmazdı. Nitekim,
homurdanarak uzaklaşan o adamın ardından, takım elbiseli bir iş adamı elinde spor çantasıyla asansörün
önüne geldi. Cebinden telefonunu çıkardı, baktı. Melike aramıştır ama duymamışımdır diye. Melike
aramamıştı. Asansörün yanan düğmesine bastı. Telefona tekrar baktı. Annesi ile Melike’nin anlaşıp
anlaşamamasının bir önemi yoktu, nasıl olsa anlaşacaklardı, anlaşmalılardı, anlaşamazlarsa,
anlaşmadılarsa ararlardı onu çoktan, hem Melike arardı hem annesi, annesinin uygun gördüğü o şık ithal
malı kanepeyi Melike’nin beğenmeyeceğini o kadar iyi biliyordu ki, annesinin aldığı yüzüğe bakıp, bana
bunu mu layık görüyorsun dememişti ama der gibi süzmüştü ya ne fark eder artık, yine de zamanı
gelmişti, Iphone cep telefonunun hızlı bağlantısıyla Twitter’ı açtı. Cep telefonu değiştirir gibi araba
değiştirme karşılaştırmasını kullanmaya başladı beri zaman algısı tuşlara tıklama hızı üzerinden
ilerlemeye başlamıştı. Asansör bekliyorum, yazdı. Asansörün yanan düğmesine bastı. Yürüdü. Yürüdü.
Yürüdü. Bir üst kattaki yürüyen merdivenin önüne geldi, adım attı. Hemen sağ tarafa geçip medeni bir
insan olduğunu kanıtladıktan sonra, Melike’nin onu aramamış olmasının işaret edebileceği farklı açılar
eşliğinde hafif kamburu çıkmış bir kadın asansörün önüne geldi. Elindeki süpermarket poşetlerini
bacaklarının arasına sıkıştırdıktan sonra çantasının dibinde ezilmiş makaronlardan birini zorlukla
çıkarıp, kimseye fark ettirmemeye çalışarak ağzına attı. Bayram tatilinde gittikleri üç günlük Paris
turunun özeti kesik ama net bir şerit halinde hızla zihninden akmaya başladı. Tur rehberi. Sevimli çocuk.
Hoş geldiniz. Turumuzun çantaları. Bir örnek. Fransa’nın para birimi. Euro. Şehir turu havaalanından
başlar, otelimizde son bulur. Bakınız: Eyfel kulesi. Resim çekin, mola on beş dakika, isteyen sonradan
gelip tepesine çıkabilir. Bknz. Louvre müzesi. Üçgenin önünde grup resmi çekelim. Bknz. Şanzelize.
Şarkıyı mırıldanalım. Bknz. Notre-Dame kilisesi. Kamburu. Bknz. Opera binası. Önüne park edemiyoruz,
arka sokakta durup yürüyeceğiz; dağılmayalım lütfen. Turumuz bitti. Şimdi otele yerleşeceğiz, son olarak
bknz. Galleries Lafayette, bundan sonra bu bölgede vakit geçirecek hanımlar. Kankan gecesine katılmak
isteyenler form doldursun. Özel dans. Kurbağa bacağı isteyelim, aç kalırsak hep beraber Mcdonalds’a
gideriz buradan çıkıp. Laduree pastanesi işte bu bahsettikleri, zamanında çok mühimmiş, makaronları
meşhurmuş. Bizim acıbadem kurabiyesinin renklisi, aromalı ve pahallı. Mutlaka alalım. Geniş geniş
caddeler. Çok majestik. Ha bizimkiler değil mi bunlar? Vallahi onlar. Çantadan tanıdım. Koca Paris’te
aynı lokantaya gelmişiz. Çıkışta beraber otele yürüyelim de hazmedelim. Seine nehri dedikleri bu
muymuş? Boğazın yanında bok rengi dere ayol. Aile gibi olduk ne güzel, dönünce de görüşelim. Hep
beraber. Türk mahallesi mi, saçmalama, buraya kadar döner yemeğe mi geldik? Hem hediye almadan
hayatta geri dönemem İlhan, paramız kalmadı diyerek asabımı bozma. Eyfel kulesine kar yağarken
alacağım beş tane, söz verdim. Şu sanatçılar tepesinde portemizi çizdirmeden de dönmeyelim lütfen.
Makaronun lezzeti damağında erimeden bir tane daha almak için elini çantasına daldırdı ve az evvel
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yediğinin, gıcırdayan naylon poşetin içinde kalan son makaron olduğunu fark edince, asansörün yanan
düğmesine bastı. Yürüdü. Yürüdü. Yürüdü. Bir üst kattaki yürüyen merdivenin önüne geldi, adım attı.
Ayaklarını aynı hizaya getiremeyince biraz dengesi bozulur gibi oldu ama adımlarının savrukluğunu
kimseye çaktırmamayı başardı. Melike’nin kim olduğunun çok da önemi yoktu aslında, Dubai borsasının
düşüşündeki etkinin yaratacağı tepki bolluğu içinde her zaman bir seçeneği olabilirdi, bir dahaki bayrama
kadar kredi kartı harcamalarını azaltıp Prag turuna katıldıklarında, İlhan ne derse desin lezzetli
anılarının daha uzun sürmesini garanti altına alacaktı, daha çok ama daha ucuza giysi alacakken, daracık
kot pantolonunun altındaki yüksek topukların sesiyle asansörün önüne yanaşan bir genç kız, narçiçeğiyle
kırmızı arasında kimlik karmaşası yaşayan ojelerini kemirmeye başladı. Elele ve Elle dergilerinin o ayki
sayılarını karşılaştırıp, kapakta olsaydı verebileceği pozları hayal ediyordu. Bir dahaki sigara molasının
ne zamana denk geleceğini hesaplayıverdiğinde, aklına gelen palto hadisesiyle birlikte bedeninde
engebeli bir ürperti hissetti. Gelmiş bana paltonun cebindeki deliği soruyor. Neredeki? Şuradaki. E peki
niye delik? Niye? Niyeyse niye, yetti be. Neymiş efendim, pazar günü öğlene kadar mağazaya geleceksiniz
ama işimiz yok, dükkân kapalı, sayım da yapmayacağız, boş boş oturacağız, toplantı ayağına nutuk
atanları dinleyeceğiz, maksat tatil günü sabahın köründe söylenerek kalkın, disiplin, disiplin, disiplin.
Evde disiplin, mağazada disiplin, o kıytırık mahalle kuaföründen daha iyisine gitmeye başladım da ne
oldu, falcı burun ameliyatı demedi mi, burnumun çirkinliği de görece ya, yaptıracağım işte, kafama kakıp
duruyor herkes, eh tabii iş zengin kocaya bakar, bakar bakar da bana bakan yok burada, ablam haklı işte
daha iyi bir semtte iş bulmam lazım, iyinin iyisi var, dahası var, hep daha fazlası var, benim ne eksiğim
var, ben de bugün… Yukarı çıkacaktı ama aşağıdaki düğmeye de bastı. Hem yukarı hem aşağı. Yürüdü.
Yürüdü. Yürüdü. Spor yaparken bünyesinden atacağı toksinlerin eksik kalan yerine ne kadar aroma
tıkıştırırsa tıkıştırsın, süpermarketin indirim kuponunda yazılı sıfırdaki eksik fazlasının dengesinde yol
açacağı kaymalarla gittikçe uzayan ve sonu gelmeyecek bir anlaşılmazlık durumunun içinde
hapsolacağını bilmesine rağmen, o Allahın cezası asansör bir türlü gelemedi. Nefes nefese kaldı. Az ileride
buharlaşan yemek kokularının tortusunu da gözeneklerinden içeri aldıktan sonra hiç alışveriş
yapamadığını fark etti ve daha da kötüsü, oraya gelme sebebini unuttu. Çıkmaya karar verdi. Asansöre
doğru ilerledi. Kapısı kapanmasın diye kenarına alüminyum bir kova dayanmış asansörün içindeki
reklâm panosunun önünde duran bir adam gördü. Yanaştı. Adam homurdanarak konuşmaya başladı.
“Valla bilmiyorum abla ama biri yumruk mu atmış ne halt etmişse asansörün içi cam kırıkları, al işte, hadi
temizledik şimdi böyle bırakılır mı, söktüm çerçeveyi, buyur geç,” dedi ve uzaklaştı. Asansörün içine girdi.
Bir kısmı yırtılmış afişin üzerindeki uçağın başına, kuyruğuna, yok olmuş gövdesine ve hemen altında
yüzü gözü dağılmış cümlenin içinden ona sırıtan ‘bedava’ kelimesine baktı. Çıkış katına bastı. Asansörün
kapısı kapandı.

Alıcısı olmayan vericilerin artık bir anlam ifade etmediği noktada küçüldü.

Kelimelerin tümü. Hiçbiri. Herhangi biri. Twitter Times’da salçalı kanepe makalesi. Makarası
bozuk makaron. Kurbağa bacağından bir rüya. Pastırmalı pastoral ojesi. Uzayda mekik çeken
çocuk. Benlik onluk yirmilik. Baş dönmesi. Zincirleme tamlayanın tamlananı, bir belirtili bir
belirtisiz para tamlaması. Kafasına her an düşme ihtimali olan insan parçası. Hareketsiz.
Asansörün kapısı açıldı. Bekleyenler birbirlerini itekleyerek içeri girdiler. Çıkmak istedi.
Kendinden fazla yer kaplayan spor çantası. İtiş kakış poşetler. Yere saçılan sigaralar. Geride
kaldı. Pardon, dedi. Kısık sesle. Duymadılar. pardonaffedersiniz. Umursamaz bakışlar. Biraz
ilerledi. Tam çıkacakken astronot giysileri içindeki bir grup anaokulu çocuğu ellerindeki
broşürleri yuri-gagarin-yuri-gagarin diye sallayarak içeri doluştular. Kabindeki numaralanmış
düğmelere tekrar tekrar tekrar bastılar.

Asansörün kapısı kapandı.
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Serkan Cenker

Koş, Daha Hızlı Koş

Not: Bu yazılanlar gazeteci dostum Ana L. Valdés’in Cenin Kampı başta olmak üzere yaptığı Ortadoğu
turu hakkında bana anlattıklarından uyarladığım kısa bir özettir.

 Hızlı, daha hızlı… Etin yanarken koşarak nefesini kaç saniye tutabilirsin? En çok yedi saniye. Hiç
değişmez. Bombalar havada infilak ederek, tersine patlayan havai fişekler gibi beyaz izler bırakan onlarca
kolla sokağa iner. Sokaktakiler önce tökezleyerek yere düşer, çektikleri ilk nefesle beyaz fosfor soluk
borularını dağlayarak birbirine yapıştırıp, ciğerlerine akar. Sonra büyük bir hızla ciğerlerini de yakar, ta
ki onu eritip diğer organlarına, oradan göğüs kafesine, oradan tenine ulaşana kadar. Bu sırada çoğunlukla
hayattasındır. Yarım saat sonra geride küller, bembeyaz, neredeyse cilalanmış kemikler ve hiç yanmamış
elbiseler kalır. Yanmış köpeklerin cesetleriyle yan yana yatarlar.
 Duman dağılınca ellerinde plastik market poşetleriyle çocuklar peyda olur. Kalan kemikleri tek
tek toplayarak cesedin sahiplerine götürür, yas evinden bahşiş alırlar. Çocuklardan birine bu cesetlerin
kime ait olduğunu nasıl anladıklarını sordum. İnsanlar evden çıkmadan birbirlerinin elbiselerini ezberl-
erler, dedi. Poşusundan, pantolonundan, gömleğinden kim olduğunu anlarız. “Ortadoğu’nun DNA testi
bu,” dedi bir arkadaşım acı acı gülerek. Çocuğun eldiveninde yanmış et parçaları vardı ve benle
konuşurken ovuşturarak kazıyordu.
 İnsanlara kameralarla birçok şeyi gösterebilirsiniz ama kokuları asla. Normal bir hayat yaşanan
memleketinizden, buralara gelip de bir bombardıman sonrası gezdiğiniz sokaklarda yerde yatan yanmış
çocuklardan gelen neredeyse leziz et kokusu burnunuza ulaştığında, benliğinizin ciğerlerinizi nasıl bir
hızla durdurduğunu insanlara anlatamazsınız. Çöktüğünüz yerde, hemen oracıkta ölmek ve bir dahaki
nefesi çekmek zorunda kalmamak için dua edersiniz.
 Hızlı, daha hızlı. Araba; şoförü keskin nişancı ateşiyle vurulmuş bir şekilde yolun ortasında
duruyor. Sıhhiyelerden biri hızla arabaya koşuyor, biraz sonra kürek kemiğinden vurulup yere düşüyor.
Vurulanlar büyük bir acıyla bağırıyor, doktor sokağın başından bağırarak onları sakinleştirmeye
çalışıyor, yerde yatan sıhhiyeye bir kurşun daha isabet ediyor, adam yerden bir avuç toz kaldırarak
sarsılıyor ve aniden susuyor, sadece arada sol bacağı kıpırdıyor.
 Altı gündür elektrikler yok. Hastanenin morgundaki cesetlerin hepsi şişmiş durumda ve doktor-
lar, bir salgın çıkması korkusuyla askerlere jeneratör için yalvarıyorlar. Hastaneden çıkıp üç duvarlı bir
eve gidiyoruz. Kadın iki haftadır suların kesik olduğunu söyleyerek üstünün başının kirliliğinden dolayı
bizden özür diliyor. Üstüm başımdaki pisliği gösterip gülerek onu teskin etmeye çalışıyorum. Ev son
bombardımanda yıkılmış. Hâlâ taksitlerini ödediği giysi dolabı paramparça olmuş, dediğine göre üstüne
kapaklanıp onun hayatını kurtarmış. Yere bir örtü sererek zaten az olan yemeklerini bizimle
paylaşıyorlar. Sohbet ediyoruz, her şeyi bağırarak anlatıyor, fotoğrafını çekmek istediğimde üstünün
başının kirliliğinden dolayı reddediyor uzun süre ama birkaç poz çekmeyi başarıyorum. Evden çıkarken
cebimden biraz para çıkartıp kadına vermek istiyorum, büyük bir hakaret etmişim gibi suratıma bakıyor.
Parayı cebime geri koyuyorum.
 İnsan buraya geldiğinden itibaren, buradan gidip bu insanları acılarıyla beraber terk etmek
istiyor. Öyle egoistçe, öyle adice, hemen kaçmak. Hızlı, daha hızlı…
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Şener Soysal

Nasip Caddesi Kısmet Geçidi veya
    Gerçek Hayattan Kurmacaya

 Şehir matlaşıyor, şehir kararıyor. Detaylar siliniyor, detaylar kayıp! Bir kahinin zorlukla da olsa
geleceği tahmin edebileceği bu şehirde geçmişi bilmek imkânsız! Her şey o kadar hızlı yenileniyor ve
geçmiş hayaletlerinin sisi ve koyuluğu şehre öyle bir hızla çöküyor ki…
 Tek bilinen gerçek var: Renkli boyaları kaybolup koyu astarlarını gösteren şehrin caddelerinde,
sokaklarında insanlar her daim bir makine gibi yaşıyorlar. Oysa tek renk, tek ‘renkli’ olan insanlar… Ama
onlar için her şey belli, saatler ayarlanmış onlardan habersiz; kimin hangi sokaktan ne zaman geçeceği,
hangi duraktan işine ya da okuluna gideceği, hangi köşeyi döneceği… Kırmızı ışığın yanma süresi gibi
kırmızı ışıkta bekleyenlerin sayısı ve kim oldukları bile belli! Eğer insanlar onlardan her istenileni yapar
ve bir makine çarkıymışçasına hep aynı şekilde dönerlerse kendi içlerine dönük; yalnız ve sıradan
yaşamlarına devam edebilirler. Ama ya bir gün dişlinin çarkı istemeden ‘istenilen’ gibi dönmezse…
Geçmesi gereken yeşil ışıkta değil de bir sonraki yirmi saniyelik yeşil ışıklı zaman diliminde geçerse o
caddeden bir kadın… Her gün yanından geçip giden ama hiç fark etmediği mavi jantlı bisikletli olan
adamla çarpışırsa… Eros aşk oklarını saplayıverirse onlara… İşte o zaman hikâye başlar!

SONUÇSUZ TESADÜF veya NEDENSİZ YİTİRİLEN HAYATLAR

 İlk kez işine geç kalmıştı kadın. Büyük bir aceleyle koşarcasına adımlar atıyordu. Dört yol ağzına
geldiğinde derin bir soluk aldı, işyeri caddenin hemen karşısındaydı; küçük bir pastane. Işıklar yeşil
yanıyordu, etrafına bakmadan caddeye attı kendini ve o anda fren sesini duydu. Başı öne eğik büzüldü
olduğu yere. Herhangi bir çarpma olmamıştı. Hafifçe başını kaldırınca mavi jantları olan bisikletle göz
göze geldi. Ardından bisikletin sahibiyle… Şaşkın ve ürkek bakışları vardı adamın. Bir şey kadını ona çeki-
yordu. İçinden kabarıp gelen duyguyu anlamlandırması güçtü, tarifi güçtü bunun. Adam; kadına yardım
etti, kaldırdı yerden ve bisikletine atlayıp hızla gitti.
 Kadın artık yerde değildi, ayakları yere basmıyordu. Kanatlanmışçasına geçti dükkanına.
Tezgahın arkasına geçip önlüğünü giydiğinde bu anı yeniden düşündü; gözlerini düşündü, gülümsemes-
ini, bir daha göremeyeceğini… Umutsuzluk kapladı yüreğini.
 Ertesi sabah kırmızı ışıkta bekliyordu kadın. Yine geç kalmıştı. Yine işyeriyle arasında bir cadde
kalmıştı. Yeşil yandığında yaya geçidinde yürürken olanca hızıyla yanından geçti mavi jantlı bisikletli.
Şaşırdı kadın. Bu tesadüften çok mutlu oldu. Ve içinde bir düşünce uyandı: “Acaba yarın da geçer mi bu
saatte?”
 Ertesi sabah, ertesi sabah…. Bu sefer bilinçli olarak gecikti kadın ve bu sefer ışıkta bekliyorlardı.
İkisi caddenin iki ucundaydı. Arkalarında yeşil ışığın yanmasıyla karşıya geçmek isteyen sabırsız insan
grupları. Adam karşıya doğru bakıyordu, kadın karşıya doğru. Kadın göz göze gelmeye çalışıyordu.
Yüzünde tebessümle bekliyordu. Tam elini kaldırıp selam verecekti ki yeşil yandı. Arkasındaki
kalabalığın hızlı adımları ve itiş kakışıyla öne doğru atıldı. Kadın ne oluyor diyemeden bisikletli yanından
tüm hızıyla geçti caddenin öte yanına.
 Günler, belki aylar geçti. Üç vakit geçti belki süresi bilinmeyen. Yine pek çok şey unutuldu. Skan-
dallar, savaşlar, türlü hikâyeler ve aşklar unutuldu. Hepsi yine bir sis bulutu olup çöktü şehrin caddeler-
ine. Bu sis içinde ne kadın bir daha bisikletli adamı gördü, ne de adam kadını… Adam kırmızı tişört, kadın
o mavi jantın mavisinde kazak giymesine rağmen…







Sınır



Meral Yakar

Bir de Baktım

Haritadan sana nasıl ulaşabileceğime baktım önce. Yetmedi, helikopterle araziyi çalıştım. Haritayı bölen
sınırlar keskin, sınırlar kan kırmızı. Ülken beynimin sağ alt tarafına kazılı. Tüm yolları ezberledim.
Hiçbiri sana götürmüyor.
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Ben buradayım. Sen hangi sayfadasın bilmiyorum. Parlak fikirlerim olurdu benim. Ardı arkası
kesilmeyen naif hayallerim. Şimdi köşe bucak kaçıyorlar benden. Başını az, sonunu hiç bilmediğim bir
hikâyede sürükleniyorum. Kitap açık kalmış ve yaprakları rüzgârda savruluyor olabilir. Bir hikâye karak-
teri olarak, bana bahşedilen zamanı, bahşedilen sırayla yaşadığım için umursamıyorum. Senin hangi
sayfada olduğunu bilmemek, rüzgârın oyunlarıyla bir ileri, iki geri derken bir de bakmışım yaşlanmaktan
korkuyorum. Kitaplar (hikâyeler), yazarın planladığı gibi bitmeyebilirmiş demek. Kurgudan evvel
yaşlanmış bir karakter hiçbir işe yaramaz.
Öte yandan, bazen yazarımın, aynı hikâyede, sonu acı da bitse, ikimize yer ayırmış olduğuna nasıl bu
kadar emin olabildiğime şaşıyorum. Hayatımın bir anlamı olmadığına göre (öyle veya böyle bir meselem
olması gerekirdi değil mi?) beni neden yarattığını merak ediyorum. Belki de, beklemenin, belirsizliğin,
anlamsızlığın haksızlığını mesele edinmiştir yazarım? Galiba ben onun, bilincinin altında bir korkuyum
(görüyorsun, sürekli başkalarının sözlerini tekrar ediyorum.) Bu, senin başkalarının sayfalarında
olduğun anlamına mı geliyor?
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Ben, senin için uzaklardan gelen bir yabancı olmuşum. Kasabada sen hariç herkes beni bekliyor. Geliyo-
rum. Herkes kim olduğumu merak ediyor. Hava durgun, insanlar sus pus. Öğle vakti sıcaktan bunalan
esnaf, mağaradan bozma serin depolarda buluşup beni konuşuyor. Çocuklar oyunlarına beni de katıyor;
kadınlarsa türlü senaryolar üretiyorlar tüm gün. Neyse ki, seninle durumumuzu bilmiyorlar. Her köşe,
her gölge kolaçan ediliyor. Bense tüm bunlardan habersiz ve oldukça kararsız, bir yol kenarında
bagajımdan çıkardığım tabureye oturmuş, benzincinin ikramı çayımı yudumluyorum.
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Beklemekten, tahmin yürütmekten sıkıldıkları bir gün, o sırada seksek oynamakta olan bir kız çocuğu
haberi yetiştiriyor. Yabancı aralarında artık. En azından maddesi öyle. Madde nerdeyse ruh da oradadır
tezi yabancılar için geçersiz, bunu biliyorlar. Şimdi de ruhunu beklemeye başlayacaklarını da biliyorlar.
Dillerinde bir fısıltı, bir dua gibiyim şimdi. Gece bulutlar toplanmaya, yapraklar hışırdamaya başladığı an
yatağımda dikkat kesilip endişeyle dinliyorum. Buraya neden geldiğimi düşünüyorum. Gitme planları
yapıyorum. Ruhumu çağıran kasabalı, bir an aklımdan çıkmıyor. Harita gitgide soluyor. Zihnimden
silindiğini fark ediyorum. Neredesin?
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Gitmişsin. İnsanlar sana ağlıyorlar. Yan yana mum alevi gibi duruyorlar. Vakitleri dolana dek yanıp dura-
caklar sanki. Kediler onların hüzünleri, ötekilerin anlayamayacağı bir şekilde sevdikleri iç sıkıntıları.
Bilinene sırt çevirdikleri bu eşsiz anda kiminin kedisi yakın, kiminin uzak, kimininse bilinmeze bakmakla
eşdeğer. Sınırda birkaç gün seni bekleyecekler. Ne bir adım ileri, ne bir adım geri. Sonunda pes edip
evlerine dönecekler. Bunların farkında değiller. İçlerinden biri kedisiyle kırmızıya boyanıyor. Tek gören
benim. Sınırda değilim. Sınırlara yaklaşamıyorum artık. Taburemde oturuyorum. Boş gözlerle
bakıyorum. Sadece kırmızıyı görüyorum. Biliyorum, bu an da silinip gidecek. Yaşanmamış gibi olacak.
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Büşra Yalçınöz

Olmak ya da Olmamak:
 Kadınlık ya da Erkeklik

 Bilinçdışı’nın keşfi göstermiştir ki ‘var olan’ şeyler aslında orada olmayanı da içerir.
 Sevgi gördüğümüzde bir yerlerde nefreti ararız, cesaret gördüğümüzde korkuyu… Bu tabii her
zaman böyle ikili karşıtlıklar şeklinde olmaz, hatta çoğunlukla öyle olmaz çünkü insan ‘psişe’si oldukça
paradoksaldır, birbirinin içine düğümlenmiş birçok ‘şey’i aynı anda taşırız, yaşarız. Bu düğümlerin varlığı
bilinse de, çoğu zaman hesaba katılmazlar, çünkü karşılıklı zıtlıklar şeklinde düşünmeye alışıktır insan
zihni, ancak bu yolla belirsizlikten (kendine dair belirsizlikten) kurtulabilir, kategorilerin ve nerede
başlayıp nerede bittiği belli olan ‘şey’lerin güvenilirliği içinde rahatça yaşayabilir. Yaşamak için bir
‘çerçeve’ye ihtiyaç duymak yani bu bahsedilen...
 ‘Kadın’ olmak ya da olmamak, ‘erkek’ olmak ya da olmamak: sanırım “olmak ya da olmamak” ile
başlayan temel mesele böyle devam ediyor. Kadın olmanın ve erkek olmanın kendine has kuralları ve
sınırları, yani bir çerçevesi var; bu çerçeve içinde konuşuyor, davranıyor, hissediyor, düşünüyor ve oluy-
oruz ya da ancak böyle güvende hissettiğimiz için böyle konuşmaya, davranmaya, hissetmeye,
düşünmeye ve olmaya çalışıyoruz. Peki bir türlü olamadığımız bu ‘şey’leri nerede saklıyoruz, nasıl üstünü
örtüyoruz, kendi kendimizi bu sınırlılığa nasıl ve niye mahkum ediyoruz? Freud bir keşif yapıyor ve bu
keşifle birlikte bir cevap arayışı başlıyor: bilinçdışı. Bilinçdışının varlığı bir yandan hayatımızın içindeki
birçok şeyin ve özellikle kadınlığımızın ve erkekliğimizin, Chodorow’un deyimiyle “hem o hem de o”
olabileceğini gösteriyor ama bir yandan da nasıl kendimize ‘zıt’lıklar bulup bunları bastırdığımızın, inkâr
ettiğimizin ve diğerine yansıttığımızın açıklamasını sunuyor.
 Freud bunun, bir zamanlar böyle olmadığını söyleyen belki de ilk devrimci düşünürlerden birisi.
İnsanın hayatına antropolojik bir kazı yapıyor ve diyor ki herkes biseksüel özelliklerle doğar. Ona göre,
erken çocukluk çağında (Freud’a göre Oedipus öncesi dönem) bu cinsiyet ikilikleri yetişkinlikteki gibi
birbirlerini dışlamazlar, aksine biseksüellik içinde birleşirler. Bir çocuğun ‘psişe’si, anatomik özelliklerine
bakılmaksızın hem kızdır hem oğlan: hem sadistik arzu hem mazoşistik arzu vardır, hem aktif tutum hem
pasif tutum vardır, hem kadınsılık hem erkeksilik vardır. Henüz birbirlerini dışlamaz bu ikilikler, henüz
zıt birer kutup değillerdir çünkü henüz bilinçdışı bastırmalar ya da inkârlar yoktur; iğrenme, utanma,
suçluluk gibi ‘üstben’in –dolayısıyla içinde yaşanan kültürün- baskıcı duyguları yoktur.
 Fakat Freud aynı kitabın bir diğer makalesinde yukarıda anlattığıyla çelişir gibi görünen bir fikir
daha öne sürer: libidonun tamamen eril (masculine) doğalı olduğu. Tabii bunu erilliğin aktifliği ve
sadizmi (agresif/aktif bir arzu olarak) içerdiği ön kabulüyle birlikte söyler. Ona göre, kız çocuk eril özel-
liklerle doğar: klitoris penis’in ikamesidir, klitoral mastürbasyon aktif/ eril mastürbasyondur. Bu fikirden
yola çıkarsak Lacan’ın ‘kadın’ yoktur önermesine varmaz mıyız? ‘Kadın’ hiçbir zaman var olmamıştır,
sadece ‘erkek’in eksiliğine olan iması ile var olmayı sürdürür. Ama Lacan’ın aksine Freud bunu ‘Öteki’ nin
ve dilin yasasına değil, ‘penis’in anatomik varlığına dayandırıyor gibi görünüyor. Yani Freud aslında var
olan erkek egemen bir evrensel kültür tanımını yine belirlenimci bir şekilde anatomik öğelere
dayandırıyor.
 Freud’un gelişimsel olarak kadınlık ve erkekliği nasıl gördüğüne dönelim. Bu gelişimsel aşama
ona göre bir tercihi zorunlu kılar: ‘hem kadınlık hem erkeklik’ yerine, ‘ya kadınlık ya erkeklik’. Oedipal
dönem sonrasında, dişillik erilliği ve erillik dişilliği ve her ikisi de eşcinsel arzuyu dışlıyor, bilinçdışının
alanına gönderiyor (kadın bunu yapmak zorunda çünkü kendi küçük penis ikamesi (klitoris) erkeğinkiyle
yarışamaz, erkek bunu yapmak zorunda çünkü kadınsılığı içermek hadım edilme tehlikesini de beraber-
inde getiriyor). Bu durumda kadındaki erkek, ya da erkekteki kadın – yani eşcinsellik ve eşcinsel arzu-
bilinçdışının en ilkel ve en temel içeriklerinden birisini oluşturur. Bu fikir, Adam Phillips’in dediği gibi,
psişe’yi zıtlıklara –kadın/erkek, mazoşizm/sadizm, aktif/pasif – kilitliyor.
 Peki bu kilitlenme noktası bizi kadın veya erkek yaparken, kadınlık veya erkeklik çerçevesine
mahkum ederken hangi bedelleri ödüyoruz? Bunun cevabının, Judith Butler’ın da ortaya koyduğu gibi,
hiç tutulamayan kaybın yası ve dolayısıyla hiç sonlanmayan melankolide olduğunu düşünüyorum;
toplumsal cinsiyetin melankolisinde. Butler’a göre eril ve dişil kimliklerin birbirlerini ve eşcinsel arzuyu
bu denli inkar etmeleri bir kayıp duygusuna yol açar; fakat bu kayıp duygusu da, toplumsal sınırlamalar
ve yasaklar sebebiyle inkar edildiği için bilinçdışına içkindir, dolayısıyla bu kaybın yası asla tutulamaz.
 “…bir kadındaki eşcinsel arzu korkusu, kadınlığını kaybetme (…) erkeğe benzeyerek bir şekilde
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tiksindirici olma paniğine neden olur. Ya da bir erkekteki eşcinsel arzunun verdiği dehşet, dişil olmak,
(…) erkeklikten düşmüş olmak (…) anlamına gelir” (Butler, 2005, p. 129).
 Butler’ın fikirleriyle devam edersek, ne kadın vardır aslında ne de erkek. Eril ve dişil kimlikler
birbirlerini inkâr ederek erkeklik ve kadınlık taklidi yaparlar, heteroseksüelliğin temel yasa olduğu bir
sahnede ‘performans’lar sergilerler ve bu ‘performans’lar birbirlerini ne kadar dışlar birbirlerine ne
kadar zıtlaşırlarsa o kadar güçlü hale gelirler. Toplumsal cinsiyet ‘performans’larındaki bu inkâr aslında
kayıp duygumuz ve tutamadığımız ‘yas’ımızla nasıl baş ettiğimize dair de bir şeyler söylüyor.
‘Performans’larımızı güçlendirmek, en başından bu kaybın hiç var olmadığına inandırıyor bizi, kadınlık
ve erkeklik maskelerini yüzümüze yapıştırmak heteroseksüel yasaya uyuyor olmanın rahatlığını getiriyor
ve ancak bu şekilde kendimizi güvende hissediyoruz.
 Biz kendimizi ‘kadın’ veya ‘erkek’ olarak güvende hissederken, bilinçdışımızdaki cinsiyet
düğümlerine ne yapıyoruz peki? Bu düğümleri inkâr ederken, bir yandan da diğerine yansıtıyor olabilir
miyiz? Kendi içimizdeki heteroseksüel yasaya uyamamanın korkusu, endişesi ve suçluluğuyla diğerini
yaratıyor, ondan korkuyor ve onu suçluyor olabilir miyiz? Bu, toplumsal aşağılamalara, iğrenmelere,
kınamalara sebep oluyor olabilir mi?
 Yasa hem kadını hem de erkeği ezer. Kadını zaten eksik ve muhtaç olarak konumlayarak ezer,
erkeği de tümgüçlü konumunu kaybetme korkusunu yaratarak ezer. Yaratılan erkek-kadın imajlarına ve
bunlara ne kadar sıkı sıkıya tutunmaya çalıştığımıza bakarsak en temel meseleye geri dönüyoruz sanırım:
‘kadın’ olmak ya da olmamak, ‘erkek’ olmak ya da olmamak. Gerisi ise teferruat.
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Engin Türkgeldi

Dikenli Tel

 Evin en küçük, en karanlık odasında oturuyorum. Bir elimde tabanca, diğerinde iğne var. Kan
akacak birazdan, canım yanacak, ama korkmuyorum. Korku ne yapacağını bilmeyenlere mahsustur
çünkü. Ben kurtuluşumun kanın kırmızısında ve mürekkebin siyahında olduğunu biliyorum. Onların
bana ulaşmalarını engelleyecek tek yol bu.
 Alnımda metalin ince serinliğini duyuyorum bir an için. Huzur, bir ürperti olup vücuduma
yayılıyor.

*******

 Aldığım ilk karar şehir dışına kesinlikle çıkmamaktı. Burada doğmuş, burada büyümüştüm.
Okulum, işim, -sayıları az da olsa- arkadaşlarım buradaydı. Bu şehrin havasından suyundan ibarettim
ben. Bir anne gibi emzirip korumamış mıydı beni bu topraklar? Bir baba gibi her adımımı endişeye
bulanmış bir sevgiyle izlememiş miydi? O zaman yollara düşmeye ne gerek vardı? Başka yerlerde ne
bulmayı umuyordum? Evinden uzaklaşanları nelerin beklediğini annemin bana anlattığı korkunç
hikayelerden zaten biliyordum: İsimsiz sokaklar, sahipsiz gölgeler, niyetleri belirsiz yabancılar, adını bile
duymadığım hastalıklar, köşe başlarında bekleyen belalar...  Kusura bakma patron, bu şehrin dışı bana
yabancı, bu şehrin ötesi bana düşman; haftada bir bile olsa kuzey şubesine mal taşımam mümkün değil.
 Ben başka bir şehre gitmedim, ama başka şehirlerden buraya geldiler. İşsizlikten, dedi biri. Diğeri
korkudan. Açlıktan. Çaresizlikten. Azaptan. Nefesi ceset kokan bir tanesi salgından, dedi. Salgın sizsiniz,
diye haykırmak istedim o zaman. Mikrop da, musibet de sizsiniz. Mutsuzluk, yoksulluk, keder, korku...
Böyle felaketler dokunmakla, aynı havayı solumakla, hatta bakışla bile geçer insana. Öyle olmasa kaçar
mıydınız komşularınızdan? Bırakır mıydınız dostlarınızı geride? Ama ben sesimi çıkarmadım ve bu
uğursuzlar şehri kirletmeye devam ettiler. Dış mahallelere yerleştiler. Amansız bir ordu gibi kuşattılar
şehri. Her gün çemberin biraz daha daraldığını hissediyordum. Mengenenin biraz daha sıkıldığını.
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Mahallemden dışarı çıkamaz olmuştum. Akşamları nehir kenarındaki meyhanede demlenemiyordum
artık. Canım çektiğinde o esmer kadına gidemiyordum.
 Sonra Kasap Ali'nin -yıllardır tanıdığım, alışveriş ettiğim, akşamları tavla oynadığım Kasap
Ali'nin- tuhaf bakışlarını hissettim üzerimde. Sağ elinde tuttuğu satırını butlara indirirken yüzünde
beliren sırıtkan ifadeyle bana gizli bir mesaj veriyordu sanki. Daha önemlisi, camekanındaki çengele
astığı koyuna her sabah taktığı karanfil, benim bir gün önce giydiğim gömlekle aynı renk oluyordu. Bir
süre sonra Manav Rasim'le birlik içinde olduğunu anladım; çünkü Manav Rasim de sergisini öyle düzen-
liyordu ki sebze-meyve adlarını yazdığı etiketleri belli bir sıra ve düzende okuyunca benimle ilgili özel
bilgiler çıkıyordu: ilkokuldaki sıra arkadaşımın adı (Muz, Erik, Lahana, İncir, Havuç,) en sevdiğim yemek
(Marul, İğde, Domates, Yer Elması,) askerlik yaptığım ilçe (Brokoli, Armut, Nane, Dereotu, Ispanak,
Roka, Maydanoz, Ayva…) Sıcak bir yaz günü Sinemacı Kamil'in de bu kumpasa  panolara tehditkar film
afişleri asarak katıldığını fark ettim (“Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum” - “Sapık” - “Gizli Tehlike” -
“Sıkıysa Yakala” - “Kapıdaki Düşman” - “Gününü Göreceksin” - “Kan Dökülecek.”) Bahçemin etrafına
dikenli telleri çekmeye o gün karar verdim.
 Koca evde yatak, masa ve sandalyeden başka eşya yoktu. Televizyonumu ve radyomu atmıştım,
çünkü hakkımda yalan yanlış haberler veriyorlardı (Gazeteler daha kurnazlardı. Gizli mesajlarının
şifrelerini çok daha sonra çözebilmiştim.) Perdelerim hep kapalıydı. Ortaya çıkardığım gizli planlar ve
komplolar hakkında sayfalar dolusu notu çıplak ampulün ışığında alıyordum her gün. Fakat ne bahçenin
dikenli telleri, ne çelik kapının kilidi, ne de pencerelerin parmaklıkları durdurabiliyordu dışarıdakileri.
Çizdiğim bütün sınırları aşıyorlardı. Geceleri penceremin önünde konuştuklarını duyuyordum. Gölgeleri
düşüyordu perdelerime. Evin içinde ayak sesleri yankılanıyordu. İşte o zaman, mümkün olan en dar
sınırıma çekilmekten başka çarem kalmadığını anladım.

*******

 İğneyi elimden bırakıyorum. Dövmem bitti. Sınır çizildi artık. Ciğerlerimi terk eden hava bile
bana yabancı bundan böyle. Derim çelik bir tel gibi soğuk. Sınırım: Tenimin bitip boşluğun başladığı yer.
Ötesi: Öteki.
 Tatlı bir sızı çevreliyor başımı. Alnımdan aşağı birkaç damla kanın süzüldüğünü hissediyorum.
Eski resimlerdeki azizler de benim gibi hissetmiş olmalılar. Başlarının etrafında bir hale ve tarifsiz bir
huzur.
 Yine de bir an için, gece derin ve nefesim karanlıkken, dikenli tellere takılan bir tilki gibi sinsi bir
düşünce takılıyor aklıma: Ya sınırı geçip kafamın içine girmeye çalışırlarsa?
 Silahımı sıkıca kavrıyorum. Korkmuyorum. Gireni vururum!
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Hakan Tağmaç

Erkekler için Yol Hikâyeleri

 “Hadi bakalım, son kalenin şerefine!”
 İsmail Bey keyifle kadehini kaldırıyor. Biricik oğlu Osman’ın Teknik Üniversite’den arkadaşları
etrafında. Daha kokteyl devam ediyor. Davetliler yemek masalarına geçmediler bile. Sıcak bir haziran
gecesi.
 Osman’ın arkadaşları, Haluk’u gösterip, “Bir bu evde kaldı,” diye dalgalarını geçiyor.
 Hepsi otuzlarını birkaç yıl önce, anca geçti. Rıza’nın bir kızı, Hikmet’inse bir oğlu var. Selimler de
her an müjde verebilirler.
 İsmail Bey, oğlu gibi sevdiği Haluk’u kızdırmalarına ortak oluyor, “Dayanamaz, düşer o da
yakında,” deyip kahkahayı basıyor.
 Haluk, viskisinden bir yudum alırken, “İsmail Amca, bırak bunları, hepsi Hanımköylü,” diyor
ama lafı karambolde kayboluyor.
 Bir garson, artık yemek masalarına geçebileceklerini söylüyor neşeli gruba. Haluk, elinde içki
tepsisiyle dolaşan garsondan bir duble daha alabilmek için ağırdan alıyor; dudakları, kendi kendine
mırıldanan insanlarınki gibi kıpır kıpır.
 Eh Osman, sözünden dönen, demek sen olacakmışsın.
 Oysa, “Senden şüpheliyim, kaptıracaksın sonunda paçayı birine,” derdin bana arada sırada.
 Büyük lokma ye, ama büyük laf etme, boşuna dememişler sevgili Kankam. Bak görüyor musun
işte evleniyorsun. Diğer çocukların sonu belliydi de seninki de böyle mi olacaktı? Hani biz aşk
avcılarıydık, hani asla, aynı kadınla bir yastığa kırk yıl baş koymayacaktık. Hani…
 Sınırı geçtiğimiz o sabahı anımsıyor musun? Bulgaristan’ın Sırp sınırından söz ediyorum. Kaç yıl
önceydi? Üniversite bittikten bir yaz sonraydı, değil mi? Sen Ula’yı göreceğim diye tutturmuştum. Hani
şu, bir yaz önce Interrail ile gezerken Prag’da tanıştığın Slovenyalı kız. Balkan ekspresiyle Belgrad’a kadar
gidecektik, oranın altını üstüne getirdikten sonra da Karadağ’a inecektik. Kurtlarımızı biraz olsun
döktüğümüze kanaat getirince de Hırvatistan’ın sahiline geçip, Dubrovnik’te Ula ile buluşacaktık. Bulgar
polisler açıkça rüşvet istemiyorlardı, ama meğer ciddi ciddi birer Marlboro bekliyorlarmış. Bunu sonra
anlayacaktık.
 Sen, “Benimkileri de senin çantaya atalım, sigaralardan yer kalmadı,” demiştin trene binmeden.
 Herifçioğlu bizim kompartımana girip, eşyalarımızı üçüncü kez boşalttırdığında, fermuarlı
gözlere de el atıp kutuyu bulmuş, onu açınca da kaputlar ortaya dökülmüştü!
 Tüm Balkanları bir uçtan bir uca defalarca geçecek kadar hazırlıklı, okumuş, mühendis
çocuklardık ve aynen öyle bakarken polisin yüzüne, adamcağız şaşkın şaşkın “Komşu, how long you
stay?” diye sormuştu, bilmem bunları da anımsar mısın?
 Az kalacaktık tabii, çok takılmak bize göre değildi ki. Hele, aynı yerde, aynı kadınla uyanarak
yaşlanmaya hiç ama hiç niyetimiz yoktu bizim.
 Dokuz kişilik yuvarlak bir masaya oturuyor üniversite grubu. Hikmet’in oğlu büyük, o gelmiş.
Rıza’nın kızı küçük, o yok düğünde. Haluk dışında herkesin eşi var, toplam sekiz kişiler. Bembeyaz örtüye
rengarenk taşlar atılmış, ortadaki şamdana sandalyelere geçirilen altın renkli kumaşın aynısından
dolanmış.
 “Masamıza Haluk için iyi bir kısmet yolla, Yarabbi,” diye başlıyor Rıza.
 Hikmet, “ İnşallah, inşallah,” diye iç geçiriyor yaşlı teyzeler gibi.
 Haluk, Rıza’nın eşine dönüp, “Sevgi’ciğim, azıcık rakı koyuyorum Rıza’ya izninle,” derken patladı
patlayacak, sırıtıyor.
 Sırbistan’a girmeden az önce, kuş uçmaz kervan geçmez bir ıssızlığın ortasında durdurulmuştuk.
Kontrolü yapan görevli pasaportlarımızı alınca çekip gitmişti. Şimdi dönüp bizi indirecekler diye bekli-
yorduk. Ya tren hareket eder de pasaportlarımızı alamazsak düşüncesi geçiyordu aklımdan. Sonra, bir
anda inmeye karar verdik. Bir sonraki treni beklemek bile pasaportsuz kalmaktan daha iyiydi elbette. İlk
ben indim, sen camdan eşyaları verdikten sonra inecektin. Bir gece önce, Sirkeci’de eli yüzü düzgün bir
Türk ekibin aynı trene bindiğini görmüştük. Koridorda hızla yürürken bir kompartımanın önünde
onlarla karşılaştım.
 “Abi,” dedim, “Bizim pasaportları aldılar. Aklınızda olsun adlarımız…”



 Tüm heyecanıma rağmen, öyle bir havaya girmiştim ki sık sık başına böyle şeyler gelen bir adam
gibi konuşuyordum.
 “Tamam koçum,” dedi yaşlı olanı.
 Bense kendi gözümde büyüyerek uzaklaştım yanlarından.
 Sen de gelince, bizi uyduruk bir karakol binasına aldılar. Koca trenden bir biz aşağıdaydık, bir de
Kosovalı iki kızla, Ortadoğulu üç çocuk. Trende tanıştığımız Hollandalı gruba dokunmamışlardı mesela.
Bir bana yükleniyorlardı, bir sana.
 “Kürt müsün, Türk müsün?” diyorlardı arada. Sonra, cevap pek de önemli değilmiş gibi,
söyleyeceğimizi dinlemeden yeni bir şeyler soruyorlardı.
 Savaş daha yeni bitmişken ne işimiz olabilirdi ki Sırbistan’da?
 Karakolun içinde koridordaydık. Çevremizdeki kapılardan bir kaçı demir parmaklıklıydı.
Kosovalı kızlar sesli sesli ağlıyorlardı, bense trenin gidişine şahit olabilmek için kulak kesilmiştim ki,
“Dışarı çıkın,” dediler. Biz de itirazsız uyduk söylenene.
 Tren makinelerini durdurmuştu. Bir yanım tir tir titriyordu, ama öteki içinde bulunduğumuz
durumdan anlaşılmaz bir tat alıyordu. Ağustos böceklerinin sesini dinlerken, keyifle birer sigara
yaktığımızı anımsıyorum.
 Yola devam etmemize izin verilen o gün, hareketten sonra yanımıza Türk Ekip biralarla geldi.
Kırk yıllık dostlar gibi oturup sohbet etmeye başladık. İşkence üstüne çektikleri kısa filmin ödül
aldığından, o amaçla Macaristan’a gittiklerinden, elli mark karşılığı aşağı indirilmediklerinden falan söz
ettiler.
 Sonra, Nis’ten geçerken bir futbol sahası büyüklüğünde bir yeşillikte, balık istifi güneşlenen güzel
kızları görmüştük de döne döne geyiğini yapmıştık hatunların.
 Tek kelimeyle söylemek gerekirse, eğlenmiştik beraber. Hem o ilk yolculuğumuzda, hem sonrakil-
erde. Ertesi seneki yolculukta, kompartımana giren o yaşlı Bulgar kadını anımsıyor musun? Peynir ikram
etmiştik. Beyaz peynire değil ama o sarı burger peynirine bayılmıştı. Ne yapacağını şaşırmıştı yol boyu
karşılığını verebilmek için. Biz koltuklara hafiften uzanınca, rahat edelim diye bir süre kimseyi
sokmamıştı içeriye, bağrış çağrış kavga etmişti diğer kadınlarla.
 Düğün marşı çalıyor. Nihayet göründüler. Gelinin eteklerini bembeyazlar içinde bir kız çocuğu
taşıyor. Herkes ayağa fırlıyor. Alkışlar…
 “Çok yakışmışlar birbirlerine,”
 “Osman’a bakın, nasıl da heyecanlı,”
 “Darısı başına Haluk’çuğum,”
 Belgrad’a varınca önceden ayarladığımız yurdu bulup yerleştik. Odayı paylaştığımız üniversiteli
Romen çocuklar, Türk olduğumuz anlayınca bize takılmak istediler. Öyle ya, Türk’tük ve çapkın
olmalıydık! Yaşımız da büyüktü onlardan zaten, hem daha geleli yarım saat olmadan hazırlanmaya
başlamıştık, bizle olurlarsa şansları açılabilirdi. Aslında, kelin merhemi olsa, durumundaydık, ama
havamızdan yanımıza yaklaşana aşk olsun, öyle hazırlanıyorduk. Tabii, ne yapıp edip atlattık gençleri.
Odaya yığdıkları envai çeşit yiyecek kavanozlarıyla burnumuzun direğini kırarken, bizle
takılabileceklerini nasıl düşünebilirlerdi? Odadaki o ağır erzak kokusunun sersemliğini ancak uzun bir
yürüyüşten sonra attık. Duşumuzu almıştık, üstümüzü değiştirmiş, parfümlerimizi sıkmıştık ve uzun bir
geceye hazır olduğumuza inandırmaya çalışıyorduk kendimizi. Oysa yorgunluktan ara ara gözlerimiz
kapanıyordu. Şu meşhur Rock Bar’a – adı Three Carrots mıydı?– bir kapağı atalım, elbet açılırdık.
 Yurdun az ilersindeki otobüs durağı dünya güzellik yarışması finallerinin kulisi gibiydi. Yıllarca
iki yüz kişilik amfilerde erkek erkeğe okumanın sonradan getirdiği utanmazlıkla, otobüs levhasının
altında bekleyen sarışın kıza sırf muhabbet açılsın diye, “Is this bus stop?” diye sorduğumda bütün durak
gülmüştü. Ama biz fırlamalık maskelerini çoktan takmıştık ya, umurumuzda mı? Zaten birkaç dakika
içinde sevimliliğimiz topyekûn kabul görmüş ve gelen otobüse beraberce atlamıştık. O sarışın afet de aynı
bara gidiyordu. Bizi götürebilirdi. Sıkışık otobüste, kız bir ara, “Arkadaşlarımla buluşacağım yolda,”
dediğinde bizden uzak kaldığından seslenmiştim sana, “Yaşadın, arkadaşlarıyla buluşacağız.”
 Sen, “Cennet, cennet burası,” diye sayıklamaktaydın, duydun mu bilmiyorum.
Mutluyduk… Arkadaşlarımız dedikleri, iki metreden azıcık kısa iki dazlak Sırpmış, ona bile moralimiz
bozulmamıştı. Bara girince her şeyi hemen unuttuk zaten. Tanıştığımız yeni kızlara Türk olduğumuzu,
trenden az önce indiğimizi söylüyorduk. Onlar bizim maceraperestliğimizi hayran hayran dinlerken, sen
duraktaki kız yanımızdan geçince selam verip, ismini söylemiştin de, “Ne zaman tanıştınız, iki dakika
olmadı mı içeri gireli,” bakışlarının altında biz kasıldıkça kasılmıştık.
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 Ne yüzleri, ne mekânları tam anımsayamıyorum aslında. Daha çok bir sisin arkasından izler
gibiyim o yıllardaki hâlimizi şimdi. Ama bak, o gece, bize takıp kaçtıkları hesabı, insan irisi heriflere
hangi cesaretleyse artık diklenip hafif tartaklanmamızı öyle iyi anımsıyorum ki.
 “Sayın Damla Akpınar, kendi arzunuzla, kimsenin ısrarı ve zorlaması olmadan Bay Osman
Tepe’yi kocalığa kabul ediyor musunuz?”
 “Evet”
 “Sayın Osman Tepe, kendi arzunuzla, kimsenin ısrarı ve zorlaması olmadan Bayan Damla
Akpınar’ı karılığa kabul ediyor musunuz?”
 “Evetttt…”
 Şimdi sahneye koşup, “Hayır,” diye bağırsam Osman Tepe! Ne yapardın? Andımıza, “Atışta ve
tutuşta bir eksiklik oluşuncaya, aşkın peşinden koşmaya devam edeceğime,” diyerek başlasam, sen söze
dalıp, “Asla Teknik Üniversite’deki günlerimi unutmayacağıma, özümün ve ruhumun abazan olduğunu,
bunu dindirmek için her daim çaba göstereceğime ve asla tek kadına bağlanmayacağıma şerefim üstüne
ant içerim.” der misin?
 Braşov’da tanıştığım kızı anımsıyor musun? Adı gibi güzel Anca’yı. Anka kuşundan esinlenerek,
aşk mektupları yazdığım Anca’yı. Sen Romanya’da kontaklarını kullanarak bir çiçek yollamıştın benim
adıma. Nasıl da sevinmişti. Türkiye’den Romanya’ya selam söylemenin daha güzel bir yolu olabilir miydi
ki zaten?
 Tut ki bu kış, yeniden Anca’yı görmek, o karlı ormanın içinde el ele yürüyüşlere çıkmak için yanıp
tutuşmaya başlasam. Varsın evlenmiş olsun Anca da. Ya da sevgilisi oluversin, maksat sadece yola
çıkmak değil mi? Yola çıkınca gerisi gelmiyor mu? Sen kendinden haber ver Kanka, sen gelebilir misin?
 Demek buraya kadarmış. Arada izin alırsan, oturup içeriz bir ocakbaşında. Eski sevgililerden
aldığımız ihtiraslı, acele gel, diyen mesajlar gelir aklımıza; bıyık altından, birbirimize çaktırmadan
güleriz. Budapeşte’de bir gece, birlikte olduğun, konuşmayan o çilli kız, sağır ve dilsiz miydi gerçekten,
diye tartışırız yine saatlerce. Ya da benimki, adı neydi? Tabii ya, nasıl unuturum, Johanna. Evlerden uzak
olasıca. “Beni unutamayacaksın, büyü yaptım sana,” diyerek içime şüphe eken, sonra da çekip giden o
esmer Yahudi güzelini de atlamayız tabii.
 Yeni evlenen çift piste yürüyor. Bembeyaz balonlar gökyüzüne bırakılıyor. Meşalelerin içinden
geçerek ilk danslarına başlıyorlar. Birbirlerine fısıldayıp gülümsüyorlar. Osman’ın annesi Gülay Hanım
tıpkı kayınvalide gibi dayanamıyor, gözleri yaşarıyor.
 Çakırkeyif olunca, Kadir İnanır’a yollayacağımız mektuba süslü sözler bulmaya çalışırdın
Osman’cığım. “Sevgili Kadir Abi,” diye başlardın sözgelimi. “Biz size, Kadıköy barlar sokağından yazan
iki kankayız. Sizin binlerle ifade edilen birliktelerinize elbette ulaşmamız mümkün değil. Ama gerçek aşk
mevzubahisse, biz iki kanka el ele vererek sizi geçtiğimizi, size, sizin adınıza çok üzüldüğümüzü de anti
parantez ekleyerek, bildirmek isteriz.”
 Ben bu ara hâlâ kopmadıysam, sazı alıp devam ederdim.
 “Kadir Abi, biz gerçek aşkı defalarca yaşadık. Bazısı, iki tren bir istasyonda yan yana denk
gelmişken, öteki camda gördüğümüz iki masmavi göze birkaç saniye dalıp gitmek kadar kısa sürdü,
bazısıysa bütün Balkanları el ele geçecek kadar uzun.” Sonra, aramızda efsane olmuş cümlemizi bir
ağızdan tekrarlardık. “Bundan böyle, poz kese kese bakmadan önce iyi düşünün, çünkü Slavların verdiği
adla Tsarigrad şehrinde biz de yaşıyoruz. Bir yerde olur da karşılaşırsak, içimiz çok elvermese de, şartlar
uygun olursa sizi ciddi ciddi tepelemeye ve tüm masalara meze yapmaya karar vermiş bulunuyoruz. En
derin saygılarımızla.”
 Takı töreni. Gelin ile damat her masaya uğrayıp, üstlerine cumhuriyetler, küçükler, yarımlar
iğneletiyorlar. Arada gelinin koluna bilezikler, boynuna zarif kolyeler takılıyor.
 Belgrad’dan Karadağ sahiline yaptığımız yolculukta bize eşlik eden nehir… O güzelim suya,
bizden sonra birilerini öldürüp attıklarını gazetelerden öğrenmiştik. Doğru ya savaş daha yeni bitmişti…
 Hırvatistan sınırının kapalı olduğunu öğrendiğimizde, Türk konsolosluğundaki görevliye, “En
yakın kasabaya gitsek, sonra yürüyerek öteki tarafa geçsek,” demiştin de adam bayılacak gibi olmuş,
“Belgrad’ın elli kilometre dışında ne olduğunu bilmiyoruz, deli misiniz siz?” diyebilmişti şaşkınlıkla.
 Evet deliydik, çünkü çok gençtik. Ula’yı ve birlikte gelmeleri olası kız arkadaşını görmek için bir
sınır değil, bin sınır aşabilirdik o yıllarda.
 Artık bu yaşımızda, maksat kim daha çok kadının bacağını sıktı da değil elbette. Maksat yaşamak,
bir nehre düşmüş bir çınar yaprağı gibi durmadan, en fazla yol üstündeki bir girdaba kısa bir süre takılıp
kalarak, ama sonra yine yola devam ederek yaşamak.
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 Birimizin sevgilisi ötekinin arkadaşı oldu her zaman. Şimdiyse öyle hırslanıyorum ki, gidip tüm
sevgililerini tek tek tavlayıp, sana yollamak için yanak yanağa resimler çektirmek istiyorum.
 Osmanlar Halukların masasında. İki dost bir saniye, karşılıklı, birbirlerini tartarak gözlerinin
içine bakıyorlar. İlk Haluk davranıyor, sarılıyorlar.
 Osman fısıldıyor, “Beni anlayacaksın dostum bir gün, darısı başına...”
Kendimi hiç ama hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim, Kanka. Hiçbir kadının terk edişi beni bu kadar
hırpalamamıştı, desem yalan olmaz. Artık biriktirdiklerimizle yetineceğiz demek ki. Sensiz yola çıksam
bile eski tadı olmayacak, biliyorum. Belgrad’dan Karadağ’a otobüsle yaptığımız o on bir, on iki saatlik
otobüs yolculuğu düşüyor aklıma. Hani molalarda otobüstekilerin gece gündüz ayırmadan, votka
içtikleri, bizimse çay sormamızı yadırgadıkları yolculuk. Arka koltuğumuzda oturan mini etekli taze
gerçek miydi, yoksa sadece bize gözüken bir peri mi, artık bunu yıllarca, her rakı masasına
oturduğumuzda tartışabiliriz.
 Çünkü artık biriktirmekten, eskimek safhasına geçiyoruz, değil mi sevgili Osman Tepe? Tek avun-
tum benden önce sözünden dönmen…
 Bir süre ayakta takılıyor Haluk, arkadaşlarıyla. Yerine dönünce, masanın tek boş sandalyesinin
dolduğunu görüyor.
 Makedonya’daki festivallerde tattığı şarapların ılıklığı yayılırken Haluk’un vücuduna, “Merhaba,”
diyor zorlukla.
 Mostar’ın altından akan Neretva gibi yeşil yeşil bakan bir kadın gülümsüyor.
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Amantide Religiosa

?

 Yalnızlık bir tek ona aitti. Yalnızlığa bir tek o dayanırdı. Çevresinde kendisine benzeyen hiç kimse
yoktu. Aslında onun çevresi yoktu. Çevresine şöyle bir bakanlar ondaki bu çevresizliği fark ederlerdi ama
bunu dillendirmeye kimsenin gücü yetmezdi. O kimsesizlerin kimsesiydi. Kimsesi olanlarsa dara
düşmedikçe onu akıllarına getirmezdi. Dara düşenlerin ağzında ise bir teselli çikleti olmuştu.
 Yalnızlığın içine gömülü karanlığın, karanlığın içine gömülü ışığın, ışığın içine gömülü renklerin,
evrenlerin içine patlayan dilsizliğin, görünmezliğin, bilinmezliğin, yetişemezliğin, akıl erdiremezliğin,
delirme noktasına getirmenin adı oydu. Kitaplara yazıldı, adına kitaplar yazıldı, onun adına kitaplar
yazdırıldı. Kelâmlarının kitaplar aracılığı ile bildirildiği kabul edildi. Cennet ve cehennem kullanılarak
adı uygun olmayan işlere bulaştırılarak bir tehdit aracı olarak kullanıldı. Bilgelerin tavsiyelerine özne
oldu. Adı savaşlara karıştırılıp ara sıra aşk sonrası patlayıcı bir his veren cinselliğin ilahî boyutu oldu.
Olup olmamışlığı filozoflar, aydınlar bilgeler, peygamberler, yeniçağcılar, kuantumcular,
hacıcılar-hocacılar, yeni bilimciler tarafından güneşin sadece bir kez doğup, bir kez battığı bir âlem
üstünde tartışıldı. Gerçek dünyada yaşayanlarsa bu güneşin sadece bir kez doğup bir kez battığı bu
âlemden habersiz olarak yaşadılar. Olanın olmuşluğu olmuştu. Bu olmuşluk kimilerini teğet geçmişti.
Kimileri bütün hayatını ayakkabı boyayarak, kimileri eski hırdavat satarak, kimileri isyan ederek,
kimileriyse boğularak geçirmişti. Özellikle gece umutsuzluğa kapılanlar geceleri mum yakıp ondan medet
umdular. Medet umanlar tapınaklar yapıp, içine altın işlemeli harflerle onun adını yazdılar. Saygıda
kusur etmemek adına, medet umdukları konular sona erdiğinde, yavaşça eğilerek ona saygılarını
sundular. Geceler gündüz oldu, gündüzler gece oldu. Güneş tepeye vurdu, günün yorgunluğu üstünde
iyice ağırlaşınca, tanrıların belirlemiş olduğu yön doğrultusunda akşamüstü kızıllığında düşüverdi
dağların arasına… Dağların birden ikiye ayrıldığı, okyanusların dağları içine aldığı, volkanların patladığı,
göğün yer olup, yerin gök olduğu, güneşin batıdan doğup, doğudan battığı, bu âleme gelmiş bütün
ölülerin dirileceği, büyük bir hesaplaşmanın olacağı söylenen, beklenen, dillenen, kitaplara geçirilen,
‘Ahiret’ denen, adına o şanlı gün düzenlenen de onun kendisiydi. Onun çevresinde ise kimseler yoktu.
Onun kimsesi yoktu. Kimsesi olmayan kimsesize yıldızlar, evrendeki kara delikler, gezegenler, uydular
atfedilmişti. Atfedilmesinin ötesinde gezegenlerin ardındaki yıldızların, yıldızların içinde yüzdüğü
evrenleri içine alan kara deliklerin, kara deliklerin içinde olduğu boşluğun, boşluğun ardında olan
bilinmezliğin ve sonsuzluğun yegâne sahibinin o olduğu söylendi. Bu söylenenlerin ardından bir boşluk
oluştu. Boşluğun ardından sessizlik, sessizliğin ardından “O kim ki, orada oturan ne ola ki?” soruları
geldi. Soru soranlar delirme noktasına geldiklerinde akıl hastanelerine tıkıldılar. Tıkılmayanlar ise,
ellerinde avuçlarında buldukları her şeyi tıkınmaya başladılar. Önce yalnızlık geldi, sonra yanılsama,
sonra maske, sonra gezegenin yeşil yaprakları, ayılar, aslanlar, kaplanlar dinozorlar, ejderhalar, periler,
develer, gümüşler, altınlar yakutlar sarışın hatunlar ve en sonunda ölüm. O hep sessiz kaldı, uzaktan
izledi. En azından öyle söyledi onu izleyenler, onun izinde olanlar. Onun izinde olmayanlarsa, onun
izinde olduğunu söyleyip onun için, herkesin gözü önünde, oluk oluk gözyaşı akıtanları çok gülünç
buldular. Onun için ağlayanların gözlerinden güldür, güldür yaşlar geliyordu. Yaşlar üstlerine geçirmiş
oldukları beyaz giysilerin üzerine akıyordu. Onun için ağlanıyordu. Gözyaşı okyanuslara dönüşüp,
evrendeki kara deliklerin içinde çağıldıyordu. O ise hep mesafeli, kayıtsız kaldı. Onun yakınında
olmayanlar söyledi bunu.
 Onlar “Madem O varsa neden akan gözyaşlarınızı durdurmuyor ?” “O yoksa neden gözyaşı
döküyorsunuz?” dediler.
 Ahirette en büyük cezayı alacak olanlar, onun adına gözyaşı dökenler olacaktı.
 O kimdi, neydi, nereden geldi, nereye gidiyor, kimi gözetliyor, kimi dinliyor, kimi daha çok
seviyor, kimi daha çok kayırıyor, kimi cezalandırıyor, nerede saklanıyor? İnsan mıydı, melek miydi,
hayvan mıydı, mahlûk muydu, in midir, cin midir, peri midir, şeytan mıdır, hayra alamet midir, şer
habercisi midir, nur pericisi midir? Ruhani mi, cismani mi, âlemci mi, gezginci mi, yolcu mu, hancı mı,
ezeli mi, ebedi mi?
 O kimdir, nedir, ne yapmıştır, var mıdır, yok mudur? Önümde mi arkamda mı, sağımda mı,
solumda mı, aşağıda mı yukarıda mı? O neyin habercisidir? O, olmayıp olmuş gibi görünenlerin çehresi
midir? O yalnızların baş edilemez kalabalığı, o kimsesizlerin kimsesi, o paranoyanın kendisidir.
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 Halit Payza

 Denize Benzer Paranoya
Çünkü Bakışları Dalgalıdır

 Herkes paranoyaktır. Bunun inkârı da paranoyadır. Ölçütleri farklı olabilir. Kiminde daha çok, o
kadar. Paranoyak olmama hali paranoyadır. Hem “paranoyak değilim ben” diye yadsırken, bunun para-
noya olmadığını kim bilebilir ki?
 Paranoya yanlış bir düşüncedir ve yanlış düşüncenin yanlış düşünce olduğu ya da olmadığı savı da
yanlış bir düşünce olabilir. Öyle ya da böyle düşünmenin paranoya sınırlarında bizi dolaştırmadığının
garantisi nedir, güvencesi nedir?
 “Ben paranoyağım” demek de belki doğru bir düşünce olmayabilir. Sağlıklısınızdır ve yine de
yanlış düşünüyorsunuzdur.  Bu yol sizi paranoyaya çıkarır ve paranoya ile tanıştırır.
 Öyleyse paranoya kaçınılmazdır ve onunla olmamanız için hiçbir gerekçeniz yoktur. Hiç
kuşkunuz olmasın bir gün siz de paranoyaklaşacaksınız. Bunu şimdiden düşünme hali de paranoyadır ve
belki de ben yanılıyorumdur.
 Paranoya her yerdedir ve sızamayacağı hiçbir yer yoktur. Sınırları yoktur onun ve bütün sınırları
ve sinirleri ihlal eder.
 Bundan kuşkunuz mu var? Paranoya kuşku duymaktır da. Farklı yollardan gelseniz de bütün
yollar paranoyaya çıkar, oraya açılır.
 Paranoyalı, paranoyası olmayanı kıskanabilir. Kıskançlık insan doğasında vardır ve paranoya
kıskançlığı da içerir.
 Yazdıklarıma güvenmiyorsanız -tersi de olabilir, bu da güvensizliktir, bundan emin olamazsınız-
siz de paranoyaya adaysınız demektir. Ön seçimi yok bunun. Tepeden inmeci olarak bir başkası sizin
adınıza karar da veremez. Seçimi siz yaparsınız, paranoyayı ya seçersiniz ya da seçmezsiniz. Bir ara yolu,
bir başka formülü yoktur bunun.
 Söylediklerimden alınıyorsunuz demek? Üstelik bir de gurur yapıyorsunuz? Sağlıklı olduğunuzu
ve paranoyak olmadığınızı, asla da olmayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Oysa her ikisi de paranoya
tanımı içindedir, ileri gitmiş bir alınganlık ve bunun kendinize kondurulmasına hazmedemeyeceğiniz bir
gurur…
 Yargılarınızdan bu kadar emin olamazsınız oysa. Kesinlik diye bir şey yoktur çünkü.  Kesinlik,
şimdi ve burada olma hali için vardır. Şimdi yoksa ve burada değilseniz, ya da öyle varsayıyorsanız yanlış
yargılar üretmedesinizdir.
 Düpedüz sanrı bu!
 Bir uzman psikiyatr size “sistemli ve iyi düzenlenmemiş sanrılar gören bir psikoz” halinizden söz
edebilir. Bu tanıyı koyabilir kuşkusuz. Üstelik bunu yalnız size koymaz. Kim olursa olsun, fark etmez ve
hepimiz sistemli ve iyi düzenlenmemiş sanrılar görürüz, bunları içimizde taşırız, dilimizde ya da
imgelemimizde…
 Kimi zaman olmayan sesler işitmiyor musunuz? Sait Faik’in “Hişt Hişt" adlı öyküsündeki kahra-
man doğanın hişt hişt’lerini duyumsamıyor mu kulaklarında? Ya da siz farkında olmadan adınız
çağırılmış gibi kulak kabartmıyor, kaçamak bir bakış gezdirmiyor musunuz kalabalıkta ve insan yüzler-
inin içinde? Cebinizde saatli bir bomba gibi taşıdığınız telefonunuzun melodisi çalar gibi olmuyor mu?
Elinizde olmadan eliniz cebinize gitmiyor mu, cep telefonunun cam göstergesinde sizi aradığınızı
sandığınızın numarasını ya da ismini aramıyor musunuz? Kimi zaman içinizde giderek yükselen bir
tedirginlikle, biri sizi izliyormuş gibi duyumsamıyor musunuz? Uzakta sırtı size dönük kadını, sevdiğiniz
gibi görmüyor musunuz? Ya da uzaktan kulağınıza izinsizce gelen kahkahanın sahibini tanıyacakmış gibi
bir duyguyla bakışlarınızı ona çevirmiyor musunuz?
 Olmayan sesler ve olmayan görüntüler…
 Belki de herkes size karşıdır. Siz zaten bu yüzden herkese karşı değil misiniz? Sürekli bir savunma
içindesiniz ve size yönelik bütün saldırılara hazırlıklısınız. Belki de ilk saldırı sizden gelmeli, savunma
halinden çıkmalı ve saldırmalısınız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vücu-
dunuzdur.
 Yoksa bütün insanlar size karşı işbirliği içinde birleştiler mi? Zaten ne evde, ne işyerinde, ne
kahvede, ya da ne yolda huzurlu değilsiniz. Karınızın bakışları ilk günkü sevgiden yoksun, çocuklarınız
onlara yeterince zaman ayırmadığınız, daha iyi olanaklar sağlamadığınız için sorgular gibi mi bakıyorlar?
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İşyerinde yerinizi almaya hazır ve sizi bulunduğunuz yerden etmeyi bekleyen ne kadar da çok rakibiniz
var. Patronunuz belki de sizi kapı önüne koymak için küçük bir hata yapmanızı bekliyordur… Metni
yanlış yazmanız gibi, parafınızı atmadan yazınızı sunmanız gibi, müşteriye sert davranmanız gibi… Kah-
vedekiler sizin konuştuklarınızı mı dinliyorlar yoksa? Her an ihbar edebilirler, suçlayabilirler ve kanıt da
gösterebilirler çünkü… Zaten buraya gelip, bir bardak çay içip, her defasında bozuk parayı çay tabağına
iliştirip, kimseye hoşça kal demeden kaçar gibi gittiğinizden uzun zamandır kuşkulanıyorlardır. Siz
onları, onlar sizi ihbarcı sanıyorlar.
 Neymiş? Paranoya aşırı endişe veya korkularla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla
bilinen bir rahatsızlıkmış da, daha neler…
 Kim söylüyor bunu?
 Kim olursa olsun, endişelerimizin aşırı olduğuna, bunu korkularla dışa vurduğumuza ve
mantıksız kuruntular büyüttüğümüze kim karar verecek, o nasıl anlayacak? Ya kendisi endişeli, korku
duygusu içinde ve mantıksız duygular büyütüyorsa içinde… Endişenin aşırı olma hali nedir ki hem?
Kesintisiz bir devinim mi, ellerin titremesi ve terlememiz mi? Dışa vururken terlerimizle ıslatıyor muyuz,
bir nehir gibi akıp yitiyor muyuz?
 Kafamız karışık ve de sinirliymişiz. Bir biz miyiz? Herkes öyle. Gazeteleri okumak, televizyonları
izlemek yeter de artar bunun için. En pespaye ve aptalca yeteneksizlerimizin yetenek olarak gösterilmesi,
yemek programlarında yemek için diğer yarışmacıları kafaya taktıkları, üç kuruş para için “Memedali
Bey, ne olur, n’olur” diye inledikleri, onuru üç kuruşa ayaklar altına alıp, bunu başkalarına seyirlik diye
izlettirdikleri için hangimiz sinirli değiliz ki? Ya da yoksulların da bir gün zengin olacaklarını, yoksul genç
kız ya da erkeğin, zengin bir fabrikatörün oğluyla tanışacağına bizi inandıran dizileri tekmili birden
izlemiyor muyuz?
 Paronaya ciddi bir hastalıktır Beyefendi. Tedavisi sanıldığı kadar kolay değildir Hanımefendi. Bir
paranoyak, paranoyak olduğunu ya geç fark eder ya da hiç fark etmez. Toplumdaki diğer bireylere
bakarak, onların yaptığı gibi yaptığınızı ve onların yaşadığı gibi yaşadığınızı düşünerek kendinizi pekâlâ
da aldatmanız olasıdır. Bu paranoyak olmadığınız anlamına gelmez.
 Doğrudur, çevrimizde gördüklerimiz, aptal kutusunda izlediklerimiz, yalnızca kavga üstünedir,
savaşlar da bunun için vardır. Her şey paranoyak olduğunuzu size duyumsatmamak için vardır. Yoksa da
yaratılır ve bunun için gerekçe bile gerekmez.
 Yunanca’da paranous olarak geçiyormuş. Yazılışı da bir garip, paranoyanın kendisi gibi:
παράνοια.
 Ne anlıyorsunuz şimdi bu παράνοια’dan?
 Üzülmenize gerek yok, siz kirilce bilmiyorsunuz, Latince de… Paranous’muş… Sizin bildiğiniz
para ile ilgili kısmı olabilir ancak.
 Yoksa bu paranoya biraz da parasızlıktan olmasın?
 Bakın bunu da ciddi ciddi düşünmeniz gerekir. Ömür boyunca iki yakanız bir araya gelmedi ki
zaten paranoyak olmayasınız. Güç, zor ve katlanılmaz bir yaşam sunuldu size altın tepsiler içinde… Seçe
seçe onu size lâyık gördüler… Sizin seçiminiz değildi küçük hanım, aldırmayın… Siz onaylamadınız, zorla
boyun eğdirildiniz.
 Açalım şunu, soyalım, çırılçıplak bırakalım, para, dışarıda demekmiş, nous da akıl. Öyleyse
yeniden birleştirelim ve bakalım ne oluyor. Dışarıda akıl, düzenleyelim aklın dışında. Öyleyse akılsızlık ve
aklın olmama hali… Düpedüz delilik bu! Aklınızı kaçırmış olmalısınız.
 Paranoyaksanız, hiç kuşkunuz olmasın ki biraz da şizofrensinizdir siz. Ben sizi bilmez miyim? Sizi
gidi sizi… Hem paranoyak, hem şizofren. Allah bilir daha neler?
 Korkmayın sırrınız bendedir. Kimselere söylemem. Bir koşulum var yine de, benim de öyle
olduğumu siz de kimseye söylememelisiniz!
 Emil Kraepelin koydu paranoya adını. Psikiyatristti. İnançları düşünüyordu ve bütün inançlar bu
tanımın içindeydiler. Hepsini orada görüyordu. Bütün inançlar kaynağını kuruntudan ve bilinmeyene
önyargıdan alıyorlardı. Bu kaygıyı tetikliyordu ve kaygı, korkuyu getiriyordu. Korkudan kaçmak için,
kaygıyı bütünüyle ortadan kaldıracak yeni yükümlülükler yeni kaygıları ve yeni korkuları birlikte
getiriyorlardı. Bu kısırdöngü adına karşıt doğurgan bir döngüydü ve durmaksızın yeni korkular, yeni
kaygılar getiriyordu. Kraepelin kadın doğum uzmanı değildi ve kısırlaştırmayı bilmiyordu. Bilse, çağı
gereği içselleştirir ve etik bulur muydu? Bunu bilmiyorum. Ancak Kraepelin’in tanımı günümüzde bir
hastane avlusuna terk edilmiştir, artık yürürlükten kaldırılmıştır.  Yerine ben merkezci kuruntu evlat
edinilecektir.
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 Paranoyanın iki ikizi daha vardır ve onlar üzerinden varlığını geliştirir. Ya da Macbeht’in
cadılarıdır bunlar, gelecekten haber verirler. Birincisi kendine zarar verme ya da zarar verme olasılığının
bulunmasıdır. İkincisi aynı gerekçelerle başkalarına zarar verme ya da zarar verebilme durumu…
 Edvard Munch’un, Çığlık tablosundaki adam bence paranoyaktır. Belki de tabloda, köprü
üstündeki çığlık atan adam Munch’tur. Norveçli ekspresyonist ressam, paranoyasını mı resmediyordur,
yoksa, nöbet mi geçiriyordur? Belki de şeytan çıkarır gibi paranoyasını çıkarmaya çalışıyordur. Munch’u
biliyoruz içe dönük ve insanın içini karartan resimler yapıyordu. Sonra yaşama sevincini içeren resimler
yapsa da; bunu tedavi sonrası dönem olarak adlandırabiliriz. Yaptığı iç burkan ve karartan resimler,
ruhunu onarmış, düşüncelerini arındırmış ve sağaltmıştır onu… Çığlık’ın ilk adı Umutsuzluk’tur. Çığlık
onun dışavurumudur. Çığlık, umutsuzluğun içsel sesidir. İçsel olan dışa vurmuştur ve dışa vurulması için
içinde biriktirilmesi gerekiyordur. Çığlık bir birikimdir.
 Hayatın Frizleri serisinin bir parçasıydı Çığlık. O çığlık yaşamdı, aşktı, korkuydu, ölümdü ve
bunların ortaklaşa teması melankoliydi. Dışarıdan alıp içeride birikimin başlangıcıdır. Çığlık iki kez
çalınmıştır, oysa ben atılmıştır demeyi yeğlerim. Başkalarının çığlığını çalamazsınız, kendi çığlığınızı
atarsınız. Ve her ikisinde yeniden bulundu çığlık. Öyleyse yitik değildir ve çığlık hep içinizde bir yerlerde
bulunacaktır. Çığlık bir hesaplaşmadır, bir gangsterin gırtlağından şiddeti içeriye sokmadır. Norma
Jeane ile Marilyn Monroe arasında bir seçimdir. Bu sonuncusu seçim sayılmasa, her ikisi de bir ve tek
olsa da yine de bir seçimdir. Norma Jeane Marilyn Monroe’dur, Marilyn Monroe Norma Jeane… Marilyn,
Norma’yı seçmedi, bıraktı, Marilyn’i seçti.  Sonra ölümü. Ya da öldürüldü. Öldü ya da öldürüldü, artık
Norma Jeane de yok, Marilyn Monroe da. Sarışınlığı da öyle…
 Çığlık’ta ön planda acı çeker gibi görünen, başını ellerinin arasına almış olan Marilyn’in
çaresizliğidir, Norma’nın paranoyasıdır. Arka planda Ekeberg tepesinde Oslofjord görülmektedir. Siz
Hollywood’un tepelerini anlayın. Çığlık, Arthur Miller’ın Marilyn Monroe ile 1956’da yaptığı evlilikte
Monroe’nin sevincidir ve çığlık Monroe’nin kendi yaşamına kendi eliyle son vermesi –ya da öldürülmesi–
üzerine Arthur Miller’ın acı dolu çığlığıdır. Marilyn Monroe’nin ölmesi ya da öldürülmesi paranoyadır.
İntiharı seçmesi ya da ölüme zorlanması ikilemi paranoyanın en başat belgesidir. Ya sen ne
düşünüyorsun dostum, öldü mü öldürüldü mü? Saçları hâlâ sarı mı, yoksa soldu mu? Marilyn’in saçlarını
şimdi düşünmek bile paranoyadır. Oslofjord göğünün kan kırmızı olması da paranoyadır ve paranoyanın
rengidir kırmızı.
 Munch, iki arkadaşıyla yürümektedir. Sıradan bir gün olmadığı anlaşılıyor. Sıradışıdır. Üç
kişidirler. Belki şarap içmişlerdir, sarhoşturlar. Güneş batmak üzeredir. Ölmek üzeridir de, kan kaybetm-
eye başlayacaktır. Birden yorgun duyumsar Munch, bitkin, bir adım dahi atamayacak kadar… Belki başı
dönmektedir ve düşmemek için tutunacak bir yer arar, köprünün korkuluklarına yaslanır. Çığlığı duyum-
sar, doğa çığlık çığlığadır. Dayanamaz, kulaklarını tıkar. İki arkadaşı mı, geride uzaklaşmakta ya da
yaklaşmaktadırlar.
 Munch, iki arkadaş, diyor. Öyle olduklarını sanmıyorum. Yanında değiller ve çığlığı atan ya da
duyan belki de onlardan korkmaktadır. Arkasındaki ikilinin arkadaşı olmadığı, öyle olduğunu yazmasına
karşın kesindir. Belki o ikilinin fısıltılarıdır kulaklarını tıkamasına ve çığlık atmasına neden… Bu da
paranoyadır, ressamın ya da benim…
 Munch’un Çığlık'ı yaparken sağlığının yerinde olmadığını biliyoruz. Belki de paranoyaya gidiyor-
dur…
 Amerikan Sanat Tarihçisi Robert Rosenblum’un yazdığı gibi, belki de Peru’lu bir mumyanın
yüzüdür Munch’un çığlıkta çizdiği, belki de kendi yüzüdür.
 Metin Erksan’ın, Kenan Demirel’le senaryosunu birlikte yazdıkları ve Erksan’ın yönettiği Sevmek
Zamanı filminde boyacı Halil’in sözleridir paranoya, “Sen dostlukların, aşkların kolay mı kurulduğunu,
kolay mı sürdürüldüğünü sanıyorsun? Resminle ilk karşılaşmamızı dün gibi hatırlarım. Elbiselerim
eskiydi, kirliydim, sakallarım uzamıştı. Birden bana iyilikle, sevgiyle bakan bir yüz gördüm.
İnanamadım… İkinci kez zorlukla baktım resmine. Gene iyilik, gene sevgi vardı gözlerinde. Nihayet
değişmezi bulmuştum. Resmin benim içime bakıyordu. Benim kendimi görüyordu… Bana hep dostlukla,
iyilikle, sevgiyle baktı.” Ya da aynı anlama gelmek üzere Fabrikatör kızı Meral’in ona yanıtıdır, “Benim
bakışlarımda da sevgi var. Ben de senin kendini görüyorum. Resmimin yerine ben seveceğim seni. Artık
ben varım.”
 Edip Cansever’in, Mendilimde Kan Sesleri’ndeki dizeleri gibidir paranoya, ”Göğüne benzer ki
gözyaşları mavidir / Denize benzer ki dalgalıdır bakışları”
 Şimdi, bütün bunlardan sonra hâlâ paranoya konusunda neler düşünüyorsun?
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Tanju Sarı

Fecre Kadar

 Saffet Abi bildiğimiz türden bir adam değildi. Aslında hepimiz kadar normaldi ama eşine rastlan-
mayan tuhaflıkları da olmuyor değildi. Bence kimsede olmayan bir hastalığı vardı Saffet Abi’nin. Müzikle
ilgili bir hastalıktı bu, geçici bir kopma, kendine has kontak yapma hali… Birtakım şarkıları işitir işitmez
Saffet Abi normal durumundan çıkar balmumundan dökülmüş bir heykele dönüşür, adeta bütün
elektriği kesilmiş bir ev gibi donup kalırdı. İlk nerede bu rahatsızlık belirmişti, nasıl olmuştu bilen yoktu,
en eski dostları ise bizdeki bu şaşkınlığa bıyık altından gülmekle yetinirler, kırk yıllık arkadaşlarının
etrafı bu denli şaşırtmasını içten içe komik bulurlardı. ‘Teferruatlı’ bir izahat alınamaz, sadece ‘zamanla
alışır, öğrenirsiniz,’ lafı çıkardı ağızlardan.
 Saffet Abi’nin üzerine ağırlık aniden gelirdi, çok nadir olarak da yavaşça yayılan bir sigara dumanı
gibi ilk önce yüzünü sarar sonra ellerine inerdi. İçerken, inceden yayılan bir şarkı duyduğunda, örneğin
bir nihavent ezgi başladığında o canlı kanlı, bağrı başı açık esprileri ardı ardına sıralayan adam yok olur
gider, hareketleri yavaşlar ve daima camgöz ıslaklığındaki göz çeperleri, taşmak üzere olan bir su tası gibi
oluverirdi. Vücudunun hiçbir yeri kıpırdamaz, taş kesilirdi. Bu duruma karşı yıllar içersinde alışkanlık
geliştirenler ne yapacaklarını iyi bilirler usulca parmaklarını yakmak üzere olan sigarasını alır söndürürl-
erdi. Şarkıların bazılarında öyle donardı ki kare, ben dokunarak ya da elimdeki çatalı yorgan gibi
omuzlarından birisine batırarak onu vahşice dürtmek isterdim. Ama kimse buna cüret edemezdi, hele
benim gibi grubun en genci için söz konusu bile olamazdı bu… Zaten öyle ha deyince yanına
yerleşemezdiniz. Belki de böylesi daha iyi oluyordu. Yıllanmış kadehdaşlarını yanındaki sandalyelere
oturttuğundan eğer masaya geç kalmamışsam hemen karşısında konumlanıp onu iyice gözleme olanağını
elde ederdim... Bu ayrı bir zevkti.
 Olay tam olarak şöyle gelişirdi; mesela şarkı başlar ve onun için önemini kavrayamadığımız bir
dizeye varılırdı: ‘Okşasam usanmam ta fecre kadar,’ Saffet Abi sigara dumanından oluşan bir Türk
hamamının ortasındaymış gibi kurna misali oturduğu masanın kenarında tostoparlak olur, şarkının onu
adeta sıcak bir su gibi yıkamasına karşı koyamaz hale gelirdi. Şarkı tamburdan, kabak kemaneden
hortumdan kurtulan su gibi fışkırır, onun belki de hüzünlenmek için fırsat kollayan kulaklarına doğru
akardı... Yeni yakılan sigara küllüğün ucunda sararır, doldurulsun mu doldurulmasın mı şeklinde
bekleyen bardak bir süre daha boş kalır ve Saffet Abi’nin çıktığı yolculuk merak edilirdi. Hep fasıl sonrası
onun eski haline dönüşünün, normalleşmesinin o mistik izini sürmekle vaktimi geçirmeyi içki muhab-
betinin diğer uçsuz, sonuçsuz lagalugalarına tercih ederdim. Saffet Abi şarkının bitmesiyle birlikte yerin-
den kalkar, sanki zorlu bir yokuşu hüzünle çıkmış da terlemiş gibi -ki kesinlikle burcu burcu terlerdi mey-
hanenin arkasındaki tuvalete doğru sürgün edilmişçesine yalpalayarak yollanırdı.
 Bu hiç değişmeyen ritüelin ardından döndüğünde ise hiç bir şey olmamış gibi sıradan
konuşmalarına kaldığı yerden devam eder ve ortalamayı aşmayan sataşmalı esprilerini masanın en uzak
yerlerine fırlatmayı ihmal etmezdi. Bizim için bir şarkı uzunluğunda geçmiş olan bu garip şey ona on,
bilemedin on beş saniyelik bir duraklama yaşatırdı sanki… Sonradan ‘ne oldu abi sana?’ veya ‘nedir bu
çökmenin sebebi?’ diye sormak masaya yeni eklenenlerin aklından geçerdi elbet ama kimseye zarar
vermiyordu ki bu durum. Hatta onun bir dişçinin dolgu aletini andıran konuşma tekniği eğer
karşısındakini tamamen sersemletmişse, o kişi böyle bir şarkının gelmesini bile isteyebilirdi. Zira zor bir
insandı Saffet Abi; bu keskin kaşar kokan adamı ancak ve ancak bir takım şarkılar kesebiliyordu, o zaman
pek bir problem de yok demekti.
 En ilginç teorilere göre bu bir sara nöbetinin en hafif formuydu. Saffet Abi’nin küçüklükte
geçirmiş olabileceği bir beyin iltihabı bu kayboluşların, bu melankolik tuzla buz olmaların nedeniydi.
Herkes bu açıklamalara inanmış görünürdü zira zaten içmeye gelinmiştir, altmış yaşında bir alkoliğe
teşhis koymaya değil… İş iyice gırgıra vurularak tatlı bir meze gibi Saffet Abi’nin mental bozukluğundan
birkaç yudum alınırdı. Sadece masaya yeni katılan birileri olmuşsa onlara durum açıklanır, birkaç dakika
sonra her şeyin düzeleceği anlatılmaya çalışılırdı.
 Bütün bu sara nöbeti teşhislerine, küçüklükte geçirilen menenjit açıklamalarına ben hiç
inanmadım. Çalan müziği, yavaşça yükselen makamın Saffet Abi üzerinde bıraktığı etkiyi, sözlerin sihirli
hükmünü dışlayan bütün teorileri inandırıcılıktan uzak buldum. Kaldı ki belli şarkıların Saffet Abi’yi
daha çok dondurduğunu, ağzındaki lokmayı çiğneyen dişlerini, sigarasını tutan o toparlak iki sararmış
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parmağını daha çok titrettiğini ve konuşmasını aniden kestiğini fark ettim. Mesela bütün Alâeddin
Yavaşça şarklarında değil ama bazılarında, kesin nöbet geçiriyordu Saffet Abi. Örneğin, ‘geçmesin
günümüz sevgilim yasla’ şarkısı başladığında dur durak bilmeyen çenesi, inip kalkan gıdığı birden kesin
bir emirle duruyor, şarkı onu sömürüp bitiriyordu. Kürdili Hicazkâr şarkılarda külçe gibi yığılıp kalırken
içinde ‘hicran’ ve ‘İstanbul’ geçen şarkılarda bir başka tarzda gidip geliyordu.
 Bir nöbet geldiğini anladığında karşı koyduğu birkaç saniye oluyordu elbet ama duruma göre ve
akşam için gelmiş sazın şarkıya istekle asılmasına göre bazen hastalığa boyun eğmesi gerekiyordu. Hiçbir
zaman ağzı köpürmedi, hiçbir zaman eli ayağı boşanmadı ama herkesin pancar suratlarla kavruk muhab-
betlere daldığı bir ortamda oyun dışı kalıp beti benzi atarak musluğu kapattığı için onu ağzı köpüren
saralı klasmanına sokmaktan başka çare kalmıyordu. Saffet Abi ne zaman donacak, ha kaldı ha kalacak
diye önümdeki mezelerle ilgilenmeyerek bu bilmeceye odaklanmak beni ayık mı tutuyordu yoksa daha mı
beter yapıyordu bilemiyorum.
 Yine gündüzün yavaş yavaş yerini akşama bıraktığı bir gün içmek için 7-8 kişinin tamamlandığı
-ki futbol maçına adam toplamayı andırır içki meclisi- meyhanenin geniş pencerelerinin önünde sırayla
yerimizi aldık. Toz gibi bir kar dışarıdaki caddenin üzerini örtmeye başlayınca daha da sevindik. Saffet
Abi’nin çocuklar gibi şen, tipiyi bardaklarda fora olan anasonun beyazına benzetmesi hepimizi daha da
şevke getirdi. Masanın kocabaşları pencerenin önünde hafiften buğulanmaya başlamış camlara doğru tek
tek nadide siluetler veriyorlardı. İçkinin, müziğin merkez komite üyeleri…Hepsinin saygın büstleriyle
donatılmalıydı bu meyhane.
 Sonra garip bir şey oldu. Kerim Abi’nin arkasındaki pencere karardı, tramvayın boşalttığı durağa
bakarken insanların telaşlı koşuşturmalarını az çok görebiliyordum, elimle buğulu camdaki görüntüyü
kaldırmaya çalışırken akşamın müzisyenleri içeri giriyor ve kendilerine ayrılan yerde sandalyelerine
oturuyorlardı. Özellikle ‘Saymadım Kaç Bahar Oldu’ isimli şarkının ilk nağmeleri dökülmeye başlayınca,
Saffet Abi bütün altılı ganyan analizlerini anında kesti, yanındaki arkadaşının suratından yavaşça
bakışlarını koparttı ve başı öne eğilirken işte tam o anda, hemen arkasındaki pencerede, dışarıdaki man-
zarada bir tuhaflık fark ettim. Yoğun kar yağışı altında koşuşturanların hareketleri Saffet Abi’nin tama-
men donmuş çehresinin gerisinde gittikçe yavaşlıyordu. Arka planda hızla geçen minibüsler Saffet
Abi’nin başının hemen gerisine geldiklerinde hız kesiyor, geçen her saniye iki üç kat daha uzuyor, eğer bu
bir film ise bütün görüntü yavaş çekimdeymiş gibi garip düşsel bir yavaşlamaya uğruyordu. Her şey
yavaştı, her şey hareket etmeye meydan okurcasına duraksıyor ve Saffet Abi kendisini durduran o şuayı
beni hayrete düşüren, ağzımı bir karış açık bırakan şekilde etrafa yayıyordu.
 Hele bir gün yine bir Yavaşça şarkısının ‘Belki beni ararsın, diye aldandı gönül ‘dizesini
yakaladığında- daha doğrusu kıtanın son dizesi onu yakaladığında Saffet Abi’nin levitasyon yapan Hintli
ustalar gibi sandalyesinden havalandığını bir an için görmüştüm. Evet, ben de çok içiyordum o aralar,
kabul ediyorum. Ama içki denen şey dışarıdan bizi koparıp buraya sokuyorsa ve olmadığımız bir biz
yaratıyorsa, Saffet Abi’nin donmalarını ve benim azar azar şaşırmalarımı hoş karşılamak gerekir, zira
‘geçmesin günümüz sevgilim yasla’ şarkısı sazdan yükselince, bir keresinde Saffet Abi’yi uzak bir korido-
run ucundan bana seslenirken gören ben olmuştum. Kayıptım, usulca uyuşmuştum. Bir şeyler diyordu
bana, şöyle böyle duyabiliyordum. ‘Oğlum,’ demişti galiba ‘Kayboldun lan sen!’
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Pınar Elmasoğlu

Kasımpatı

 Bak yine gözü üstümde…
 Bütün gün camda oturup, beni izliyor bu içi geçmiş kasımpatı çiçeği... Üç aydır,  yemin ederim
neredeyse hiç yerinden kıpırdamadı. Necmi Beyler mahalleden taşınıp da, boşalttıkları eve uzaktan
akrabaları yaşlı bir kadın geliyormuş diye duyduğumda sevinmiştim. Şu genç yaşımda ben de yalnızım,
anam babam da yok, bari bana kol kanat gerer, ben de onun gözü kulağı olurum, demiştim içimden. Ama
taşındıkları ilk günden sonra kadın pencerenin önüne gelip mıhlandı. Ne yiyor, ne içiyor, yedi gün yirmi
dört saat gözü hep mahallelinin üzerinde. İlk başta bana bakmıyordur, baksa da gözü görmez ki zaten
diye düşünüyordum, nadir de olsa dışarıya çıktığımda cama doğru bakıp bir gülümsüyordum filan, olur
da bir tepki verir, el sallar, gözünü devirir… Çıt yok. Böylesini ne gördüm ne duydum. Hayır, öyle
mahalledeki konu komşuyla da alakam yoktur benim. Hiç sevmem insanlar gelsinler, gitsinler, zamansız
zamansız birbirlerinin hayatına dalıp çıksınlar. Bu yüzden buraya taşındığımızdan beri mümkün
olduğunca kimseyle göz göze gelmemeye gayret ettim, olur da selam verirsin borçlu çıkarsın, neme
lâzım. Birine selam vereceğim, sonra akşama elinde bir tabakla gelecek, maksat sırf merak. Meraklı
insanları hiç sevmem, o yüzden sınır koyarım tüm çevreme. En baştan koyarım. Kime ne benden?
Babamı anamı bilmezler, beni bilseler ne olacak. Tek bir arkadaşım vardı, Zülal.  O da, menapoza girdim
galiba dediği dönemde ateş basmasından muzdarip gittiği doktorda nasıl olduğunu anlamadan hop diye
konulan bir zatülcenp teşhisiyle tam üç haftadır hastaneden çıkamadı. Bir kez ziyaretine gittiğimde
kapıda rastladığım sarı suratlı bir teyze, “doktora giderken iki kere düşün, bir şeyin yoksa da çıkartır
bunlar!”  demişti, çok doğru. Mümkün olduğunca girmem hastaneye, zaten o ziyaretimde Zülal’i de göre-
medim, sonra bir daha hiç göremedim. Nasıl oldu, arada merak ediyorum ama merak ettiğin şeyi
kafadan kovuşturacaksın, derdi annem, öyle yapıyorum. Merak, insanın aklını istemediği şeylere çeki-
yor…
 Fakat bu akşam manavdan dönerken kapımın eşiğinde bulduğum başı kopmuş kasımpatını
görünce kanım dondu. Hayır, nereden bilecek ona Kasımpatı dediğimi derseniz, bilir o. İşi gücü beni
gözlemek. Bazen apartmana giren falcı büyücü tipli kadınlar görüyorum, Allah bilir belki üstüme in cin
salıyordur! Kanım dondu vallaha. Sırf bu yüzden perdeleri açmıyorum, geçen gidip Unkapanı’ndan en
kalınından siyah perdeler alıp taktırdım, içeriye ışık bile sızdırmıyor. O zaman biraz rahat ettim. Arada
bakıyorum perdenin kenarından gizlice, Kasımpatı yerinden kıpırdamıyor. Kimi kimsesi de yok bunun
belli. Şimdi birden aklıma geldi, ölmüş olmasın?  Küçükken bizim köyde sülükçü Naci Dayı vardı.
Oturduğu yerde ölmüş de tüm kahve ahalisi akşama kadar  uyuyor diye elleşmemişti. Olur mu olur.
 Bu gün evden çıkmayalı üç gün oldu. Atmaca gibi beni bekliyor camda o nemrut, bilmez miyim?
Dedim bu gün çıkmasam belki unutur, camın yanından baktım azıcık, hiç kıpırdamadan böyle dik dik
bakıyor eve doğru. Allahın cezası.  Kapıya vurduğum iki kilit bu mendebur gibilere yetmez, yarın öbür
gün üstüme salınır diye, rehberden bulduğum bir çilingiri aradım, eve getirip kapıya bir asma kilit daha
taktırdım ki rahat edeyim. Ama şimdi bu çilingir eve girdi diye gözüme uyku girmiyor, beni gözleyen bu
kasımpatısı ister misin hakkımda mahalleliye laf çıkarsın! Gerçi yerinden kalkmıyor ki konuşsun…
Gözleri kurusun inşallah. Bak yine bakıyor. Yeter ya Rabbim!
 Son üç gündür evde makarna, pilav ne varsa yedim. Sevmem alışverişe çıkmayı hiç, herkes
birbirinin eline koluna bakar. Ne satın aldıklarına bakarak insanlar hakkında çok şey çıkarırsın gerçi.
Mesela konserve alan insanları hiç sevmem, üşengeç olurlar. Temizlik reyonunu arapsabunsuz geçen
kadın gördüm mü tiksintiyle bakarım. Sırf bu yüzden kendi siyah torbamla giderim alışverişe, insanın
kesesini herkesin bilmesine ne gerek var? Ne satın aldığımı görecekler, konu komşu param pulum
hakkında yorum yapacak, sonra maazallah bir akşam kapıma biri dayanıp neyim var neyim yoksa alıp
götürecek. Böyle şeylere hazırlıklı olması lâzım insanın. Ben siyah torbamla giderim alışverişe neme
lâzım. Gerçi eve giren olsa da ne bulacak, dedemden kalma ahşap iki koltuğu mu götürecek? Onlar da iyi
para eder bence ha, en son annem rahmetli olduğunda eve insan kabul etmiştim, o da sırf annemin hatırı
için. O gelenlerden biri gözünü dikmiş, öyle koltuğun oymalarına baka baka iç çekmişti. Kim bilir neler
düşündü karafatma kılıklı, dedemin koltuklarına göz dikti, belki benden isteyecekti, üç kuşa elimden
almaya çalışacaktı. Önündeki helva tabağını hışımla çektiğim gibi çatal elimden fırladıydı, tak kadının
yüzüne. “Evladım dikkat etsene,”  demişti mendebur mendebur, hiç yüzüne bakmadım. Birkaç dua
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mırıldanıp gitti, giderken de ayağını eşiğe sürttü. Kimbilir neden.. Bu hacı hoca cinsi insanlara hiç güve-
nilmez, bir yerinize muskadır, bir şeydir kıstırıverirler, işleri güçleri büyü, in cin. Kadının ayağını basıp
gittiği yeri tam üç kova arap sabunu ile fırçaladım, yine de geçmedi kokusu. Artık at pisliği midir nedir?
Bir keresinde Zülal söylemişti, büyüde en çok kullanılan şeylerden biri at pisliğidir demişti, o insanın
evine kimse girmesin, kapısını çalan olmasın diye kapıya sürülürmüş. Neyse, korkmadım bundan. Zaten
eve kimseyi almam ki ben, kapımdan sinek giremez. Erkek dişi fark etmez.
 Bu gün çok yağmur yağdı. Romatizmaları sızlamıştır da kalkmıştır diye bir ümit perdeyi araladım,
Kasımpatı yine orada oturuyor! Delici bakışları hep üstümde. Gözü çıksın. Artık bir şey yapmam lazım
diye düşündüm, itfaiyeyi aradım. Hani ağaçta kedi köpek kalınca arıyor ya insanlar, ben de bu Kasımpatı
için arıyorum, gelsinler indirsinler onu oradan. Karşıma çıkan adama “karşı camda teyze kaldı” dedim,
ama adam anlamadı, daha fazla da konuşamadım. On saniyeden fazla konuşursan, karşı taraf numaran-
dan ikamet yerini belirleyebiliyor, bir filmde gördüm öyle aletler var. Yerimi bilirlerse kapıma dayanırlar,
hırlısı var hırsızı var. Hemen kapattım telefonu. Bazen günler geçiyor hiç konuşmuyorum. O zaman
bazen kendi kendime oturup yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum ki sesime iyice yabancı kalmayayım.
Şarkı söylemek istiyorum ama uzun zaman konuşmayınca şarkı da söyleyemiyor insan. Zaten aklıma bir
şarkı türkü de gelmiyor. Bugün dışarı çıkmam lâzım. Kasımpatı görmeden çıkmam lazım. Yiyecek bir şey
kalmadı, o bir yana arapsabunum da bitti bitiyor.
 Annemden kalma uzun pardösüyü buldum dolabın köşesinde. Köşe sehpasına örtü diye
kullandığım bordo şalı da başıma doladım iyice. Yüzüm yerde olsun ki bu Kasımpatı tanımasın beni,
sansın ki evden başka biri çıkıyor. Hem yalnız bilinmemek de iyi bir şey. Bir yandan belli ki yirmi dört
saat gözlüyor beni, hiç kıpırdamadan, biliyordur kim giriyor kim çıkıyor. Neyse belki de bunaktır, hiçbir
şey hatırlamadığından durmadan bakıyordur, bir gördüğünü hemen unutuyordur. Tabii ya! Bunu nasıl
daha önce düşünmedim! Kadın bunak! Ah canım, birden içim ezildi şimdi. Sağlığını kaybeden insana
acımam, aklını kaybedene acıdığım kadar. Zavallı kadın, demek bunamış. Demek gördüğünü
hatırlamıyor… Ben de ne kötü biriyim. Günlerdir hakkında kötü kötü konuşup durdum. Bir yolunu
bulsam da iki el etsem. Belli ki o da yalnız, benim gibi. Belki de korkuyor, o yüzden durmadan geleni
gideni gözlüyor o da. Canım, yazık. Şimdi aklıma rahmetli babaannem geldi…
 Kapıyı çekip çıktım. Çıkmamla ayağımın kenarından bir kakalak merdiven altına doğru
fırlayıverdi. Bir yerde duymuştum, alıcı verici yerleştiriyorlar bu hayvanların üstüne, bedenleri uygun, en
küçüğü nah bu baş parmağım kadar. Hani zorlasan uyuşturucu kaçakçısı yaparsın bu hayvanları. Bu
kakalak meselesinden kıllandım şimdi. Neyse..
 Halen orada. Camda oturup duruyor. Perde biraz çekilmiş, yüzünü göremiyorum ama orada belli.
Yine kıpırdamıyor. Bir ara içeride bir hareket oldu sanki, şöyle hafifçe el kaldırayım dedim, karşı
dükkanın camından önce kendi yansımamı gördüm, sonra da berber Seyfi’nin kabak kafasını. Hemen
yüzümü indirip hızlı hızlı yürüdüm, neme lâzım. Bir de Seyfi’yle adım çıkar Rabbim korusun. Zamanında
istemişti zaten beni. Rahmetli annem “eli ustura tutan adama varmayacaksın!” demişti, “berber de olsa!”
Zaten başka kimin eli ustura tutar ki demiştim, annem de “eli bıçak tutan adama varmayacaksın işte!”
demişti. “Doktor da olsa, kasap da olsa... İnsanın cinnet anları vardır, üç çocuğunu doğrayan herifleri
görmüyor musun,” demişti. Haklı. Şimdi bu kabak kafalı Seyfi’nin karısı olsam, gözüme uyku girmezdi
geceleri. Ya kalkıp da boynuma tutsa o usturayı? Tüylerim diken diken oldu şimdi. Hayırlısı olmuş, evet
dememişim...
 Hızlı hızlı yürüyeyim de kimse ile göz göze gelmeyeyim. Bir an önce üç beş öteberiyi alıp eve
gireyim. Acaba beni kimse tanımış mıdır? Akşama bir yolunu bulup,  Kasımpatı teyzeyi oradan, oturduğu
pencere önünden kurtarmalıyım. Kimbilir, belki de eli kolu bağlı zavallının… Belki işkenceci bir gelini
var, kadını bütün gün eve bağlayıp kapı dışarı salmıyorlar, o da öyle camdan bakıyor zavallıcık.  Hızlı
yürürken bir yandan da son dakikada akıl edip çorabın üst lastiğine sıkıştırıverdiğim meyve bıçağı kayıp
düşüverirse diye ödüm kopuyor. Neden aldım ki bunu yanıma, deli miyim? Ama olsun, belli mi olur,
böyle evden yalnız çıkan kadınları köşede bucakta sıkıştırıp neyi var neyi yok alıp giden manyaklar var.
Hayır, sadece paraları alsalar iyi! Yürürken de batıyor, acıtıyor bir yandan… Bir an önce gidip gelsem şu
markete de kurtulsam. Mahallede de kazmışlar her yeri, insan düşüp kafasını kıracak. Yıllar önce çok
karlı bir günde elektrik direği çukuruna düşmüştüm, daha dün gibi hatırlıyorum. Annem kasaba
yollamıştı, her yer bembeyaz... Bir anda kendimi tek bacak içeride bir çukurda bulmuştum, altta kalan
bacağım üç yerden kırılmıştı. O günden beridir hep yere baka baka yürürüm, zaten dost başa düşman
ayağa bakar derler. Bu söz de buraya uymadı şimdi, aklıma ilkokul öğretmenim Gülveren Hanım geldi,
rahmetli. Kolunda bilezikleri şıngırdata şıngırdata asılırdı kulaklarımızdan, nur içinde yatsın. Sırf kulak
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memem baştan sona yırtılır diye korkumdan hiç küpe takmadım ben.  Babaannemin alkol ve buzla delip
iplik geçirdiği kulak delikleri de kapandı zaten, yıllar oldu. Bir ara yine özendim, vazgeçtim. Daha doğrusu
Zülal vazgeçirdi, tetanos olursun dedi, haklı. Bu zamanda mikropla paranın kimde olduğu belli değil. Bu
cümle güzel oldu, keşke rahmetlik hocam duysaydı. İlkokuldan sonra hiç okumadım ben, annem “kafanı
doldurma kitapla, kız kısmısı kafasını hayra yormalı,” derdi. Okumam iyidir yine de ama. Arada bir,
kapıcı Süleyman Efendi’nin apartmandan topladığı gazetelere şöyle bir göz atıyorum, ellemeden. Milletin
pis elinin değdiği, merdivende birikmiş isli gazeteleri elime alacak değilim ya, önümde ne açıksa onu
okuyorum. Bazen ilk sayfa, bazen bir magazin haberinin yarısı denk geliyor ama yetiyor bana. Zaten
dünyada ne olup bittiğini izleyecek hali mi var, işim başımdan aşkın…
 Şu marketlerde de raflar ne uzun. Hiç hoşuma gitmiyor, temizlik rafına yürüyene kadar iki
mahalle aşağı iniyorsun resmen. Market değil sanki çocuk parkı. Analar babalar bırakmış, çocuklar
etrafta cirit atıyor. Şimdi bir tanesinin bacağına saplasam bıçağı… Tövbe Rabbime neler diyorum!
Kendini korumak ayrı, saldırmak ayrı, bir kungfucu asla saldırmaz. En son televizyonda bir filminden
duydum bunu, çok da hoşuma gitti. Nefsi müdafaa mubah bir şey sonuçta. Evdeki televizyonu kabloya
bağlamıyorum, diyorlar ki kablodan evi dinlemek hatta bazen görüntülemek bile mümkünmüş. Tepes-
indeki anten ne çekerse onu izlerim, o da günde iki saat. Bazen kaptırdığım oluyor, bir keresinde karlı
ekran görüntüsünün içinde sanki gerçekten eve bakan birilerini gördüm. Geçenlerde Unkapanı’ndan
aldığım perdelik kumaştan bir tane de televizyon örtüsü diktim şimdi örtülü tutuyorum, sesi de yetiyor.
Eskiden televizyon mu vardı?
 Rafın diğer yanından bir çift göz bana mı bakıyor ne? Kasımpatı üstüme adam mı salmış?
Salmıştır bunak.. Beni izletiyor yemin ederim.. Adamın gözleri beni izliyor.. Kafamı hemen yere indirdim,
ama ayak seslerinden anlıyorum peşimde olduğunu.. Bu örtüde amma terletti, sehpanın üstünde serili
dururken geçen üstüne dökülen gül suyu buharlaştıkça üstümden sanki dumanı tütüyor... Bayılacak
gibiyim. Bu gül suyu kokusu aklıma rahmetli annemin su muhallebilerini getirdi. Babam çok severmiş.
Neyse...
 Kasada şimdi nasıl yapsam? Tek elimle düşmesin diye bacağımda tuttuğum bıçak elimi
bırakırsam düşüverecek gibi, bir yandan siyah torbamı da cebimden çıkarmam lâzım. En iyisi şu köşede
halledeyim işimi. O adam peşimden mi geliyor ne? Polis mi,  polis mi o? Bıçağı farketti! Ah ben ne talihsiz
kızım, bu genç yaşta hapislerde çürüyeceğim. Hem de nefsi müdafaa için, hem de boş yere. Adam bıçağı
kesin farketti, belki market güvenliğidir... Şurada salçaların durduğu rafın yanındaki kuytuya sineyim.
Çorabımı düzeltiyormuş gibi usturupluca dayanıp torbayı çıkarırım olur biter.  Bıçağın yeri de daha iyi
şimdi. Hızlı yürüyüp çıkayım şuradan hemen.
 Kasiyer kız suratıma dik dik baktı çıkarken. Gözlerimi yere indirdim. Önceden tembihli oluyor
bunlar, geleni gideni kolluyorlar. Zaten kameralar da var. Kameralar... Hiç aklıma gelmemişti, şimdi o
kameralar beni de kaydetmiştir. Daha önce market kayıtlarını parayla satın alıp insanları seyreden
sapıklar olduğunu duymuştum, bu yüzden örtünmekle de iyi ettim sanırım. Acaba artık örtünsem mi?
Zaten dinen de gerekli, bu yaşa kadar böyle gezdiğim kabahat. Gezmiyorum ki bir yandan da..
 Şu çukuru da atlattık, berber Seyfi de geçerken dönüp bakmadı. Kasımpatı teyzenin camının
altına gideyim, açıkça bakıp bir el edeyim. Gören de görsün yeter, insanlık öldü mü? Penceresinin tam
önünde heyyula bir saksı var, ha devrildi ha devrilecek, rüzgar da var... Kafama devrilse kesin ölü..
 ...İşte öldüm. Kesin öldüm!.
 Etraf kalabalık, sesler var.. Abdestim de yok, kesin cehenneme gideceğim, Allahım n’olur amel
defterimdeki iyi şeyleri üstte tut! Son gördüğüm saksının yuvarlanışıydı, o Kasımpatı yuvarladı biliyo-
rum… Ölürken insanın hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçer derler, benden bir şey geçmedi
daha bekliyorum, vücudum tüy gibi hafif, bacağımda bir acı var ama nereden.. Ölünce acı hissedilir mi
diye düşünürdüm hep, hissediliyormuş... Belli ki daha havalanmadı ruhum... Azrail efendimizi de görme-
dim, acaba ne zaman gelecek. Kelime-i şahadet getirmeyi unuttum, şimdi getirsem sayılır mı acaba...
Başlayayım diyorum ama aklıma bir lazın mezar taşı geldi gitmiyor;
 “hastayım dedim hastayım dedim inanmadinuz, aha bakın şimdi ne oldi?”
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Hakan Tağmaç

Pazara Has Ruh Ezilmeleri

 Uyanalı çok oldu. Masanın başına oturmuş, bekliyorum. Oysa belki bugün görünmez. Neticede
her pazar gelmiyor ama bu günü, Hale’yle ayrılışımızın yıl dönümünü kaçırır mı? Ne olursa olsun
hazırlıklı olmalıyım. Üstelik bugün farklı. Haftalardır cesaretimi toplayıp deneyemediğim bir yolu ilk
defa deneyeceğim. Yazacağım. Hem de gelişine kadar hiç ara vermeden. Ortaya çıkınca, çekip götüre-
memesi için bu satırlardaki cümlelerime tutunacağım. Tam peşine takıp sürükleyecekken, bir kelimenin
arkasına saklanacağım. Beni yumuşatıp ikna etmeye çalışırsa, yazdıklarım aynam olacak; gerçekleri
görerek elinden kurtulmak için çabalayacağım.
 Pazarları gelmesinden önce alelacele planladığım her yolu denedim bugüne kadar. Onun için bu
son şansım. Zaten bu nedenle aklımda dönüp duran bu fikri hemen uygulayamadım. Mücadele edip
başaramazsam, bana bir daha asla göz açtırmayacaktır. Aslında bir bakıma, gösterdiğim çabayla saygısını
kazanmış olacağım. Ama eğer bu yolla bile hiç zorlayamayacaksam onu, daha da küçümseyecek beni.
Kurtulmak için başka ne yapabilirim? Odaya girip bir yılan gibi tıslamaya başladığında da yazmaya
devam etmeyelim belki de. Karşı koyamayıp teslim olursam, yazdıklarım bir sonraki sefere işe yarayabilir
mi? Bu satırlar sonradan, o karşılaşma anının akılda kalmayacak ayrıntılarını anımsatıp başka bir direnç
yöntemi geliştirmeme neden olsa, ona da razıyım.
 Dün gece içseydim, belki daha çok uyurdum. Ama o da çare değil çünkü bazen bir zorba gibi
boğazıma çöküyor, bazen de bir fareye dönüşüp içimi kemirdikçe kemiriyor. Eninde sonunda da yataktan
kaldırıyor beni. En tehlikelisi de o kadının, bir gece kulübünde karşılaştıktan sonra, hayatımı ters yüz
edip sonunda Hale’yle beni ayıran o kadının şeklinde gelmesi. Sağda solda, bu kumral kadının bakışının
içime işleyip beni nasıl aynı anda sıkıntıyla coşkuya boğduğunu, alacağım bir sonraki nefesin son
olacağını düşünüp donup kaldığımı, belli belirsiz gülüşünün ardından dönüp arkasını gidince, vücudu-
mun ateşten nasıl zangır zangır titrediğini ayrıntılarıyla anlatıp, bu illeti bir dosta hatta hiç kimseye mus-
allat etmek de istemiyorum. Birilerine sararsam bu belayı, daha da çok başıma kalacağını hissediyorum.
Ama işte şimdi; pazar sabahları gözümü açınca bu kadını karşımda bir an için görüp kaybettikten sonra,
kentin içine daldığımı, en belalı yerlerde onu aradığımı ve bulmak için her tehlikeyi göze aldığımı en
azından yazıyorum. Belki düşüncelerimi kâğıda döktükçe bambaşka bir çıkış yolu bile bulabilirim.
 Bazı pazarlar bu kumral kadının izini sürerken ummadık bir köşede karşılaşıyor, kentin birbirine
benzer çatı katlarından birinde saatlerce hazdan haza yuvarlanıyoruz. Gece yarısından sonra gözlerimi
hiç tanımadığım bir yosmanın yanında açtığımda sakin sakin sokağa iniyorum. Kendimi dünyanın en
berbat insanı gibi duyumsayıp, üstelik bundan olağanüstü bir keyif alarak, işini bitirmiş kiralık bir katil
gibi arka sokaklarda korkusuzca yürüyorum. Eve yaklaştığım her adımda biraz daha kamburlaşıyorum,
başım tek tük gelip geçene meydan okumayı bırakıp eğiliyor, eve girerken tam olarak kendim oluyorum
ve yeni yeni hayal kırıklıkları hissetmeye başlayıp ürkekçe anahtarı sokak kapısının kilidine sokuyorum.
Sanki bir gece öncesinde bir sürü meyhaneye, gece kulübüne girip çıkmamış; öfkeyle küfür eden bir
tinercinin az ötesinden geçip numaradan topallayan bir dilenciye siktiri çekmemiş; peşimden havlayan
mahallenin köpeklerine arkama dönüp bakmadan yürürken korkmak aklıma bile gelmemişken, kapımın
önünde kendi soluk alış verişlerimden irkiliyorum.
 Eve girip duş alıyorum, soğuk su iliklerime işleyince yeniden diriliyorum. Pazartesi sabahları
işime koşuyorum. Uykusuz da olsam, kimse fark etmiyor. Herkes kadar çalışıyor; yangın merdivenler-
inde diğerleri gibi sigara içip, konuşulanların önemsizliğini dillendirmeden gereksiz toplantılara girip
çıkıyorum. Arada arkadaşlar oyun veya konsere bilet almışlarsa onlara katılıyorum. Bazen hafta arası bir
gece evde yalnızken, nasıl oluyorsa ciddi bir problem olduğuna inandırabiliyorum kendimi. Ama yine de
yüzleşmekten, bir de bu lanetle hafta içleri uğraşmaktan korkup kurtuluş planları yapmayı son daki-
kalara erteliyorum. Sanki pazar günleri yaşadıklarımı ben değil de bir başkası yaşıyor.
 Aslında kalbim temiz diye düşünürken niye bir serseriye dönüşüyorum bazı pazarlar? İyilik ve
kötülüğün iç içe olmasından mı tüm çelişkilerim yoksa kötünün içine karışıp kendimi, gerçekten iyi olup
olmadığımı sınamak mı derdim? Cehennemin içinde iyilik bulmak mümkün müdür peki? Belki de tüm
bunlar zinciri kırmak, ezberin dışına çıkıp gerçeğe dokunmak ve var oluşumu bir an için bile olsa hissede-
bilmek için.
 Şimdi düşünüyorum da aklımdan Hale’yi zerre kadar çıkartamamışken, bazı pazarlar peşine
düştüğüm bu kumral kadın ona hiç benzemiyor. Tek ortak noktaları kafa karıştıran güzellikleri. Hale’nin



huzur veren zarafetini unutup, bu kumral kadının yoldan çıkarıcı haline nasıl kaptırdım kendimi? Üstelik
uzun süredir ona bir türlü rastlamıyorum da. Nasıl olup da kentin bir köşesinde gördüğüm bir yosma
veya herhangi bir barda tanıştığım hafif meşrep bir kadın, bu kumrala dönüşüyor gözümde;
anlamıyorum. Bir pazar günü bu kadının peşine düşüp geç vakit eve dönmüşsem, sabaha karşı Hale’ye
ihanet etmiş gibi hissediyorum. Hayallerime dalan bu kadın ona bile benzemiyor, deyip kendimden
nefret ediyorum. Oysa hafta arası bir akşam, sefil bir yerlerde birlikte olacağımı bir şekilde sezdiğim bu
kumral kadın veya bir benzeri elbette Hale’ye benzemeyecek, apayrı bir kadın olacak, diyerek rahatlata-
biliyorum kendimi.
 İçime dolacak sıkıntı keşke bir an önce bir ipucu verse de ona göre beklesem zorbamı. İlk çalışma
hayatına başladığımda pazar akşamına kadar hüzün çökmezdi yüreğime. Kış günü şehre inen karanlık
gibi ruhuma birdenbire çöker ve beni birkaç saat hırpalayıp giderdi. Okul sonrası çalışma hayatının ilk
yılları böyle geçti ama, zaman geçtikçe her birinde bir öncekinden daha çok daralmaya başladım. ‘Pazara
Has Ruh Ezilmeleri’ diyordum bu sıkıntılara önceleri. Yıllar geçtikçe yitirilenler, yaşanmamışlıklar,
başlanılmayanların etkisiyle ezilmeler başka türlü boğmaya başladı beni. Hale’yle tanıştıktan sonraysa,
boğulmama sebep ne varsa sessiz sedasız bir yerlere saklandı. Ama onu kaybedince, bu pazar
sıkıntılarına verdiğim daralma, ezilme, hüzün, lanet, illet ve zorba benzetmelerinin ötesine geçip
pazardan pazara uyanan bir canavar olarak geri döndü.
 Gelmediği zamanlara bakarak hiçbir kural çıkaramıyorum. Ortamı, şartları defalarca gelmediği
pazar günlerine benzettim. Söz gelişi, bir ay kadar önce bir cumartesi gecesi katıldığım kalabalık bir
arkadaş toplantısından sonra, ertesi günü rahat geçirip, bir sonraki hafta benzer bir buluşmaya koştum
ama; geleceği varsa engellemek olanaksız.
 Sokaktan geçen hurdacının tiz sesi dolduruyor odayı, vakit ilerlemiş olmalı… Belki de gerçekten
bu günü atlayacak…
 Hurdacının sesi uzaklaştıkça inceliyor, evinden başlayıp dışa doğru çemberler çize çize mahal-
leleri dolaşıyor, biliyorum. Onun için gün boyunca sesi bir yakınlaşıp bir uzaklaşacak; akşamüstüne
doğru durup gerisin geri, içe doğru aynı yollardan geçerek başlangıç noktasına dönecek. Verecek bir
şeyleri olana, aynı gün içinde sunulan ikinci şans...
 Hale ve ben ikinci şansı verseydik birbirimize ya… Saçmalıyorum. Beraber alışverişe çıkarken,
akşamları televizyon karşısına çakılıp kalırken, sıkıcı işlerimize gidip döndükten sonra, Hale’nin bir
gülüşü dağıtıyor tüm keyifsizliğimi en kötü tekrarın ortasında, diyordum. Bir pazar, hafta arasına
hazırlanıyorduk. Hale’nin iş seyahatine çıktığı bir hafta sonu, birkaç arkadaşla gittiğim o gece kulübünde
gördüğüm kumral kadın gözümün önüne geliyordu ara ara. Bir türlü atamıyordum onu kafamdan.
Çamaşır makinesi içerde fıldır fıldır dönerken birkaç günlük yemek yapıyordu Hale. Onu seyretmeye
başlamıştım ki pazarın görünmeyen kâbusu uzaktan beni izleyip büyüyormuş gibi bir hisse kapıldım ve
yolunu bulup kentten, işten, kendimizden ve tüm tekrarlardan kaçamayacağımı öyle yoğun hissettim ki
devam edemedim. Yürütemeyeceğim, dediğim bir başka pazar günü hiç üstüme gelmedi. Öyle bir çekip
gitti ki sanki çok önceden gitmişti de hayalimde durmadan aynı sahne tekrarlanıyor, diye düşünmüştüm
o anda.
 Gelip geçici bir boğulma değil artık yaşadıklarım, âdeta bir iblisle uğraşıyorum. İşte bu yüzden
sıkıntıların adını değiştirip ‘Pazar İblisi’ demeye ve iblisin en etkili şekillerini ortak özelliklerine göre
gruplandırmaya başladım bir süre önce ve her gruba çağrışımlı adlar verdim. Örneğin kumral kadının
gelişine, ‘Karaca’nın Gözleri’ diyorum.
 İşte yine bir yanım her şeyi göze alıp, son dakikalara bıraktığım bu gruplandırma ve plan işini
hafta arası ele almam, ne pahasına olursa olsun gruplar ve aralarındaki ilişkileri gözden geçirmemi
söylüyor. Ama kafamda dönüp duran bir ses, çok geç olduğunu öyle bir fısıldıyor ki bu yolda ufak bir
adımımın her günümü pazara çevirmesinden korkup vazgeçiyorum.
 Artık bazısı sabahtan başlıyor, güneş doğmasıyla ben uykudayken geliyor, gözümü açıp ilk saate
bakmamla ortaya çıkıveriyor. Bazısıysa yavaş yavaş, kum saati gibi işliyor; her geçen dakikada akan belli
miktar kum gibi belli bir miktar sıkıntı, alıştıra alıştıra giriyor yüreğime. Bu ağırdan sızmayı hissettiğim
pazarlar kendimi dışarı kalabalık caddelere atıyorum, herkesin bu korkuyla dışarıda olduğunu düşünüp
yüzlerde pazar korkusunu arıyor, aralarına dalan görünmez sise insanların hayalî kol kola girmelerle
karşı koyduklarını hissediyorum. Kimseye soramıyorum tabii bu korkuyu yaşayıp yaşamadıklarını. Laf
arasında bir sürü dostuma, pazarları bunaldığımdan falan bahsettiğim oldu sakin geçen hafta sonlarında.
Herkesten, hafta başının gelişi insana sıkıntı veriyor gibi laflar duydum da tam olarak kimsenin açıldığını
görmedim. Eğer insanlar benzer pazarlar yaşıyorlarsa, ne kadar ustaca saklıyorlar korkularını? Oysa bir
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adım atan görsem, ben de çözülebilirdim.
 Her neyse, gelen giden olmadığına göre devam edeyim…
 ‘Karaca’nın Gözleri’ nereden geliyor, ondan söz edeceğim. Neyi dillendirirken bir kurtuluş yolu
tetiklenebilir kafamda, bilemiyorum. Öyleyse her aklıma geleni anlatmayı sürdürmeliyim. Arada
pazarları görünen kumral kadına bakışlarından dolayı ‘Karaca’ ismini verdim. Bu kumral kadının
kışkırtıcı dişiliğine zıt masum bakışları belki de beni sürükleyen. Uzak diyarlarda bir çam ormanında
geçen bir hikâye okumuştum yıllar önce.
 Avcı diyordu ki, “Yeterince sessiz olursan, sana yaklaşırlar; gözlerinin içine bakarsan içlerinden
birinin, durmadan içine düşer sarıçam ormanları.”
 Bir avcı nasıl bilirse ormandaki her taşın altını üstünü, işte ben de öyle biliyorum bu kenti. Bu kent
de benim ormanım. Bir derenin şırıltısı, otların kokusu, toprağın rengi bir avcıya iz sürerken ne kadar
yardım eder bilemem ama kentin her devinimi bana bir işaret. Sadece Karaca’nın izini sürmüyorum bu
kentte.
 Bazı pazarlar bir boğulma kâbusuyla uyanıyorum. Ya bir yangında dumandan, ya deprem sonrası
kaldığım göçüğün içinde havasızlıktan ya da batan bir geminin filikasından düşüp denizde boğuluyorum.
Bu kâbusu gördüğüm günleri ‘Kent İşaretleri’ altında topluyorum.
 Uyanır uyanmaz ilk önce, iblisime direneceğim, diye yeminler ediyorum sonra nasıl olduğunu
anlamadan yemini unutup bir avcı gibi kentin işaretlerinin peşine düşüp bir kazaya karışma veya bir
felaketle yüzleşme ihtimali arıyorum kendime. Söz gelimi, bir yürüyüş öncesi meydanlara çıkıyorum:
Bazen alınan tedbirlerin tipi, bazen arka sokaklarda ufak ufak toplananların yüzlerindeki bir ifade kent
işareti oluyor gözümde. Meydanda grupların birbirine gireceği ve yaralanma ihtimalimin en yüksek
olduğu noktaya atıyorum kendimi. Terör kenti tehdit ediyorsa en az tedbir alınan alışveriş merkezlerinde
oflaya puflaya dolaşıyorum saatlerce.
 Bu kâbusu gördüğüm pazar; yürüyüşün, toplantının olmadığı ve terörün kenti rahat bırakacağa
benzer bir pazarsa ve eğer bir de mevsim yazsa sahile gidip günübirlik tur için en dolu motoru seçiyorum.
Hoparlörlerden duyulan geziyi pazarlayan çatlak ses, yerini bir göbek havasına bırakıyor. Teyzelerin
birbirlerine çiğ köfte, dolma, kısır ikram ettiği balık istifi bir motorda, ne yapsam da göze batmasam, diye
düşünüyorum. Baktım hiçbir kazanın içine düşemiyorum: Kente yakın ormanlarda, bir yangın başlarken
denk gelebilirim diye koşuyorum; kelle koltuk otobüs şirketleriyle yakın kentlere yolculuklara çıkıyorum.
 Böyle pazarların akşamları, bir kazaya ucundan kıyısından bulaşamadığım için üzgün ve bitkin
eve dönerken; pazartesi sabahları, tanıdığım birine o perişan motor turlarında veya şehirlerarası ucuza
can taşıyan otobüslerde görünmediğim için seviniyorum.
 Pazarlar için oluşturduğum diğer gruplarım geliyor aklıma. ‘Hüznün Fotoğrafları’ mesela.
Kaybettiğim eş dostla geçirilen güzel vakitler; bazen bir kır gezisi, bazen bir yemek masasındaki neşe
beynimde dönüp duruyor böyle pazarlarda. Zamanında diyemediğim bir söz veya kırdığım bir kalp içimi
kemirmeye başlarken, eski sevgililerin yüzleri, en başta Hale bir resmin içinde sonsuz bir hüzne dönüyor.
Sanki gerçekten siyah beyaz bir resmin içinde sıkışıp kalmışlarmış gibi kıvranıyorum bütün bir gün.
Bundan kötüsü olamaz derken bir başka pazar günü ‘İblisin Gizi’ yakama yapışıyor: Gelip gitmesini dahi
kontrol edecek sırrı çözmüşüm gibi çileden çıkıp perişan ediyor beni. Aklıma bin bir düşünce ile saldırıp
sorguluyor; kaçırdığım her fırsat, korkup yarıda bıraktığım her iş için didikliyor beni. Yaşadığım bir olayı
aklıma getirip yine yaşatıyor kafamda. Ne demiştim, neden öyle yapmıştım derken; hayatımı öyle bir
gözümün önüne seriyor ki gerçekten onu yok edecek sırra yaklaşmış bile olsam sersemliyorum. Kurtuluşa
beni götürecek her ipucunu elimden kaçırıveriyorum. Ama en şaşırtıcı olanı da bu kadar eziyetten sonra,
bir başka pazar ‘İblisin Yokluğu’nu yaşadığımda dengemin büsbütün bozulması, en az geldiği günler
kadar huzursuz olmam.
 Sorular dolanmaya başladı kafamda yine, cevaplarıysa belirginleşip bir anda kaybolacaklar. O
anda cevapların ötesini az da olsa sezdiğim düşüncesini de yitireceğim bir daha. Ama işte yine de
çınlıyorlar kulaklarımda…
 Okulda, eylemlere katılırken aslında yürekten davaya inanmıyordum da daha o zamandan bir
kargaşanın içinde olmak, dövüşmekten aldığım haz mıydı beni meydanlara koşturan? Ya şimdi derdim
yine sadece bu mu? Yoksa gidip bir yerlerde yaralanıp kendimi cezalandırmak dışında, tekdüze hayatıma
anlam katabilmek için bir bomba patlamadan müdahale edip durdurmak mı istiyorum bir faciayı?
Korkunç bir trafik kazasının ardından bir enkazın içinden insanları çıkarabilmek, batan bir tekneden bir
çocuk olsun kurtarabilmek veya bir orman yangını başlamadan söndürebilmek için mi yaşıyorum? Kah-
raman olmak mı derdim yoksa bir fark yaratıp yaşamıma ufacık bir anlam katabilmek mi? Yoksa bunlar,
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en başta o kumral kadını aklımdan atabilmek için başvurduğum birer yol mu?
  Hurdacının tiz sesi,  kapının önünden ikinci geçişi bu...
 Dalmışım masanın karşısında. Göz kapaklarımı aralıyorum. Tüm imkânsızlıkları aştığım, tüm
cevapları bulduğum bir rüyadan uyanmış gibiyim. Oysa hiçbir şey hatırlamıyorum, rüya görüp
görmediğimi bile… Acaba kaç kere bu iblisten kurtulma şansı yakaladım gerçekte?
 Kendimi yokluyorum, bir iç sesi dinliyorum: Tüm soruların cevapları aklımda; içinde göz, işaret,
hüzün ve giz kelimeleri geçen ne kadar pazara özel grubum varsa da hepsinin anlamı gözlerimde. Bu yarı
bilinçsiz halimle dışarı fırlayıp kentin içine karışsam, gerçekler beni yutmadan ben onları tutup bir düşe
taşısam bu sefer. Topu topu tek şansı tepmiş olsam, bu da ikincisi olsa…
 Gözümün önüne geliyor kumral kadın şimdi... Salınarak dolanıyor kentin ana caddelerinde. Üzer-
indeki bakışlara aldırmadan ışıklı vitrinlerin önünde oyalanıyor.  Köşeleri dönerken de arkasına kaçamak
bakıyor, hoşlanıyor peşinde olmamdan. Topuklarının tıkırtısı odanın içinde simdi, uçuşan eteklerinin
rüzgârı teninin ılık kokusunu taşıyor bana.  İblisin ta kendisi bu kadın! Benzer oyunlarından biri değil mi
bu? Daha önce verdiğim ‘Bu son’ sözü nasıl da önemsizleşti bir anda gözümde. Direnmek benim için şu
anda anlamsızlaşsa da, pişman olmamak için yine de verdiğim sözü tutmalıyım.
 Ya peki gerçekte, hayalimde yeniden yarattığım ruhunu, bir elbise gibi üstüne giyip sonbaharın bu
ilk pazarında kentin arka sokaklarına dalmışsa... Peşindeki iblisi atlatmış soluklanırken, ummadığım bir
köşede karşısına çıksam, iki pazar yorgunu gibi nefes nefese göz göze gelip hemen tanısak birbirimizi…
 Ve bütün bunlar ufacık bir ihtimal bile olsa, mucizeler gerektirse yani. Yine de son bir kez daha
peşinden gitmeye, değmez mi?
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Cem Uçan

Yolculuk

 Hayatım üçüncü sınıf otellerin kömür kokulu odalarında geçti.
 Hafıza denen o garip aldatmacanın sadakatini yitirdiğim günden beri yollarda olmalıyım. Bir gece
yarısı, bir sonraki isimsiz durağıma doğru ilerlediğim soğuk bir otobüsün en ön koltuğunda, farların cılız
ışığında yok olup giden asfaltın karanlığına karışan düşüncelerimle başbaşayken, yıllar boyunca zihnimin
yeterince güvenli bir yerinde muhafaza edildiğini sandığım anılarımın aslında herhangi bir neden-sonuç
ilişkisine tabi olmadıklarından duyduğum şüphenin dayanılmaz hale geldiğini fark ettiğim o andan beri
yollarda olmalıyım. Günün koyu renklere karıştığı bir anında, ismini çoktan unuttuğum bir kentin, ismini
hiçbir zaman öğrenemeyeceğim bir kasabasını geride bırakıp tekdüze tıngırtısıyla sallanarak ilerlemeye
çalışan bir trenin ekşi, ter kokulu bir kompartımanında, kafamı yasladığım soğuk camın ötesinde uzanan,
içlerinde yorgun ve umutsuz insanların evrendeki tüm olup bitenlerden habersiz, sıcak yataklarında
uyukladıkları tek odalı evlerinin, gecenin o tekinsiz saatlerinde karanlığa direnmeye çalışan sarı, cılız
ışıklarının hızla uzaklaşarak gözden yitip yok olmaları gibi anılarımın da beni birer birer terkedip gitmiş
olduklarını fark ettiğim andan beri... Başlangıçta, kısa bir zaman sonra sadakatinden gitgide daha fazla
şüpheye düşeceğim hafızamın küçük oyunlarından habersiz, anılarımın aslında belirli bir sırayı izlemek
yerine sadece birbirine eşit mesafede öylece asılı duruyor oldukları gerçeğini henüz kavrayamamış
olduğum sıralarda, bir gün aslında geçmişi olmayan ve bu nedenle bugünü ve yarını da olamayacak bir
adama dönüşeceğimin henüz farkında değildim. Bugün, bir an için durup düşündüğümde, heyecansız,
tekdüze hayatımı geride bırakmama yol açan, şu anda kimin ya da neyin peşinden koştuğumu
bilemediğim bu ardı arkası gelmeyen sürekli yolculuk halini anlaşılır kılan ve ilk başlarda büyük bir
umutla yaşatmaya çalıştığım fakat günler geçtikçe artık hiçbir zaman kavuşamayacağımı şimdilerde yeni
yeni kabullendiğim, sadece kurmaca bir hayatın sınırsızlığı içinde varolabilecek türden bir özgürlük hiss-
inin yarattığı başdöndürücü bir ruh haliydi benimkisi. Bir ruh yitimi belki de, zamanın kendimi
bulduğum şu anında onu adlandırabileceğim en uygun haliyle.

 Otel

 Otel katibinin şaşkın bir çocuğunkini andıran küçük, büzüşmüş dudaklarından yayılan sahte
gülümsemeyi daha önce nerede görmüş olabileceğimi düşünüyordum, bunun nafile bir çaba olduğunu
bile bile. Kurtulamadığım bir tür refleks haline dönüşmüştü bu anımsama çabaları. O sırada adam,
zorlukla da olsa cüzdanımdan çıkarmayı başardığım nüfus kağıdımı ısrarlı bir el hareketiyle yerine
sokuşturmaya çalışırken diğer elinde 402 numaralı odanın anahtarını sallıyordu: “Her zamanki odanız ve
tabii ki her zamanki gibi ampulleri değiştirdik, Nuri Bey.” Cüzdanımı çaresizce cebime yerleştirirken
söylemem gerektiğini düşündüğüm kelimeler bir türlü aklıma gelmiyordu: teşekkür ederim, diyebilirdim
sadece, ve aslında adamın üzerindeki, yakaları kirden ve yağdan parıldayan bordo süveterin göğsüne gri
iplikle işlenmiş harflerin bir araya getirdikleri bütüne bir anlam verebilseydim, kendine güveni tam
insanlar gibi teşekkürümün sonuna adamın adını da ekleyebilirdim: Teşekkür ederim Orhan (Yusuf,
Oğuz ?). Adamın bana adımla hitap etmesi, “her zamanki” odamın hangisi olduğunu bilmesinin garipliği
(“ampulleri değiştirdik” ???) ve tüm çabalarıma rağmen zihnimde, ne bu kente, ne de bu otele daha önce
gelmiş olabileceğime dair herhangi bir izin yer almayışı, 402 numaranın neden bu yirmi ya da en fazla
yirmi beş odalı otelin ikinci katında olabileceği sorusunun aklıma az önce lobideyken gelmeyişini
açıklamaya yeterli miydi bilemiyorum. Lobinin sağ tarafında, asansörün hemen yanı başında, o güne dek
görmüş olduğum ya da olabileceğim akvaryumların en büyüğünün içinde, mercanların, yosunların ve
türlü kayanın altında, üzerinde, önünde ve arkasında, dört bir yanda dingin devinimlerle yüzmekte olan
dev turuncu balıklardan biri, gözlerini bir bana, bir işaret parmağımın ucunda sallayarak camın önüne
yaklaştırmış olduğum 402 numaralı oda anahtarına yönelterek öylece duruyordu. Balığın, bir
çocuğunkini andıran küçük ağzından yayılan gülümsemesiyle birlikte, az sonra bana söylemeye
hazırlandığı olası kelimelerin hayalini kurmaya yetecek kadar vakit bulamadan asansör gürültülü bir
biçimde katta durdu, kapı açıldı.
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 Gece Yarısı

 Üçüncü sınıf bir otelin kömür kokulu bir odasında, artık başka insanlara ait olduğundan hiçbir
şüphe duymadığım anılarımın arasından, tam olarak kime ve hangi zamana ait olduğunu bilemediğim bir
tanesine çaresizce ulaşmaya çalışıyorum: Bu an, anı ya da her neyse, yaşanmış bir âna mı, rüyamda
gördüğüm bir âna mı, rüyamın içinde beliren bir başka adamın rüyasında gördüğü bir âna mı, yoksa bazı
geceler kendimi bir başkasının gördüğü rüyanın ortasında bulduğumu hayal ettiğim o ender anlardan
birine mi ait, hiçbir fikre sahip değilim. Tek bilebildiğim, üçüncü sınıf bir otelin, olması gerektiği kadar
sessiz koridorunun sonundaki kömür kokulu bir odasında, yatağımda doğrulmuş, kapının altından içeri
yayılan flüoresan ışığının, sıra dışı bir titizlikle boyanmış duvarda yarattığı solgun gölgelere gözlerimi
dikmiş duruyorum. İçinde bulunduğum ve tüm bunları zihnimde anlamlı bir sıraya sokmaya çalıştığım
andan bir kaç dakika kadar önce, kendimi, henüz huzursuz uykumdan uyanmadan önce görmüş
olabileceğim ya da görmüş olabileceğimi sandığım bir rüyanın taze izlerini sürerken bulduğumda, bu kez
tüm bunların zihnimden kayıp gitmesine izin vermemem gerektiğini düşündüğüm anın hemen
sonrasında, görmüş olduğum ya da görmüş olduğumu sandığım rüyayla ilgili yapabileceğim en iyi şeyin,
anımsadıklarım ya da anımsadığımı sandığım her şeyin bir dökümünü tutmak olduğuna karar verdiğim
ânı zihnimde canlı tutmaya çalışarak kaleme uzanıyorum: “Üçüncü sınıf bir otelin kömür kokulu bir
odasında, artık başka insanlara ait olduğundan hiçbir şüphe duymadığım anılarımın arasından, tam
olarak kime ve hangi zamana ait olduğunu hatırlayamadığım bir âna çaresizce ulaşmaya çalışıyorum...”

 Rüya

 Hayatımın şu içinde bulunduğum anından önceki herhangi bir döneminde, bir başka üçüncü sınıf
otelin bir başka kömür kokulu odasında, gecenin bir yarısında, az önce görmüş olduğum rüyanın etkisi-
yle, gözlerimi aralamış ve yatakta doğrularak zihnimde akışını durduramadığım düşüncelere kendimi
kaptırmış olabileceğim bir ânı tahayyül etmeye çalışıyorum: Karanlığın ortasında ülkenin büyük
şehirlere uzak bir dağ başı kasabasından henüz ayrılmakta olan bir trenin, soğuk, ter kokulu bir
kompartımanında, solgun ışığın altında elimdeki kağıt parçalarına bakıyorum. Yıllardır daktiloyla
yazılmış bir metin görmemiş olmanın verdiği şaşkınlık, az önce, o dağ başı kasabasındaki istasyonda
yaşadığım garip ânı bir an için bana unutturmayı başarıyor; tıpkı tahayyül etmeye çalıştığım o ânın
hemen sonrasında, kompartımanın solgun ışığı altında, elimde tuttuğum kağıt parçalarındaki silik
daktilo harflerinin hareket eden trenin salınımlarıyla birbirine karıştığı noktaya bakışlarımı
sabitleyebildiğim kısa bir zaman diliminde, kelimelerin yan yana gelmeleri sayesinde zihnimde belirecek
olan imgelerin geçici bir süre için de olsa ilk andaki şaşkınlığımı bana unutturmayı başaracağı gibi...
Hayatımın şu içinde bulunduğum anında, tüm bunları, az önce görmüş olduğum rüyanın etkisiyle
uydurmuş olabileceğim fikrinin yarattığı rahatlamanın aslında ne kadar da geçici olabileceğini bana
hatırlatan bir başka imge beliriyor zihnimin içinde: Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı
kasabasında, bir demiryolu istasyonunda genç bir kadın, koluna taktığı sepetindeki hikâyelerinden birini
bana satmaya çalışıyor. Trenin solgun ışığında birbirine karışan harflerden oluşan, daktiloyla yazılmış
silik metnin, o kadının sepetinden çıkmış olduğu gerçeğiyle yüzleştiğim anla kesişen şu içinde
bulunduğum anda o zayıf, beyaz suratlı kadının umutsuz bakışları, bu kömür kokulu odanın duvarlarında
dans eden gölgelerini bambaşka biçimlere sokuyor:
Ürperiyorum.

 Kurşun Boru

 İçinde bulunduğum durumu anlamlandırmaya çalıştığım tekinsiz bir kaç dakikayı takip eden süre
içinde, solgun gölgelerin arasından sıyrılarak belirginleşmeye başlayan bir şekil, ait olduğu mekânın ve
zamanın sınırlarını aşarak bir âlemden diğerine doğru geçişini tamamlamak üzereydi. O anda, büyük bir
kararlılık içinde, ölümlü gözlerle takip edilemeyecek kadar benzersiz bir hızla iç içe girerek yer değiştiren
gölgelerin arasından sıyrılan bu cisimsiz şeyin belirgin bir amaçla beni ele geçirmeye çalışan karanlık bir
güce sahip olabileceğini, aklın ve mantığın ötesinden bu odanın içine taşıdığı uğursuz düşünce-ötesi
varlığıyla, geçmişi ve geleceği, dolayısıyla bugünü de olamayacak bir adamın üzerindeki laneti bir daha
çözülmemek üzere perçinlemek amacını taşıyabileceğini düşündüm. Her şey tam olarak şöyle gelişti
aslında: Gölgelerin arasından sıyrılarak ait olduğu kimbilir hangi alemden içinde bulunduğum zaman ve
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mekâna geçmeyi başaran karanlık şekil önce iki yana açılmış gergin bir çift kanat görüntüsüyle belirdi,
daha sonra bu kanatların gecenin koyuluğunun da üzerini örten simsiyah bir kuzguna dönüşmesini takip
eden gözlerimin önünde bir başka imgeler bütünü vücuda geldi. Şu anda içinde bulunduğum kömür
kokulu otel odasının benzeri bir başka otel odasında, bir adam, sessiz ve karanlık bir sokağa açılan ahşap
bir pencerenin önüne dayamış olduğu yatağın demirine bir çamaşır ipi bağlıyordu. Yıllar boyunca tek
işlevi, kısa süre önce adamın kuvvetle asılarak yerinden çıkardığı kurşun boruyu tavanda tutmak olan bir
çivinin bırakmış olduğu boşluktan geçirilen çamaşır ipinin diğer ucu adamın elindeydi. Adam az sonra
odadaki masanın üzerine çıkacak, ipi tutup bütün gücüyle asılacak, daha sonra yukarıdan sarkan ipin
ucunu bükecek, ilmikleyecek, yağlayacak, yağ tabağını yatağın başucuna atacak, ipi boynuna geçirecek,
dışarının sesine kulak kesilecek, bir anlık tereddüt yaşayacak, üzerine çıktığı masayı ayaklarıyla aşağı
itecek, bilinçsiz ve sonrasında cansız tavanda öylece sallanacaktı. Bu ânı daha önce yaşamış olduğuma
dair dünyada sevdiğim ve sevebileceğim her türlü şey üzerine etmeye hazır olduğum yeminlere
başlamaya fırsat bulamadan kömür kokulu odamın duvarlarındaki solgun gölgelerin arasından kurtulup
kanatlanarak odayı kaplayan o lanetli kuzgunun görüntüsü beni bir defa daha içinde bulunduğum ânın
gerçekliğine geri döndürüyor. İşte o anda, o kuzgunun, bugün ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı
kasabasından ayrılmakta olan trenin ekşi, ter kokulu kompartımanındaki yerime oturmadan az önce
dışarıya son bir kez baktığım sırada gördüğüm, onca gürültüye karşın istasyon binasının giriş kapısı üzer-
indeki ahşap çıkıntıya tünemiş, gelen geçen insanlara aldırışsız gözlerle bakan kara gözlü, kara gagalı,
kara kuzgun olabileceği, o kara gözleriyle durduğu yerden, kısa ömrü boyunca belki yüzlerce insanı
uğurladığı kasabanın sınırları dışına hiç çıkmamış olan istasyon şefini, istasyon şefinin kendisi de
istasyon şefi olan babasını ve onun da istasyonun ilk şefi olan babasını yıllar boyunca izlemiş olabileceği
fikrinin bende yarattığı temelsiz endişe bir anda beni içine çekiyor.

 Son

 Hafıza denen o garip aldatmacanın sadakatini yitirdiğim günlerden beri yollarda olduğumu
düşündüğüm o ânın üzerinden çok uzun bir süre geçti. Bugün, tüm bunların bir anlamı olup olmadığını
sorgulamaktan vazgeçmeye kimbilir kaçıncı kez karar verdiğim gecenin bu saatinde, yıllar önce o kömür
kokulu üçüncü sınıf otel odasının duvarlarından canlanarak ait olduğu alemden bir diğerine geçtiğine
dair dünyada sevdiğim ya da sevebileceğim her türlü şey üzerine yemin edebileceğim o kuzgun, şu daki-
kada kitaplığımın üzerinde tünediği noktadan bana bakıyor, gözlerini hiç kırpmadan, tek bir tereddüt
emaresi göstermeden. Şimdi onu izliyorum, gözümü kamaştıran bakışlarının koyu karanlığında, küçük
de olsa bulabilme inancını taşıdığım bir umut ışığının izleri için... Geçmişi olmayan, bu nedenle bugünü
ve yarını da olamayacak bir adamın taşıyabileceği, sadece kurmaca bir hayatın sınırsızlığı içinde varolabi-
lecek bir türde özgürlüğün aslında hayatın kendisi olabileceğine dair küçücük bir umut ışığı, kuzgunun
karanlığında...
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Aylin Sökmen

Rastgele;...06...45...56...

…06 Ankara…

 Olacağı buydu. Bir daha gitmeyeceğim devlet dairesine dedim Zafer’e, ne zaman gitsem başım
dönmeye başlıyor, midemden bulantı yükseliyor, bir şey olmaz diye diye gittim, en sonunda bayıldım. Al
benim kimliğimi sen git diyorum, ne fark eder, ben olmayıvereyim, zaten gittiğimde ben olmuyorum ki
orada, hayalet gibi yürürken bir bakmışım ben yokum! Yazık Zafer de sevindiydi son zamanlarda titreme-
lerim azaldı, gelişme kaydediyoruz, şimdi korkacak buna yine bir haller olmaya başladı diye, söyledim de,
kızıyor musun diyorum, saçmalama ben seni seviyorum, diyor. Ben de onu seviyorum, istiyorum ama
olmuyor, yapamıyoruz. Çok yaygın dedi doktor, endişelenmeyin, tedavisi var, önemli olan çiftin arzusu,
şefkat ve istek, biraz da sabır, düzelecek. Nasıl yaygın dedi Zafer, gözleri faltaşı gibi açıldı, ne yalan söyley-
eyim, ben de şaşırdım. İlk defa işittim, öyle şey nasıl olur, duvar gibi, bir anda taş kesiliyor. Size anlattığım
şekilde kasları sıkma-gevşetme egzersizlerini aksatmadan uygulayın; evde, otobüste, işte her yerde yapa-
bilirsiniz, yeter ki isteyin. Eşe de büyük görev düşer, zorlamadan yavaş yavaş, aceleye getirmeyin, cinsel
birleşme hemen olmasa da olur, küçük oyunlar yapın aranızda. Zafer kafasını öne eğdi, tabii ki tabii ki
deyip durdu. Utandım, sıkıldım, anladım doktor bey, dedim, en nihayetinde ben de öğretmenim. Bir bu
bela eksikti başımda, allahtan Zafer bana iyi davranıyor, bak ne üzülüyorsun bizim memlekette yaygınmış
diyor, ama ne kadar sabredecek, eder mi bilemiyorum ki, en sonunda dayanamadım anlattım Elif’e, önce
sustu, sonra kızardı, kafasını eğip elleriyle kulaklarını kapadı, valla bizde de vardı aynı sorun ama geçti,
bak ben kimseye söylemedim, ilk defa sana söylüyorum ona göre, dedi. Demek doktorun dediği
doğruymuş, tevekkelli değil daha evvel hiç duymamışız, en yakın arkadaşım bile benden saklıyormuş…
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…45 Manisa…

 - Dur kızım hele, ne bu heyecan... İkimiz kaldık hem, dinle bak.. Dün teneffüste kiminki daha
uzağa gidiyor diye tükürük yarışı yaparken hocaya yakalanmışlar, sizin gibi genç kızlara yakışıyor mu
diye iteklemiş bunları, sonra ders başlayınca da sınıfa almamış. Bizimki de sikerim ben böyle okulu
demiş, çıkmış Merter’lere gitmiş.
 - Hadi be!
 - Ne güzel ya, ama sonra Merter’in anasının erken döneceği tutmuş pazardan, avludan kaçarken
görmüş bizimkini, orospuuu diye kocaman bir taş fırlatmış arkasından, kafasını gösterdi, nah bu kadar
şişmiş, neyse ki saçlarından gözükmüyor.
 - O yüzden mi gelmiyor bizimle?
 - Ne bileyim, kendi bilir, kız yemesene o güzelim tırnaklarını, sonra kimse bakmayacak sana.
 - Bakmasınlar zaten, istemiyorum ben.
 - Diyorum sana, böyle adam olamayacaksın, dur, atma o sigarayı, bak ne göstereceğim, bak şimdi
avucuma, bak böyle, hafif dokunduracaksın, sakın bastırma yara olur, böyle de acıyor ama sonra
alışıyorsun, zaten…
 - Kafayı mı yedin ya ne yaptın? Ya görürlerse, ne bu derlerse?
 - Görmezler, görseler de bir şey olmaz, kına izi derim.
 - Kimmiş peki bu adamlar?
 - Yurtta kalan bir Elif vardı ya, sonra okulu bıraktı Ankara’ya gelin gitti, ablası da kendini asmıştı
hani, onların uzaktan akrabasıymış bir yerlerden, diğerini tanımıyorum.
 - Neden asmıştı ya onun ablası kendini?
 - Bilmem ki, kimseye bir şey dememiş…
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…56 Siirt…

 Ekmek kuran çarpsın, iki gözüm önüme aksın, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ablama sorsanıza,
onun biriktirdiği çubuk krakerler benimkinden fazla…
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Tanju Sarı

Bu El...

 Bu eldi beni sallayan. Bir salıncak değildi bir çeşit hamaktı sallandığım. Rüzgâr da yardım
ediyordu evet, ama çoğunlukla senin uzun elin hafif bir dokunuşla bedenimi itiyordu. Bazı yerlerinden
kopmuş filelerin üzerindeki bedenimi... Alçaktan gelen rüzgârlar Gökova’nın bütün hararetini iğneli çam
ağaçlarının, koyu kırmızı leylakların, vahşice serpilen ısırgan otlarının üzerinden etrafa püskürtüyordu.
Elin nasılsa uzanıyor, hamağı sallamaya devam ediyordu.
 Esas garip olan seni taşlık yokuşun sonundaki kavşağın başında görüyor olmamdı. Tozlu yola çok
bulanmadan Okluk koyuna uzanan bir yere gidiyordun. Belki de bir alışveriş içindi ya da alacağın bir şey
vardı. Hamağımda kıvrılan ben her yükselişte senin bedenini, bu kısa yolculukta ufak adımlarla yol
alışını görebiliyordum. Şimdi oturduğum bu soğuk odanın içersinde, bu garip duygunun nasıl
oluştuğunu bilemiyorum. Geçmişi yazmak daima biraz da kurgulamak olmalı, çünkü yazıyorum, elimde
kalem var. Ama senin elin aynı zamanda hamağımı da sallıyordu, bundan eminim. Geriniyordum.
Kafamı arkaya çevirip bakmak istemeden… Hem yoldaydın o kısa yolculukta hem de elin arkada nasıl
oluyordu? Anlamak için günün içindeki konuşmaları hatırlamam gerek. Vadinin içinden geçerken, bize
düşen en kötü parasızlığı paylaşarak, yanmış baldırların, ensemizdeki tuzun kokusuyla, sırt çantalarının
altında kamburlaşmış bir şekilde yürürken konuşuyorduk. Muhtemelen ilişkinin kamburu hakkındaydı
sıradan cümlelerin gerisindeki…
 ‘Karşılamaya gelecekler değil mi arkadaşların?’
 ‘Evet, hepsi gelecek.’
 ‘Üstümü değiştirmem gerek,’
 Yola uygun şort kullanım süresinin sonuna gelmiş ama işte o zaman daha iyi sarıyor… Besbelli ki
gelişigüzel yıkanmış bir tane daha var haki sırt çantasında.
 ‘Arkadaşlarımın hepsi orada olacak, kampın dağlara bakan tarafından girelim,’
 ‘Geçen sefer kaybolmuştuk..’
 ‘Gürültüleri izleriz…’
 Çok öncelerden bahsediyorduk.
 Sonra işte gene o yoldasın, metal durağı geç bakalım usulca... Bir zamanlar sarı boyalı olan, temel
direklerin metal ağırlığı kaldıramadığı o uyduruk durağın yanında biraz duruyorsun. Pas içinde her yer…
Gölgeden yararlanıyorsun, sonra yola devam... İnce bacaklarının asfalttan kalkan titrek hararetin içinde
iyice kırılgan olduğunu görüyorum. İşin içinden çıkılmaz gibi. Hamağın ucuna dokunan el de senin
ama... Sağ başparmağındaki tırnağın kırık görüntüsü ve diplerde son izleri kalmış ojenin bir anlık
görüntüsünü de yakalıyorum. Filelerin başındaki kalın halatı hafiften kendince eğerek beni itiyor bu
eller. Kareli muşamba kaplı yandaki masa üzerinde ekmek kırıntıları sıcağın etkisiyle iyice sertleşip
yapışmışlar, reçel kavanozunun kapağı açık. Bir saat önceydi, yanımda oturuyordun.
 ‘Gene aynı şeyi yapmadın paylaşmayı bilmiyorsun.’
 ‘Ben sürükleniyorum sen de takılıyorsun.’
 ‘Tozunu atarım senin!’
 ‘Korkulanı yap artık bekliyorum…’
 ‘Aşağıdan gördüm sizi beraber. İkinci kez, üçüncü kez.’
 ‘Sayıyorsun.’
 ‘Tırmanmayı bilmiyorsunuz ben yakalarım.’
 Bütün ihtişamıyla turistleri dolduran bir minibüs selektör yapıyor sana... Ters yöne giden birine…
Hamak sallanırken en yüksek yere vardığında bir kez daha görmek istiyorum seni ama küçük bedenin
yeşilin içinde kayboluyor. Aslında bir doğa parçasına dönüşüyor. Adım atan, yapraklarını sallayan
yumurtlayan bedeninde diriliğin ilk kanı… Hamak yavaşça yüksekliğini kaybedince dalgalanmalar içers-
inde kavruluyor küçük görüntün. Zikzaklı yolun sonuna varmadan buharlaşacaksın, bir bitiş olduğunu
görmezden gelmek için aşağıdaki iskelenin düz çizgili görüntüsüne bakmıyorum. Ama normalde yola
çıkan birisinin ufalması gerekirken senin yolda olma görüntün küçülmüyor. Optik bir oyunsa bu, arkam-
dan hamağı sallaman kadar iyi… Gençsin, cesaretin var ve bir yolun sonunu getirmen için küçülmen de
gerekmiyor belki. Benim ağırlığımı böyle sallaman da, hâlâ ısrarla itmen de, beni bu tembelliğimin,
ataletimin içersinde bu devasa uyuşukluğumun içersinde ayık olmamak için direnen birine saygıdan mı,
ama sen saygıdan hiç anlamazsın. Derinden kopartılacaksa bir şey saygının da tükendiği bir nokta var…
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 Bu akşam için ışık yok. Gaz lambasıydı istediğin, onu ta Antalya’dan taşımıştım. Bu isli kokuyu
sırf sevdiğin için lambanın şişkin gövdesini dar çantama sıkıştırmak zorunda kalmıştım, ucu ince cam her
darbede kırılmaması için dua ederek. Ama bu akşam gazı kesin bitecek ve yansımayacak çadırın sentetiği
üzerinde. Dibinden kararmış fitil, öyle burgaç olmuş ki bir yılanı andırıyor. Ansızın çıkan bir hışırtı, deve-
dikenlerinin altından fısıltıyla… İnsanın çişini yarıda kesmesine neden olan bir yılan gibi... Ve aniden
kesilince çiş, bıçak saplanır kasıklara, gaz lambasının yılanı da böyle bir şey, yazdan habersiz nemli yalvaç
kayalıklara, karanlıklara sızıyor senin adımlarınla...
 ‘Bu kadar toparlanmana gerek yok.’
 ‘Neredeyse hiç bir şey almadan gelmişiz.’
 ‘Arkadaşlara sordun mu?’
 ‘Hepsine.’
 ‘Yine de çantanı almana gerek yok.’
 Bitkin düşmüştüm, hayalle noktalanmıştı öğle sıcağı. Herhangi bir yolculuğu birlikte bitirmek
kimi zaman tek başına bitirmektir. Ayrışılan bir birliktelik, işte böyle demeliyim… Birlikteyken ayrışmak
için bir sonraki yolculuğa ilk çıkan kim olur? İncecik bir yolda ilerlerken, mesafe alırken, ama küçülüp
kaybolup gitmeden çekip gitmek… Bu nasıl bir şey dersen açıklayayım. Bir şarkıyı söylerken başka
taraflara bakmak, hemfikir olunanda küçük sürtüşmeler ve sıyrıklar… Gözlemlerde büyüyen balondan
havalanıp sürekli safra atmak...
 Evet, o upuzun el bir kuzuyu sallıyor belki bu hamakta… O el karayolu boyunca uzanıyor ve sana
ait terin kekremsi kokusuyla buğulanan hafif tüylü koltuk altına bağlanıyor. Talihliyim, geriye bırakılan
bir masalın altın vuruşunu andırıyor. Beşik, bir kampın çam kokularına karışan mazot, sigara ve kekik
tütsüsüne bulanan bedenimi lezzetli bir av yemi gibi ateşten rüzgârın üzerinde çeviriyor. Elin bazen
sırtımdan itmeye başlıyor. Biraz daha hızlandın gibi. Yerçekimini yendikçe içim bayılıyor. Son bir-iki
dokunuş olabilir bu. Zira aşağıda, sanki kasabanın içine girdin gireceksin artık diğer insanlardan seçilen
bir vücuda ait olmadığında, tıpkı yaz toprağında çözünen bir su birikintisi misali buharın bile olmayacak.
 Titredikçe belli belirsiz görüntün, kurguya ihtiyaç duyacağım, gerçek böylece o ağır nemli giysiler-
inden sıyrılacak, bana ait kıyafetlerle biraz daha güzel görünecek.
 ‘Bu kavgada ilk ölen alışverişe gider.’
 ‘Sarılmak da mı yok?’
 Yarım saatlik yol…
 Kararlılığın ürettiği bütün mazeretlere karşı kim ne yapabilir? Aklına koyduğunda bir tek ben
yetmiyorum. Benden birçok olması lazım… Evet, birçok ben olması lazım… Her bir sözüne karşılık
verecek, arkadan dolanacak, çantanı omzundan alacak. Sandaletlerini çıkaracak, saçını açacak… Ve bir
yoğurt kabına takılarını koyacak.
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Engin Türkgeldi

İyi Kalpli Yolcu

 Kirli suratlı, sümüklü bir oğlan çocuğu koşarak içeri girdi. Nefes nefese “Baba... köye... yaşlı bir...
amca geldi… seni görmek… istiyor!” dedi. Muhtar ayakkabısını giydi, hayır duaları okuyarak dışarı çıktı.
Şehirlerden ve ticaret yollarından uzaktaki bu kuş uçmaz kervan geçmez köye yabancılar pek
uğramazlardı. Uğrayanlar ise ya vali için vergi, ordu için asker toplayan görevliler; ya da hırsızlık,
sapkınlık ve her türlü musibet peşindeki uğursuzlardı. Bu yüzden muhtar (o güne dek işe yaradığı
görülmemişse de) her yabancıyı hayır dualarıyla karşılamayı adet edinmişti.
 Avlu kapısının dışında beyaz saçlı, beyaz sakallı bir adam bekliyordu. Selamlaştılar. İhtiyar yolcu
muhtar sormadan anlatmaya koyuldu: “Ben bir gezginim. Yerim yurdum, kimim kimsem yok. Şehir şehir,
köy köy gezip ölümle karşılaşmayı umuyorum. Eğer izin verirsen, muhtar evladım, geceyi köyünüzde
geçirmek istiyorum. Açlığımı bastıracak kadar yiyecek ve yatacak sıcak bir döşek karşılığında lezzetli
yemekler pişirir, güzel hikayeler anlatırım.”
 Muhtar, yolcuyu süzdü: Üzerinde yıpranmış fakat temiz gözüken kıyafetler, elinde çınar dalından
bir asa, sırtında sahip olduğu her şeyi sığdırdığı hasır bir çanta vardı. Kırışık yüzü güneşten kararmıştı.
Zayıflığına bakılacak olursa, daha önce gittiği köylerde ona cömert davranılmamıştı. Yine de sağlıklı
olmalıydı ki bu sapa köye kadar yaya olarak gelebilmişti. Konuşması bir serserininkine hiç benzemiyordu.
Ayrıca kendisinden izin isteyecek kadar nazik bir adamcağızdı. “Zararsız bir yolcu,” diye düşündü
Muhtar, “Belki bu kimsesiz yaşlı adama yardım etmek köyün kötü talihini döndürür.”

***

Resim:Hieronymus Bosch
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 Yolcu, muhtarın evinden gönderilen çorba, tavuk budu ve bulgur pilavıyla karnını doyurdu. Uzun
süredir böylesine güzel bir akşam yemeği yememişti. Yemeğin ve yol yorgunluğunun etkisiyle,
kullanılmayan bir ahırdaki samandan döşekte sabaha kadar deliksiz bir uyku çekti.
 Sabah kalkar kalkmaz köy meydanının yolunu tuttu. Yolda oyun oynayan çocuklara rastladı.
Onları seyretti bir süre. Çocuklar kendisine alıştıktan sonra onlara gittiği köylerden birinde öğrendiği
değişik bir oyunu öğretti. Yorulduklarındaysa hepsini bir araya toplayıp hayatlarında ilk defa duydukları
bir masal anlattı. Yanlarından ayrılmadan önce hepsini ayrı ayrı yanaklarından öpüp sevdi.
 Meydana vardığında, köy erkeklerinin kavurucu güneşten kaçmak için sığındıkları gölgeliğe
oturdu hemen. Hepsiyle tanışıp selamlaştı. Köylüler, yolunu şaşırıp unutulmuş köylerine gelen her
yabancıya yaptıkları gibi bu yaşlı yolcuyu da soru yağmuruna tuttular: Güneydeki savaş ne alemdeydi?
Başkentte dünyanın en büyüleyici anıtı yapılıyor muydu gerçekten? Ülkeyi kasıp kavuran Büyük Salgının
sonunda kendi köylerinin de bulunduğu doğuya, hatta civar köylere sıçradığı doğru muydu? Yolcu
cevapladı: Güneydeki savaşta son zamanlarda büyük kayıplar vermişlerdi fakat durum lehlerine
dönmüştü, zafer yakındı; başkentte dev bir anıt yapılıyordu gerçekten, tüm dünyaya gücünü ispatlayacak
eşi benzeri görülmemiş bu anıt için hükümdar tüm servetini harcamaya hazırdı; Büyük Salgının doğuya
sıçradığı yalan, civar köylere kadar gelmiş olması ise yalanın daniskasıydı, kendisi daha bir hafta önce
bahsi geçen köylerde bulunmuştu ve herkes turp gibiydi, bu olsa olsa düşmanların yaydığı adi bir söylenti
olabilirdi.
 Köylüler aldıkları cevaplardan memnun, yolcuya yiyecek bir şeyler ikram ettiler. İçlerinden biri
“Çocuklarla aran çok iyi,” dedi, “seni onlarla oynarken gördüm.” Yolcu “Evet, öyledir,” diye yanıtladı,
“kendi çocuklarımı ve torunlarımı salgında kaybettiğimden beri…”. Yolcu cümlesini bitiremedi.
Yüzündeki kırışıklıklar derinleşip dipsiz birer uçurum oldular. Herkes susuyordu. Yufka yürekli bir köylü
“Yarın hasat sonu sebebiyle küçük bir şenlik düzenlenecek,” dedi yufka gibi bir sesle “Muhtara iyi yemek
yaptığını, güzel hikaye anlattığını söylemişsin. Orada gösterirsin artık marifetlerini.” Yolcu zoraki bir
gülümsemeyle “Tabii, neden olmasın,” diye cevapladı.

***
 Yolcu, bir saattir koca bir kazanın başında köylülerin daha önce adını bile duymadıkları yabancıl
bir yemek pişiriyor, pişirirken de her adımı uzun uzun açıklıyordu: “Güneşte kurutulmuş biberleri küçük
parçalar halinde…”, “Taze toplanmış çiğdemlerin yapraklarını ezip…”, “Tüccar babamın Hindistan’daki
Budist rahiplerden öğrendiği bu gizli karışımı da ekledikten sonra…”
 Bütün köylülerin bayıla bayıla, tabak tabak yediği müthiş yemeğin ardından yolcu, çember
şeklinde dizilen köylülerin ortasına oturdu. Yollarda başına gelen komik olaylardan, gittiği köylerde
duyduğu tuhaflıklardan bahsetti. İnsanın kanını donduran cinli perili hikayeler ve açık saçık fıkralar
anlattı. Gezgin bir tüccar olan babasının Çin’de, Hindistan’da gördüklerini, oralarda öğrendiği meselleri
nakletti.
 Şenliğin ardından şişman bir kadın, yolcuya yemeğe kattığı gizli karışımın ne olduğunu
yaramazca sordu. Yolcu, hasır çantasından çıkardığı şişedeki pek de iştah açıcı gözükmeyen yeşil-sarı
sıvıyı sallayarak “Bu bir aile sırrıdır,” diye kadının talebini geri çevirdi. Tıpkı köylülerin birkaç gün daha
köyde kalması konusundaki ısrarlı tekliflerini “Bir yerde birkaç günden fazla kalmak bana uğursuzluk
getirir,” diyerek kararlılıkla reddettiği gibi.

***
 Yolcu, yeni bir köye yaklaştığında ölü bir ağacın altına gidip oturdu. Üstünü çıkardı. Bütün ailes-
ini yok edip ceza olarak kendisini öldürmeyen; ve o günden beri yaşlı bedeninde onunla birlikte yaşayan
hastalığın gövdesinde oluşturduğu irinleri birer birer patlattı. Akan sarı-yeşil renkli sıvıyı çantasından
çıkardığı şişede özenle topladıktan sonra yoluna devam etti.
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Umut Y. Karaoğlu

Ağustos Sıkıntısı

 Gökyüzü, vermiş olduklarını geri almakta sıkı tutuyordu işi o gün. Biraz uzaktan baktığınızda
taşın, toprağın, ağaçların üzerinde dalgalanan o geri dönüşü; yükseldikçe yoğunluğu azalan o canlılığı
rahatlıkla görebiliyordunuz. Birçok insan için ürkütücü bir manzara oluşturuyordu bu. Onlar da evlerine,
kafelere, çay bahçelerine sığınmış; yere, masalara, duvarlara ya da birbirlerine bakıyorlardı sadece bu
yüzden. Akşamı bekliyorlardı başlarını kaldırmak için. Gökyüzünün alacağını alıp aradan çekilmesini ve
uzayın ortaya çıkmasını… O zaman gidenleri, gelecekleri düşünerek yıldızları seyredeceklerdi uzun uzun.
Kimisi de yere, masalara, duvarlara ya da birbirlerine bakacaktı yine, giden gelen hiçbir şey yokmuş gibi.
 Ben dışarıdaydım. Yürüyordum. Orman yolunu takip ederek bir hayli uzaklaşmıştım sayfiye
yerinden. Çocukların, çekiçlerin, açılıp kapanan panjurların sesleri beni çağırmayı bırakmıştı artık. Soluk
alış verişlerimden, ayak seslerimden de kurtulmuştum sonra ve yalnızca ormanı dinliyordum bir süredir.
Nereye gittiğimi, ne olduğumu, ne olacağımıysa umursamıyordum pek. Bu bozuk, toprak yolda tedirgin-
likle ilerleyen lüks bir otomobil miydim, yoksa bir kaplumbağa, kirpi ya da kararsız, ılık bir esinti mi,
bilmiyordum. O büyülü dünyayı arayan meraklı bir insan yavrusuydum belki de yine. Ya da, bir daha
gelmeyeceğini çoktan kabullenmiş olmama rağmen onu arıyor, onu çağırıyordum hâlâ içten içe. Ve
ormanı dinliyordum.
 Dik bir yokuşu tırmanırken ormanın sesi güneşte kalmış bir ekmek parçası gibi kırılıverdi sonra
birden. Minik bir parçası yere düştü az ötemde. Ses kırıntısının bir kertenkeleye dönüşüp telaşla yolun
kenarındaki çalılara doğru kaçtığını gördüm. Kertenkeleyi çalılarla bütünleşip ormanın sesinde erimeden
önce görebilmek için eğildiğimdeyse bir şeyin yaklaşmakta olduğunu sezdim ve belki odur umuduyla
tüylerim diken diken oldu bir an. Ama biraz daha eğildiğimde o olmadığını anladım. Gelen, belki gün-
lerdir ağaç gövdelerinin arasında dolaşıp durarak kendisini denize çağıracak bir canlı arayan dalga
sesleriydi.
 İşte bunu duyduğumda kararımı verdim hemen ve yoldan çıkıp dalıverdim ormanın içine. Gün-
lerdir aklımdaydı zaten; kumsalda gezinen bir kedi görmemiştim daha önce hiç. Kıyıya vuran dalgaların
karşısında bir kedi nasıl davranır, merak edip duruyordum. “Kedi olduktan sonra da denize atlayıp yunus
olurum” diye düşündüm sesin geldiği yöne doğru ilerlerken, “bir balıkçı teknesinin peşine takılır,
dalgakıranın iç kısmına, limana dek izlerim sonra da onu.” Geçen gün orada olta olmuş dalış yaparken
burnumun ucundan hızla geçip giden, köpekbalığı sandığım için de kendimi telaşla kayalıklara vurmama,
yıpranmama sebep olan yunusun beni gördüğünde ne hissettiğini de bilmek istiyordum çünkü.
 Ama çoğu kez olduğu gibi hiç de planladığım gibi yürümedi işler. Yaklaşık üç saat yürümeme
rağmen, on-on beş dakikalık bir uzaklıkta olduğunu düşündüğüm denize ulaşamadım bir türlü. Birkaç
kez yönümü de değiştirdim fakat dalga sesleri ne yakınlaştı ne de uzaklaştı her seferinde; hep öyle on-on
beş dakikalık bir uzaklıkta, bir hayal gibi asılı kaldı havada.
 Yılmadım yine de. Bu hayale tutunarak bir o yana bir bu yana ilerleyip durdum. Kah güneşin
altında ısındıkça ısınan bir cam parçası oldum bu arada, kah çimenlerin diplerine sığınmış, sabırsızlıkla
geceyi bekleyen aç bir sivrisinek; kah çölde yolunu kaybetmiş, susuzluktan dudakları çatlamış bir bedevi
oldum, kah toynakları uzamış, bilekleri kıvrılmış bir yılkı atı…
 Sonunda da çıka çıka başka bir orman yolu çıktı karşıma. Acaba aynı yola mı döndüm, yoksa
başka bir yola mı çıktım; hâlâ beni çağırmakta olan dalgaları izlemeye devam mı etsem, yoksa evin yolunu
mu bulmaya çalışsam diye düşünerek kararsızlık içinde yolun kenarında dikilirken, dalgaların arasına
karışmış, başka, daha ince bir su şırıltısı duyar gibi oldum sonra. Ve her şeye boş vererek oraya doğru
seğirttim hemen.
 Az ilerdeki bir patikaya sapıp biraz ilerlediğimdeyse upuzun bir yalağı olan o çeşme çıktı karşıma.
Çeşmenin arkasındaki ağacın altında da iki adam oturmuş bira içiyordu. Biri kara kuru, simsiyah saçlı,
bıyıklıydı; ötekiyse şişman mı şişman, pembe-kırmızı suratlı ve seyrek saçlıydı. Kara kuru olan
gömleğinin düğmelerini sonuna dek açmış, şişman olan da fanilasıyla kalmıştı. İkisi de kan çanağına
dönmüş gözlerini uzaklarda bir noktaya dikmiş, öyle boş boş bakıyorlardı konuşmadan.
 O an ne olduğumu bilmiyordum ama korktum bu adamlardan. Çalıların, ağaçların arkasına gizle-
nerek yalağın öbür ucuna gittim. Susuzluğumu giderdikten sonra, sürüne sürüne adamlara doğru ilerl-
edim. Usulca ağaca tırmanıp, yaprakların arasından izlemeye koyuldum.
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 Şişman olan sırtüstü uzanıp bir elini başının altına koydu az sonra. Öbür elinde tuttuğu bira
şişesini de göbeğinin üzerine yerleştirdi. Yüzündeki ifade yumuşadı; hafif bir tebessüm belirdi
dudaklarında. Derin bir iç çekerek, “En çok neyi özlüyorum biliyor musun, Hasan?” dedi.
Hasan da dişlerinin arasındaki otu tükürüp, sağ dirseğine yaslanarak yanlamasına uzandı; “Neyi
Hüseyin?” dedi.
 “Kalemtıraşlarımı.”
 “Ah, deme!” O da sırtüstü uzanıp ellerini ensesinde kenetledi. “Benim de on sene vardır bir
kalemtıraş yüzü görmeyeli. Nereden de aklına geldi şimdi?”
 “Ne bileyim. Öyle birden geliverdi işte. Dedim bir kalemtıraşımız olsa şimdi. Öyle demir memir,
kollu mollu olanlarından değil ama. Bildiğin dandik plastikten bir kalemtıraş…”
 “Kırmızı! Kırmızı olsun.”
 “Evet kırmızı… Sonra tepesini kemirdiğimiz kalemlerimizi soksak içine; ağır ağır çevirsek. Hem
tahtadan bir gülümüz hem de sipsivri, pırıl pırıl uçlu bir kalemimiz olsa. Sonra da birbirimizin
bacaklarına batırı batırıversek onları.”
 “Ah, ah! Ne güzel dedin… Ama geçti bizden be Hüseyin. Yaşlandık. Hem o devir de kapandı
bizimle birlikte. Basmalı kalem kullanıyor artık çocuklar. Yazık! Böyle şeyleri tadamadan büyüyor
zavallılar.”
 “Öyle deme. Ben inanıyorum; eminim bir yerlerde kalemtıraş kullanan çocuklar var hâlâ… Hep
olacak.”
 “Hüseyin’im benim be!” diyerek doğruldu Hasan. Yine dirseğine yaslandı. Ötekinin yüzünü
parmak uçlarıyla okşamaya koyuldu.
 Hüseyin’in gözleri keyifle kısıldı önce. Sonra birden faltaşı gibi açılıverdi. Ve beni işaret ederek,
“Aha, aha! Hayvanata bak!” diye bağırdı.
 Bira şişesi hızla üzerime doğru gelirken kuş olup uçtum. Bir kalbin bu kadar hızlı atabileceği
aklımın ucundan bile geçmezdi.
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Aylin Sökmen

Fantezi Yaşam Kursu

Konu: FYK Bülten-01

 Değerli Katılımcımız,
 Hepinizin, çeşitli dönemlerde sıkıntı yaşadığınızı düşündüğünüzden, kendinizi didiklemek için
kursumuza başvurduğunuzu biliyoruz. Her zamanki gibi kadın katılımcılar sayı olarak biraz daha fazla
olmakla beraber, azımsanmayacak sayıdaki farkındalık geliştirmiş erkek katılımcılarımızı da cesaretler-
inden ötürü tebrik ederiz. 6 hafta, 2 bölüm, 3 bültenden oluşacak kursumuza, belli periyotlarla elektronik
posta kutunuzun içinde bulacağınız bülteni (bknz. şu an ekranda gördüğünüz metin) okumadan gelme-
menizi rica edeceğiz. Kursun ilk günü afallamamanız için sizleri neden harem-selamlık oturtacağımızı
şimdiden açıklama gereği duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, kursumuz etkileşimli bir şekilde ilerleyeceğinden,
kazara karşı cinsten biriyle birleşirseniz sizleri bir daha ayırmamız mümkün olmayacaktır; kurs süresince
bunun sorumluluğunu almak hem bizim hem de sizin açınızdan riskli olacaktır. Kursu, çok değerli
arkadaşım, kısa bir süreliğine karım, eski ilişki mağdurlarından Sevin Solmaz ve ben, Metin Açyürek,
bizzat yürüteceğiz. Sevin Hanım kadın katılımcılarla, bendeniz ise erkek katılımcılarla ilgileneceğim.
İçinizde hâlihazırda aşk acısı yaşamakta olan varsa, sizleri, o sürecin içinden çıkana kadar - çıkabilirseniz
tabii - kursumuza kabul edemeyeceğimizi belirtmek isteriz.
 Kursumuz, her hafta önceden belirlenmiş bir tema çerçevesinde oluşturacağımız örneklemler ve
bunların standart sapmalarının incelenmesi üzerinden ilerleyecek, uygulamalı psikodrama tekniklerle de
pekiştirilecektir. Kurs gündemimizin ilk bölümü, olayların gidişatına göre değişme ihtimalini içinde
bulundurmakla beraber, kabaca aşağıdaki gibidir:

1. Hafta: Oryantasyon ve tanışma
2. Hafta: Kiralık çanta
3. Hafta: En fazla kaç evimiz olmalıdır?

 Ara raporlamaya göre yapılacak elemeler sonucunda devam etmeye hak kazanacak katılımcılar
için, 3. haftanın sonunda elektronik posta kutunuzun içinde bulacağınız Bülten 02’de kursumuzun 2.
bölümünün temaları açıklanacaktır.

 Kursumuzun üç etaptan oluşan ilk bölümüne katılmadan evvel yapılması gerekenler:

 İlk hafta, olduğunuz gibi gelmenizi, sıkıcı da olsa prosedür gereği yapılacak oryantasyon
konuşmalarımızı ileriki haftalarda nadiren bulabileceğiniz bir gevşeme ve uyuklama zamanı olarak
değerlendirmenizi öneriyoruz. Tanışma süreci oldukça standart bir şekilde,
merhaba-adınız-işiniz-nerelisiniz-burada ne işiniz var-sıradaki formatı üzerinden ilerleyecek, ardından
doldurmanız gereken form (bknz. Ek1) dağıtılacaktır. 2. haftadan itibaren ciddileşmeye ve derinleşmeye
başlayacağız:

 2. hafta yapacağımız uygulama için www.sıkılınca-kirala.com web sitesinden en beğendiğiniz
çantayı bir haftalığına kiralayıp, o çantayla (içi boş olarak) gelmenizi rica edeceğiz. Siteye girdiğinizde
göreceğiniz üzere; aylık, haftalık hatta günlük olarak kiralanabilen her tür zevke ve bütçeye uygun çanta
bulunmaktadır (sırt çantası, örgü çanta, her model marka çanta, evrak çantası, bohça, gece çantası vb.)
Uygulamalı değiş-tokuş çalışmaları sonucunda yapılacak değerlendirmeye göre bir sonraki haftanın
temasına uygun alt-gruplar belirlenecektir.

 Not 1: Kurs sonunda çanta iadelerini biz yapacağımızdan, ortaya çıkması muhtemel ayrılık anksi-
yetesini gidermek için hemen başka bir çanta kiralayabilirsiniz fakat sonraki haftalarda kursa getirmeniz
uygun olmayacaktır.
 Not 2: Eğer hiçbir çantayı beğenmezseniz veya hepsini aynı derecede beğenirseniz kursa katılım
kararınızı bir daha gözden geçirmenizi öneririz.
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 Ekstra ücret talep etmeden vereceğimiz destekleyici seminer hakkında bilgi için: (bknz. Ek 2)
 Son olarak 18 yaş altında katılımcı kabul edemediğimizi, ‘orta yaşlı’ katılımcıların bu saatten
sonra kurstan verim alıp alamayacaklarının garantisini veremeyeceğimizi, kendilerini oldukları gibi
kabul etmelerini tavsiye ettiğimizi, yine de onları da aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirt-
mek isteriz.

Ek1: Solmaz-Açyürek 0220 Fantezi Envanteri
Ek2: Fantezi/Gerçek Gerilim Hattı Yapılandırma

Fantezi düzeyinde kalmanız dileğiyle,
Fantezi Yaşam Becerileri Kurs Koordinatörleri
Sevin Solmaz ve Metin Açyürek

***

 Konu: FYK Bülten-02

 Değerli Katılımcımız,
 Kursumuzun ilk üç haftasını iyi-orta-kötü anılarla geride bıraktık. Öncelikle, ilk hafta sonunda
verdiğimiz birkaç fireyi saymazsak, genel eğilim olarak kursa bir çeşit bağımlılık geliştirmeye başlamanız
sebebiyle sizleri tebrik etmek istiyoruz. Üç hafta sonunda, çok değerli arkadaşım, kısa bir süreliğine
kocam, eski mağdurlarından Metin Açyürek ile yaptığımız değerlendirme sonucunda, birtakım
katılımcıların fantezi ve gerçeği ayırt edemedikleri, 4. ve 5. haftalarda yaşanacak gerilimi ve 6. hafta
yapılacak olan tatbikatı başarı ile atlatacak ego gücüne sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Aşağıda isim
vermeden açıklayacağımız örneklerde kendilerini tanıyan katılımcıların, kursun 2. bölümüne devam
etmesi uygun görülmemiştir:

 İlk bölüm-2. hafta 'Kiralık Çanta' uygulaması gözlemleri:

 Çanta değiş-tokuşları sonrasında Kapalıçarşı Louis Vuitton çantanın sahibi ''gerçeğinden ne farkı
var bunun?” diyerek kurs koordinatörüne çıkışmıştır. (yaş 48, ev hanımı)
 Sırt çantası sahibi, değiş tokuş sırasında sırt çantasını almak isteyen bir başka katılımcıya “o artık
benim bir uzvum, hayatta sırtımdan çıkaramam” diyerek kurs alanında koşmaya başlamıştır. (yaş 20,
üniversite öğrencisi)
 Değiş-tokuş sırasında taşları sökülen gece çantasının sahibi “dişlerim döküldü galiba, bir bakar
mısınız?” yorumunu yapmıştır. (yaş: 37,  doktor)
 Kurs bitiminde, evrak çantası sahibi, ısrarla “ölürüm de bunu burada bırakmam, evime geri
götüreceğim” demiş, izin verilmediğinde çantayı kurs koordinatörünün kafasına fırlatmıştır. (yaş 54,
yönetim kurulu başkanı)
 Postacı model çanta sahibi “kendimi bildim bileli en sevdiğim renk mordur, başkaları en sevdiğim
renk mor dediğinde bir fena oluyorum, tahammül edemiyorum!” dedikten sonra mor çantalı biriyle aynı
grupta bulunmak istemediğini söylemiştir. (yaş 35, moda tasarımcısı)
 Bel çantasını yere attıktan sonra “çantadan bana ne, ben kadının ruhuna bakarım... ama bu
yaşıma geldim, kadın denen varlıkları çözemedim, üstelik ne zaman bu benim ruh-eşim desem, onunla
seks yapmak istiyorum” demiştir. (yaş 61, emekli albay)

 İlk bölüm-3. hafta: “En fazla kaç evimiz olmalıdır?” uygulaması gözlemleri:

 Kiralık çanta uygulaması sonrasında belirlenen alt-grupların dağılımı:

 inşaat mühendisleri grubu    4                      marangozlar grubu      5
 mimarlar grubu                       3                      arsa sahipleri grubu     2
 emlakçılar grubu                     7

 Bildiğiniz üzere, çanta değiş-tokuş uygulamaları sonucunda katılımcıları gruplara ayırdık ve 3.
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hafta çalışmamızda, her grubun bir ev inşa etmesi ve o evi satmalarını, satamıyorlarsa evde neyin eksik
olduğunu bulup, diğer gruplar ile imece usulü çalışarak evlerini, diğer grupların taleplerine göre mükem-
mel hale getirmelerini istedik. Bu süreçte tamamen serbest olduklarını; eve kaçak çatı katı çıkmak,
yandaki evle tünel bağlantısı kurmak, evi tamamen yıkıp baştan yapmak, duvarları yıkıp evi tek bir oda
haline getirmek, tuvaletle mutfağı iç içe sokmak ve akla gelebilecek daha birçok seçeneği hiç çekinmeden
uygulamalarını istedik.
 Aşağıda isim vermeden açıklayacağımız örneklerde kendilerini tanıyan katılımcıların kursun 2.
bölümüne devam etmesi uygun görülmemiştir:

 Başkalarına ait malzemeleri araklayarak kendi evinin inşaatında kullanma eğilimi göstermekle
kalmamış, daha evvel rastlanmamış derecede ‘komplike’ bir evi olduğuna tüm kalbiyle inanmıştır.
(öğretim görevlisi, yaş: 46)
 "Bütün evler benim olacak, içindekiler de!" ifadesinin ardından "akşam gidecek bir evim yok"
diyerek tutarsız davranışlar sergilemiştir. (serbest meslek sahibi, yaş 28)
 Hiçbir aksaklık bulunmayan evi yıkıp, “daha iyi olabilirdi” diyerek tekrardan inşa etmeye
kalkışmış, durum fiyasko ile sonlanmıştır. (ressam, yaş: 33)
 Daha evvel tasviri geçen ve çanta değiş tokuş uygulamasında sorun yaşayan katılımcılar evlerin
içine girip cenin pozisyonunda uyuma eğilimi göstermiştir, bu sebeple aktif bir katılım bile
gösterememişlerdir.
 Elediğimiz katılımcılar, kendilerini eksik hissetmeleri için bir sebep olmadığını er geç bir gün
anlayacaklardır, üstelik hayatlarının başka bir döneminde kursa katılma onuruna erişmeleri kuvvetle
muhtemeldir. Şayet aranızda kendini örneklerde tanımamış olup, bahsettiğimiz şahsiyetlerin
yorumlarına gülerek üstünlük duyguları hissedenler varsa, kursumuzun 2. bölümü için biçilmiş kaftan
olduklarını belirtmek isteriz. Kursumuzun üç etaptan oluşan 2. bölümü, olayların gidişatına göre
değişme ihtimalini içinde bulundurmakla beraber, kabaca aşağıdaki gibidir:

4. Hafta: Kutudaki kelimeler
5. Hafta: Ben misin sen miyim o da kim?
6. Hafta: Yangın merdiveni

 Önümüzdeki hafta her birinize vereceğimiz karton kutuların içinde, daha evvel doldurmuş
olduğunuz fantezi envanterinin değerlendirilmesi sonucu sizi tanımlayan kelimeler karışmış bir halde
bulunacaktır. Herkes kendi kutusundan rastgele seçeceği kelimeleri, kurs katılımcılarından arzu ettikler-
ine verecek, karşılığında onların kutusundan da verdiği adette kelime alacaktır. Dönüşümlü olarak
ilerleyecek kelime alışverişi bütün gün sürecek, akşam evlerinize dönmeden evvel kendi kelimelerinizi
eksiksiz olarak kutunuzun içine yerleştirebilme beceriniz sınanacaktır. Bu çalışma ile ilgili önceden
hazırlık yapmanız beklenmemektedir fakat 5. Hafta yapılacak olan uygulama için idman niteliği
taşıdığından, ciddiye alınmasında fayda bulunmaktadır.

Fantezi düzeyinde kalmanız dileğiyle,
Fantezi Yaşam Becerileri Kurs Koordinatörleri
Metin Açyürek ve Sevin Solmaz

***

Konu: FYK Bülten-03

 Değerli Katılımcımız,
 Bugünkü bültenimiz kursun sonuçlanması ardından yazılmış olduğundan fazla öznel yorum
barındırmayacaktır. 4. haftada kutulardaki kelimler değiş-tokuş edilmiş, ardından herkes kendi kelime-
lerini bulma arayışına girişmiştir. 5. haftada ‘kursun sonu yaklaştı nasıl olsa, salıverelim gitsin’
düşüncesiyle katılımcıların içlerinden geldiği gibi davrandıkları, “ben çocukken...” ile başlayan cümleler
kurup, kurdukları cümleleri uygulamaya başladıkları gözlenmiştir. 6. haftada bu eğilim devam etmiş,
katılımcılardan birinin ‘yangın’ kelimesini telaffuz etmesinin ardından, koordinatörlerin oturduğu
kürsünün arkasındaki kara tahtadan bir anda ortaya çıkan alev kurs alanına sıçramış, hemen akabinde
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‘kurs alanını boşaltınız’ anonsu yapılmıştır.

 Gözlemler:

 “Berbat bir kurstu zaten, arızamı bile ortaya çıkaramadı!” diyerek pılıyı pırtıyı toplayıp kimseyle
vedalaşmadan kurs binasından çıkan gencin (yaş 26, gece kulübü girişinde koruma görevlisi) ardından
“haftalardır delirmek için uğraşıyorum ama bir türlü muvaffak olamadım, pes ediyorum artık” diye söyle-
nerek merdivenlerden inen hanımefendi (yaş 38, terzi) dışındaki katılımcıların yangın alanında kalmak
için direnç gösterdikleri saptanmıştır. “Ne biçim yangın bu, ne yayılıyor ne duruluyor, sonsuza dek yana-
cak mı bu bina, adeta bir film seti” diyerek sigarasını tüttüren kadın, (yaş 57, psikanalist) yanından
“ölmek istemiyorum” diye çığlık çığlığa bağırarak geçen genç kadına (yaş 22, satış asistanı) bakıp “yazık,
daha pek toymuş” demiştir. “Zararın neresinden dönsek kârdır” diyerek parçalanmış karton kutuları
yerden toplayan beyefendi (yaş 44, muhasebeci) içlerinde hiçbir kelime kalmamış olduğunu gördüğünde
“dolandırıcı ruhlu, bütün kelimeleri zimmetine geçirdin di mi!” diyerek olayları gözlemlemekte olan
hanımefendinin (yaş 38, yazar) yanı başında bitmiştir. “Ben kılımı kıpırdatmam, o kadar para verdim,
gelsinler kurtarsınlar efendim,” diyen adamın  (noter, yaş 59) yanında oturan kadın (yaş 36, işsiz eski
bankacı), “bu kitabın sonunu öğrenmeden dışarı adım atmam” diyerek elindeki ciltli romanı okumaya
devam edince “başlatma kitabına, yürü çabuk, sensiz yaşayamayacağımı anladım” diyerek elindeki kitabı
alıp alevlerin arasına fırlatan adam (yaş 31, asayiş sorumlusu) arasında ciddi boyutlarda bir kavga patlak
vermiştir. “Bu kursta herkeste küçük muhabbet yapma tandansı vardı, bir de üstüne stigmatize olduk”
diyen kadın (yaş 27, oyuncu) “ecnebiysen ecnebiliğini bilseydin de gelmeseydin kardeşim, anlayacağımız
dilde konuş, kim olduğunu bile bilmiyorsun, sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek cebindeki
İsviçre çakısını ovalamaya başlayan beyefendiye (yaş 39, borsacı) cevap olarak “ayıptır söylemesi, ben
kendimi tanımıyormuşum, ama kendinizi tanıdığınız halde dürtülerinize hâkim olamıyorsanız benden
daha ileri düzeyde olduğunuz çok açık, size merhamet duymaya başladım galiba,” demiştir. Bunu duyan
koordinatör “artık bu kurstan bir fayda göremezsiniz, neredeyse empati kurmaya başlamışsınız siz”
diyerek uyarıda bulunmuştur. “Şoförü çağırdım aşağıda bekliyor, acele edin, benim arabaya altı kişi daha
alabiliriz” diyen gencin (yaş 19, DJ) yanında yürüyen kadın (yaş 29, öğretmen) “öyle demeyin, canım siz
de…” diye mırıldandığı halde yanındakinden tepki alamayınca “ben konuşurken de’leri ki’leri
birleştiriyorum, kafanız basmıyor galiba!” diye eklemiştir. Yangın merdiveni çıkışında kuyruk oluştuğunu
gören koordinatör, müdahale için aşağı seğirttiğinde, daha evvel ‘ölmek istemiyorum’ diyen kadının (yaş
22, satış asistanı) dudaklarının, ikinci katı birinci kata bağlayan merdivenlerde, kazara araba sahibi
gençle (yaş 19, DJ)  birleşmiş olduğunu görmüş, “gebereceğiz burada - hoppa noluyor ya - öpüşecek yer
mi bulamadınız - ay atıvericim kendimi aşağı - yürüsenize be - ben öpecektim onu” kakofonisi arasından
hemen geri çıkarak diğer koordinatöre “mahvolduk, birleşme başladı” demiştir. O ana kadar durağan
seyreden yangın bir anda kontrolden çıkmış, katlanarak diğer bölgelere sıçramış, bir noktadan sonra can
pazarı hali alan kurs alanı ve merdivenlerinde, kimin kiminle birleştiği toz dumandan ayırt edilemez hale
gelmiştir.

 Sonuç: Kurs binası tamamen yanmış olmasına rağmen katılımcıların tümü tek parça olarak
kurtulmuştur. Son alevin sönmesine kadar bina başında nöbet tuttuktan sonra firar eden kurs koordi-
natörleri Sevin Solmaz ve Metin Açyürek’ten ise bir daha haber alınamamıştır.

 Fantezi Yaşam Becerileri Kurs Süpervizörü
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Doğaçlama



Yazan: Hande Ortaç -Çizen: Su Başbuğu

Garibanların Garip Tarihi

 altZine’de risaleler halinde yayımlanmasını tasarladığım bu değişik yaşam öyküleri, rahmetli
anneannemden bana yadigâr ‘Garibanların Garip Tarihi’ isimli bir kitaptan alıntılardır. Başka yerde
yayımlama fırsatı bulamadığım – ki bu durum da edebiyat camiamızın ne kadar da kısır ve yeniliğe kapalı
olduğunu gösteren bambaşka bir tartışmanın konusudur. Tartışmanın ardından mutlaka konuyla ilgili
etraflı bir yazı da kaleme alınmalı ve çeşitli mecralarda yayımlatılmalıdır. Kesinlikle bu durum ve yol
açtığı olaylar farklı bir yazının konusudur, çünkü burada bu güncel politik konulara parmak basarak
anneannemin kıymetli hatırasına gölge düşürmek istemem-  bu değerli eseri kaleme alan zat-ı muhterem
Kalemkaş Fevzi Bey hakkında çok etraflı bilgi toplamam mümkün olmadı. Sadece yüzyıl başlarında
Balkanlar ve Kafkasları içine alan geniş bir coğrafyayı gezerek insan hikâyeleri biriktiren bir kişi
olduğunu biliyorum. Daha sonra cennetten bir mekân olan Rize bölgesinde karar kılıp yerleşmiş, orada
da bu kitabı derlemiştir. Ne yazık ki kendisi de bu kitabı bastırma ve yayınlatma fırsatı bulamamış. Tabii
o dönemler ikinci dünya savaşı zamanları, zaten memleket fakir. Bir de ucubelerin anlatıldığı bu mahsul
neden yayınlansın, öyle değil mi? Bizlerin bugün bu dar bakış açısıyla konuya yaklaşmamız mümkün
değil. Ama koşullar farklı olsa da zihniyetler farklılaşmamış. Yine kendime hakim olamayarak bu tatsız
konuya geliyorum ki ne yeri ne de zamanı olduğunu daha önce belirtmiştim. Uzun lafın kısası bu
hikâyeleri yayınlatmayı başaramamış Kalemkaş Fevzi Bey. Bunu nasıl bu kadar kesin söyleyebiliyorum,
çünkü anneanneme hediye edilmiş olan nüshanın ilk sayfasında yer alan ve anneanneme hitaben yazılmış
duygu dolu notta, el yazısıyla ve yeni harflerle kaleme alınmış olan bu kitabın, anneannem tarafından var
olan üç kopyasından birine sahip olduğunu belirtilmiş. Bu kitabı gün ışığına çıkarttıktan sonra diğer iki
nüshanın peşine düştüm. Diğer kopyaların peşinde yaşadıklarımın, yayınlatma çabamdan aşağı kalır
tarafı yok.
 Anneannem çeyiz sandığının en derininde sakladığı ve çocuklarına bile göstermediği, öldüğünde
de tek meraklı torun olarak girilmeyecek yerlere girerek çeşitli araştırmalar yaptığım için bana mahzar
olan bu kitabın birkaç bölümünü de olsa yayımlayan altZine çalışanlarına çok teşekkür ederim.



İp Cambazı Cabbar Hasan:

(İ.S.1870-İ.S.....) Cabbar Hasan, 1870’li yıllarda Eflak’ın Boğdan sınırında yer alan bir köyde dünyaya gelmiştir.
Balkan savaşları arifesinde, hem de o zamanki ilkel koşullarda doğum zamanını tam olarak kestirmek kolay
değil. Balkanlar çalkalanıyor. Eli kolu sağlam kimi bulsalar bir silah tutuşturup çetelere alıyorlar. Köylerde on
yaşından büyük erkek bulmak mümkün değil. Geriye sadece din adamları kalmış.
Cabbar Hasan’ın muhterem validesi oğlunu küçücük yaşta ölüme göndermek istememiş. Oğlanı kayıtlara
aldırmadığı gibi birkaç komşu kadın birleşip oğullarını bir müddet saklamışlar. İmam önce uyanmamış duruma.
Hamilelik dokuz ayda bitmemiş. On ay, on bir derken bir buçuk yıl sonra artık imam kapıya dayanıvermiş.
Hasan’ın validesi de o gün hemencecik nerdeyse bıyıkları çıkacak bir tosuncuk doğurmuş. Ne hikmetse köyde o
tarihten sonra oğlanlar pek büyümemişler. Suyundandır deyip bütün kadınlar uzaktaki çaydan su almaya
başlamış, yok yaramamış yine evlatlarına. Huyundan deyip namazlar kılınmış, büyüler bozulmaya çalışılmış,
üstlerindeki kara kısmeti savamamış köyün ahalisi. Çocukların yaşları iki senede bir atar olmuş. Meğer boyu kısa
kalsın diye çocuklara ağır yükleri taşıtır, sertleşip adam oldukları anlaşılmasın diye bıyıklarını, sakallarını
ağdayla alırlarmış. Velhasıl kelam, artık on beşini geçen ama daha dokuz yaşına varamayan Hasan’ı anasının
saklaması zorlaşmaya başlamış. Zabitler vatan haini diye çoluk çocuk dinlemeden etrafta ne bulsalar cephelere
sürüyorlarmış. O sıralarda artık nasıl olduysa, Romen diyarının çok uzak köşelerinden bir kumpanya
Hasanların köyüne de uğramış. Nasıl fakir, nasıl düşkünmüş gelenler belli değil. İşe yaramaz, sakat, çolak deyip
zabitler bunlara dokunmadıkları gibi, insanları eğlendirsinler diye serbestçe dolaşmalarına müsaade
ediyorlarmış.
Cabbar Hasan’ın muhterem validesi hanımefendi, son çare deyip kumpanya ayrılırken oğlunu arabalardan
birine gizlice yerleştirmiş. Ne kanlı gözyaşları akmış o gece, ne ağıtlar yakmış kadıncağız Hasan için ama canı
kıymetli oğlunun ömrü uzun olsun diye gözünü de kırpmadan göndermiş.
O köyde bir daha erkek çocuk doğmadığı rivayet edilirmiş. Sonradan sonradan kulağına bu rivayetler çalınan
Hasan geride bıraktığı ablalarını düşünüp bu rivayete pek güldüğünü anlattı.
Hasan kumpanyayla kaçtığı gecenin ertesi sabahı bir bakmış ucube gözükenlerin her biri sapasağlam taş gibi
adamlar. O da bıyıklarını sakallarını ağdayla almaya bir son verip kendini kör bir ip cambazı olarak yetiştirmiş.
İncecik iplerden kalın urganlara, metrelerce yükseklikten santim derinliklere kadar hiç görmeden üstünde
yürümediği yer kalmamış. Kumpanyaya katılması vesilesiyle Balkanları saran kanlı harplerden bucak bucak
kaçmayı başarmış.
 İp Cambazı Cabbar Hasan’ın anlattıklarından yola çıkarak bir hesap yaptığımda şimdilerde yetmişli yaşlarını
sürdüğünü tahmin ediyorum. Ama anlattıklarından yola çıkmak ne kadar doğru, validesine sormak lazım gelir.



Üç Memeli Fettan Rosa:

(İ.S. 1909 – İ.S. ..... ) Rosa Kestel 1909’da Selanik’te üç meme ucuyla dünyaya gelmiştir. Ailesi tarafından doğum
lekesi olarak kabul gören üçüncü meme ucu, Rosa büyüdükçe diğer memeleri gibi şişmeye başlamış. On dört
yaşına bastığında Rosa’nın diğer kadınlardan farklı olarak üç adet memeye sahip olduğu ailesi tarafından idrak
ve kabul edilmiş. Babası kızlarının bu kusuru civardan anlaşılmadan evvel Rosa’yı, gözleri görmeyen,  yaşı
yetmişe dayanmış emekli bir devlet memuru olan Muhittin Bey’le baş göz etmiş. Ama gelin görün ki Muhittin Bey
beklenenin aksine, Rosa’nın kusurunu zifaf gecesi anlamış. Bu duruma oldukça sinirlenen Muhittin Bey tam
bastonuyla Rosa’ya dersini vermek üzereyken, külâhlar değişmiş, Üç Memeli Fettan Rosa Muhittin Bey’i bir güzel
pataklamış. Muhittin Bey dayağın tesiri ve kırılan gururunun etkisiyle o gecenin sabahı vefat etmiş. Böylece üç
memesini doğuştan, fettan ismini de o akşamki davranışlarından alan Rosa yanına sadece Muhittin Bey’in dede
yadigârı köstekli saatini alarak köyden kaçmış. Bir daha kadere kurbanlık etmeyeceğine yemin edip Allah vergisi
yeteneğini sergileyebileceği yerler aramış. En sonunda şimdiki Artvin yöresinin kırsalına yerleşerek kendine bir
mekân açmıştır. O gün bugündür meraklılarına emsâlsiz vücudunu sergileyerek para kazanıp kendine sığınan
başı dertli kadınları evinde misafir ederek hayatın tadını çıkarmaktadır.



Musa, İsa, Cebrail Cüce Kardeşler:

(İ.S. 1850 - İ.S....) Van kalesi yakınlarında 1850 yılları civarında dünyaya gelmiş üçüz kardeşlerdir. En büyükleri
olan Musa; İsa ve Cebrail’den beşer dakika büyüktür. Bu sebeple Musa, kardeşlerinin tüm yükünü ömrü boyunca
omuzlarında taşımış. Gösterilerinin bir yerinde birbirlerinin üstüne zıplayarak çıkan üçüzlerin meydana
getirdiği dünyanın en kısa kulesinin de altında, en büyük olmasının neticesi olarak Musa yer alır. Gösterileri, en
hızlı taklaları atmaktan, en çevik hareketleri sergilemekten teşekkül eder. Hızlarına göz yetişemez. Küçüklüklerin-
den beri akrobasi zanaatına meraklı olan bu cüce üçüzler, vücutlarının doğal avantajı vesilesiyle kısa zamanda
ustalaşmış, civarlarında bilinir olmuşlardır. En meşhur ve kendileri tarafından icat edilen havada takla atarak
ilerleme figürü, ecnebiler tarafından geliştirilmiş ve gösteri dünyası literatürüne dahil edilmiştir. Aralarından İsa
evlidir ve cüce olmayan bir oğlu vardır. Oğlunun sürat konusunda babasına yetişemediği, kendi kendine
çalışırken hayıflandığı bizzat tarafımdan gözlemlenmiş ve bu kitap vesilesiyle kayda alınmıştır. İlk Sinop
yakınlarındaki küçük bir kasabada düğün eğlencesinde tanıdığım bu yetenekli şahısları, iki yıl sonra Tiflis’te bir
sünnet düğününde tekrar izleme şansına mahzar oldum. Kıvraklıklarından bir nebze kaybetmemiş olduklarını
sevinerek fark ettim.



Ateş Yiyici Raşit:

(İ.S.....- İ.S....) Raşit ne anasını ne de babasını tanırdı. Olsa olsa yirmi beşlerini sürmektedir. Ama yazılı bir delil
olmadığı için kayıtlara bu şekilde geçirilmesini uygun bulmaktayım. Raşit Bulgar memleketinde dolaşan bir
sirkte yaşamaktadır. İşe önce hayvan pislikleri temizlemekle başlamış, mamafih bir at tarafından tepilip on gün
süresince döşekten çıkamayınca müthiş bir hayvan korkusuna kapılmış. Bu vukuatın ardından sirk sahibinin de
desteği ile gösteri sonlarında halktan para toplayan çocukların kadrosuna geçiş yapmış. Burada uzun yıllar
tecrübe edinmiş, matematiği ezber etmiş. Bir dalgınlık sebebiyle hesabı şaşırıp patronundan temiz bir dayak
yiyince de ceza olarak, o zaman zanaatkarı vefat etmiş olan ateş yiyici kadrosuna geçirilmiş. Ustasız çırak, kendi
kendine uğraşarak dilini yakmadan ateşi ağzından içeri sokmayı başarmış. İlk önemli kişisel muvaffakiyetini
kulaklarından duman çıkararak gerçekleştirmiş. Kellesindeki bağlantıları çözdükten sonra işinin ehli olması
kolaylaşmış, kısa zamanda gösterileri çadırı en çok dolduran zanaatkar olmuş. Bu şöhretini sadece ağzından
püskürttüğü ateşe yormak doğru olmaz tabii. Arap usulü bağladığı poşusu, gözlerine çektiği kömür, gösteri
sırasında belden yukarısını açık bırakan kostümü, sirkin şehirlere indiği anda kulaktan kulağa dolaşan en büyük
havadisi olmuştur.



Hasan Parlak

Selim İleri'yle 3 Soru-3 Cevap

Hasan Parlak, Selim İleri'yle hayalî bir röportaj yaptı; 3 soru, 3 cevap...

Hasan: Başından beri, yazmak, sizin için nasıl bir gereksinimin karşılığı olarak yaşamınızda yer
tutmaktaydı? Bu edebi çabanızda her şey yolunda gitmiş miydi?

Selim İleri: Tabii ki, insan hayalleri ve ülküleriyle yaşıyor. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte,
hayattan beklenti ve idealleriniz daha da iddialı bir seyre kavuşuyor. Örnek vermem gerekirse, sinema
oyunculuğuna olan hevesim de yine o dönemlerin etkin duyguları olarak anılarımdaki yerini
korumaktadır. Ama sadece bir kalem ve sayfaları boş bir çizgili defterin sahibi olmak kadar yakınımda
olan yazmak, benim için çok daha kolay ulaşılabilir bir amaçtı. Tutku ve ümitle yazmaya başlamıştım.
Yazdıklarımı yayımlatmak en büyük arzularımın başında geliyordu. Ne yazık ki o zamanlar, bu yöndeki
uğraşılarım sonuç vermedi. İlgi görmedim. Ama yaşadığım bu hayal kırıklıkları beni yazmaktan
alıkoyamadı.

Hasan: Edebiyatın hayatınızdaki karşılığını, yazma eyleminin sizin için ne anlam ifade ettiğini
bizlerle paylaşır mısınız?

Selim İleri: Bu konuda, sık rastladığımız bazı sorular sorulmuş ve karşılığında fikirler
açıklanmıştır. Şöyle bir hatırlarsak: Yazmak eylemi, içini dökerek rahatlama amacına mı hizmet etmekte-
dir? Yazarın, kendi düşünce ve arzularını, pişmanlık ve korkularını, kahramanları aracılığıyla okura
aktarmak mıdır? Tabii ki yazarın elindeki kaleme, tuşlarına dokunduğu klavyelerine etki eden
hususlardan bu savları tümüyle soyutlayamayız. Ama bana göre bu anlattıklarım, tümüyle belirleyici
olma özelliğine sahip değildirler.

 Edebiyat, benim açımdan, her zaman hayata verilen bir yanıt olmuştur. Yaşantımdaki ümitsizlik
ve çaresiz kalışlarımın tesellisinde de, özlemlerimin, ülkü ve hayallere açılan arayışlarımın başlangıç
noktasında da, yazmak eyleminin kuşatıcılığına her zaman gereksinim duymuşumdur. Yazmak, karşılıklı
etkileşimi bütün etkinliğiyle yaşadığım çok özel anlarımı oluşturmuştur. Yazının da, kendine göre bir
hayatiyeti olduğuna içtenlikle inanırım. Masa başına geçmeden önceki durumumla, yazmaya başladığım
andaki durumum arasında çok fark vardır. O zaman zarfında, kâğıda aktarılan her sözcüğün kabul
göreceğini varsaymak, aldanmak demektir. Yazının hazırlanışı esnasında olayların akışını etkileyen
dayatmalara boyun eğmek zorunda kalışları çok yaşamışımdır. Tabii, iyi tarafları da olmuştur bu
etkileşimin. Ummadığım ufuklar açılmıştır önümde. Harfler ve sözcükler önceden tasarlamadığım güzel
tümcelere hayat vermişlerdir. Bir gizemli âlemin büyüsünü duyumsamak, o anların doyumsuz hazzını
yaşamak ömrümdeki en güzel anlarımı oluşturmuştur.

Hasan: Başarı kavramının düşüncelerinizde nasıl bir yansıma bulduğunu, hedefe varma
çabalarınızı hangi emellerinizin beslediğini anlatabilir misiniz?

Selim İleri: Elbette, insanlar varoluşlarını kanıtlamak gibi kadim bir amaçtan hiçbir zaman
kopamamışlardır. Bunu, bazı özel nitelik ve yeteneğe sahip olan insanlar sanat aracılığıyla
gerçekleştirmiş, kalıcı bir yapıt sahibi olmanın çilesine katlanmayı göze almışlardır. Evet, ben de
varlığımın fark edilmesi arzusuyla yola çıktım. Ama başarıyı, şöhret olma ve maddi olanaklara kısa yoldan
ulaşma amaçlarım için araç etmek birincil hedefim olmadı. Hayatın sahip olduğu ritmi, bir görünüp bir
yiten gizemi, insanların fark edemediği güzelliklerle iç içe yaşamanın ayrıcalığına sahip olduğumu
anladığımda, sanata ve başarıya olan bakışım değişti. İç dünyamın prizmalarında renklenip çoğalan bu
zengin tabloyu, olabildiğince hakkını vererek dışa yansıtmaya çalıştım.



Jale Şahin

Jale Şahin'in Oscar Wilde Söyleşisi:
            altZine Özel

Jale: Merhaba, nasılsınız? Biliyor musunuz buraya gelirken not aldığım onlarca soruyu sonradan
karşınızda aptal durumuna düşmeyeyim diye eleyip üçe indirdim.

Oscar Wilde: Teşekkür ederim, iyiyim. Heyecanınız aklınızı bulandırmış belli. Ancak, benim
karşımda titrek bir kedi yavrusu olmaktan çok kararlı bir dişi kedi olmanızı isterdim. Rica ederim rahat
olun. Sizi dinliyorum.

Jale: Sanırım hayranlık bir aşamadan sonra hayran olduğunuz insandan çekinmenize neden
oluyor. Onun karşısında özgüveniniz azalıyor. Heyecanım hayranlığımdan (gülümsüyorum, daha fazla
kendim hakkında konuşmaktan kaçınmak için konuya giriyorum.)
 İlk sorumla röportajımıza başlamak istiyorum. Öykülerinizi okurken en çok dikkatimi çeken şey,
kahramanlarınızın genellikle yalnız kişiler olmaları, yalnızlıktan acı çekmeleri ve sonunda çoğunlukla
ölmeleri. Neden hep yalnızlık, acı ve/veya ölüm?

Oscar Wilde: Olaydaki kişilerin devamlı sorgulayıcı olmasını severim. İnsan, yaşamı boyunca
üç şeyden korkar: Yalnız kalmaktan, acı çekmekten ve ölmekten. Bunlardan herhangi biriyle
karşılaştığında hayatını, yaptıklarını sorgulamaya başlarlar. Bu yüzden hikâyelerimde yalnızlık, acı ve
ölümden en az biri ana temada işlenir.

Jale: Anlıyorum. Buna paralel bir sorum daha olacak. Kahramanlarınız çoğunlukla genç denecek
yaştalar, yani yaşam tecrübeleri pek yok. Ancak, siz hep bu genç kahramanlara tecrübeli bir insanın
söyleyebileceği şeyleri söyletiyor, sezgilerin yaşanan tecrübelerden daha kuvvetli bir yol gösterici
olduğunu belirtiyorsunuz. Gençlik sizin için neyi ifade ediyor? Görünüşte genç, ruhu olgun insanlar
neden birçok kahramanınızın temel özelliği?

Oscar Wilde: Her şey zıddıyla var olur. Gece gündüzle, iyi kötüyle, güzel çirkinle, sevinç kederle,
hayat ölümle vardır. Bunlardan birinin varlığı diğerini anlamlı kılar. Hep biri diğerine baskındır. Doğru,
kahramanlarım genç, güzel görünen insanlar çünkü öncelikle sanatta estetik önemlidir. Aynı zamanda
genç olan şeyde bozulmamış bir saflık, masumiyet vardır. Sezgi, genç bir insanın, yani tecrübesi az bir
insanın güveneceği tek şeydir. O yüzden sezgileri kuvvetli genç insanlar hayatı kendilerince
anlamlandırmış, olgun kişilerdir. İnsan yaşamadan da bir olay hakkında doğru çözümlemeler yapabilir.
Benim amacım da genelde kahramanlarıma bunu yaptırmaktır. Hayatı avuçlarında tutarlar, ama onun
ellerinden her an kayıp gidebileceğini de bilirler. Aslında genç yaşlı insanlardır.

Jale Şahin: (Wilde’ın sözlerini bitirdiğini fark etmiyorum. Bu cümleler üstüne saatlerce
düşünebilir insan diye düşünürken sessizlik dalgınlığımdan uyandırıyor, devam ediyorum.)
Peki son olarak kadınlarla ilgili düşüncelerinizi sormak istiyorum. Okuyucularınız, eleştirmenler sizin
kadın düşmanı olduğunuzu söylüyorlar. Bu savı destekleyen, onlardan hoşlanmadığınızı gösteren birçok
sözünüz var. Ancak, örneğin Dorian Gray’in Portresi romanınızdaki Dorian Gray karakteri güzel, narin ve
çekici genç bir kadın gibi. Kadınsal öğeleri karakterinde barındıran bir kahraman yaratıp aynı zamanda
kadınları hor gördüğünüzü gösteren cümleler sarfetmeniz biraz ters değil mi?

Oscar Wilde: (Wilde bir kahkaha atıyor) Bu soruyu soracağınızı biliyordum. Bence kadınsılık
ayrı, kadın olmak ayrı şeylerdir. Kadınsallıkta dişilik vardır. Karşı konulmaz bir çekicilik ve insanın
başını döndüren doğurganlık, yaratıcılık vardır. Her kadın bunlara sahip değildir. Ancak, hepsi bunlara
sahip olduğunu zanneder ve sizi tavırlarıyla çileden çıkarırlar. Böyle olduğunu sanan ama öyle olmayan
kadınlar pratik düşünceden yoksundurlar, kendi dış güzelliklerine, görsel kadınlıklarına
odaklanmışlardır. Karakterlerimde en az bir kadınsal özellik vardır, bu doğru. Çünkü bu onları erkeklere
özgü yüzeysellikten kurtarır, kişiliklerine derinlik katar. Ama bir kadın gibi bu özelliklerine
yoğunlaşmazlar çünkü erkek olmalarından kaynaklanan doğal umursamazlık özelliği onları bundan



kurtarır ve kadınsı özelliklerinin bozulmasını engeller.
Gene de kadınları genel olarak sevip sevmediğimi soracak olursanız, hayır sevmiyorum. Çoğu kadın sahip
olduğu gizemi detaylara çok takılarak, bunlar üstünde çok konuşarak yok ediyorlar. Umarım siz öyle
değilsinizdir.

 Jale: (Kafamda Wilde’ın bu sözlerine katılıp katılmadığımı sorgularken) Öyle olmadığımı
düşünüyor ama öyle miyim bilmiyorum. Vakit ayırdığınız ve sorularımı yanıtladığınız için çok teşekkür
ederim.

 Oscar Wilde: (Wilde sözlerime bir tebessümle karşılık veriyor) Rica ederim, sizinle sohbet
etmek benim için bir keyifti.
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Yekta Kopan

Yayımlanmamış Bir Söyleşi

Yekta Kopan, hayalî bir karakterle hayalî bir söyleşi yapmış ve 2001 yılında Can Yayınları tarafından
basılan "Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri" adlı öykü kitabında yayımlamıştı.

 Kısa bir süre içinde ikinci kitabınızı yayınladınız. Dilerseniz konuşmamıza
kitabınızın adından başlayalım. Oldukça kışkırtıcı bir ad bence...
 Kimseyi kışkırtmak gibi bir niyetim yoktu bu adı koyarken. Aslında bu kitap da, ilk kitabım gibi
bana adıyla geldi. Ama bugün yeni kitabımdan çok, yazıyla olan ilişkimden söz etmek istiyorum. Bu güne
kadar yaptıklarımı ve bu günden sonra edebiyat hayatımda gerçekleşecek değişiklikleri anlatabilmem
için, öncelikle pamuk ipliğiyle bağlı olduğum yazının benden nasıl çıktığını anlatmam gerekiyor sanırım.

 Peki öyleyse, sizdeki yazı serüveninin nasıl başladığından konuşalım...
 Pek çok yazarda ya da sanatın diğer dallarıyla uğraşan kişilerde olduğu gibi çocuk yaşlarda
başladığını söyleyemem açıkçası. Çocukken daha çok sporla ilgileniyordum. Ama yaşıtlarımdan farklı bir
ilgiydi bu. Tahmin edebileceğiniz gibi o yıllarda da futbol ve daha varlıklı olan bir kaç ailenin çocuğunda
da basketbol tutkusu vardı. Futbol bu anlamda en kolay ulaşılabilir, en ucuz ve örnek alınabilecek çok
kahramanı olan bir spor dalıdır. Öyle ki, bir top bulamadığınızda paçavralardan, kağıtlardan, gazoz
kapaklarından hatta yoldaki taşlardan bile yararlanabilirsiniz. Ama tek başına o topun peşinden koşmak
tatmin etmeyeceği için, en azından bir arkadaşa gereksinim duyarsınız. Zamanla, o bir kişi de tatmin
etmez ve bir takım kurmak, hemen arkasından da bir rakip takım bulmak istersiniz. Benim durumum
futbol düşkünü çocuklardan farklıydı. Belki de bu kalabalıklaşma duygusunun verdiği rahatsızlık beni
bambaşka bir spora yöneltmişti: Koşu. Okuldan arta kalan zamanlarımda hep koşardım. Kimi gün
saatlerce koştuğum, mahallemizden kilometrelerce uzaklaştığım olurdu. Az dayak yemedim bu yüzden...
Bir süre sonra ailem, bu koşma olayının bir rahatsızlık olabileceğine inandı. Doktora götürdüler beni.
Doktor da galiba enerji fazlası var bu çocukta, demiş. Bunun üstüne fazla enerji vereceğine inandıkları
yiyecekleri yedirmemek gibi bir çözüm buldular. Sanırım ortaokulun son yılıydı bu olay olduğunda. Bir yıl
kadar daha dayandım ama koşmak giderek yorucu bir iş olmaya başladı. Bütün gün bitkin bir şekilde
dolaşıyordum. İşin kötüsü uykularım da düzensizleşmişti. Lise yıllarında yorgunluk içinde erkenden
yatağına girdiği halde geç saatlere kadar uyuyamayan, sabahları da uyanamayan bir çocuk olmuştum. Bu
geç uyuma durumu, koşmayı bıraktığım halde beni yıllarca bırakmadı. Böylece lisenin ikinci
sınıfındayken, tıpkı koşmak gibi yalnız başına yapabileceğim yeni bir şeyi keşfettim: okumak... Öyle bir
okuma tutkusu başladı ki, zaten kötü olan derslerimi iyice boşlar oldum. Liseyi beş senede bitirebildim bu
yüzden. Okuldan gelir gelmez okumaya başlıyordum ve günde bir kitap bitiremezsem rahat edemiyor-
dum. Ailem bu durumun da bir hastalık olduğuna inanıyordu ama bu sefer yapacak bir şeyleri yoktu.
Çünkü bir çok ailenin çocuklarına bir türlü sevdiremediği şeyi ben kendiliğimden deli gibi sever
olmuştum. Bu sefer doktordan aldıkları tek şey bir gözlük reçetesi oldu.

Çok şaşırtıcı bir hikâye. Bir yandan da öykülerinizdeki yalnızlık izleğinin altını çizen
bir olay var anlattıklarınızda. Galiba bu hararetli okuma tutkusu, kaçınılmaz bir son
olarak sizi yazma sürecine taşıdı...
 Tam olarak öyle denemez. Aslında okuma tutkumla başlayan bir yazma sürecim var tabii. Ama
buna daha çok öykünme, hatta neredeyse taklit etme süreci diyebiliriz. Önceleri sadece okuyordum. Daha
sonra okuduğum kitaplarda kimi yerlerin altını çizmeye, sayfa kenarlarına notlar almaya başladım.
Giderek yazacağım şeyler artınca işin içine defterler girdi. Her türün bir defteri vardı. Roman defteri,
öykü defteri, şiir defteri, felsefe defteri gibi... Hangi türde kitap okuyorsam, ilgili defteri yanıma alır ve
notlar tutardım. Kimi zaman öyle bir cümleyle ya da öyle bir anlatımla karşılaşırdım ki, kendimi tutamaz,
defterime uzunca bir bölüm yazardım. Ama bunu, yazarlığa giden bir süreç olarak değerlendirmek çok da
doğru olmayacaktır kanımca. Buna daha çok, iyi bir okur olmanın gereği diyebiliriz. Bu okuma tutkusu
üniversite eğitimimde çok faydalı oldu. Öğretim yılı başlar başlamaz bütün ders kitaplarımı bitiriyor,
ilerleyen günlerde de referans gösterilen diğer kitapları okuyordum. Okulda adım “kitap süngeri”ne
çıkmıştı.



 Yani üniversite yıllarında hâlâ ‘yazı’ ile tanışmamış mıydınız?
 Doğru anladıysam kastettiğiniz anlamda bir tanışıklık yaşanmamıştı. Ama bu okuma tutkum ya
da başka bir deyişle okuma hastalığım sayesinde bir çok yazarla dost oldum. Özellikle okul çevresinde
yazıyla ilgilenen bir çok arkadaşım vardı. Zamanla okulun edebiyat derneğinin toplantılarına davet
etmeye başladılar. Hatta bir-iki kere, konuşmacı olarak panellere katıldım.

Bir okurun panelist olarak çağrılması pek de rastlanır bir durum değil. Neler
konuşuyordunuz o panellerde?
 Haklısınız; okur edebiyatçının gözünde bir çeşit son kullanıcıdır. Yeteneğini, aklını, yaratıcılığını
gösterdiği ve karşılığında da kendisine duyulan hayranlığı hissettiği bir ‘bilinmez kişi’. Açıkçası çok
okumuş olmam kendimi diğer okurlardan farklı görmeme neden olmuyordu. Ama panelleri düzenleyen
arkadaşlar için, hiç bir eser vermemiş, bu konuda akademik altyapısı olmayan, kısacası sıradan bir
okurun bu kadar çok kitap hakkında konuşuyor olabilmesi şaşırtıcı bir durumdu. Kimbilir, belki de beni
bir hilkat garibesi olarak görüyorlardı. Haksız da değillerdi sanırım. Üniversitenin son yılına
geldiğimizde, abartmış olmayayım ama, en az üç bin kitap okumuştum.

 Gerçekten de olağanüstü bir rakam. Peki bu okumalar, bir çeşit hızlı okuma ya da
göz atma mıydı yoksa gerçekten özümseyerek mi okuyordunuz?
 Şöyle örnek vereyim: Bir koşuya çıktığınızda önceleri kendinizi dinlersiniz. Yorulmamak için
bacaklarımı belli bir açıyla savurayım, burnumdan nefes alıp ağzımdan vereyim, tempomu ayarlayayım
gibi şeyler düşünürsünüz. Ama kısa süre sonra bütün bu ayarlamaların kendiliğinden oturduğunu
görürsünüz. Artık koşu sırasında tek düşündüğünüz hedefinize ulaşıp ulaşamayacağınız, hatta daha
ötelerde bir hedefin zamanının gelip gelmediğidir. Okurken de durum farklı değildi benim için. Önceleri
aman şu sözü aklımda tutayım, aman bu bölümdeki imgelerin dizilişindeki alt anlamı yakalayayım
derdim. Ama zamanla bütün bunları geride bıraktım ve okuduğum her şeyin içime işlediğini fark etmeye
başladım. İşte panellerde de bunlardan konuşuyordum. Diyelim ki konumuz ‘Türk Edebiyatında Yol’.
Diğer konuşmacılar yol kavramının sosyolojik boyutlarını, farklı edebiyat akımlarında ne amaçla ve nasıl
kullanıldığını anlatırken, ben çıkıp okuduğum kitaplardan söz ediyordum. Bunun için beynimdeki ‘yol’
düğmesine basmam yetiyordu.

 Bir bilgisayarda dosya bulmak gibi bir durum... İlk kitabınızda sıklıkla söz ettiğiniz
‘iyi okur’ olma durumu da yaşadığınız bu deneyimlerle açıklanıyor. Peki tür gözetmeksi-
zin, ne bulsanız okuyor muydunuz?
 O kadar da değil. Elimden geldiğince seçici davranıyordum. Tabii bir de arkadaşlarımın
kütüphanelerinin içerikleri doğrultusunda demeliyim. Çünkü tek başıma bu kadar okumanın altından
ekonomik olarak kalkamazdım. Örneğin bu noktada değerli çevirmen Hikmet Selimağaoğlu’nun adını
anmalıyım. O dönemde üniversitenin edebiyat derneği başkanıydı. Hangi kitabı istesem, bulmak için
elinden geleni yapardı.

Peki dilerseniz bütün bu okuma birikiminin ne zaman ve nasıl yazma eylemine
döndüğünden söz edelim biraz da... Ne zaman yazmaya başladınız?
 Bu soruya hep aynı yanıtı veriyorum: İlk öykümün yayınlandığı günlerde yazmaya başladım. Bu
güne kadar bu sözümü, öykülerimin yayınından önceki yazarlık dönemim hakkında konuşmak
istemediğim şeklinde yorumladılar. Belki bu söyleşide anlatacaklarımdan sonra, ne demek istediğim net
bir şekilde anlaşılır. Yazarlıkla tanışmamın bu güne kadar bir kaç kişinin bildiği gerçek öyküsü aslında
bambaşkadır. Artık açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Bunda biraz da bu kitaptan sonra yazıya ara
vermek zorunda kalma korkusu yatıyor sanırım. Belki de ileride edebiyat tarihçileri tarafından kısa
sürmüş bir yazarlık macerasının gizemli yazarı olarak anılacağım. Bu durumda yazarlığımın şaşırtıcı
öyküsünden herkesin haberdar olması gerekiyor. Aslında şu ana kadar koşmaya ve okumaya olan ilgim-
den bu kadar uzun söz etmemin nedeni de, 11 Haziran 1999’da başıma gelen ilginç olayı daha anlaşılır
kılmaktı belki.

Ne oldu 11 Haziran 1999 günü?
 O sabah uyandığımda çalışma masamın üstünde bir öykü buldum. Tahmin edersiniz ki bir an
neye uğradığımı şaşırdım. Kendi el yazımı tanımakta bile güçlük çektim. ‘Dördüncü Kare’ adında, bir
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satranç oyuncusunun, zorlandığı bir hamle sırasındaki düşüncelerini anlatan iki sayfalık bir öyküydü bu.
Ama tabii ki konusu ya da yapısı değildi o anda düşündüğüm. Bu öykü nasıl olmuştu da yazılmıştı? Çeşitli
olasılıklar vardı tabii. Oyunbaz bir arkadaşım el yazımı taklit ederek bir öykü yazmış ve beni şaşırtmak
istemiş olabilirdi. Ama beşinci katta ve kapısı kilitli bir eve, sırf böyle bir oyun için girecek çılgınlıkta bir
arkadaşım yoktu. Ayrıca bir kaç gündür evime uğrayan olmamıştı ve ev anahtarım kimsede yoktu. Yani
bir başkası tarafından yazılmış olabileceği çözümü kesinlikle devre dışı kalıyordu. Bir gece öncesinde
içmiş olsam, sarhoş kafayla böyle bir şey yazdığımı düşünebilirdim ama oldum olası alkolle aram iyi
olmamıştır. Kendimde olmama engel olacak ateşli bir hastalığım da yoktu o günlerde. Gece,
yanılmıyorsam, bir Tournier çevirisi okumuş, sonra da erkenden yatmıştım. Gün boyunca bu gizemli
olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini düşünüp durdum ama işin içinden çıkamadım. Metafizik bir
çözüm, bu konulara pek inanmadığımdan, cazip gelmiyordu. Yine de o gece yatmadan, kapıları iyice
kilitlemeyi, pencerelerin kapalı olup olmadığını kontrol etmeyi ihmal etmedim. Böylesi garip bir durum,
insanda her şeyden önce korku yaratıyor.

Açıkçası ne diyeceğimi ya da ne soracağımı bilemiyorum. Bu arada büyük bir içten-
likle ve kendi ettiğim nedeniyle sormak istiyorum: Kayıt aletini kapatmamı ister misiniz?
Anlattıklarınızı söyleşi dışı tutabilirim. Çünkü gerçekten de bir çok kişiye garip hatta...
 Hatta delice gelecek bir durum değil mi? Bu durumda bundan sonrasını öğrenince nasıl bir yorum
yapacağınızı merak ediyorum doğrusu... Hayır, bu söylediklerimi kaydetmenizde ve yayınlamanızda bir
sakınca yok. Anlattıklarım bitince neden bunları herkesin öğrenmesini istediğimi anlayacaksınız. Yine de
teşekkür ederim, herkesten beklenmeyecek kadar kibar bir teklifti.

Tedirginliğimin nedenini anlamışsınızdır. ‘Dördüncü Kare’ bildiğim kadarıyla bir
edebiyat dergisinde yayınlanan oldukça ses getirmiş, açıkçası benim de severek
okuduğum bir öykünüzdü ve şimdi siz, o öykünüzün... Garip bir durum...
 Ertesi ay başka bir edebiyat dergisinde yayınlanan ‘Mızrak’ öyküsünü de anımsarsınız belki. O
öykü de ertesi sabah, aynı şekilde çalışma masamın üstünde duruyordu. Hem bu kez el yazım bir gece
öncesine göre daha okunaklıydı. İçimi bir korku kaplamıştı. O gece uyumamaya karar verdim. Ama
içtiğim bardak bardak kahve de kâr etmedi, sabaha karşı içim geçmiş. Uyandığımda çalışma masamın
üstünde bir öykü yoktu ama çeşitli notlar almış olduğumu gördüm. İnsan böyle bir durumda ne
yapacağını bilemiyor. Açıkçası ben delirmeye başladığımı düşünüyordum. Uykumda bir şeyler oluyordu
ve ne olduğunu anlamam olanaksızdı. Bu gizemi tek başına çözemeyeceğim belliydi. Başıma gelenleri
yakın bir arkadaşıma anlattım, öyküleri okudum ve yardımını istedim. Öylesine garip bir durumdu ki ne
yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Sonunda, akşam bende kalmaya ve nöbet tutup, gözlem yapmaya
karar verdi. Böylece ben uyurken yaşanan gizemi çözebilecektik. Ne yazık ki girişimimiz başarısızlıkla
sonuçlandı. Sabah kalktığımda arkadaşımı derin bir uykunun içinde buldum. Sabaha kadar direnmiş
ama sonunda uykuya yenik düşmüş. Böylece o sabah çalışma masamda bulduğum bir paragraflık yazının
da sırrını çözememiş olduk. Üstüne üstlük fena halde kavga ettik. Ben onu sorumsuzlukla suçladım, o
beni delilikle.

Açıkçası böyle bir durumda ben de nasıl tepki vereceğimi bilemezdim. Şu anda bile
o kadar şaşkınım ki... Sonra ne oldu peki?
 O geceden sonraki bir kaç hafta herhangi bir şey olmadı, ben de biraz rahatladım. O öykülerin de
uyku sersemliğiyle yazılmış karalamalar olduğunu düşünerek çalışma masamın bir kenarına atıverdim.
Okumaya ve eskisi gibi yaşamaya devam ettim. Ta ki bir sabah masamın üstünde her iki öykünün de
düzeltilmiş hallerini bulana kadar. Bu sefer nasıl yazıldıklarını bir kenara bırakıp, öykülerin üstünde
yoğunlaşmayı denedim. Bir okur gözüyle ikisinin de eli yüzü düzgün metinler olduğunu düşünüyordum.
Öyküleri alıp, katıldığım paneller sırasında samimi olduğumuz editör dostum Aslı Kıraçlı’ya gittim.
Yıllardır bir okur olarak tanıdığı kişinin, yazılarıyla çıkagelmesini büyük bir heyecanla karşıladı ve
yayınlanmaları için dergilere yollamam gerektiğini söyledi. Başlangıçta bu konuda isteksiz hatta ürkek
davrandım. Ne de olsa hâlâ bu öykülerin nasıl yazıldığını bilemiyordum. Yine de Aslı Kıraçlı’nın
beğenisini bir yazar olarak kazanmış olmak çok hoşuma gitmişti.

 Peki bu gizem çözüldü mü? Bu nasıl gerçekleştiği belli olmayan yazma sürecinden,
gerçek yazarlığa nasıl geçtiniz?
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 Gerçek yazarlık; ilginç bir yaklaşım... Sizin deyiminizle gerçek yazarlık, yazma sürecinin
belirliliğine dayanıyorsa, ben hiç bir zaman gerçek bir yazar olamadım. Aslı’yla yaptığımız görüşmeden
sonra, zaman zaman çalışma masamın üstünde, yine nasıl yazıldığı belli olmayan öyküler buldum. Bu
gizemi çözmek için denemediğim yol kalmadı. Bir gece yine uyumamak için sabaha kadar oturmaya karar
verdim. Uykum geldikçe soğuk suyun altına giriyor ve ayılmaya çalışıyordum. Bu girişimim bana sadece
ağır bir soğuk algınlığı kazandırdı, günlerce ateşler içinde yattım ve her sabah çalışma masamda yeni bir
öykü buldum. Sonra gece neler yaptığımı kaydetmeye karar verdim ve yakın bir arkadaşımdan bir video
kamera ödünç aldım. Kamerayı çalışma masamı görecek şekilde ayarladım ve gece yatmadan çalıştırdım.
Sabah büyük bir heyecan içinde çalışma odama koştuğumda hayal kırıklığına uğradım, masanın üstü
boştu. Ama vazgeçmedim. Sır çözülene kadar bu kayıt işlemine devam etmeye kararlıydım. Her gece
kamerayı çalıştırıp öyle yatıyordum. Sonunda bir sabah kalktığımda yeni bir öykü yazmış olduğumu
gördüm. Ancak kasette herhangi bir kayıt yoktu çünkü öyküyü çalışma odamda değil, salonda, telefon
numaralarını kaydettiğim defterin arka sayfalarına yazmıştım.

Artık edebi bir olay olmaktan çıktı durum. Bir polisiye öykü dinliyor gibiyim ve
inanın şu anda, beni de oyuncularından biri yaptığınız yeni bir kurgunun içinde olduğumu
düşünüyorum. Bir yandan sizin öykü karakterlerinizden biri olmak hoşuma gidiyor ama
bir yandan da bundan rahatsızlık duyuyorum çünkü anlattıklarınız o kadar akıl almaz ki,
edilgen bir karakter olmaktan öteye gidemiyorum. Bu, gerçekten de bu güne kadar
yaptığım en keyifli ve ilginç söyleşi oluyor ama oyuna ne zaman son vereceğinizi de merak
etmiyor değilim...
 Ne yazık ki kurguladığım bir oyunda değiliz. Olmasını çok isterdim ancak bu, beynimin isteğim
dışında başta ben olmak üzere bütün okurlara oynadığı bir oyun. Bütün bunları garip, inanılmaz hatta
deli saçması olaylar olarak görmeniz beni şaşırtmıyor. Açıkçası bana böyle bir şey anlatılsa, genç bir yazar
adayının ilginçlik çabası, adını farklı bir şekilde duyurma kaygısı olarak görürdüm. Tabii bir yandan da
bütün bunları neden şimdi, neden ikinci kitaptan sonra ve neden size anlattığımı da düşünüyorsunuzdur.
Şimdi anlatmamın nedenini birazdan açıklamaya çalışacağım. Sizinle paylaşmamın nedeniyse gayet
basit. Son bir aydır yaşadıklarımdan sonra benimle ilk söyleşiyi siz yapıyorsunuz. Ama dilerseniz önce
gizemli olayımıza dönelim...

Nasıl isterseniz... Zaten bu söyleşi artık kontrolümde değil. Anlattıklarınızı dinle-
mekten ve inanmaya çalışmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Böyle şüpheci
davrandığım için özür dilerim ama hak verin ki...
 Anlıyorum, anlıyorum. Ve inanın şüpheciliğiniz beni hiç rahatsız etmiyor. Karşımda içten ve
doğru bir tepki görmek beni rahatlatıyor bile diyebilirim. Neyse, bu garip süreç, beni edebiyat tarihinde
benzer olayların olup olmadığı konusunda yeni okumalara yöneltti. Bütün bir odayı kağıtlarla kaplayıp
yazanlardan, çırılçıplak soyunup bir banyo küvetine oturarak yazanlara, günün sadece belli saatlerinde,
değişmeyen bir mekanda yazabilenlerden, yattığı yerden, gözleri kapalı bir şekilde dikte ettirerek yazan-
lara türlü yazar tipleriyle doluydu edebiyat tarihi. Kimileri körkütük sarhoş olmadan, kimileri de yoğun
miktarda uyuşturucuyla kendinden geçmeden yazamıyordu. Ama benim yaşadığım gibi bir deneyime
rastlamak mümkün değildi. Bir çok şiirini yarı uyku halinde yazdığı bilinen, hatta bu yönüyle kimi
eleştirmenler tarafından düş görücü olarak anılan William Blake’te bile tümüyle bilinç dışı bir yazma
süreci yoktu. Açıkçası kitap okumaktan korkar olmuştum. Okuduklarımın bir şekilde beynimden taşıp
kağıtlara döküldüğünü düşünüyordum. Delirmenin eşiğindeydim. Hatta bir ara uykusuz kalmayı
başaramayacağıma göre tersini yapayım dedim ve uyku ilacı kullanmaya başladım. Böylece ağır bir uyku
uyuyacağıma ve yatağımdan kalkamayacağıma inanıyordum. Sonuç değişmedi. Uykumun
ağırlaşmasının yarattığı tek değişiklik, çalışma masamda daha uzun öyküler bulmak oldu. Bu arada Aslı
Kıraçlı yazdıklarımı okuyor hatta gerçekten de değer verdiğim bazı eleştirmenlerimizle, yazarlarımızla
paylaşıyordu. Ve hepsi de daha iyiye ulaşabilmem için yapmam gerekenleri söylüyor, fikirler veriyor,
uyarılarda bulunuyor ama genel olarak öykülerimden büyük bir coşkuyla söz ediyorlardı. Bu satırlar, bu
sözler bana ait değil, diyemiyordum. O değerli insanların iyi niyetli yaklaşımlarını kullanıyor gibiydim.
Daha iyi bir edebiyat için yapmam gerekenleri söylüyorlardı kimi zaman ama ben nasıl yazdığımı bilmi-
yordum ki. Hatta neden böyle bir üslupta yazdığımdan bile habersizdim. Zaten beni delirten de bu
durumu kimseyle paylaşamıyor olmamdı. Edebiyat dünyasının Doktor Jekyll ve Bay Hyde’ı olarak
anılmak istemiyordum. Ama işin tuhaflığına bakın ki, bütün bunlar öğrenildikten sonra sanırım kendi
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yaptığım bu benzetmeyle anılacağım artık.

Sonra... Sonra ne oldu? Son bir ay demiştiniz... Son bir ayda ne oldu?
 Son bir aya gelmeden yaşananları anlatayım önce. Geçen yıl, çevremdeki dostların yoğun ilgisi ve
ne yalan söyleyeyim, biraz da o büyüye kapılmış olmamın sonucunda ilk kitabım yayınlandı. Bir ilk kitap
için beklediğimden çok daha hoş eleştiriler aldım, okurların ilgisi ise inanılmaz bir keyif veriyordu. Bu
arada belli aralıklarla çalışma masamın üstünde öyküler bulmaya devam ediyordum. O dönemde
okuduklarımın, nasıl oluştuğunu bilmediğim üslubumu etkileyeceğini düşünüyor ve çeşitli deneyler
yapıyordum. Sadece severek okuduğum yazarların kitaplarıyla haşır neşir oluyor, böylece yazdıklarımın
onların eserlerine benzeyeceğine inanıyordum. Söyleşiler, imza günleri, okurlarla buluşmalar ve paneller
arasında koşturan bir yazarla, nasıl ve neden yazdığını araştıran bir dedektif arasında sıkışıp kalmıştı
ruhum. Sonuçta dayanamayıp psikolojik destek almaya karar verdim. Gittiğim doktor önceleri durumu
anlamakta ve yorumlamakta güçlük çekti. Bir hafta kadar klinikte yattım. Böylece gözlem altında olabi-
lecektim. Tahmin edersiniz ki bu bir hafta boyunca geceleri sadece uyudum. Doktorla her sabah uzun
süren seanslar yapıyorduk. Rüyalarımdan söz etmemi istiyordu. Anlattığım rüyalarla, yazdığım metinler
arasında benzerlikler bulmaya çalışıyor, anlatış tarzımla yazma üslubumu karşılaştırıyordu.
Okuduklarımdan rüyanın, ruhsal yaşamın uykuda etkinliğini sürdürmesi olduğunu biliyordum. Freud’un
rüyalar üstüne yaptığı çalışmaları okumuştum. Ama benim durumum tamamen farklıydı. Bir kere her
şeyden önce gördüğüm rüyalarla metinlerimin arasında bir dil birliği yoktu. Zaten tedavinin rüya
üstünden başarılı bir sonuca ulaşmasını da bu engelliyordu. Ayrıca doktoruma anlattığım rüyalarda, bu
konuda kitaplar okumuş biri olarak, tarafsız davranamıyordum da. Yani, bilirsiniz anlatılan ile görülen
arasında her zaman anlatanın yararına bir yorumlama farklılığı bulunur. Sonuçta rüyalarda da böyle
oluyordu ve ben elimden geldiğince durumuma çözüm olabilecek yorumlamalarda bulunarak
anlatıyordum rüyalarımı.

 Anlattıklarınız bana ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki Hayri İrdal’ın sözlerini
anımsattı. Psikanaliz seansları boyunca oradaki doktora...
 Doktor Ramiz. Evet, haklısınız. Hastane günlerim Tanpınar’ın kaleminden çıkmış gibi geçiyordu.
Ama zamanla kendimi doktora iyice bırakmam gerektiğini anladım. Zaten başka çarem de yoktu. Bir
yandan fiziksel kontroller de yapılıyordu ve ufak bir sindirim sorununu saymazsak kaya gibi sağlamdım.
Birinci haftadan sonra doktor, hastanede yatmama gerek olmadığını, tedaviye günlük seanslarla devam
edebileceğimizi söyledi. Eve döndüğüm gece, artık herhalde ne diyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur,
oldukça uzun bir öykü yazdım. Bu arada size garip gelecek ama hâlâ ‘yazdım’ mı demeliyim ‘yazmışım’ mı
bilemiyorum... Doktorla görüşmeye ve belli aralıklarla yazmaya devam ediyordum. Bu arada doktor bey
de sıkı okurlarımdan biri olmuştu ve karşılaştığı en garip olay olduğunu söylediği bu durumdan keyif
almaya başlamıştı. Hatta bazen başka psikolog dostlarını da seansa çağırıyor ve beni beraberce soru
yağmuruna tutuyorlardı. Anlattığım rüyalar genelde dağınık, kesik kesik ve belirsiz görüntülerle dolu
rüyalardı. Derken bir gün, rüyalarımdan biri sayesinde bu garip duruma, doktorumun tabiriyle ‘suçüstü’
yaptık. O güne kadar, hatta şimdiye kadar gördüğüm en kısa ama en net rüyaydı bu. Oldukça büyük bir
yatakta yatıyorum. Bembeyaz ve pürüzsüz bir çarşafın üstündeyim. Yatağın sol tarafındayım. Sonra
aniden küçülmeye başlıyorum. Koskoca yatağın üstünde küçücük kalıyorum ve ani bir kararla, soldan
sağa doğru koşmaya başlıyorum. Tıpkı çocukluğumdaki gibi sonsuz bir neşe var içimde. Bu koşunun beni
hiç yormayacağını biliyorum. Yatağın en sağına ulaştığımda kendimi aniden yine en solda, bir anlamda
başlangıç noktasında buluyorum ve bir an bile düşünmeden tekrar koşuyorum. O kadar mutluyum ki, bu
sona geldikçe başa dönmelerin ne kadar süreceğini, nedenini düşünmüyorum. İşte bu kadar kısa bir
rüyaydı gördüğüm. Doktorumun, bu rüya üstüne gerçekleştirdiği okuma basit ve açıktı. Beynim kalemin
beyaz kağıtta, daktilo tuşlarının silindirde ya da bilgisayardaki harflerin ekranın üzerinde soldan sağa
koşuşturması gibi koşturuyor ve belirli olsun olmasın, kendini mutlu hissedeceğini bildiği hedefe
varmaya çalışıyordu. Her satırın sonuna, yani en sağdaki noktasına geldiğimiz anda yaptığımız gibi,
beynim de tekrar başlangıç noktasına dönmekten ve koşmaya devam etmekten büyük bir keyif alıyordu.
Doktor, daha da ileri giderek durumuma bir isim bile vermişti sonunda. İçe atılmış duygularımın en rahat
yeryüzüne çıktıkları gece saatlerinde, benliğimin bütün engellemelerini hiçe sayarak, doyurulmamış
dürtülerimi doyuran bir gece yazarıydım ben. Doktorumun koyduğu isimle bir ‘Uyuryazar’.

 Bu inanılmaz bir olay... Şey gibi...

93



 Uyurgezerlik gibi diyeceksiniz değil mi? Doğru bir benzetme. Tabii bu durumda yeni bir soruyla
karşı karşıya kalmıştık. Böyle bir durumun tedavi edilmesini istiyor muydum? Siz olsaydınız ne
yapardınız?

Bilmiyorum... Bilemiyorum... Bunun Tanrı vergisi bir yetenek olduğunu düşünür
ve o öykülerden, yazmanın keyfinden vazgeçemezdim herhalde. Ama bir yandan da neyi,
nasıl yazacağımı asla bilemeyecek olmanın bunalımını taşıyamayabilirdim... İkinci
kitabınız yayınlandığına göre siz böyle bir tedaviyi reddettiniz herhalde...
 Buna doktorumla beraber karar verdik. Fiziksel sağlığım için tehlike yaratmayan bu durum, aksi
bir uygulamaya gittiğimizde psikolojik sorunlara neden olabilirdi. Bu durumda bir uyuryazar olmakta
sakınca görmedim. Tabii ki doktorum, adımı gizli tutmak kaydıyla, durumumu bir çok meslektaşıyla
tartışmış, farklı çözümler de aramış. Hatta bu konu uluslararası bir konferansa bile taşındı. Bense, en
azından durumun bir şekilde de olsa açıklanmış olmasının rahatlığı içinde yazmaya devam ettim.
Yazmaya derken, neyi kastettiğimi anlıyorsunuz artık. Tek yaptığım her gece çalışma masamın üzerine
yeterli miktarda kağıt bırakmaktı.

Ve o geceler size ikinci kitabınızı getirdi. Son bir ayda olanlar demiştiniz... Peki
neler oldu da bütün bunları açıklamaya karar verdiniz?
 Son bir aydan önce şunu söylemeliyim. Konuşmamızın başında, her şeyi anlatarak içimdeki
yalancılık duygusundan kurtulmayı düşünmüştüm. Ama anlattıkça bir şey fark ettim. Bu söyleşiyi
yayınladığınızda, herkes az önce sizin de dediğiniz gibi yeni bir kurgunun ve öykülerimde sıkça rastlanan
bir oyunun peşinde olduğumu düşünecek. Günümüz edebiyatında sıkça başvurulan, belki bu nedenle
gerçekliğini yitirip, neredeyse sorumsuzca davranan oyunbaz bir tavır. Bakın, bir okur olarak düşünün;
saygın bir edebiyat dergisini alıyorsunuz ve içinde genç yazarlardan biriyle yeni kitabı üstüne yapılmış bir
söyleşi olduğunu görüyorsunuz. Yazının başlığı ‘Bir Uyuryazarın İtirafları’ gibi bir şey. Bu arada haddim
değil ama böyle bir başlık koymamanızı tavsiye ederim, oyun çağrışımını güçlendirecektir. Bir çok
örneğine rastladığınız o ‘numaralardan’ biri olduğunu düşünür ve gülüp geçersiniz herhalde değil mi?
Konuştukça anladım ki, bütün bunları günah çıkartma duygusundan çok çaresizlikten anlatıyorum.

Çaresizlik mi? Kendinizi neden çaresiz hissediyorsunuz?
 Son bir ayda yaşadığım sorun yüzünden. Artık o öyküleri yazamayacak olmanın getirdiği üzüntü
yüzünden... Doktorum, bu durumumun adının ‘insomnia’ olduğunu söylediğinde, demek her koşunun
bir sonu varmış, dedim. İşte benim ilkokul yıllarımda başlayan koşum da buraya kadarmış. Son bir aydır
uyuyamıyorum.

Nasıl yani? Uyuyamadığınıza göre...
 Evet, doğru tahmin ettiniz. Uyuyamayan bir uyuryazar ne üretebilir ki? Konuşmamızın başında,
yazıya bir süre ara vermek zorunda olduğumu söylemiştim. Aslında bu arayı ben vermedim, her zaman
bedenimden farklı bir hedefe koşan beynim verdi. Bir gün tekrar uyumaya başlayabilir miyim, uyuyabi-
lecek olsam bile tekrar gece yazmalarım başlar mı bilemiyorum? Uyanıkken yazmayı da denedim. Bütün
o satırlar benden çıktığına göre, bunu uyanıkken de başarabilirim, dedim kendi kendime. Olmadı. Gözü
açık yazarın yazdıkları, uyuryazarın sözlerinin gölgesinde kaldı hep. İşte, öyküm bu kadar.

İnanılır gibi değil. Az önce bir okur gözüyle değerlendirmemi söylemiştiniz ya,
böyle yapmamı istemekte haklıydınız. Ben de bundan sonra bir okur olarak, sizden yeni
yazılar gelmesini bekleyeceğim. İnanıyorum ki bir gün yine öykülerinizle karşılaşacağım
ve o zaman, ya işte bu güne kadar en oyunlu ve şaşırtıcı söyleşiyi yaptığım yazarın yeni bir
öyküsü diyeceğim, ya da tekrar uyumaya başladığınızı düşüneceğim.
 Kendini korumayı unutmayan, akıllı bir yaklaşım. Bu yorumlardan hangisini yaparsanız yapın,
bilin ki buna en çok ben sevineceğim. Çünkü o gün tekrar öykülerime kavuşmuş olacağım. Oyunlardan
zevk alan bir kalem ya da bir uyuryazar, ne fark eder... Şu anda tek bildiğim, artık yazamayacağım. Kim-
bilir belki bir gün tekrar koşmaya başlarım. Ufuk çizgisinin hep aynı uzaklıkta olmasından korkmadan,
attığım adımların hesabını yapmadan, nefesim yeter mi korkusu taşımadan koşarım. Bu uykusuz gecel-
erde tek yaptığım durmadan okumak ve o koşunun hayalini kurmak. Artık susmanın ve doludizgin giden
beynime yetişemeyen bedenimin kalemle vedalaşmasının zamanı. Kimbilir belki bir gün, yeniden...
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Zeynep Altıntepe

Aslı Erdoğan’la 3 Soru-3 Cevap

Zeynep Altıntepe, en sevdiği yazar Aslı Erdoğan'la yaptığı hayalî röportajı altZine'e gönderdi...

Zeynep: İyi günler Aslı Erdoğan. Öncelikle 56. Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandığınız için
kutluyorum sizi. Genel bir soruyla başlamak istiyorum röportaja. Yazmak ne ifade ediyor size? Niçin
yazıyorsunuz?

Aslı Erdoğan: Teşekkür ediyorum. Bu soru her yazar için farklı anlamlar barındıran zor bir
sorudur elbette. Sade bir halde anlatmam gerekirse tenimden ayrılmış bir ruh var içimde. Huzursuzluğu
ve sonsuzluğu koruyan kara pençeli bir ruh. Kanatlarımın altında ise mutlu olmayı isteyen küçücük bir
çocuk var. Ben ruhum ve çocukluğum arasındaki bu dengeyi yazarak koruyabiliyorum. Yazmadığım,
yazamadığım zaman çocukluğum ruhumda olan her şeyi kendi ekseninde yorumlamaya başlıyor. Ruhsuz
biri olabilirmişim yazmasam. Ya da bu söylediklerim yazamamaktan korktuğum için uydurduğum bir
masal. Kim bilebilir ki gerçeği?

Zeynep: Huzursuzluk ve sonsuzluğu koruyan bu ruh nerede yaşıyor peki?

Aslı Erdoğan: (Düşünüyor) Bu ruh bir evin hiç kullanılmayan bir odasında, ıslak bir gül bahçes-
inde, yıkılmış köprü altlarında, çocukluğumun rengi sönmüş salıncağında ama en çok da kendi içimde,
karanlık ve aydınlığımda. Aydınlığıma karışan karanlığımda.

Zeynep: Karamsar bir insan mısınız Aslı Hanım?

Aslı Erdoğan: Karamsar mıyım? (gülüyor) Karamsar değilim aslında. Biraz gerçekçiyim. Eğer
bir yazarsanız ve düşünmeniz, düşündüğünüzü kâğıda geçirmeniz gerekiyorsa gerçekçi bakabilmelisiniz
dünyanın konumuna, kendi konumunuza.

Zeynep: Bu gerçekçi ve sade röportaj için çok teşekkür ederim...

Aslı Erdoğan: Ben de teşekkür ediyorum.







Metamorfoz



Özcan Doğan

Dönüşüm Öyküleri

MASALİKİ

 Bir zamanlar yaşlı bir adam varmış. Ölümü bekleyen adamın sadece bin kelebeklik ömrü kalmış.
Her nefes alışında bir baykuş ölüyor, bir pencere kırılıyor ve bir Çinli yürümeyi öğreniyormuş. Uzaklarda,
çok uzaklarda, insanlar konuşmaya, yapraklar kurumaya ve yılanlar sürünmeye devam ediyormuş.
 Bir gün çok sıradan bir şey olmuş. Bir kedi patisi mesafeyle kalbine bakan dermatolojik üyelerde
zincirleme doku düzensizlikleri halinde büyük bir huzursuzluk baş göstermiş. Yaşlı adam beden
düzeyinde yaşanan bu can sıkıcı duruma bir an önce son vermek istemiş. Kar leoparlarıyla ilgili hiçbir
anısı olmayan yaşlı adam, Tsimshian yerlilerini hatırlamadan, bedenine eklemlenmiş olarak bulunan
uzuvlarında yer-değişimleri yaratmaya çalışmış. Devinimsizlik durumuna denk düşen son saniyeyi de
yaşadıktan sonra, ellerini hareket ettirmeyi düşünmeden ellerini hareket ettirerek zamanda ilerlemeye
devam etmiş. Zaman ve mekan eğrilerinde değer değişikliğine uğrayarak yersiz-yurtsuzlaşan parmakları,
hedeflenen dokusal yüzeyde sıfır derecelik bir açıyla dengelenerek, yaklaşık yedi kelimelik bir süre
boyunca ileri-geri salınımlar gerçekleştirmiş ve söz konusu üyelere eski olağan niteliklerini kazandırmış
yeniden.
 Böylelikle, başlangıç anındaki beden durumuna yeniden kavuşan yaşlı adam, büyük bir rahatlama
duygusuyla birlikte yeniden durağanlaşarak, sıfır kelebek düzeyine ulaştığı ana kadar olağan bir şekilde
varolmaya devam etmiş. Yaşlı adam atmosferle olan ilişkisine son verirken, bir çocuğun doğumuna iki
gün kalmış ve bu masal da böylece sona ermiş.

BENGİ DÜŞÜŞ

 1763 yılının soğuk bir sonbahar akşamında, göğsünden aldığı derin bir bıçak darbesiyle yaralanan
genç bir adam, tarif edilmez acılar içerisinde, yağmurla ıslanmış sokaklarda bin bir güçlükle yürüyordu.
Hava karardıkça soğuk çekilmez bir hal alıyordu; gün ışığı aydınlıkla birlikte sıcaklığı da alıp götürmüştü
çoktan. Sokaklar giderek tenhalaşıyor, insanlar hayattan elini ayağını çekiyor, kediler kuytularda
kayboluyordu.
 Ağır aksak yürüyordu genç adam. Karanlıkta kaybolmuş bir su birikintisine adım attığında, büyük
bir sarsıntıyla yerde buldu kendini bir anda. Boğuk bir çığlık koptu dudaklarından. Göğsünde büyüyen
acıyla kıvranıp durdu olduğu yerde. Vücudunun ağırlığıyla derinleşen acı içini parçalıyordu. Güçlükle sırt
üstü döndü ve yerde uzanıp kaldı öylece. Az sonra yavaşça kendine geldiğinde, yerde uzanmayıp da bir
duvara yaslandığını fark etti. Düşmüştü, ama nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde, düştüğü yer dikey bir
doğrultu halini almıştı. Elini göğsüne götürdü, yarası kanıyor ve akan her damla kanla bedeni biraz daha
eriyordu.
 Tüm gücünü toplayıp yürümeye çalıştı yeniden. Birkaç adım attı dikkatle. Durdu, başını kaldırdı,
etrafına bakındı; karanlık duvarlarıyla yükselen yekpare binaların yerinde gökyüzünü gördü. Sokağı
kuşatan evler ayaklarının altında yol olup uzanıyordu; yollar sonu belli olmayan yapılar halinde göğe
yükseliyordu. Yaşadıklarına, gördüklerine bir anlam veremiyordu genç adam. Şaşkın ve tedirgin, ağır
adımlarla yürümeye devam etti. Üzerinde bulunduğu yapılardaki girinti ve çıkıntılar yürümesini giderek
zorlaştırıyordu. Derken bir pencerenin pervazına takıldı ayakları ve binaların üzerine yığılıp kaldı.
 Bir kez daha düşmüştü genç adam ve bir kez daha yeni bir derinlik ve genişlik boyutuyla karşı
karşıya kalmıştı. Ve acı içinde kıvrandı bir kez daha. Korku ve dehşet içerisinde kendine geldi kısa sürede
ve boşlukta asılı kaldığını fark etti bir anda. Gökyüzü, ayaklarının altında sonsuz bir boşluğa
dönüşmüştü. Neyse ki, ani bir hareketle, bir başka pencerenin pervazına tutunabilmişti can havliyle. Ama
bedeninin ağırlığı göğsündeki ağrıyla birleştiğinde, kollarında onu tutan güç tükendi kısa sürede ve bir
kez daha düştü nerede ve nasıl olduğunu bilmediği bir yere…
 Düşüyordu genç adam. Bir kez daha, yeniden, tekrar. Sonsuz bir düşüş halini almıştı yaşamı.
Ölüme kadar sürecek bir düşüştü bu belki de; ya da tam aksine, artık düşmekten korkmadan, bir düşüş
biçimi olan ölümün de ötesine düşecekti genç adam.
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Engin Türkgeldi

Kara Fatma Bir Sabah Bunaltıcı
   Düşlerden Uyandığında

 Kara Fatma bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini bir insana dönüşmüş olarak
buldu. Yerde, yumuşamış sırtının üzerinde yatıyordu. Başını kaldırıp baktı. Eskisine göre ince bir
gövdesi, iki kolu, iki bacağı vardı. Kabuğunun yerini beyaz, tüysüz bir cilt almıştı.
 Rüya görmediğinin farkındaydı. Rüyalarında tüm dünya tuhaflaşır, kendisi aynı kalırdı. Fakat bu
sefer tuhaflık kendisindeydi. Ailecek yuvalandıkları bu mutfaksa duvarlarındaki çatlaklara varıncaya
kadar aynıydı. Cevap bulma umuduyla değil, sadece aklına diyecek başka bir şey gelmediği için “Bana ne
olmuş böyle?” diye mırıldandı.
 Kara Fatma bu garip durum karşısında ne yapacağını bilmeden güneşin ısıtmaya başladığı
mutfak karoların üzerinde çırılçıplak uzanıyordu. Gözlerini kamaştırıyordu ama güzel şeydi şu güneş.
Ailesinin nerede olduğunu merak etti. Muhtemelen fırının altındaki yuvalarında uyukluyorlardı hâlâ.
Gece boyunca lavabodaki et suyuna pilav, tas kebabı, ve kremalı pasta artıklarıyla ziyafet çekmişlerdi. Ev
ahalisinin ayak sesleri, kısa çığlıklar, ve hızla indirilen terlik darbeleri ile zaman zaman kesilse de güzel
bir aile yemeğiydi. Bir de babasının sürekli söylenmesi olmasa...
 Bacaklarını hareket ettirmeyi denedi. İlk birkaç sefer başarısızdı. Ayak bileğini oynatmaya
çalışırken dizi, parmak uçlarını oynatmaya uğraşırken uyluğu hareket ediyordu. Dikkatini topladı.
“Yapabilirim. Daha az bacağım, daha kuvvetli kaslarım var,” diye kendini cesaretlendirmeye çalıştı. On
dakikalık bir çabanın sonunda bacaklarına söz geçirebilir hale gelmiş fakat yorulmuştu. Kollarını nasıl
kullanacağını öğrenme işine girişmeden önce biraz dinlendi. Bütün o parmaklar ve eklemlerle onlara
hükmetmek daha zor görünüyordu. Biraz deneme ile onu da başardı.
 Sonra tüm ağırlığını sol tarafına verdi ve vücudunu yan döndürdü. Yumuşak derisinin karolara
değdiğini hissetti. Eskiden sahip olduğu o sert, rahatsız beden geldi aklına. Ardından ellerinin ve dizler-
inin üzerinde doğruldu. Son bir gayretle ayağa kalktı.
 İlk anda başı döner gibi oldu. Ayakları eskisi gibi yere yapışmıyordu. O yapışkanın güvencesi
olmadan bu kadar yükseğe çıkmak onu korkutmuştu doğrusu. Olduğu yerde etrafına bakındı. Daha
geçen gece içinde cirit attığı devasa mutfak bir anda küçülüvermişti. Dolaplar, yemek masası, tezgah,
tabaklar... Gözü dün gece beslendikleri yemek artıklarına takıldı. Midesi bulandı.
 Kara Fatma bu tanıdık fakat yepyeni dünyaya alışmaya çalışırken birinin “Fatma!” diye
seslendiğini duydu. Aşağı baktı. Annesi fırının yanında dikilmiş, başına gelen felakete inanamayan bir
edayla antenlerini oynatıyordu. “Fatma, kızım, yine ne yaptın?”
 “Bilmiyorum” diyebildi ancak Kara Fatma. Sesinde ne korku, ne endişe vardı. Sadece şaşkınlık.
Düşünmeden annesine doğru birkaç acemi adım attı. Annesi onun dengesiz adımlardan ürküp hızla
fırının altına geri kaçtı.
 Beklemeye başladı Kara Fatma. Er ya da geç dışarı çıkacaklardı. Açık pencereden giren rüzgarın
teninin üzerinden kayıp aktığını, onu okşadığını hissetti. Hoşuna gitti. Babası olsa “Ben sana rüzgarda
kalma demedim mi kaç defa! Uçup gideceksin, sonra bizi uğraştıracaksın!” diye onu azarlardı. Kıskanç
kız kardeşi bir köşede sinsice sırıtırken, annesi de bu sözleri tasvip eden bakışlarla kafasını sallardı mut-
laka. Etrafına bakındı. Kimse yoktu. Gülümsedi.
 Etrafı incelemeye devam etti. Eşikte dün gece can havliyle kaçtıkları terlik teki duruyordu.
Ayağına geçirdi. Bugüne dek terliğin sadece o sert, ölümcül tabanını görebilmişti. “Meğerse üstü
yumuşacıkmış,” diye düşündü.  İçini aynı yumuşaklıkta bir mutluluk kapladı.
 Derken önce babasının, sonra annesinin ve kız kardeşinin fırının altından çıktığını gördü. Birbirl-
erine sokulmuşlardı. Annesi antenlerini endişeyle oynatmaya devam ediyor, babası sinirli sinirli ön
bacaklarını sallıyordu. Kız kardeşi ise hâlâ neler olduğunu anlayamamış gibiydi.
 Kara Fatma terlikli ayağını aniden havaya kaldırdı ve bütün gücüyle yerdeki böceklerin üzerine
indirdi. Kabuklarının “çıt” diye kırıldığını duydu. Fırının önü kahverengi, yapışkan bir sıvıya bulandı.
Terliğin siyah tabanına yapışan bir ön bacak hâlâ Fatma'yı azarlar gibi titriyordu.
 “İğrenç böcekler..” diye söylendi Fatma. “Her yerdeler.”



Halit Payza

Önce Söz Vardı

 Kafka’nın “Değişim” adlı öyküsünde yazdığı gibi olmadı her şey. Hayır! Öyle değil, bu bambaşka
bir değişim. Kafka, Samsa’nın dönüşümünü öykünün ilk paragrafında şöyle anlatıyor; “Gregor Samsa bir
sabah tedirgin düşüncelerden uyandığı zaman, kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu kendini. Bir zırh
gibi sert sırtı üzerinde yatıyor, başını biraz kaldırınca, yay biçiminde katı bölmelere ayrılıp bir kümbet
yapmış kahverengi karnını görüyordu...”  Böylece devam ediyor.
 Her şey o gecenin sabahında başladı.
 Gece, salaş bir meyhanenin denize bakan bahçesinde gece fenerini söndürdük, Ege’nin serin
sularında. Değişimse bu bir değişim; gökyüzünün mavisi -gökteki yıldızları ve ayı saymazsak- mavi değil
siyah, buna bağlı olarak -yansıyan lambaların yakamozlarını saymazsak- denizin rengi de koyu siyah. Ne
ay, ne yıldızlar, ne de yakamozlanan lambalar aydınlatmıyor geceyi.
 “Hey, Agop” diye bağırıyorum bu yüzden, “balıktaki kılçıkları bile göremiyoruz bu loş ışıkta.
Aydınlat şu bahçeyi. Öldürecek misin bizi?”
 Agop, içkiden kırmızılaşmış burnuyla koşuşturuyor masamıza, elinde rakı bardağı, “Pasam,”
diyor, “neye şikayet edorsun ki?” Eliyle gökyüzünü işaret ediyor; “Yıldızlar, ay, denizde yakamoz, kadehte
içki, yüreklerimizde az biraz romantizm... Allah’tan belanı mı istorsun?”
 Belki de Agop’un bedduası tuttu. Bilmiyorum.
 Günün ilk ışınları muhtar çakmağının isli, kirli sarısı gibi yanmaya başlayınca, gececi dostlarımla
öpüştük ve hesabı kimin ödeyeceği sorununu çözümledikten sonra, muhteşem yalnızlığımı koluma takıp
eve yürüdüm. Değişimse bu da bir değişimdi ve buna hiç dikkat etmedim. Gökyüzü de, deniz de yeniden
eski güzelim boncuk mavisi rengine dönüştü. Yürüyordum ama nasıl bir yürüme; karada mı denizde mi?
Sanki ben yerimde sayıyordum, denizde küçük bir sandalım, sandal sürekli yalpalıyor, denize düşecek
gibi sallanıyorum. Bu sallantı midemi bulandırıyor, kusabilirim. Bu gece, her geceden fazla mı kaçırdık?
 Anahtarla kapıyı açmam sanıldığı kadar kolay olmadı. Anahtar deliğini aramaktan vazgeçip,
içgüdüyle kilide soktum. Kapı gıcırtıyla açıldı, o kadar da sus diye söylendim oysa. Kapıya “Şişşt,” dedim,
“evdekileri uyandıracaksın...”
 Hayır, ayıkken bu kadar aptal değilim. Aptal değilim dediysem de bu kadar olmadığını belirtmek
için, yoksa aptallığım baki. Rahmetli babacığım da belki bunun için adımı Baki koymuştur ve de bilinçli
bir seçimdir. Şaban da olabilirdi...
 Ayak uçlarıma basarak salona ilerledim. Daha doğrusu ayakkabı uçlarına basarak... Küfrettim
kendime ve dönüp ayakkabılarımı çıkardım. Halıda günün ilk ışıklarıyla bıraktığım ayakkabı izlerimi
göremeyince derin bir soluk aldım.
 Asıl değişim o sabahtı.
 Agop’un müzik setinden bahçeye kolonlarla uzattığı hoparlörlerden yayılan bir müzik gibi, Yozgat
türküsü söylüyordu karım. Uyanmış, kahvaltıyı hazırlamak üzere mutfakta. Geceden kalma bulaşıkları
yıkıyor. Ses mutfak kapısından çıkıyor, yatak odasına ve salona doğru yayılarak salonun kapısına çarp-
madan, büfedeki çanağı, çömleği, bardağı kırmadan, “doğa boşluğu kabul etmez, mutlaka doldurur,”
ilkesine uygun salonu dolduruyor, oradan üzerime geliyor, kulağımdan içime akıyor.
 Suna, bunu asla yapmaz. Somurtur, öfkeyle kahvaltıyı hazırlar, “Buyurun beyefendi hizmetçiniz
kahvaltıyı hazırladı,” demekle yetinir. Sonra bütün gün konuşmaz, yüzündeki somurtuk ifadeyi taşıyarak
bütün gün onunla dolanır.
 Bu değişimden mutluyum. Öyle kalacağını sanmakla ne büyük bir yanılgı içinde olduğumu ertesi
sabah öğrenecektim. O sabah da bir Kırıkkale türküsü hak ettiğimi düşünüyordum.
 Pazar. Dünkü uykusuzluğumu biraz fazla uyuyarak atmaya çalışıyorum. Ancak uykumun en güzel
anında televizyonun sesiyle uyanıyorum. Televizyonda bir kadın durmaksızın konuşuyor, beddualar
ediyor. Sabah programlarından biri olmalı. Sunucunun hiç susacağı yok gibi, sözün birini bitirmeden,
denizci düğümü ile ikincisine öncekine bağlıyor aralıksız sürdürüyor.
 Uykumun açılmasını istemiyorum, yeniden bıraktığım yerden sürdürebilirim, uykulu bir sesle
“Suna,” diye seslendim, “Televizyonun sesini biraz kısar mısın?”
 Ses azalacağına giderek yükseliyor ve bu kez sunucu “İnşallah senin sesin kısılır, bir daha hiç
açılmaz. Allah öyle bir dert verir ki, bir daha ağzını hiç açamazsın. Diline versin de dilini kullanamayasın,”
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diye beddua etmeye başlıyor. “Kanser olasın, toprağa gelesin...” diye devam edince, öfkeyle fırladım
yataktan ve oturma odasına öfkeyle daldım. Bu öfkeyle televizyonu kucaklayabilir ve pencereden yola
fırlatabilirdim. O kadar sinirlenmiştim ki, bunu yapardım kuşkusuz ama televizyon kapalıydı ve sunucu
konuşmasını ısrarla aynı tonda sürdürüyordu. Sabahın kraliçesi televizyonda değil, sanki benim evim-
deydi. Ses mutfaktan geliyordu.
 Suna’ydı. Lavaboda her sabah yaptığı gibi bulaşık yıkıyor. Deterjan köpüklerinin içinde sol eliyle
tuttuğu tabağı, sol elindeki süngerle hoyratça ovuyor ve hiç durmaksızın yakınıyor.
 Hayır, Gregor Samsa değildim, Suna da Gregor Samsa’nın karısı değildi. İnanmaz gözlerle
Suna’ya baktım, o benim varlığımın bilincinde olmaksızın yaptığı işi aynı hırçınlıkla sürdürüyor. Tabağın
birini alıyor, onu bırakıp, tavalara uzanıyor, bardakların içini dışını köpürterek yıkıyor. Çay kaynamış,
üstündeki deliğinden ocağa akıyor, ateşi söndürüyor. Suna kendini yitirmiş ve bulaşık yıkamaktan, çay
pişirmekten çok, televizyondaki kadın programları sunucularına özenmiş konuşmaya odaklanmış.
 Bütün gün konuşması devam etti. Yorulur ve susar diye bekledim. Konuştukça açılıyor, sesi
konuştukça güçleniyor.
 Bana en acı ölümü ısmarladı. Tanrısına içtenlikle yalvardı. Gerçekleşmesi için ağladı, dileğinin
olmasını bekler biçimde yakarırcasına ellerini açtı ve en acı ölümü bana göndermesini diledi. Her şeyimi
yitirmemi, en acı biçimde ölmemi istedi. Çok acı çekmeli, her gün çaresizlikle ağlamaydım. Bunu
yaparken çok içtendi, çocuklar kadar saftı. Bir annenin en sevecen, en güzel ninnisi ile beddua ediyordu.
Bedduasının hemen gerçekleşmesi, hiç kuşkum yok ki, onu memnun ederdi.
 Acılarım sevinciydi...
 Kederim mutluluğu...
 Onu öylece konuşur durumda bıraktım, kapıyı çarparak çıktım dışarı, daha fazla katlanmam
olanaksız, öfkeyle yanlış şeyler yapmaktan kaçındım. Bir katlanma sınırım vardı ve Suna bu sınırı kısa
sürede aşmak için rekor denemelerini sürdürdü. En iyisi gözüne görünmemek. Yokluğumda ardımdan
bir süre daha konuşur, bağırır, çığlık atar, sonra susar.
 Agop’a uğradım. Meyhane boştu. “Nasılsın Agop?”
 “İyi değilim vire, iş yok, güç yok...”
 “Başlama Agop,” dedim, “Böyle bir fırtınadan kaçıp senin limanına sığındım, sen batırma
kayığımı.”
 “İki tek atalım paşam, anlatır, açolorsun.”
 “Yok Agop,” dedim, “Açılmayayım, açılırsam yiterim. Liman’ın ışıklarını bir daha göremem.”
 “Bu kadar mı dertloosun be pasam?”
 “Bu kadar Agop, bundan da öte!”
 Çalışma saatleri içinde sorun yok, bütün konuşmalardan uzakta bütünüyle kendimi işe veriyor ve
dünyayı görmüyorum. İş çıkışları kahveye ya da Agop’un tahta sandalyeli, tahta masalı salaş meyhane-
sine takılıyorum. Bir süre oyalanıyor, kendi içime gizleniyorum. Yapacak başka bir şey olmayınca kösnül
adımlarla evin yolunu tutuyorum ve daha kapıdan içeri girer girmez, aynı sabah programları sunucusu
sesiyle Suna kaldığı yerden konuşmaya başlıyor. Ben yokken de kendi kendine konuşup konuşmadığını
bilmiyorum. Evlendiğimiz günden bu yana yaptıklarım, ya da yapmam gerektiği halde yapmadıklarım
teker teker program konusu oluyor, her davranışım çokbilmiş dullar konseyince yargılanıyor.
 Suna’da imalat hatası olduğunu düşünmeye başladım. Açma kapama düğmesini koymayı
unutmuşlar.
 Benim kötücül yanım yargılanırken, başkalarının eşlerinin iyilikleri hayırla yad ediliyor. Bütün bu
konuşmalardan şunu anlıyorum; dünyanın en kötü insanı benim, bütün diktatörler elime su dökemezler.
Dünyayı kana bulayan diktatörler; Hitler, Mussolini, Pol Pot, Franco, Somoza, Pinochet, adını
anmadığım diğerleri benim yanımda ve yaptıklarım karşısında günahsızdılar ve ben şeytansam onlar
melektiler. Son yüzyılın ve önceki bütün yüzyılların en kötü diktatörü benim ve Suna’ya dünyayı zindan
etmek için gelmişim.
 Durum gittikçe kötüleşti, huzur diye bir duygunun var olabileceğine olan inancımı bütünüyle
yitirdim. Söylenmeleri duymamaya çalışıyorum, ses kulaklarımı tıkasam taş kırma makinesi, matkap gibi
kulaklarımı oyuyor ve içime doluyor. Kendime i-pod aldım. Evde Suna’yla birlikte olduğum saatlerde
kulaklıkları takıyor, i-pod’un sesini sonuna kadar açıyor, müzik dinliyorum. Elimden geldiğince de
karımın ağzına bakmamaya çalışıyorum. O hiç durmaksızın söylenmesini sürdürüyor, susup susmadığını
anlamak için baktığımda, dudaklarının sürekli bir devinim içinde olduğunu görüyorum.
 Ağzının her geçen gün biraz daha büyüdüğünü anladığımda, bunu öncelikle yanılsama saydım.
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Bana öyle gelmiş olmalı. İzleyen günlerde ağızdaki bu değişiklik artık bütün yanılsamaların ötesinde
açıklıkla görülüyor, evet, karımın dudakları gittikçe büyüyor. Aradan kaç gün geçti bilmiyorum, dudaklar
yüzünün yarısını kapmamış ve boynundan aşağı sarkmıştı.
 Değişimin yalnızca karımda olmadığını, bana da bulaştığını, Sabahların kraliçesi programlarının
sunucularına özenen karımın dırdırından kurtulmak için i-pod’un kulaklığını kulaklarıma taktığımda
anladım. Kulaklıklar bir süre kulaklarımda duruyor, sonra kendiliğinden kulaklarımın bilinmeyen dehli-
zlerinde kayboluyorlar. Önceleri bunu da önemsemedim, kulaklıkta kabahat buldum, yenisini satın
aldım.
 Kulaklıklar kulağımın içinde kaybolup gidiyor. Kör bir kuyudan su çeker gibi kordonundan
çekerek çıkarabiliyorum. Sonraki dönemler bilgisayar kulaklıkları kullanmaya başladım.
 Suna’nın dudakları gittikçe büyümeye devam etti. Artık göğüslerine kadar sarkıyordu ve her geçen
gün aşağıya doğru uzuyordu. Bütün organları yitmiş, Suna’dan geriye yalnızca devinim halinde iki dudak
kalmıştı. Suna yoktu artık, yalnızca konuşan bir ağız vardı.
 Saçlarımı düzeltmek için berbere gittiğimde berber uyardı beni, “Abi,” dedi, “Senin kulaklar kaç
numara?”
 Kulak üstündeki saçlarım kesilince iyice ortaya çıktı durum. Kulaklarım gittikçe büyüyordu.
 Ne kadar zaman geçti üzerinden şimdi de bilmiyorum.
 Suna, açılıp kapanan sürekli konuşan bir dudak, bense devasa bir kulaktım.
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Aylin Sökmen

Geri Dönüşüm
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 Gregor Samsa bir sabah uyandığında içinde bulunduğu ‘Dönüşüm’ adlı metnin webdings karakterl-
eri ile yazılı olduğunu görür.
 “Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı...” diye söylenerek doğrulmaya çalıştığında, etrafındaki imgelerin
hiçbirine aşina olmadığını fark etmesiyle tüm bunaltıcı düşleri başına yıkılmışçasına sersemler. Sersem
kafayla metinden dışarı sarktığında, masaüstündeki Geri Dönüşüm Kutusunu görünce titreyerek yerine
dönüp okurunu beklemeye başlar. Yazarı öleli neredeyse bir asır olmasına rağmen içinde bulunduğu metni
ne yazık ki hâlâ ezbere bilmemektedir. Kelimeleri salt birer nesne olarak görmekte, o şekilde hayatını
sürdürürken biri tarafından okunan metin her defasında sil-baştan başka bir şekilde anlamlandırılmakta,
bu süreç içinde Gregor bir süre varoluşunun keyfini sürdükten sonra belleği âdeta sıfırlanmaktadır. İlk
cümlede kendi adının bulunduğunu anımsayacak kadar hafızalı bir böcek olduğunu hayal meyal
hatırladığından, “en azından adımı biliyorum, hiç yoktan iyidir, harflerin şekline de alıştım, yabancılık
hissetmiyorum,” diyerek bunca sene kendini avutarak boş vakitlerinde yan gelip yattığına bin pişman
olmuştur. Bir böcek olarak metindeki işlevi konusunda pek kafa yormamış olmasının diğer sebebi, okun-
madan kalan ender metinlerden birinin içinde bulunması, dolayısıyla kendi başına kalıp derin düşüncelere
dalacak boş zamanı olmamasıdır. Uyanalı bir dakikayı geçmiş olmasına rağmen bu vakte kadar metnin
defalarca okunmaya başlanmış olması gerektiği kafasına dank ettiğinde, endişesi artmaya başlar. Böcek
olduğunu bilmesi ve topu topu yedi farklı harften oluşan isim ve soyadını kullanarak, deneme yanılma
yöntemi ile koca metnin şifresini çözmesi mümkün gözükmemektedir.
 Son yıllarda aldığı uyarılara rağmen teknoloji ile pek alakadar olamadığına hayıflanırken, hiçbir
anlam veremediği kodları çözümlemesi için Microsoft çalışanlarıyla irtibata geçmeyi düşünür ama bir
böcek olarak atacağı e-postada virüs kısmında takılacağını, açacağı telefonda söyleyeceklerini kimsenin
ciddiye almayacağını, şahsi olarak görüşmeye giderse de ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını
bildiğinden, bu fikrinden kısa sürede vazgeçer.
 Bunca sene, okurların bir kısmı varlığını şaşkınlık, heyecan ve acıma ile kabul etmiş, fakat metni
okuyup bitirdikten sonra onu sadece kurmaca bir karakter olarak gördükleri anlaşılmıştır. Nitekim Gregor
Samsa, okurların buzdolabının altından sürünerek çıkan böcek türevlerini tiksintiyle öldürmeye devam
ediyor oluşlarına bir türlü anlam verememiştir. Böcek olarak varlığı tamamen kabullenilmemiş olmasına
ve hemcinslerinden bu kadar nefret edilmesine karşın, Gregor Samsa, ‘metamorfoz’ dendiğinde ilk akla
gelenin kendisi olduğunu bildiğinden, her defasında kendini önemli biri olarak görmektedir. Gerçek
anlamda ‘gerçek’ olduğuna inanan az sayıda sadık okuruyla - akli dengeleri yerinde olmadığı gerekçesiyle
toplumdan dışlanmış olduklarından - daha sık buluşabilmiş ve daha evvel hiç keşfedilmeyen bölgelerde
yolculuk yapmıştır fakat dönüşüne dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bir kısım okur ise kafasını
karıştırmaktan başka bir işe yaramamıştır; üstelik metin içinde bile bir böcek olduğundan şüphe duyanlar,
sadece sembolik olduğunu düşünenler olduğunu görünce derinden sarılmış, varoluşu ile ilgili çok ciddi
şüphe içine düşmüştür. Seneler geçtikçe akıbeti hakkındaki merakı da gittikçe artmış, “metni okuyarak
bana anlam katan şu okurlar olmasaydı, sadece bir böcek olduğumu bilerek yaşamak katlanılmaz olurdu”
diye düşünmesine rağmen elini bir türlü taşın altına sokmamıştır.
 İçinde bulunduğu bu anlaşılmazlık durumunun verdiği yabancılaşma hisleriyle, kendisini böceğe
dönüştüren Franz Kafka’ya hayıflanmasına rağmen, senelerdir sürdürdüğü gizli saltanatının yaratıcısına
olan şükran borcunu asla ödeyemeyeceğini, zavallı Franz öldüğü halde, kendisinin katlanarak büyümekte
olduğunu görebilen ölümsüzlerden biri olduğunu hatırlayıp duygulanır ve webdings karakterleri ile
yazılmış bir metin içindeki varlığını tam kabul edecekken beklenmedik bir gelişmeyle derinden sarsılır.
 Okurlardan biri; ‘webdings karakterleri göremiyorum ben burada, bildiğimiz harfler, hepsini de
anladım,’ diyerek hayal kırıklığını dile getirir. Oysa Gregor etrafına baktığında anlam veremediği nesnel-
erle çevrili olduğuna emindir, üstelik kendisiyle aynı web tarayıcısını kullanan bir kısım okuru da benzer
hisleri paylaştıklarını dile getirmişlerdir.
 Başına gelen bu son dakika talihsizliği yüzünden webdings alfabesini sorumlu tutmak, çağa ayak
uyduramamaktan da öte, hayal gücünün teknoloji karşısında ne kadar cılız kalmış olduğunu kabullenmek
olacaktır. Bu durumun yaratacağı aşağılık hislerinin ağırlığı altında kalan Gregor Samsa, bir böcek ikonuna
dönüşmeye bile razı olabileceğini belirterek, metni teknolojik imkânlar dâhilinde sorun yaşamadan okuy-
abilecek ve deşifre edecek emektar okurunu büyük bir sabırla beklemeye koyulur.
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Masal



Murat Çelik

Acımtırak Masallar

1.

Rebiulevvel
Hokka ve tıknaz
Senin soylu sarayında ben yokum!

Mavi bir kuş kanat çırptı efendi toprağından, efendinin damına doğru. Kıvılcımlar saçarak, yerin feryat
etmesine mahal vermeden, anlık bir düş içinde sıyrıldı.
Peşindeki avcı hiç umursamadı bu durumu, kuştu nasıl olsa.
Ses. Bölündü.
İki kat edildi, kadınların kan lekeli çarşafları.
Kadınlar gördü, gergeflerinde ince beyaz iplerin düğümlerini ve kadınlar işledi uçkurlarını erkeklerinin.

Bir tüy mü?
Belki.
Damlar, açık alınlı adamların ter bezleri gibi tembelliğe devam etti.
Mavi kuş, mavi kuş!
Gördüm seni.
Çocuktu.
Avcı kızdı. Sapanı doğrulttu çocuğa. Çocuğun kulağını vınlayarak geçti ses, iki büklüm serdiği çocuğu.
Kulak kandan bir daire çizdi toprağa, toprak emeceği kanı biliyordu.
Mavi kuş hareketlendi.
A(v)cıyla göz göze geldi.

KANAT!

Kıvrımlar çizerek bulutların arasında kayboldu.
Günü tüketen avcı talihinden yakındı. Bir işaret bekledi toprak damlı evlerden, damların üzerindeki, lekeli
çarşafların lekelerinden müsebbip kadınlardan, açık alınlı adamlardan ve kulaksız çocuktan.
Bir ünlem düştü yakasına beyaz, seslendi.
“Kulak” dedi, “Diyet…”
Avcı cebinden çıkardığı bıçakla ünlemi ikiye böldü, sonra sol kulağının memesine yapışarak eti kesti. Kan.
Sıcak. Toprak emeceği kanı bilir. (Dememiş miydik?) Çocuğa uzattı kulağı.

SES

“Essalatü hayrün minen nevm”
“Essalatü hayrün minen nevm”

Gece bölündü.
Mavi kuş öldü.

2.

 Kimse uyandırılmak için uyumaz biliyorsun. Küçük ölümden uyanış nasıl sızlatırsa, kemirirse içi,
demir testereyle kemikleri ince ince keserek, iliği sıyırırsa kemiğin canından ruhu; askıntıdadır.
 Beni emzirecekken kadın anne olur birden. Sen emzikli ağlayışların kaçında doğdun. Sütü mü
emdin kanı mı. Ben annemi ana rahminden vurdum. Doğarken katilim.
 Ben neden böyle anlamadığın şeyler anlatıyorum sana? Anlamayacağını bilerek konuşuyorum,
genizden konuşuyorum. Susucaklı gibi gel geleceksen diyorum herkese ya beni bulsunlar, ağzıma tıkasınlar
iyi cümlelerini, sustursunlar. Acizler aciz. Yoklar. Senden beklediğimse sadece gelmen.
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 Konuşmasını bilmediğin akşamı yaratamazsın. Konuşmayı bilmiyorsun. Akşam da olamıyorsun.
Ya yaratmak? Sen kendi içinde uyuyan devlerden bihaber yaşayan bir devletsin. Çünkü sen sadece almasını
bilirsin.
 Hava hoş. Bence. Ya da kime göre varsan ona göre. Bulutlardan pay biç, kefen dik. Tohum gökte
aranmaz tohum evlik yerde. Dış ve düş arasında. Dışın ve düşün ortasındaki ses benzerliğinin yanı sıra bir
benzerlik daha var. İyi düşün. Ben söylersem olmaz. Olmaz. Sen zeki sen uyanık kadınsın. Saçların uzun
olduğuna göre, göğüslerin sarkık, kalçaların çıkık olduğuna göre sen nesin?
 Sıktım ama. Tuttum kendimi içime aksırdım. Salya sümük bir anekdot kalmasın aramızda. Evet
yaptım bunu, Çin fağfurunun kışkırttığı gibi sana senin içinden kendime kendimin. Saldırdım. Günler
boyu. Boylar boyu. Sonum. Son umudum bu oyun.

3.

 Çimenlerin seyreldiği dar bir uzantı, çok yükseklerden bakıldığında çocuğun kafasındaki boylu
boslu yarık, karınca olup üzerinde ilerlendiğinde ise beş gidişli beş gelişli basbayağı bir otobandı bu patika.
Dağ köyünden kıvrılarak iniyor, küçük bir derenin içinden yalın ayak geçerek, barajın oradaki beton ayaklı
köprünün üzerinden şehre varıyordu.
 Sık fundalık bir arsanın önünden geçiyordu. Bir ses duydu. Ses çok yakındaydı. Sesin şeklini göre-
bilmek için çok fazla çaba sarf etmesi de gerekmiyordu. Bir iki adım attı. Bir adamla kadın köpekçilik
oynuyordu, köpeklerin çiftleştiği anı canlandırıyordu. Ne güzel oyun, dedi kendi kendine. Küçükken
doktorculuk oynadığı komşunun bal gözlü kızını düşündü. Elini karnına soktuğunda, tüylerini dikleyen,
yüzünü kızartan şeyin adı? Sahi neydi o? Unutuverdi.
 Yolun kenarına yürüdü. Rahatsız etmedi. Oyunu bozmadı. El etti geçen otobüslere, duran olmadı.
Şehre gitmesi istenmiyordu demek ki, kader denmez mi buna, diye düşündü. Döndü. Fundalığın yanından
geçti tekrar. Adam kadına bir bardak uzatıyordu. Kadın adamı reddetmiyordu. Sonra adam kadının açık
araziliğinin küçük bir otluğuna yaprak koydu. İşte, dedi, ilk insan gibi oldun. Soysuzsun sen, demedi kadın,
ilk insanı hiç düşünmedi. Ağız verdi adama, adamın ağzını aldı ağzına. Öğretmencilik oynuyorlar diye
düşündü, solunum mevzuna gitti aklı. Hiçbir şey demedi. Beton ayaklı köprüyü geçti. Derenin içinden.
Küçüle küçüle küçüle… Seyreldi çimenlerin arasında, çocukluğunun kafatası boyunca yürüdü. Kendi gibi
kalarak köyüne döndü.

4.

 O çirkin benim hâlâ yabancısı olduğun. Bir sahada yenilmenin mağlupluğu bütün sahalara
yansırmış; bilmezdim. Ve bilmezdim ki yabancılar arasındaki yenilgi ilmek ilmek ölmek anlamı taşır.
 Çirkin diyordum, çirkin. Elimden tutanlara kızıyordum neden acıdıklarını anladığımda. Çirkin
demiyorlardı ama çirkin çirkin bakıyorlardı. Onlar nedensiz susmaları savunma amaçlı kullanan cahil
yaratıklar mı yoksa? Susuyorum diye mi çirkinim? Çirkinliğimden mi susuyorum? Köşede. Benim için
yaratılmış.
 Tanrı’nın iadeli gönderileri diyorlar bizim için. ‘Haşa’ çekenler var. ‘Evet’ çok doğru deyip doğruyu
seslendirenler var. Bir de başını sallayarak doğruyu ezenler var. Benim içine ait olduğum iade ancak ölüm
olabilir. Ben neden böyle her gün ölüp ölüp diriliyorum? Dirimle ölüm arasında nasıl bir kucaktayım?
Hangi ağacın gövdesine yaslamışım da başımı susarak, çirkinliğimi, iadeli aitliğimi düşünerek uyuyorum?
Gecenin gündüz olmasını neden bekliyorum; günlerin geçmesini, ayların, senelerin ilerlemesine neden
boyun eğiyorum?
 Yanılsama. Her şey kırık bir bardağın içinden görüldüğü gibi birkaç parça olabilirdi. Dünü bugüne
yapıştırdığında eskisinden daha sağlam olma ihtimali mi var da kırılanı, burulanı mevzu ediniyoruz?
Farkındalık, sessiz çoğaldıkça seslerin gövdesi, karanlıktaki gözler ve düş. Ben var mıyım? Beni aranıza
aldınız mı? Neden siz olmak istiyorum? Bilmiyor musunuz gerçekten? Tapınaklarınızı, tapındıklarınızı
sarmal bir çizgi şeklinde gökyüzünden ayrı tutan, gökyüzünün hangi dilsiz kuyusundan ne çekiyorsunuz da
beni böyle kendinize esir ediyorsunuz? Bana bir isim daha fısıldayın: doksan dokuz.

5.

Nokta
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6.

İspençhorozu.

7.

Kaos.

8.

10.

İçe basarak yürüdüğü doğruydu. Bu yüzden ayakkabılarının şekli değişirdi. Misafirliğe gittiklerinde
ayakkabılarını eline alıp ayakkabılığa koyacağına bu işi bir an önce halletmek isterdi. Bir görene rastlarsa,
çarpık bacaklı, yamuk adam ya da…
Suskundu. Konuşacak bir şey olmadığı için susuyordu elbette ama hepimiz söyleyecek şeylerimiz olduğu için
konuşmuyorduk ki… Neden bir cevap aramak zorundaydık karşımızdakinin dudak payının serencamına
dokunacak?
Bir hengame, bir boşluk. Hadi. Diyorsun. Kımıltısız duruyor, bekliyorum. Bana anlatılar gelir gökten, bana
yalansız sözler, vücutsuz fikirler.
Önce
Mavi kuşun öyküsü

Giderken, başım cama dokunurken seyreldi kelimeler gözlerimde, çoktan aza. Kıt kanaat/siz bir kedi-ciğer
ilişkisi doğurdu.
Ne anlatacağımdan emindim. Sonra şiirler düştü. Kimyası bozuldu mu düzeldi mi bilemedim. Benim nesir-
manzum çatışmama dur diyebilecek bir kavram ehlileşmedi.

Ölüm.
Diyet.

Bilmiyorum. Hiçbir şeyden emin değilim. Hiç kimseye güvenmiyorum. Asalak yaşadığım topraklar erozy-
onla mücadele içinde. Ben de kendimim kendi içimde.
Sabah ezanı. Gecenin ve gündüzün birbirine karıştığı an. Tonlamalar daha pastel, seslendirmeler daha tiz.
Sen benim son oyunum oldun. Son kez. Çocukluğumun değil, adamlığımın objesi. Ben ruh var derken yok
saydın. Şimdi kelimeler anlamsızlaştığında sığındın. O yok O.
Kadınla adamı ormanda görmem yalan. Arka koltuğumdakileri oraya yakıştırabildim. Arka koltuğumda
yapılacak iş değildi çünkü. Kadın adamın fermuarını açarak adamın hassas noktasına arkamda
dokunmamalıydı. Hem başkalarının da önünde ve solundaydılar. Adamla kadının kızışmasına nükteli
yaptırımlar uyguluyorum. Mide bulandırıcı her şey.
Evet çirkinim, kadınım. Sen söyleyene kadar da biliyordum. Tanrının eseri. Tanrı’ya kötü sanatçı muamelesi
yapmaksa senin günahın, bunu yazmak da benim.
İçe basarak yürüdüğüm doğruydu. Bu yüzden ayakkabılarımın şekli değişirdi. Misafirliğe gittiğimizde
ayakkabılarımı elime alıp ayakkabılığa koyacağıma bu işi bir an önce halletmek isterdim. Bir görene rastlar-
sam, çarpık bacaklı, yamuk adam ya da…

Suskundum. Konuşacak bir şey olmadığı için susuyordum elbette ama herkes söyleyecekleri olduğu için
konuşmuyordu ki… Neden bir cevap aramak zorundaydık karşımızdakinin dudak payının serencamına
dokunacak... Neden?
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Bellek



Pınar Elmasoğlu

Edip’in Sağ Gözünden

 Yıllardır çektiği fotoğraflardan oluşan dosyaların sığındığı, gri metalden arşiv dolaplarının
arasında öylece durup bakındı Edip. Çelik dolaplardaki üzerleri tarihli dosyalardan fırlayan hikâyeler,
boş ve soğuk odanın sessizliğini bağırış çağırış bastırıyor gibiydiler. Hiç tereddüt etmeden gidip üzerinde
1975 yazan dolabı açtı, sarı karton dosyaların arasında, aradığı günün dosyasını eliyle koymuş gibi buldu
hemen. Dosyayı açtı. Başka hiçbir detaya bakmaksızın, kalabalık siyah beyaz fotoğraf yığınının içinden
eliyle daha dün koymuş gibi, ucu sararmış bir fotoğrafı çekip aldı. Kendinden geçmiş, etrafı unutmuş,
zamanın farkında bile olmadan bakmaya başladı fotoğrafa, baktıkça kalbinde oluşan sızlama hissinden
rahatsız oldu, rahatsız oldukça bakmayı bırakamadı bir türlü. Hissettiği sızı, bunca yıldır yaptığı işe çok
az karıştırdığı duygularının -henüz hâlâ- körelmemiş olduğunu anlatan tek şeydi, o yüzden bakmaya
devam etmekten kendini alamadı.
 Cinayet mahalli fotoğrafçısı Edip, tam da emekliliğinin geldiği bu gün, hem yaptığı işle, hem de
yıllarca karşılaştığı her ölü bedenin zihninde kalan fotoğraf karesiyle bir daha yeniden dönüp
bakmamacasına vedalaşmak istediğinden, kendi kendine “son kez” diye söz verdiği arşiv odasına dalmış,
yıllarca çektiği binlerce fotoğrafın içinden hiç unutamadığı bir tanesini, bu işteki tüm geçmişinin en saf,
en temiz, en mahzun anısı olarak onunla kalmasını istemişti. Fotoğrafa yeniden baktı, kendisine saf ve
meraklı bir şaşkınlıkla bakan, ismini bilmediği çocuğun fotoğrafı yine bir toz bulutu kaldırdı
ciğerlerinden, gözlerine kum kaçmış gibi oldu. Zihninde çok geçmişten açılan bir odanın kapısını kapat-
mak ister gibi, fotoğrafı defterinin arasına fırlattı. Bir sürü solmuş, tükenmiş, yitik bedenin fotoğrafı
arasında, yaşama bakışın ilk zamanlardaki saflığının, merakın ve savunmasızlığın, geleceğin
bilinmezliğinin fotoğrafıydı bu onun için. Bir zamanlar kendisinin, belki de herkesin sahip olduğu
bakışlara sahipti çocuk. Ne kadar istese de, yıllardır arada bir gelip bu fotoğrafa bakmaktan kendini
kurtaramamıştı. Bir süre sonra fotoğrafın bulunduğu dosya kıvrılmış, yer etmişti açılıp kapanmaktan.
Gerekli olmadıkça kendisinden başkasının pek az ziyaret ettiği bu cansız beden suretlerinin arşivi, tıpkı
fotoğrafların sahipleri gibi sessiz, soğuk ve yok olmuşlukla doluydu baştan aşağıya. Şimdi elinden
bırakamadığı fotoğrafı da yanına alıp çiçekler ve güneşli manzara resimleri görüntülemenin hayalini
kurduğu yeni hayatına, bu ismini bilmediği çocuğu da götürmek istemişti yanında. Fotoğraftan gözünü
ayırmadan cebinden çıkardığı rengi sararmış beyaz mendille ensesindeki teri sildi. Odadan yankılı ayak
sesleriyle çıkıp mavi muşambasının rengi çoktan solmuş, devlet dairelerinde sittin sene değişmeyen o
demir sandalyelerden birine oturdu. Bir sigara yakıp, defterin arasındaki fotoğrafa baktı yeniden.  Gözleri
buğulandı, görüntüler kaydı..O anın tüm canlılığı ile geri geleceğini bile bile, zihninde her şeyi canlı tutan
kıvrım kıvrım beynine küfretti Edip, bir başkasının beyniymiş, bir başkasının belleğinde tutulan
görüntülermiş gibi onlar, sövüp saydı. Yine de izin verdi anımsamaya, bir kez daha.
 Sokaklarda yürümenin zor olduğu, sıcak havanın kaldırım taşlarının üzerinden titreşerek görün-
mez bir perde gibi yükseldiği sıcak bir Temmuz günüydü. Cinayet mahalli fotoğrafçısı Edip, genç beden-
inin çevikliği ile beyaz polis otosundan hızla dışarıya atlayıp, bant çekilen bölgeyi geçti. Yeni bir işe
gitmek dışında hiçbir hissi yoktu, hatta akşama ne yiyeceğini düşünecek kadar acıkmıştı. Hızlı adımlarla
şehrin arka sokaklarında içerisi hafif küf kokan,  terkedilmiş görüntülü apartmandan içeriye girdi. Yarısı
çatlamış, bir kısmı sıradan beyaz seramiklerle gelişigüzel tamamlanmış desenli yer karolarının uzandığı
geniş ve uzun koridor boyunca peş peşe sıralanmış kapılar vardı.  Çoğu gri ya da beyaz yağlı boyanmış
farklı farklı oda kapılarının ardından birilerinin yaşadığına dair hiçbir ses gelmiyordu. Koridorun hemen
sonunda, camı kırılmış, içine rulo yapılmış halıların, kilimlerin dizildiği apartman görevlisinin camlı
bankosu belli ki uzun zamandır boştu. Terkedilmiş bir görüntüsü vardı apartmanın.
 Edip, çekilen kırmızı işaret bantlarının üzerinden sıçrayarak koridorun sonundan bir kat yukarıya
yöneldi. Girişi kalaslarla kapatılmış kat merdivenini çıkmak için açılmış boşluktan geçip, hemen
karşısındaki kapısı açık odaya girmeden kapının önünde işaretleme yapan arkadaşına belli belirsiz bir
selam verdi. Odaya girdiğinde, her zamanki alışkanlıkla,  karşılaştığı sahneye hızla bir göz attı. Beyninin
köşesinde hazır bekleyen kurulmuş bir nokta harekete geçti, zembereği boşalmış çalar saat gibi dur durak
bilmeden deklanşöre basmaya başladı. Gördükleri üzerinde düşünmeye zaman tanımazdı kendine, böyle
yapması gerektiğini mesleğinin daha ilk günlerinde öğrenmişti. Fakat detayları da kaçırmazdı. Orada
öylece yatan cesedin konumunu, etrafındakileri, mekânı, geniş açıdan, yakın plandan, kaçırılmaması
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gereken ince detay ne varsa büyük bir ustalıkla fotoğraflardı. O işini bitirdikten sonra içeri giren olay yeri
ekibi, olup bittiği andaki gibi, sanki dondurulmuş haliyle fotoğraf makinesinin objektifine saklanmış
sahnenin içinde eşinmeye başlarlar, gözün görmediğine ulaşmak ister gibi hummalı ama telaşsız
çalışmaya dalarlardı.
 Eli yeniden deklanşöre basmadan önce durup uzun bir soluk aldı Edip. Birkaç saniyelik kısa
sürede yeniden çıplak gözle bakındı etrafına. Bu bir iki saniyede, üzerinde çalıştığı resmin hikâyesinden
çok, perspektifi, derinliği ve gölgelerini gözden geçiren bir ressam gibi bakındı etrafına. Gözleri,  yayları
yerinden çıkmış, solmuş sütlü kahverengi kadife koltuğun üzerinde yatan genç kadının bedenini buldu
hemen. Tek bacağı yana kıvrılmış, iki elini bacaklarının arasına sokup yan yatmış cesede baktı.
Kafasındaki eflatun çiçekli yazma sıyrılmış, koyu renk kınalı saçları açıkta duran kadını, böğründen akan
oluk gibi kan önce döşeğe, oradan da yerdeki karolarının arasına doğru sızmış olmasa, kimse öldü
zannetmezdi. Üzerinde yeşermiş kiraz dallarıyla desenli elbisesi şimdi cansız bedenine inat yeni
filizlenmiş gibi geldi Edip’e. Kadının yüzü görünmüyordu. Tepedeki kırık, şeffaf naylonla bantlanmış
camdan sızan ışıktan rahatsız olmuş gibi, yastığın altına doğru uzanmıştı boynu. Edip makinenin odağını
ayarlayıp bir kaç fotoğraf daha çekti. Yerde ters dönmüş ve üzerine kan bulaşmış mavi plastik terlikleri,
duvarda asılı duran nohutlu nazarlığı, badanası solmuş bir boydan bir boya çatak duvarın üstüne
yapıştırılmış adını bilmediği şarkıcının gülen yüzünün üzerine kan sıçramış posterinin fotoğrafını çekti.
Sığındığı bu küçücük odada yatan cansız bedenin, aslında bütün binanın sakinliği içini burktu. Köşede
üzerinde sararmış dantel örtülü komedinin üzerinde duran kimliğe ilişti gözü. Not alan arkadaşının
elinin üzerinden baktı. Nadide, on dokuz yaşındaydı. Gözlerini detaylardan kaçırmadan deklanşöre
basmaya devam ederken, odanın hemen önünde konuşan birinin sesi, boş koridorlarda yankılanıyordu
çın çın.
 “Üç yıl önce geldiydi buralara,” dedi adam. “Geldiğinde karnı burnundaydı. Yanında kendisinden
küçük, tüyü bitmemiş bir delikanlı. Bir bohçayla birlikte kadını buraya bırakıp gitti, giderken çok çok
kucaklaştıydılar. Kadının ince ince ağladığını görmüştüm sonra. Burada her zaman çok fazla insan
yaşamaz, günlük haftalık kiraya verilir odalar, mevsimlik işçiler filan için. Bir gelen belki bir daha da
gelmez. Buraların sahibi yaşlı bir adam, oğulları gelirler arada, oda oda gezip kirayı toplarlar. Kirası
dediğim ayda elli lira. Ben şu aşağıda en başta kapısı beyaz boyalı odada kalıyorum. Kullanılır on oda var
benim bildiğim. Üst katları hep kapalı apartmanın. Bu kadın geldiğinden beri pek konuşmadı kimseyle.
Arada karşılaşırdık, gözleri hep yere bakardı. Sonra bir oğlan doğurdu, kendi kendine. Kendi kendine de
bakardı ona. Sürekli temizliğe gittiği bir ev vardı, bir de haftada bir uğradığı yaşlı yatalak bir kadına
bakardı. Çok temiz kadındı Allah için, hiç yoksa gün aşırı bütün koridoru, kapıları kendi kendine siler,
temizlerdi. Çocuğunun üstü de hep temiz pak.”
 Adam anlattıkça anlatıyor, karşısındaki polis not alıyordu. Adam soluksuz, her şeyi bir anda
anlatmak istercesine, sesindeki yokla var arası üzüntüyü bastıran bir merakla, o merakın karşılığını bir
an önce almak istercesine hızlı hızlı anlatıyordu. Edip adamın hem anlatan hem de durmadan içeriyi
gözleyen, eğilip bükülen kafasına, açılmış gözlerine baktı. Adamın merakı doğal göründü gözüne, ama
merak dışında sesindeki dümdüz ifadeye, sanki olması beklenen bir şey olmuş da, eh işte sonunda olmuş
gibi vurgularla kurulan cümlelerine kulak kabarttı. Birden tuhaf geldi bu duygudan uzak durum, sanki
kendi çok farklıymış gibi.
 “Dediklerine göre köyünden kaçmış. Kendi ailesinden. Genç yaşta evlendirmişler bunu, kocası
amcasıyla bir kan davasına bulaşınca eve dön demişler. Dönmemiş. Kocasını öldürmüşler, öyle duyduk.
Kızın küçük kardeşi, bir büyüğünün de yardımıyla karnı burnunda kızı getirip bırakmış buraya, kendi
ailesinden kaçırmak için. Aslında aşağıda benim odaya beş oda ötede de kalırdı kadın, ama bu üst katta
kullanılmayan odada kimse yaşamazdı uzun zamandır. Öyle burada da yer yapmış kendine, geçen
dışarıda çöpün yanında bulduğumuz bir divanı ikimiz taşımıştık, hiç karışmadım. Günlerce silip
temizlemişti kanepeyi odaya sokmadan. Sonradan gelip baktım, kendi kendine koymuş komedin, örtü
bir şeyler yapmış… Aşağısı çok küçük, laf etmemiştim ben de, acırdım çok zaten, kimi kimsesi, geleni
gideni yoktu. Bazen kendi kendine çocuğuyla oynadığını, türkü söylediğini duyardım. Güzel de sesi vardı,
apartman boş ya yankılanırdı böyle hepten. Utangaç biriydi de bir başladı mı şarkıya türküye utanma
filan kalmazdı, boş koridorlara bağıra bağıra söylerdi son perdeden. Bir tek çocuğuna gülerdi yüzü. İşe
giderken çocuğu kime bırakırdı bilmem, belki odaya kilitlerdi mecbur. Ama hiç sesini duymazdık
çocuğun. Dediler ki, amcaları da kadının peşindeymiş, izini sürerlermiş, o kanlının çocuğunu doğurdu
diye de düşman bellemişler bunu. Kardeşi de gelmedi daha. Böyle yalnız yaşardı, sessiz sessiz. Ne
beklerdi, kimi beklerdi bilmem.”
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 Edip durdu. Objektifin diğer yanında kadının genç saçlarından yansıyan ışığa baktı. Hiç sevmezdi
fotoğrafladığı şeylerin öykülenmesini, bilmesin daha rahat ederdi içi. Şimdi bu küçük odada, katiline nere-
deyse hiç karşı koymadığı her halinden belli Nadide, onun için “biri” olmuştu işte, fotoğraftaki detaylardan
başka biri. Hiç sevmezdi bu hissi yaşamayı.  Çocuğu düşündü, çocuğun ne olacağını düşündü, nerede
olduğunu düşündü, neden sesinin çıkmadığını düşündü. Çok küçükken hayal meyal anımsadığı annesinin
bir akşamüstü hiç eve gelmeyişini anımsadı aniden. Başını çevirip hızla çıktı odadan. Çalışan
arkadaşlarına “tamam” dedi belli belirsiz. Kadının hikâyesinden, bitmiş bir yaşamın ağır esintisinden,
Nadide’nin çiçekli elbisesinin görüntüsünden kurtulmak için merdivenleri bir solukta indi.
 Dışarı çıkmadan, geniş koridorun başında durdu. Açık apartman kapısından içeri gelen esintiyle
derin bir nefes aldığı sırada sağ taraftaki beyaz kapı ince bir gıcırdamayla hafifçe itildi. Önce küçük bir el
gördü kapıyı tutan, sonra meraklı bir çift göz ile göz göze geldi. Bir iki saniye çocukla göz göze bakıştılar.
Çocuk sessizdi, şaşkındı, çok küçüktü. Çocukla arasına objektifi koyup,  o saf ve meraklı bakışların, o
habersiz bakışların kalbini çizmesine engel olmak istedi Edip, bir an durdu, hemen deklanşöre bastı.
Arkasına bakmadan hızla koşarak çıktı binadan. Koridordaki koşuşturmalara doğru seğirten küçük ayak
seslerini ve yavaşça, yavaşça yükselen canhıraş ağlamayı duydu. Arabanın açık camından içeri fırlattı
fotoğraf makinesini, sonra gidip bir köşede, midesini bulandıran çaresizliği atmak için içinden belki, ilk
defa kustu. Yıllardır duygusuzca biriktirdiği tüm görüntüleri, duymazlıktan geldiği hikâyeleri kusup
çıkarmak istedi içinden. Çocuğun bakışları sanki yıllardır –mecburiyetle- ördüğü bir duvarın üzerinde bir
çatlak oluşturmuş, o çatlaktan yıllardır –farkında olmadan- biriken ve insan olmaya yaraşır her duygu
püskürür gibi, fışkırır gibi akmaya başlamıştı dışarıya doğru. İşini de, duyduğu tüm hikâyeleri de
sıradanlaştıran o duvar, çocuğun saf ve meraklı bakışlarından çıkan, Edip’in çocukluk günlerindeki bir
şeyleri; bir kokuyu, bir sesi, bir orlon örme yeleği anımsatan bir şeylerle çatlayıp yıkılmaya başlamış,
yıkıldıkça daha da kusan, içinde ne var ne yoksa hepsini kusan, kusa kusa kendini kanatan Edip, duvarın
dibine yığılmıştı. Sonrası on beş gün zorunlu istirahat, banyo edildiğini bile görmediği film kareleri. O
günden sonra hiç dinmeyen kâbusların arasından sıyrılıp işine döndü Edip. Sıradanlaştırdığı kendine,
hayata, hikâyelere yabancı kalmayı tercih edip bastı deklanşöre yüzlerce kez, binlerce kez daha. Ruhunu
banyonun kapısının arkasına asıp gitmiş gibiydi, bir gün lazım olunca yıkayacak, belleğindeki tüm zehirle
birlikte akıtıp kirlerini, kendini bembeyaz yapacak, o zaman da sanki bambaşka bir insan olacak gibi
hissediyordu. Öyle ayakta kaldı. Şimdiki emeklilik gününe kadar, kurtuluş anın kadar öyle direndi.
 Gözünün önünden film şeridi gibi geçen sahnelerden başını kaldırıp, külü iyice uzamış sigarasını
acele ile söndürdü Edip, sandalyesinden kalktı. Fotoğrafın görünen ucunu defterinden içeri doğru itti.
Kalktı. Yine boğazına kadar gelen bir bulantı hissetti. Köşedeki demir kâğıt çöplüğüne kusmaya başladı.
Yan odadaki yeni asistan Zarife “Edip Abi!” diye koşup geldi içeriden. Onu bekliyorlardı, emeklilik
pastasını kesmek için. Toparlandı. “Yok bir şey, akşam yediğim bir şey dokundu, kusura bakmayın,” dedi.
Köşedeki tuvalete doğru seğirtti.
 Çıkarken defteri, içindeki fotoğrafı zihninin her köşesinde kalan görüntüleri kustuğu, kusup da
inşallah bu sefer kurtulduğu kâğıt çöpüne fırlattı.

 Kapıdan çıktı.
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Abdullah Barış Küçükbabuçcu

Zaman, Sigara ve Alkol

 “Yedi kişilerdi memur bey. Saat gece on biri çeyrek geçiyordu. Profesör Doktor Ümit G. sokağından
koşarak üstümüze doğru geldiler. En uzunları en öndeydi. Boyu bir doksan vardı, tıknaz bir adamdı. ‘Burada
seyyar satıcısı, sokak çalgıcısı, hippisi, ibnesi istemiyoruz ulan!’ diye bağırdı ve CD satan Cevdet
arkadaşımızın tezgahını yere döktü. Tam hareketlenecektim ki; bir başkası benim gitar kutuma tekme attı.
Hepsi birer arkadaşımıza saldırmıştı. Ben sinirlendim ve ‘Ekmek tekneme dokunmayın!’ dedim. En uzunları,
CD tezgahını döken, benim yanıma geldi ve bana kafa attı. Sonra ben yere düşünce benim gitar kutuma tekme
atan adamla beraber beni tekmelediler. Sonra da ‘Bir daha burada tezgah açarsanız sonunuz şu yerde yatan
ibne gibi olur ulan!’ diye, diğer arkadaşları tehdit ettiler ve gittiler. Ben de 155’i arayarak durumu ihbar ettim.
Şikayetçiyim.”

 6 ay, 193 paket sigara ve 70 litre bira sonrası.

  “Yedi kişilerdi savcı bey. Saat gece on bir buçuk gibiydi. Prof Doktor Ümit G. sokağından koşarak ve
bağırarak üzerimize geldiler. En uzunları liderleri gibiydi. Boyu iki metreye yakındı. ‘Bu sokak bizim. Bu
sokakta kimse tezgah açmayacak ulan!’ dedi ve bir arkadaşımızın tezgahını yıktı. Sonra ben de ‘Ekmek tekne-
mize dokunmayın’ dedim. Bunun üzerine uzun boylu adam ve bir adamı üzerime yürüdü ve gitar kutumu
tekmelediler. Diğerleri de, diğer tezgahları yıktılar. Uzun boylu adam bana kafa attı ve yere düşünce karnıma
ve sırtıma tekme attılar. Birkaç dakika sonra ‘Bir daha buraya tezgah açarsanız sonunuz şu yerde yaran ibne
gibi olur ulan!’ dediler ve gittiler. Ben de 155’i arayıp ihbar ettim. Şikayetçiyim.”

 4 yıl, 1044 paket sigara, 143 litre bira, 100 litre rakı ve bir büyük hüzün sonrası.

 “Yedi, sekiz kişi vardılar ağabeycim. Gecenin körü. Profesör Ümit sokağından koşarak üstümüze
geldiler. En önde iki metreden boyu olan ayı gibi biri var. ‘Buraya tezgah açanın anasının, bacısının… ‘ diye
çok büyük küfür etti. Sonra gelip benim gitar kutumu tekme attı şerefsizin evladı. Benim kafam attı tabii,
‘Ekmek teknem ulan benim o gitar şerefsiz’ dedim ve daldım adama. Bir anda sekiz kişi etrafımı sardı. Tutular
beni, o uzun şerefsiz de bana kafa attı. Ben tabii hâlâ bağırıp, sövüyorum. Baktılar ben duracak gibi değilim,
beni yere düşürüp dakikalarca tekmelediler, sonra da kaçtılar. Ben polisi aramayacaktım ama diğer tezgah
açan arkadaşlar aramış, dava falan açıldı ama hiçbir şey olmadı… Garson, bir küçük daha aç aslanım!”

 15 yıl, 3500 paket sigara, 440 litre bira, 821 litre rakı, iki büyük hüzün ve yıllar süren kaybetmişlik
hissi sonrası.

 “Sekiz, on kişi vardılar çocuklar. O zaman sokakta gitar çalarak para kazanıyorum. Profesör bilmem
bir şey sokağından aşağı doğru koşarak geldi bunlar. Ağza alınmayacak küfürler ederek bizi kovmaya
çalıştılar ve arkadaşların tezgahlarını yıktılar, benimde gitarımı tekmelediler. Ben ekmek tekneme tek atılınca
çıldırdım tabii. Bir anda tekme atana bir yumruk attım ve ‘Ekmeğime dokundurtmam ulan!’ diye bağırdım.
Bir anda ortamı buz kesti. Ben tabii cesaretlendim ve bunların üzerine yürümeye başladım. Ben yürüdükçe
bunlar geri adım attılar. Sonra da topuklayıp kaçtılar. Biri de polisi aramış, karakol mahkeme uğraştık ama
bir şey de olmadı. Siz, siz olun hakkınızı yedirtmeyin çocuklar… Hanım bir çay koy da içelim ya…”

 40 yıl, 5000 paket sigara, 440 litre bira, 1000 litre rakı. Sekiz büyük hüzün, bir anjiyo, bir baypas
ve biraz düzenli, biraz savruk geçmiş bir ömür sonrası.

 “On, on iki kişi vardılar çocuklar. O zamanlar hippi gibiyim, uzun saç, kulakta küpe, sokakta gitar
çalarak para kazanıyorum. Üst sokaktan bunlar koşarak geldiler ve ‘Burada hippiler istemiyoruz, sokakta
kimse gitar çalmayacak ulan!’ diye bağırdılar. Benim tabii tepem attı hemen. ‘Kimsiniz ulan siz,’ diye
bağırdım ve üzerlerine doğru yürümeye başladım. Bunların liderleri iki metre boyunda ayı gibi bir adam.
Geçtim bunun önüne ve yakasından tutup bir kafa attım. Bu tabii kafayı yediği gibi yıkıldı ızbandut.
Diğerlerine baktım ve dedim ki, ‘Bir daha sizi buralarda görürsem karışmam şu yerde yatandan daha beter
yaparım. Defolun gidin.’ Yerde yatan arkadaşlarını alıp gittiler. O günden sonra da kimse karışmadı tabii
dedenize. Yıllarca gitar çalıp para kazandım… Babanız olacak adama söyleyin arada getirsin sizi.”
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Hekim Ali Babacan

Lüzumsuz Ayrıntılar

 Mevsimine göre yeterince sıcak, bulutsuz bir sonbahar gününde uçuşan bir at kestanesi
yaprağının peşinden koşarken gördüm onu ilk defa. Eflatun renkli kadife bir pantolon, büyük düğmeleri
olan kısa bir mont ve turuncu bağcıklı spor ayakkabı giymişti. Simsiyah saçları tepesinde özensizce iki
topak yapılmıştı. Beyaz, solgun bir teni vardı. Hastalıklı değil, türküdeki gibi, konakta büyümüş, dışarı
çıkmamış Emine'ninkine benzer bir beyazlıktı bu. Elimdeki simidi kemire kemire arkasından yürümeye
başladım. Yaprağı yakalamıştı. Tam arkasındaydım.
 “Bir sürü yaprak var. Yorulduğunuza değmez,” dedim birden. Aslında konuşmayı hiç
planlamamıştım. Birden ağzımdan dökülüvermişti sözcükler.
 Arkasına döndü. Yalan söylemeyeceğim. Gördüğün anda vurulacağın, pırıl pırıl gözleri yoktu.
Hatta benim gözlerim ondan daha güzeldi. Ama vardı bir şey.
 “Ama ben bu yaprağı istiyordum,” dedi.
 O anda onu sevdim. İlk gördüğüm anda bana sadece ilginç gelmiş, gözlerine baktığımda ne
olduğunu anlamadığım bir şeyler olmuştu ama o cevaptan sonra onu sevdim.
 Küçük koruluğa doğru beraber yürümeye başladık. Boyu benden dört beş parmak kadar kısaydı.
Saçlarındaki topaklar ikişer tane lastik tokayla yapılmıştı. Soldaki tokaların bir sarı diğeri mor,
sağdakilerin ise ikisi de sarıydı. Tepesine yetişemeyip ensesinden aşağı dökülen saçların bir kısmı
montun yakasının içinde kalırken diğerleri hafif rüzgârda uçuşuyordu. Kulağında minik, altıgen şekilli,
parlak küpeler vardı. Boynuna gökkuşağı renklerinde bir atkı asmıştı. Atkıyı montunun içindeki kazağın
yakasına sıkıştırdığı için yaprağın peşinden koşarken onu fark etmemiştim. Gördüğüm kadarıyla
boynunda kolye yoktu. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerdeki çukurda minik bir beni vardı. Eğildi.
Yerden çatallı, kuru bir söğüt dalı aldı. Su arayıcılarının tuttuğu gibi tutarak yürümeye devam etti. Mon-
tunun cebinden benekli bir bez mendil sarkıyordu. Paçalarında çamur vardı. Ayakkabısının sol tekinin
bağcıkları çözülmüştü. Kolunu tutarak durdurdum. Eğilip bağcıkları başlamaya başladım. Bağcıkların
deliklerinin diplerindeki minik demir halkaların çoğu düşmüştü. Bağcıkların demir halka olan yerlere
denk gelen kısımları ise iyice aşınmıştı. İşimi bitirip doğruldum. Hâlâ konuşmuyorduk. Yürümeye devam
ettik. Karşıdan bir kız, bir erkek çocuğu ve başta onların anneleri sandığım iki kadın geliyordu. Sonra
yanımıza yaklaşınca anladım ki kadın sandıklarımdan biri uzun saçlı bir erkekmiş. Çocuklardan erkek
olanı adama baba diye seslendi. Kızın çenesinde kırmızı renkli dondurma bulaşığı vardı. Kadının başına
artık ölme zamanı çoktan geçmiş bir eşekarısı konmuştu. Sol taraftan gelen, yerel bir gazeteden yapılmış
olan kağıt uçaktan ürken eşekarısı uçup gitti. Tekrar yanımdaki kıza döndüm. Kirpikleri neredeyse yok
denecek kadar ince ve seyrekti. Buna karşılık kaşları epey gür ama düzgün şekilde alınmıştı. Sıkılmış
olacak ki elindeki söğüt dalını fırlatıp attı. Dal ilerdeki ateş dikenlerinin üstüne düştü. Çalının yanına
varınca ateş dikeni meyvelerinin en irilerinden seçip dokuz tane koparttım. İki tanesini kendime ayırdım,
yedisini ona verdim.
 “Yenir mi ki bu? Zehirlenmeyelim?” dedi.
 "Alıç gibidir tadı,” diyerek padişahın çeşnicibaşçısı gibi meyveleri ilk ben tattım. Beni görünce  o
da yemeye başladı. Temkinli bir şekilde ısırmıştı ama sonra yüzündeki ifadeden tadını beğendiği
anlaşılıyordu. Yürümeye devam ettik.
 Sol elinin orta parmağının ikinci boğumunda enine bir çizik vardı. Çalılardan değil de daha önce
olmuş, artık kabuk bağlamış küçük bir çizik. Yine sol elinin bileğine ise, hemen plastik kordonlu spor
saatinin altına denk gelen yerde, yuvarlak bir yara bandı yapıştırılmıştı.
 “Geri dönelim mi?” dedi birden. İnce dudaklarında ince çizgiler ve çatlaklar vardı.
 “Dönelim,” dedim.
 Döndük.
 Daha sonra onu kışın ilk günlerinde gözüne kestirdiği bir kar tanesinin peşinde koşarken gördüm.
28 numaralı otobüsün, şoförün arkasındaki soldan ikinci koltuğunda oturuyordum. Düğmeye basıp
indim. Kar tanesinin peşinden beraber koştuk. Eski filmler gösteren bir sinemada siyah beyaz bir filmi
G10 ve G11 numaralı koltuklarda seyrettik. Makinist ara vermedi. Filmi kesintisiz seyrettik. Benim koltuk
kırıktı.
 Evlenmemizden iki hafta sonra marketin önünde onu beklerken altına su dolmuş kaldırım taşına
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basınca gri renkli kumaş pantolonumun paçaları ıslandı. Beni görünce çantasından kağıt mendil paketi
çıkardı. İçinde tek bir tane kalmıştı.

 Şimdi kahve dükkânı olan bakkaldan aldığımız naneli sakıza bozuk para çıkışmayınca yüzlük
verdim. Adam bozmadı.
 İşten çıkarken şakır şakır yağmur yağdığı gün bizim takım berabere kaldı.
 Gözleme yerine yağda yumurta istedi kahvaltıda.
 Bizim dizinin 67. bölümünü izlerken elektrikler kesildi.
 Gözümde it dirseği çıktığı gün karşıdaki apartmanın ikinci katının balkonuna yuva yapmış
güvercin, yavrularını uçurdu.
 Boğazıma yedi kere leblebi kaçtı.
 Onun boğazına üç kere su kaçtı.
 Meteor yağmurunun olduğu gün yoldan 127 tane otomobil geçti.
 128'incisi ise beni ezip geçti.

 27 yıl 4 ay 3 gün önce evlendik.

 Sabah uyandım. Sağ elimi oynatamıyordum. O çoktan kalkmıştı. Tuvaletten tıkırtılar geliyordu.
Sifon sesi... Çıktı. Odaya, yanıma geldi.
 “Benim çıkmam lazım. İlaçlar için hastaneye rapor almaya gidiyorum. Birazdan Halime Hanım
gelir.”
 Bir şey diyemedim. Öylece suratıma bakıyordu. Yatalak olduğumdan beri, onu uğurlarken vücu-
dumun oynatabildiğim tek yeri olan sağ elimi sallamamı bekliyordu.
 “Bir şey unutmadın mı?” dedi.
 “Hiçbir şey unutmadım” dedim.
 İçimden...
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Engin Türkgeldi

Peygamber

 O'nu ilk gördüğümde keçileri ağıla doğru sürüyordum. Akşamüstüydü. Ufukta, güneşin battığı
yönden bana doğru gelen bir noktadan ibaretti önce. Güneşin üzerinde bir leke. Sonra ince bir çizgiye
dönüştü. Hiçbir şey yokmuş gibi işime devam ettim. Çünkü bazen hiçbir şey olmadığı halde oluyormuş
gibi gelirdi bana. Yalnızlıktan. Bu dağ başında bir başıma yaşamaktan. Aklım, kendisinden esirgediğim
sesleri, görüntüleri, kokuları kendi yaratırdı. Keçileri saydım, ağılın kapısını kapattım, kuyudan su
çektim, yalağı doldurdum. Arada bir başımı kaldırıp yabancının ne kadar yaklaştığına bakıyordum.
Önden karanlık gölgesi, arkasından kendisi geliyordu. Gölgesi yaklaştıkça incelip uzuyor, bu dünyaya ait
olmayan bir canlıya benziyordu. Küçük, sabırlı adımları vardı. Sonunda bir taş atımlık mesafeye
geldiğinde bana seslenerek selam etti yabancı. Ancak o zaman emin olabildim gözlerimin beni
yanıltmadığından.
 Kırklarındaydı. Yüzü, yamaçlardaki kayalar gibi güneşle ve rüzgarla hırpalanmıştı. Toprak rengi
saçlarıyla sakalı birbirine karışıyordu. Giysileri neredeyse paçavraya dönüşmüştü. Solgun. Lime lime.
Belinde deve derisinden bir matara asılıydı. Ayaklarında ince birer sandal. Bütün hırpaniliğine rağmen
dudağının kenarındaki nazik bir kıvrım, göz kenarlarına ilişmiş birkaç müşfik çizgi yüzünü aydınlatmaya
yetiyordu. Bu adam ne hırsız olabilirdi, ne de uğursuz.
 Uzaklardan geldiğini söyledi. Aylardır yollarda olduğunu. Hangi kente gitmeye çalıştığını
sordum. “Hiçbirine” dedi. Geceyi ağılımda geçirip geçiremeyeceğini sordu. Hava kararıyordu. Kasaba
uzak, dağ ıssızdı. Kabul ettim. Kendisine bir parça ekmek, biraz keçi sütü verdim. Ağıldaki saman
balyalarını döşek olarak kullanabileceğini söyledim. Teşekkür etti.
 Ertesi sabah kalktığımda ağılı temizliyordu. Bu işlere alışkın olduğu belliydi. O’na aylık erzağımın
bittiğini, kasabaya inmem gerektiğini, ben gelene kadar keçileri otlağa götürüp götüremeyeceğini
sordum. “Tamam,” dedi. Gaz yağı, yem, un, ve pirinci katırımın sırtına yükleyip döndüğümde O'nu
otlakta buldum. Sırtını koca bir meşeye dayamış, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Beni görünce
susacağını sandım. Yanılmışım. Sesini benim duyabileceğim seviyeye yükseltip konuşmaya devam etti.
Yıldızlardan ve evrenden bahsediyordu. Işıktan ve karanlıktan, güçten ve affetmekten. Ağzından çıkan
her kelime ile içime tarifsiz bir coşku doluyordu. Hava kararana kadar meşenin dibinde O'nu dinledim.
Güneş tepelerin arkasında kaybolunca sustu. “Dönme vakti geldi,” dedi. Otlaktan eve yürürken söyl-
ediklerinin kendi sözleri olup olmadığını sordum. Omuzlarını silkti, utanarak “Bilmiyorum,” dedi.
“Sadece dökülüyorlar ağzımdan.” Gitmemesini, bir müddet daha kalıp sözlerini benimle paylaşmasını
rica ettim. Kabul etti.
 Akşam yemeği için O'nu içeri davet ettim. Çorbalarımızı kaşıklarken ona sorular soruyordum.
Kimdi? Nereden geliyordu? Ne zamandır yollardaydı? Amacı neydi? Aynı soruları yıllarca usanmadan
cevaplayan bir öğretmenin sabrıyla cevapladı beni. Eskiden bir toptancının yanında katipmiş. Yıllarca
efendisi söylemiş, O yazmış. Babasını defnettiği gece, çocukluğunun evinde bir başına otururken, neden
bilinmez, kalem kâğıt almış eline. Başlamış yazmaya. Kalemi oynatan kendi eliymiş belki ama kelime-
lerin sahibi bir başkasıymış. Sabaha kadar “başkası” söylemiş, O yazmış. İki gece böyle geçmiş. Sonra,
kelimeler öyle hızla akmaya başlamış ki, O'nun gibi işinin ehli bir katibin bile eli yetişemez olmuş. O da
yazmak yerine konuşmaya mecbur kalmış. Daha doğrusu tekrar etmeye. O günden beri kasaba kasaba,
kent kent gezip kelimelerini paylaşıyormuş insanlarla. Kimisi meczup gözüyle bakıyormuş O'na, kimisi
bilge. Zulüm de görmüş, saygı da. Doğrusu kimin ne düşündüğünü, ne yaptığını çok önemsemiyormuş.
“Bir kâğıt, üzerinde yazanlardan dolayı ne övünebilir, ne de utanabilir.”
 Sonra soru sorma sırası O'na geldi. Neden bu dağ başında yapayalnız yaşıyordum? Kimim
kimsem yok muydu? Öksüz olduğumu, yıllarca bir kumaş tüccarının yanında çırak olarak çalıştığımı
anlattım. Ustam ölünce işleri yürütemediğimi, zaten ticaretten nefret ettiğimi söyledim. Bütün o alışlara
ve verişlere katlanamıyordum. Ne eşim vardı ne dostum. “Zaten ahali bana 'kaçık' derdi. Ben de kaçtım,”
dedim. Peki hiç aramıyor muydum insanlarla bir arada olmayı? Bazen, ama o zaman da bir bahane bulup
kasabaya iniyordum.
 Yatma vakti gelince isterse gece evde uyuyabileceğini, yere bir döşek serebileceğimi söyledim.
İstemedi. Yollara düştüğünden beri dışarıda uyumaya alışmıştı. Dört duvar arasında yatınca tabuta
konmuş gibi hissediyordu.
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 Yemek artıklarını köpeğe verip uyudum.

***

 O'nu tam üç gün üç gece dinledim. Dördüncü günün sabahında ise gitmişti. Habersiz. Sessiz
sedasız. Keçilerin suyunu vermiş, tavukların yemini tazelemiş ve gün doğmadan yola çıkmıştı. Ufukta,
güneş tepenin arkasında belirirken O'nu görür gibi oldum. Güneşte bir leke. Birkaç saniye sonra o leke
sabah ışığında yıkanıp yitti.
 Niçin gittiğini, geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyordum. Günlük hayatıma devam etmeye
çalıştım. Yumurtaları topladım, kümesi temizledim, süt sağdım. İçim içimi kemiriyordu. Ya dönmezse?
Ya bir daha duyamazsam O'nun o sihirli sözlerini? Sakinleşmek için O'nun bana söylediklerini tekrar
etmeye başladım kendi kendime. O an, dönmemesinden daha kötü bir ihtimal olduğunu fark ettim:
O'nun sözlerini unutmak.
 Bir müridi olduğunu sanmıyordum. Hiç bahsetmemişti. Şu koca dünyada O'nun öğretilerini
ağzından çıktığı haliyle hatırlayan tek kişi belki de bendim. Bana düşen, sözlerini O gelene kadar en saf
haliyle korumaktı. Tıpkı O'nun gibi ben de bir kâğıt olmalıydım o ulvi sözler için. Onları oldukları gibi
korumalıydım. Okumam yazmam yoktu. Tek çıkar yol, söylediği her şeyi ezberlemekti.
 Birlikte geçirdiğimiz her günü ve her geceyi hafızamda yeniden yaşıyor ve kendi kendime tekrar
ediyordum. Dudaklarım durmadan kıpırdıyordu. Sona geldiğimde kısa bir mola veriyor, o arada keçileri
kırpıyor veya ağılı üstünkörü temizliyor, ardından yine başa dönüyordum.
 Zamanla kelimeler tüm vaktimi almaya başladı. Artık keçileri çıkartmıyordum otlağa. Tavukları
yemlemiyordum. Bütün gücümü hafızlamaya vermiştim. O'nun sözlerini üst üste, yüzlerce kez tekrar
ediyordum. Kelimeler ağzımdan çıkıp odanın bir duvarından diğer duvarına çarpıyorlardı. Belki de ben
ağzımı açmıyordum da, beynimin bir duvarından diğerine çarpıyorlardı. Anlayamıyordum.
Tekrarlıyordum. Defalarca. Bıkmadan. Sıkılmadan. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir kelimeyi dahi unuta-
bilme ihtimali uykumu kaçırıyordu.  Uyuyabildiğimde ise hep aynı kâbusu görüyordum: İki bembeyaz
kanat çıkıyordu sırtımda. İlk başta büyük bir keyifle gökyüzünde keyfimce dolanıyordum. Ama bir süre
sonra kanatlarımın birer kaya kadar ağır olduğunu farkediyor, havada kalmak için olağanüstü bir çaba
harcamak zorunda kalıyordum. En sonunda, tam yere çakılacakken ter içinde uyanıyordum.
 Bazen gittiği tarafa, doğuya bakardım uzun uzun. Çoktan kasabaya vardığını, bana anlattıklarını
bir kez de onlara anlattığını hayal ederdim. O vakit kurtulurdum omuzlarımdaki bu sorumluluktan.
Bazen de batıyı seyrederdim. Belki de o taraftan gelecekti. Nasıl ki güneş bir taraftan batıp diğer taraftan
doğuyordu, O da gittiği yönden değil, geldiği yönden belirecekti tekrar. Tüm dünyayı öğretisiyle fethetmiş
olarak.
 Evdeki erzaklar tükenmek üzereydi. Kasabaya inmem gerekiyordu, ama kaç zamandır O gelirse
diye evi terk edememiştim. Keçilerin memeleri sütle dolmuştu. Acıyla meliyorlardı. Gürültülerinden
dikkatimi toparlayamıyordum. Ağılın kapısını açıp hepsini saldım. Ne yaparlarsa yapsınlar, yeter ki
ezberimi bozmasınlar. Fakat o kadar aç ve yorgunlardı ki, fazla uzaklaşamadılar. Eve girip tel dolaba
baktım. Kalan tek parça ekmek de küflenmişti.
 Son bir kez ufuğa düşürdüm bakışlarımı. Geri gelmeyecekti. Belki sıkılmıştı bütün bunlardan.
Belki ölmüştü. Ne olursa olsun, artık vakit gelmişti. Ezberlediğim tüm kelimeleri insanlarla paylaşmalı,
yükümü hafifletmeliydim. Sandallarımı ayağıma geçirdim. Deve derisi mataramı suyla doldurup doğuya,
kasabaya doğru yürümeye başladım.
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Jim Jarmush’un Stranger Than Paradise filminden bir kare



Yabancı



Tuğçe Yapıcı

Yabancı

 Birbirimiz için yaratılmış falan değildik. Benden çok farklıydı. Sanki bu yaşına kadar hiç soru
sormamıştı. Ben hep sordum. Hiç yanıt alamadım.
 Yakışıklı değildi ama gözleri çok güzeldi, bir de sesi. Aslında sokakta görsem ilgimi bile çekmezdi.
Benim uyanıp onu seyrettiğimi fark edince o da uyandı. Zaten ben de gözlerini açsın da seyredeyim diye
bekliyordum. Gözlerine dokunmak istedim ama bu mümkün değildi. Vapurdan motorun ardında
bıraktığı köpükleri seyreder gibi seyredebilirdim en fazla. Köpükler gibi, gözlerine de elimi uzatıp
dokunamazdım. Bir yolunu bulup dokunabilseydim acaba gözlerin de köpükler gibi dağılır mıydı? Sırf bu
yüzden bile daima yabancı kalacaktık. “Biz” olmak için nafile çabalayacaktık diğerleri gibi. Zaman zaman
“biz” olduk zannedip sevinirdik belki. O zamanlarda bile “ayrı ayrı” sevinirdik, sen başka şeye sevinirdin
ben başka. Gözlerine dokunmanın bir yolu olmalıydı. Yoktu. En fazla göz kapaklarına dokunabilirdim,
bundan da çoğu insan hoşlanmaz herhalde. En azından ben hoşlanmam. Belki de kimsenin gözlerine
dokunamadığımız için aşklar miadı dolunca bitiyordu. Adı konan her şey bu yüzden mi gün gelip bizi
boğuyordu? Saçlarını okşayabilir, yüzüne dokunabilir, istediğim kadar öpebilirdim. Ellerini tutabilir,
parmaklarıyla oynayabilir, istediğim kadar sarılabilirdim. Hepsi denenmişti, hiçbiri yetmiyordu işte. Ah
bir gözlerine dokunabilseydim, o zaman her şey bambaşka olurdu.

 Beautiful stranger, I wanna loose my mind
 Beautiful stranger, in the depth of your eyes

 Yine içimi o aşkın en dolu dizgin zamanında insana hücum eden tanıdık korku sardı. Alışacaktık,
sıkılacaktık, bir gün yetinemeyecektik ve her şey eskisi gibi olacaktı. Üzülecektik, unutacaktık; karşımıza
başkaları çıkacaktı. Deneyecektik, yenilecektik, her seferinde başlangıç çizgisine geri dönecektik. Yapa-
cak bir şey yoktu, bu iş şans oyunu değildi. Yenileceğini baştan bilse de oynamadan duramıyordu insan.
En azından belki daha iyi yenilirdik.
 Hâlâ uyumadığımı fark edince gözlerini tekrar araladı. Saat henüz altı veya yedi olmalıydı. Ne
düşünüyorsun? Böyle durumlarda ‘Hiç’ denir. Demedim. Gözlerine dokunmayı. Gülümseyerek kendisini
uykuya teslim etti. Yerimden kalkıp kalın mor perdenin kenarından sokağa baktım. Yazdan kalma bir
Eylül güneşi. Meğer sabah karanlığı sandığım perdenin karanlığıymış. Saat 10:30 olmuş. Gecem
gündüzüm birbirine karışalı kim bilir kaç yıl olmuş? Bu yıllardan bana miras kalan bir çift kanlı ve acılı
gözü yumup usulca yanına uzandım. Acaba hiç kimse benim gözlerime dokunmak istemiş miydi?
Sanmıyorum, pek güzel değillerdi, hem dokunsalar bile bir şey değişir miydi? Yine uyandı, üstümü örtm-
eye çalıştı. Gerek yok, üşümüyorum ben. Üşürsün, insan uyurken üstüne kar yağar. Sen daha uyuyacak
mısın? Birazcık daha. Daha bunlar ilk günler, birlikte yapacak ne çok şeyimiz var: Birbirimizi sevdiğimiz
yerlere götüreceğiz, arkadaşlarla tanıştıracağız, sevdiğimiz yemekleri yiyeceğiz beraber, filmler
izlenecek, şarkılar dinlenecek, dans edeceğiz, dilimiz damağımız kuruyana kadar geçmişimizi anlatacak,
sıkılsak da hevesle dinliyormuş gibi görünecek, kıskanacak, kavga edecek, kurallar koyacağız bütün bun-
lardan bıkana dek. Ta ki artık birbirimizi dinlemediğimizi anlayacağımız güne kadar bu böyle sürüp gide-
cek. Ama biliyorum sen de yorgunsun benim gibi. Hem zaten birlikte uyumak hepsinden daha güzel –ve
de daha kolay- değil mi?

 Beautiful stranger, don't want to know your name
 Beautiful stranger, just want to take your hand
 How sweet it can be if you make me dance?
 How long will it last, baby if we dance?

 Akşama doğru uyandım. Deliksiz uyumuşum. Bu sefer de o beni seyrediyordu. Madem rolleri
değiştik, bu defa ben sordum. Ne düşünüyorsun? Ya ‘hiç’ derse diye çok korktum. Demedi. Hani
üşümüyordun, pikeyi boğazına kadar çekiyorsun. Sıcacık gözler. Elimi uzattım, bu sefer dokunacaktım.
Son anda vazgeçtim, saçlarının arasından geçirdim elimi. Vücudumda bir sıcaklık, huzur bu olmalı
dedim. Meğer ben hep üşüyormuşum.
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 Ne ben anlattım, ne de o. Ne kadar geç başlarsak o kadar iyi. Hem zaten geçmişin kime ne faydası
olmuş? Bir şarkı açtık, müzik evi doldurdu. Akşam yemeği saatinde kahvaltı yaptık. Birbirimiz hakkında
ne kadar az şey bilirsek o kadar çok sevebiliriz birbirimizi. Ne kadar az tanırsak, ne kadar geç alışırsak o
kadar iyi. Yeşil gömlek, gözler de yeşil, oda da, tavan da. Gri giyince yalnız gözler değil, yer gök gri. Bugün
yeşil sarmalasın bizi, yarın belki gri. Hep yeşil giy sen, griler ne kadar geç gelirse o kadar iyi.
 Birer kahve yaptıktan, birer sigara yaktıktan sonra; karanfil kokusu ciğerlerimize dolduktan
sonra; dumanlar havada asılı kalsın diye pencereleri kapattıktan sonra, inan bana konuşsak da olur
konuşmasak da. Konuşmak için neden yoksa ve yeterince susarsak, bir gün belki paylaşabiliriz yalnızlığı
da. Sen yarım, ben yarım ama nedense bir tam edemiyor iki yarım. Boşver, boşuna uğraşmayalım, nasıl
olsa bir bütün olamayacağız. Bir evi bile paylaşamazken insan kimseyle, nasıl paylaşacak koskoca bir
hayatı? Gel kendimizi kandırmayalım, olsa olsa yalnızlıklarımızı paylaşırız aynı odada konuşmadan
oturarak. Onlar bile birbirine karışmaz: su ve zeytinyağı.
 Bu uzun sessizlik sinirini bozuyor mu acaba? Sana garip geliyor olabilir, aklımdan geçenleri
dinlemiyorsun ki. Benim aklım öyle kalabalık, hiç konuşmasak da kafam şişiyor. Ben ağzımı açıp
konuşmasam ama sen aklımdan geçenleri duysan. Eğer şu an hiçbir şey düşünmüyorsan senin de canın
sıkılmasa. Benim beynime bol bol üşüşüyorlar, ikimize de fazlasıyla yeter. Gözlerine bakıyorum uzun
uzun. Bu benim sevdiğim insanları tabi tuttuğum bir sınav aslında. Gözlerini kaçıran insanları bir türlü
sevemedim. Bakmaya cesareti olmayanın sevmeye hiç yoktur. Bazısı çok rahatsız olur kesintisiz göz
temasından. Göz teması=Ruh teması. Sen hiç kaçırmıyorsun gözlerini. Ne kadar bakarsam o kadar
bakıyorsun bana, daha da fazla bakıyorsun hatta. Gülümsemen de cabası.
 Anlatsan, kana kana su içer gibi dinlerim seni. Renklerini, seslerini, ruhunun dehlizlerini,
başından geçenleri ve geçmeyenleri, sonra düşlerini ve düş kırıklıklarını, toplarız parçaları, yapıştırmaya
çalışırız beraber, hep eğreti durur, sonra yine kırılır, sonra bana kızarsın, lânet edersin, niye yapıştırdın
sanki ben alışmıştım yokluğa dersin, sonra ben üzülür eve kapanırım, belki de üzülmem bile, bırakır
baştan başlarım, belki anlayışlı davranır sana yardım eli uzatırım, tutarsın elimi çıkarsın yukarı, sonra
belki çok yukarı çıkarsın, o kadar yukarı çıkarsın ki beni unutursun, ben aşağıda kalırım, hatırlarsın da
sen de beni yanına çekersin belki. Belkiler kuşatır dört yanımızı, boğabilirler bile bizi. Yaşarsak
keşkelerde boğulacağız, susarsak belkilerde belki.
 Acaba şu an ne düşünüyorsun, aynı şeyler mi geçiyor aklımızdan? Sorsam söylersin biliyorum,
sormasam daha iyi ya. Ne düşünüyorsun? ‘Hiç’ deme, ‘Hiç’ deme de ne dersen de. ‘Hiç’ dersen eğer her
şey biter. Nasıl olsa bir gün diyeceksin ama bugün deme. Bugün bitmesin. Ne kadar az konuşursak o
kadar geç biter. Belki de o kadar çabuk. Bir yolu olsa da bilebilsem. Cevap vermedin bu kez. ‘Hiç’ de
demedin. Kaç gün daha yaşayabiliriz konuşmadan, kaç gün erteleyebiliriz? Bizimki farklı olur da
hiçbirini yapmayız belki. Kiminki farklı olmuş da bizimki olacak, ne zannediyoruz ki kendimizi? Hem biz
gerçek bile değiliz ki. Sonu kimseyi şaşırtmayacak bir öykünün zavallı kahramanlarından başka bir şey
değiliz, olamayız. Bir umutsuz öykü ki, nasıl başladıysa öyle aniden ve nedensizce bitmeli.
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Hekim Ali Babacan

Yanlış Kovboy

 Hep o bilimkurgu kitaplarından okuyup filmlerinden seyrettiğimiz, bizleri alıp bambaşka âlemlere
götüren, bir kısmında o hikâyelerin içinde olmayı isteyecek kadar cazip ama daha büyük bir kısmında kim-
senin orada olmayı istemeyeceği durumları, olayları içeren, bin türlü insan, robot, mutant ve mahlukatla
dolu bir evreni anlatan, genellikle insanın içine sıkıntı veren kıyamet sonrası öykülerde hayatta kalmaya
çalışan o son adam vardır ya... Ve bu öyküler istisnasız Amerika'da geçer ya da en azından Amerikalılar
üzerinden anlatılır ya...
 Ben William Leonard Johnson Jr. olarak o hikâyelerin canlı bir kanıtıyım.
 Dünyada kalan son insanım. Üstelik bir Amerikalı.
 Teksaslı bir çiftlik sahibi olarak ilk önceleri bu durumu pek de önemsediğimi söyleyemem. Açıkçası
çiftliğin içindeki küçük göletin dibini ıslah etmeye çalışırken duyduğum o patlama ve sarsıntı sesinin ne
olduğunu da pek anlayamamıştım. Yedi metre derinlikteyken bile büyük bir patlama olduğu belli oluy-
ordu. O anda hemen suyun üstüne çıkmak istedim. Ama arka arkaya bir-iki patlama ve daha şiddetli
sarsıntılar olunca bir süre suyun altında kalmaya karar verdim. İlkokuldayken nefes tutma şampiyonu
olduğum için üç dakika kadar su altında kaldım. Ortalığın iyice sakinleştiğine inanınca yüzeye çıktım.
Eşim Sandra, çocuklarım Eugene, Matilda, Heather, Johnny, Trish ve Frank elbette aklımdaydı. Ama
Teksaslı bir çiftçi olarak hemen ahıra, sığırlarımın yanına koştum. Hepsi yerdeydi. İlk önce karınlarını
doyurmuşlar ve geviş getirerek uzanmışlar sanabilirdiniz. Ama hayır. Onların ölmüş olduklarını anlamak
için benim gibi tecrübeli bir çiftçi olmalıydınız.
 Daha sonra derhal eve koştum. Tavuklar, horozlar, kazlar bahçenin her tarafına saçılmıştı.
Köpeğimiz Ginger verandadaki salıncağın üstünde, dilini sarkıtmış olarak cansız sallanıyordu. İçeri
girdim. Hemen mutfağa koştum. Sandra'nın sol kolu mutfak kapısından koridora uzanmış, yerde
yatıyordu. Buzdolabının kapağı açıktı. Zemin cam parçaları ve zencefilli gazozla kaplanmıştı. Üst kata,
çocukların yanına çıktım aceleyle. Şimdi onları o halleriyle tekrar gözümün önüne getirmek istemiyorum.
Bu bana öyle acı veriyor ki...
 Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Tek bildiğim bütün canlıların bir anda ölmüş
olduğuydu. Oldukları yerde. Yardım isteme fırsatları olmadan. Olaylar hakkında bir bilgi edinebilmek için
derhal televizyonu açtım. Kanalın birinde eski bir komedi filmi oynuyordu. Bir diğerinde yarışma
programı vardı. Bir başkasında ise bölgedeki küçük bir kilise için yardım toplayan bir peder vaaz veri-
yordu. Herhangi bir son dakika haberi bulamadım. Zaten bir süre sonra hangi kanalı açtıysam, ilk açtığım
andaki program bittikten sonra başka bir program başlamadığını gördüm. Ekranlar kararıyor ya da sabit
bir görüntüden başka bir şey çıkmıyordu. Haber kanallarını açtığımda ise gördüğüm manzara beni şok
etti. Canlı haber sunulan programların çoğunda masanın üstüne yığılmış bir spiker görüntüsünde
donmuştu ekran. Bir kısmında ise muhtemelen kamera ve kameraman düştüğü için stüdyonun görme-
memiz gereken yerlerinde donmuştu görüntü. Spotlar, tavandaki profiller, arka plandaki çalışanların yere
yığılmış halleri...
 Komşulara koştum. Hepsinde aynı manzara...
 İlk başta yaşadığımız bu durumun bölgesel bir şey olduğunu zannetmiştim ama Washinghton ve
Maine gibi Birleşik Devletler'in bizden en uzak iki ucundaki bölgesel televizyonlarda da aynı şeyi görünce
bunun küresel bir facia olduğuna kanaat getirdim.
 Facianın dünya çapında olduğunu zannetmem için daha fazla bilgiye ihtiyacım yoktu. Bütün
ortalama Amerikalılar gibi dünyanın sadece Amerika'dan ibaret olduğunu düşünüyordum o sıralar.
Halbuki Kanada, Meksika ve Peru gibi bir sürü dünya ülkesi daha vardı. Ha bir de şu kadınların
kalçalarında puro sardığı memleket.
 Kendimi toparlar toparlamaz önce hayvanlarımı, sonra ailemi gömdüm. Bunda hiç kötü niyet
aramayın. Hayvanlar öldükten sonra boşalan anüs büzücü kasları nedeniyle ahır o kadar iğrenç kokuy-
ordu ki bir an önce onlardan kurtulmaya karar verdim. Ailem içinse elbette daha özenli mezarlar kazarak
kendi çapımda küçük bir cenaze töreni düzenledim.
 Televizyonların hiçbiri artık yayın yapmıyordu. Radyoların ise sadece otomatik çalma listesi ile
yayın yapanları müzik çalıyordu. Bir süre sonra şarkı döngüsüne alıştım. Her üç saat on yedi dakikada bir
başa dönüyordu liste.
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 Kamyonetin radyosunu bu istasyonlardan birine ayarlayıp şehre doğru yola çıktım.  Tozlu
yollarda güneşe karşı direksiyon sallarken şehirde kesinlikle başka insanlarla karşılaşacağıma emindim.
Dünyada kalmış tek insan ben olamazdım. Ama olmadı.
 Kamyonetimle, gidebileceğim kadar uzağa gittim. Ne Teksas'ta ne de çevredeki eyaletlerin
herhangi birinde tek bir kişiye bile rastlamadım.
 O günden beri de kimseyi görmedim.
 Dört yıldan fazla süredir dünyada tek başınayım.
 Eski mutlu günlerimdeyken etrafımda tanıdığım insanlar dışında kimseyi görmekten
hoşlanmazdım. Kasabadaki komşular, küçük marketteki ve bardaki çalışanlar, banka ve posta idaresi
memurları... Başka kasabalardan izci kurabiyeleri satmaya gelen çocuklara bile şüpheyle bakan biriydim
ben. Daha doğrusu aile olarak böyleydik. Kasabadaki diğer aileler de aslında bizim gibi düşünüyordu.
Komşu kasabalardakilerin de bizimki gibi düşündüğüne emindim. Tıpkı başka eyaletlerin de aynı şekilde
düşündüğü gibi. Bu nedenle, kapısına gelen izci kızdan korkan insanlarla dolu olan bir ülkenin, kend-
isininki dışında hiçbir ülkeyle doğru dürüst ilgilenmemesi, onları tanımaması, kendisi dışında herkese
yabancı gözüyle bakmasından daha doğal bir şey olamaz.
 Tabii bu düşüncelerim felaketten önceki düşüncelerimdi.
 Sonra birden uyandım.
 Arka bahçeden sesler geliyordu. Sandra yanımda değildi. Yataktan fırlayıp hemen tüfeğime
sarıldım. Mutfak kapısının arkasında siper aldım. Kafamı hızlıca kaldırıp dışarı bakıp tekrar eğildim.
Sakalları nerdeyse dizine kadar inen bir serseriydi.
 “Arazimden defol!” diye bağırdım.
 “Ulu Tanrım!” diye bağırdı adam.
 “Eğer on saniye içinde gitmezsen beynini dağıtacağım!” diyerek tüfeğin namlusuyla kapının
camını kırdım. Mermiyi namluya sürdüm.
 “Hey! Sadece konuşmak istiyorum. Lütfen...” diye devam ediyordu ki bir el ateş ettim.
 Adam büyük çınar ağacının arkasına saklanmıştı. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Silahı olmadığı açıktı.
Yoksa ateş ederdi. Hele kendimi iyice ortaya çıkardıktan sonra. Adam yavaşça ağacın arkasından açığa
çıktı. Şimdi tam olarak görebiliyordum onu. İlk düşüncemde yanılmamıştım. Tam bir serseriydi.
 “Benden bir zarar gelmez. Sadece konuşmak istiyorum. Tanrım... Buna inanamıyorum. Biliyor-
dum! Biliyordum! Şimdi sana doğru yaklaşıyorum. Ellerim havada. Silahım yok. Bana bir şey
yapmayacağından eminim. Bir adım daha atıyorum...”
 Hep o Red Kit, Pekos Bill, Teksas, Tommiks çizgi romanlarından okuduğumuz, western filmlerin-
den seyrettiğimiz, bizleri alıp bambaşka âlemlere götüren, bir kısmında o hikâyelerin içinde olmayı
isteyecek kadar cazip ama daha büyük bir kısmında kimsenin orada olmayı istemeyeceği durumları,
olayları içeren bin türlü haydut, kanun adamı, kovboy ve kızılderiliyi anlatan western dünyasında vardır
ya hani... Kasabaya gelen yabancı asla sevilmez. Ve açıkça belirtilir: “Biz burada yabancıları pek
sevmeyiz!” Ve bu öyküler yapısı gereği, bilimkurgu öykülerinden daha çok Amerikalıdır ve Amerika'da
geçer.
 Sandra'nın ve çocuklarımın ve sığırlarımın ve diğer hayvanlarımın aslında yıllar önce öldüğünü
tetiği ikinci kez çektikten sonra hatırlayabildim. Sandra dört yıldan fazla süredir yanımda değil de ön
bahçenin sol tarafındaki eskiden sebze bahçesi olan yerde çocuklarıyla beraber yatıyordu.
 “Burada yabancıları sevmeyiz!”
 Demek ki daha uyanmamışım.
 Ben William Leonard Johnson Jr.
 O laftan sonra işte şimdi dünyada kalan son insanım.
 Başka bir yabancı kalmadıysa.
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Nermin Gürbüz

Nerelerdeydin

 Ellerini avuçlarıma aldım. Parmakları uzamış sanki. Kemiklerin üzerini saran beneklenmiş deri,
iyice gevşemiş, pörsümüş. Avucuma sızan ılıklık olmasa ölmüş dersin bu eller, öyle cansız. Bir zamanlar
saçlarımın arasında gezinen, ateşimi ölçen, ağrıyan karnımı ovuşturan, gıdıklayan, başarılarıma alkış
tutan, dudaklarındaki hayali öpücüğü tutup fırlatan bunlar mıydı? Yüzüme sürüyor, sonra da öpüyorum
onları. Umarım hissediyordur. Son zamanlarda çok derin uyuyor, ilaçların etkisi. Hoş uyansa da uyanık
olduğu pek söylenemez ya. Yaşamdan kopuk, geçmişi olmayan, anısız, kime, neye, nereye ait olduğu
belirsiz bir dünyada şimdi o. Yeni doğmuş bir bebek kadar temiz zihni. Sıfırlanmış. Ne yazık o bebek gibi
yeni bir hayat da yok önünde. Öyle bir şansı olsaydı bile...
 Adımlarımız birbirine karışıyor. Hızla bir yere sürüklüyor beni. Sorularıma yanıt vermiyor.
Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Gidince anlarmışım. Elimi o kadar sıkıyor ki canım acıyor, gevşetmek
istiyorum, bırakmıyor. Hava soğuk, üşüyorum. Her zaman dışarı çıkarken özenle giydirirdi beni, atkımı,
beremi hiç unutmazdı, eldivenlerimi bile. Ama bu sabah paltomu sırtıma geçirdiği gibi sokağa çıktık. O
kadar hızlı yürüyor ki mantosunun etekleri bacaklarına dolanıyor, sıyrılıyor, açılıyor sonra tekrar... Umu-
runda değil. Caddeye çıktığımızda bir taksi çeviriyor. Gideceğimiz yeri söylüyor, daha önce hiç duymadım
galiba. Taksi bizi bir apartmanın önünde indiriyor. Altı yedi katlı bir apartman, kapısında bir sürü ziller
var. Rastgele birine basıyor, kapı açılıyor. Merdivenlerden birinci kata çıkıyoruz. Önümüze çıkan kapının
zilini çalıyor. İçerden kim o, diyen bir kadın sesi geliyor. Annem yanıtlamıyor, tekrar zile basıyor. Kapı
hafifçe aralanıyor. Kapının aralığından merakla bakıyor kadın bize. Annem burnunu havaya dikerek
burada mı o, diye tıslıyor. Kadın şaşkın, kim, diyor, siz kimsiniz? Annem hırsla kapıya yükleniyor, Serdar
burada mı, diyorum, orospuuu, diye bağırıyor. Babamın adı bu. Hastanede o, nöbeti vardı. Annemin
mantosunun eteğine yapışıyorum. Dudaklarım titriyor, n’oluyor? Kadın çığlık çığlığa kapıyı kapatmaya
çalışıyor ama boşuna. Evin girişindeyiz. Kadın içeri doğru kaçıyor, birini çağırıyor. Odaların birinden iri
yarı bir erkek çıkıyor. Saçı başı karışık uykulu, n’oluyor lan, diye o da bağırıyor. Çok korkuyorum,
ağlamaya başlıyorum. Annemin yüzü allak bullak, kekeliyor, ama ama bu-burasıydı, izlemiştim, gözler-
imle gö-gördüm, buraya girdi, gene buraya gelmiştir de-dedim, dün gece ge-gene eve gelmedi...
 Apar topar kapı dışarı ediliyoruz. Amaçsızca yürüyoruz yollarda, boş boş bakıyor annem, beni bile
görmüyor sanki. Artık elimi de tutmuyor. Mantosuna asılıyorum sıkı sıkı. Neden sonra taksiye binip eve
gidiyoruz. Kapıdan girdiğimizde babam karşılıyor bizi. Merak içinde, şaşkın. Neredesiniz, diyor. Annem
suskun. Babamın boynuna atlayıp ağlamaya başlıyorum. Bir eve gittik... annem seni sordu... sonra bizi
kovaladılar... gece eve gelmedin diye ... nöbetteydin ya... annem bilmiyor herhalde...
 Babam beni kucağından indiriyor. Annemin omuzlarından tutup sarsıyor. Ne yaptın sen,
nöbetteyim, bilmiyor musun? İlaçlarını mı almadın yine? Çocuğa yapma bari bunu!
 Annem babamın sarsmasıyla mı bilmem birden bana bakıyor, gözlerindeki anlamdan beni
yeniden görmeye başladığını anlıyorum. Boynuma sarılıyor, hıçkırıklara boğuluyor. Babam zorla söküyor
annemin kollarını boynumdan. Annem kendini babamın kucağına bırakıyor. Sürükleyerek götürüyoruz
yatağa. İğne yapıyor babam ona. Hep uyuyor o gün annem. Bir daha o eve gitmiyoruz.
 Büyüdükçe anlıyorum ki bize ait değildi annem, çoğu zaman dalar gider, yanımızdayken hep
başka bir yerlerde olurdu. Kendi kendine kurduğu bir dünyası vardı. Bazen konuşurdu görmediğim
birileriyle. Sanki yanlışlıkla düşmüştü aramıza. Hep yabancı kalmıştı dünyamıza. Onu kendimize
uydurabilmek için avuç dolusu ilaç yutturuyorduk. Ama o yine de başarıyordu kaçmayı. Gözleri kendine
döndüğünde bizi görmez olduğunda, anlamadığım dilde bir şarkı söylerdi. Kendi gibi güzel, zarif, incecik
sesiyle mırıldanarak evin içinde gezerdi. Omuzlarına dökülen dalgalı kızıl saçlarını havalandırarak
parmaklarının ucunda dans eder gibi yürürdü. Bir periye benzerdi. Yolunu şaşırmış, fanilerin arasına
karışmış bir peri. O şaşkınlık yaptığı işlere de yansırdı. Buzdolabına babamın gömleklerini, banyo
dolabına tencereleri dizer, hazırladığı şampuanlı suyla yerleri silerdi. Böylesi durumlarda hazır tuttuğu
şırıngayı yuvarlak, beyaz kalçasına batırır, onu kendi dünyamıza buyur ederdi babam. Hiç itiraz etmezdi
babama. Âşık olduğu bu fani değil miydi onu ömrü boyunca yeryüzüne mahkûm eden. Uslu bir çocuk gibi
uzanırdı yatağa. O uykuya dalarken yanından ayrılmazdı babam, usul usul okşarken kızıl saçları,
yüzündeki çizgiler derinleşirdi. Bazen tutamaz kendini, annemin o tatlı peri kokusuna sığınır, yanına
uzanır, yorgun düşmüş bedenini dinlendirmeye çalışırdı. Annem iki günlük bir uykudan sonra yeni
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doğmuş bir bebeğinkiler gibi şiş gözleriyle tanıdık tanıdık bakardı bize. Nerelerdeydin anne, diye sormak
isterdim o zaman.
 İki dünya arasında gidip gelmekten yorgun, zayıf bedeni iyice küçülmüş, yorganın altında
kaybolmuş. Yüzündeki huzur umarım ilaçlardan değildir. Dudakları kıpırdıyor. Anne, diyorum,
buradayım. Gözkapakları aralanıyor. Bakışları beni delip geçiyor. Mırıltı halinde bir şeyler dökülüyor
dudaklarından. Bu ezgiyi tanıyorum. Tam o sırada hemşire giriyor içeri. İlaç saati, diyor. İzin vermiyo-
rum, sonra, diyor, gönderiyorum. Annem hafifçe gülümseyerek şarkısına devam ediyor.
 Elleri ellerimin arasında, özlüyorum onu.
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Soytarı



Hekim Ali Babacan

Ekmek Parası

 Lokman Hekim'den yüz yirmi yıl önce ya da üç yüz elli sekiz yıl sonra doğan bir adam vardı. Dağ
bayır dolaşarak topladığı otlardan ilaçlar yapar, hastalıkları iyileştirmeye çalışırdı. Karşılığında insan-
lardan tek istediği karnını doyurmalarıydı. İlk önce her şey çok iyi gidiyordu. Hastalıklar iyileşiyor,
adama olan saygı günden güne artıyordu. Memleketinde ve etrafındaki ülkelerde iyice meşhur olmasına
rağmen insanlardan istediği şey hep aynıydı: Karnını doyuracak kadar yemek. Adamın isteği değişmedi
ama insanlarınki değişti. Verdikleri iki lokma ekmek zamanla fazla gelmeye başladı. Kimisi adamın,
ailesindeki herkesten çok yemek yediğini söyledi, kimisi doymak bilmediğini... Giderek adama verdikleri
yiyecek tek bir parça somun ekmeğe kadar düştü. Bir süre sonra da köpekler için ayırdıkları kuru ekmek
adamın yiyeceği oldu. Ama o hiçbir şey demedi. Ve günün birinde tek bir kırıntı bile vermemeye
başladılar. Adam sarı kantaron dedikçe sırtlarını döndüler. Binbir delikotu dediğinde yüzüne
bakmadılar. Sumiğferi deyince yüzüne tükürdüler. Kadıntuzluğu dediğinde ise dedikleri şey şuydu:
Şarlatan.

 Bu laf onu yıktı. Bir daha çay bile içmedi.

 Doğumu Harry Houdini'den iki yüz kırk üç yıl öncesi veya otuz dokuz yıl sonrasıydı. Kendini
illüzyonistliğe adayan bir adam vardı. Küçük yaşlarında ustasından öğrendiği, sonrasında ise kendi
keşfettiği numaralarla çevresindekilerin takdirini kazanıyordu. Öyle herkesin bildiği, kadın kesme,
havada uçma, yer değiştirme, vücut değiştirme, zincirden kurtulma gibi numaralar değildi yaptıkları. Hiç
yapılmamışları yapıyordu. Hiç denenmemişleri deniyordu. Yirmili yaşlarının ortalarına geldiğinde
alanında tekti. Yaptığı numaralar akıl alacak gibi değildi. Gösterileri dolup taşıyor, hayranı olan kızlardan
başını alamıyordu. Yine böyle bir gösteri günü, yerden, üstünde hiç bir delik olmayan sahne zemininin bir
köşesinden çıkıp başka bir köşesinden yine yere girme numarasını yaptığı gün seyircilerden biri bağırdı:
Girip çıktığın yerler hileli! Başka yerleri kullan. Adam şaşırmıştı. Yaptığı sihirbazlık değil, illüzyonistlikti.
Yoktan bir şeyi var edemeyeceğini daha ilk dersten öğretmişti ustası. Bu kuralı asla unutmazdı. Her
gösteri önceden kurulmuş bir düzenekten ibaretti. İşin en önemli kısmıysa bunun düzenek olduğunu
seyirciye hissettirmemekti. İllüzyondan zevk almaktansa onu çözmek isteyen insanlar her devirde olduğu
gibi o zaman da vardı. Seyircinin arkasından başka sesler de çıkmaya başlamıştı. Numaranın giriş çıkış
yerlerinin değişmesini istiyorlardı. Bu imkânsızdı. Beş dakika sonra salonu boşaltan insanların
bağırışları bir uğultu halini almıştı. Hep bir ağızdan şöyle bağırıyorlardı: Hokkabaz!

 Bu laf onu yıktı. Bir daha avucundan mendil bile çıkartmadı.

 William Shakespeare'den yüz yıl önceydi; belki de yüz yıl sonra. Hayatını oyunlar yazarak
kazanan bir genç adam vardı. İlk başlarda çok rağbet edilen oyunlar değildi yazdıkları. Daha çok
trajediler yazıyor, az da olsa karnını doyuracak kadar kazanıyordu. Sonra bir ara dram denedi. Traje-
diden daha iyiydi ama o da çok kazandırmıyordu. Bir gece aç karnına otururken neden fars yazmıyorum
diye düşündü. Daha önce denemediği bir türdü. Hemen o gece masanın başına geçip yazmaya başladı.
Tüy kalem ve mürekkep yetmedi yazdıklarına. Sabah olduğunda iki perdelik bir fars yazmıştı bile. Hemen
o gün, çalıştığı tiyatronun sahibine götürdü oyunu. Adam oynanabileceğini söyledi. İki ay sonra provalar
bitti. Bir hafta sonra oyun başladı. Bir hafta orta karar seyirciyle devam etti. Fısıltı gazetesi sayesinde
oyunun ikinci haftasında bilet sırasındaki kuyruk kralın sarayına kadar uzuyordu. Artık trajedi ve dramı
tamamen bırakıp kısa sürelerde ikişer perdelik farslar yazmaya başlamıştı. Hepsi dolu salonlara oynayan
oyunlar adamın cebini ve karnını da doldurmaya başlamıştı. Fars döneminin ikinci yılına henüz girmişti.
Otuz yedinci oyununun galasını insanlarla beraber izliyordu. İlk perdenin ortalarında salondan homurtu-
lar gelmeye başladı. Daha önceki oyunlarda çıt çıkarmayan seyirciler huzursuzca koltuklarında
kımıldıyorlardı. Adamı rahatsız etmişti bu durum. İlk perde bittiğinde şehrin ileri gelenlerinden biri
adamın yanına yaklaşarak fısıldadı: Çok ucuz! Rezil, kepaze, pespaye bir şey bu. Salondan çıkarken soylu
adamın paltosu elindeydi. Soylu adamın bu lafını duyan pek çok kişi ikinci perdeyi seyretmedi. Oyunun
sonunda ise insanların suratı bir karıştı. Her zamanki güldürü unsurlarını kullanmıştı hâlbuki. O zaman-
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lar kimse ucuz olarak görmemişti. Kalın boynuna bol bol mücevherler takmış olan yaşlı, bodur kadın
yanından geçerken adama doğru tısladı: Şaklaban!

 Bu laf onu yıktı. Bir daha muhabbet kuşunun dökülen kanat tüylerini bile eline almadı.

 Diyojen'den beş yıl önce bilemedin on yıl sonraydı. Sokaklarda, bulduğu kuytularda yaşayan,
ekmeğini gerçek anlamda taştan topraktan çıkaran bir kadındı. Ne kadar zamandır kentte yaşadığı bilin-
mezdi. Genelde sessizdi ve insanlar ona saygı duyarlardı. Bazen bir köpeğin derme çatma kulübesinde
kalırdı. 'Önemli olan çatısı olan bir yerde yaşamak değil, çatısı olan bir insan olmak,' derdi. İnsanlar saygı
duyarlardı. Bir bakardın kışın ortasında buz tutmuş nehrin buzlarını kırıp elbiseleriyle yıkanırdı. 'Hayat
da buz tutmuş bu nehir gibidir. Bazen donar, tıkanır. Eğer onu kırıp parçalamazsan ilkbahara kadar
çözülsün diye beklemek zorunda kalırsın,' derdi. İnsanlar saygı duyarlardı. Hayvanları severdi ama
karnını da doyurmak zorundaydı. Nadiren bir kaplumbağayı yakalar, ters çevirip ateşin üstüne koyar,
pişirirdi. 'Vazgeçilmez hiçbir şey yoktur. Tehlikelerden kurtulmak için vazgeçilmez kabuğuna çekiliveren
kaplumbağa, sırtüstü ateşe düştüğünde o kabuğunu terk edebilmek için kim bilir neler verirdi,' derdi.
İnsanlar saygı duyarlardı. Sonra ne olduysa saygı duymamaya başladılar. Ne söylediyse dikkate alınmaz
oldu. Saygı duymama giderek tiksinmeye dönüştü. Ardından da nefret etmeye. Artık hiç kulak verilmez
olmuştu kadın. 'Büyük şeyler hayal ettim. Ama hayal ettiklerim için hayalettim,' dedi. Buna karşılık dedi-
kleri şey şuydu: Meczup!

 Bu laf onu yıktı. Bir daha hiç düşünmedi.

 Bir zamanlar bir yerdeki bir krallıkta bir soytarı vardı. Babası, babasının babası, onun babası
hepsi saray soytarısıydı. Küçük oğlu da büyüyünce soytarı olacaktı. Günlük mesaisini yapmak için kralın
yanına gitti. Kapalı kapılar ardından kralın şen kahkahaları geliyordu. Yarım saat kadar içerde kaldı.
Dışarı çıkıp küçük odasına doğru ilerlerken kapıdaki muhafızlardan biri şöyle seslendi: Soytarı.

 Bu laf onu elbette hiç etkilemedi. Sadece şöyle cevap verdi: Efendim?
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Burçe Gürsel

Ben Bir Soytarıyım

 Senden önce hiçlik vardı. Senden sonra da bir çeşit hiçlik olacağını düşünüyorum. O halde senin
hayatımda olup olmaman ne fark ettirecek? Bir çeşit hayal ürünüsün. Kendim yarattım seni. Saraylardan
kovulup modern insan gibi giyinmeye başladığım günden beri eski tadı yok işimin. Peki, kendi kendime
hayal kurup bunu yaşamamda ne sakınca olabilir? Bu da benim özgürlüğüm işte. Hem artık maskeyle
dolaşmaktan da sıkıldım. Kendimi açık ediyorum. Maskenin ağırlığından yoruldum. Bir çeşit normal
insan taklidi yapmaktan da bunaldım. Beni içeriye tıkmasınlar diye uzun zamandır kimliğimi gizliyordum
ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Açıklıyorum kimliğimi; ben bir soytarıyım ve bir soytarı olarak
hayatında bir yer edinmek istemiştim yalnızca. Olmadı. İçindeki tüm acıyla birlikte kustun beni. Yapman
gereken buydu belki de. Sana kızamıyorum. Ama kaç kez söylemiştim zaten sana. İpuçları vermiştim kim
olduğuma dair. İşler bu denli sarpa sarmamalıydı. Şimdi ben kimliğimden huzursuz, sense, o hiç
olamayacağım kişi olamadım diye kızgınsın. İlk tanıdığın o kişi. O kişi işte tam da ‘o maskeyi taşıyan’
dediğimdi. Maskeyi taşıyan. Maskeyi taşınması gereken bir çeşit bayrak mı sandın sen? Bir ağırlığı vardı
dışarıdan bakılınca. Oldukça ağırbaşlı, güçlü ve kendine güvenli bir insanın maskesi, ama o ben değildim.
Şimdi yüzyıllardan bu yana gelen bir çığlık gibi içimde taşıyorum onu. Sahte olduğu ortaya çıktı diye öfkeli.
Öfkesi başımı ağrıtıyor. Başımın içinde küçük taş parçaları gibi çığlıkları. Kafatasımın duvarlarına çarpıp
duruyorlar. Sürekli zıplamaları bir yana, bir işe de yaramıyor o hücrede yaptıkları. Nasılsa dışarı
çıkamayacaklar. Kafamın içinde hapisler çünkü. İşte o küçük şekilsiz taş parçaları gibi düşüncelerim.
Savruk, kırık dökük. Oradan oraya koşuşturuyor. Ne anlatıyordum? Kimi anlatıyordum? Kendimi mi?
Seni mi? Sen de bendensin belki. Bunca zamandır benden olman gerekir. Ben bir soytarıyım hadi. Peki sen
kimsin? Benim yarattığım bir şey. O halde bir soytarının yarattığı şey ne olabilir? Her şey olabilir. Bir kedi?
Bir kuş? Bir kargasın belki sen. Ağrılarımın bir diğer nedeni bu olabilir mi? Sürekli gagalaman hayatımı.
Modern insanın bana ettiği gibi yüzyıllardır. Sürekli didiklemen ruhumu ve sonra deldiğin kaburgamın
içinden aşırdığın o şeyle uçup gitmen uzaklara. Nedeni bu olabilir mi? Sadece onu çalmak için mi bunca
uğraş? Bunca mücadele? En başından vermiştim sana oysa bana ait olan her şeyi. Şimdi bana ait olan bir
şey kalmadı. Soytarı kimliğimden başka. Şimdi onu da açık ediyorum. Şimdi bana ait olan tek şey bir
soytarı ruhu. Ben bir ilişkideki kaybeden tarafım. Âşık olan ve sevilmeyen. Terk edilen her gün yeniden.
Kötü bir rüya gibi her gece gördüğüm. Ben bir tarafım. Hangi taraf? Yiten taraf. Yitecek olan taraf. Kendine
zarar verecek olan taraf. Ben bir soytarıyım. Etrafınıza bakındığınızda, kalabalıklar içinde görebileceğiniz.
Herkes gibi giyinmişim. Kıyafet kanunundan bu yana. Tanınmamak için. Bir kadın erkek ilişkisinde
tarafım. Çekip gidemeyen taraf. Hep kalan taraf. Nereye kalan? Kendine kalan. Kendiyle kalan. Kendiyle
bile değil. Asla ona ait olmayacak zavallı bir maskeyle kalan. Ama şimdi en azından dürüstçe söylediğim
bir şey var. Ben bir soytarıyım. Elimde kalan bu. Kılık değiştirme sanatım. Yoluma devam edebilmek için.
Yolumdakilerle iyi geçinebilmek için. Âşık olmadığım zamanlarda kontrollü davranabilmek için. Elimde
kalan ve sığınabileceğim tek şey. Değişme sanatım. Dönüşme sanatım. Zaman akarken. Nefes akarken.
 Artık kişi, o eski kişi değildir. Değişmiştir sanki. Bu duyguyla ilerlemem gerekiyordu. İlerledim.
Yüzyılladır. Korkuyla. Korku. İtici güç. Aynı zamanda dondurucu güç, kanı. Bir duygu nasıl hem kanı don-
durup hem de insanı itebilir? Başka hangi duygu bu etkileri yapabilir insana? Aşk mı? İlk denemem.
Yaşam mücadelesine katılmaya dair. Âşık olmak. Düş kurmak aşka dair. Düşlerimden beslenmek. Aşktan
beslenmek. Sonra açlıktan ölmek. Kana susamış bir vampir gibi. Açlık asla doyurulamayacak. Asla
vazgeçemeyecek kandan ama asla susuzluğu dinmeyecek. Onsuz ölecek. Onunla tatmin olmayacak.
Sonsuz bir işkence. Sonsuz bir açlık. Sonsuz bir seviş. Koca bir kara delik. Yürekte koca bir boşluk. Asla
dolmayacak. Hiçbir maske gizleyemez. İşte açık ediyor kendini en sonunda. Aşkın en yoğun olduğu
zamanda. Aşkı itiyor elinin tersiyle. Aşk sınanıyor. Çünkü gerçek kimliğiyle sevilme ihtiyacında. Gerçek
kimliğini severse buna gerçek aşk diyecek. Gerçek kimliğiyle sevilirse buna gerçek aşk diyecek. O, maskeye
âşık olduğunu söylediği adama kendini açık edecek. Bir suçlu gibi. Bir deli gibi. Diyecek, ben buyum
aslında. Şimdi ne yapacaksın? İşte kapı orada. Ya beni bu halimle sev ya da git. Ben o senin âşık olduğun
güzel ve güçlü maske değilim. Ben içinde bir parça hüzün taşıyan güler yüzlü bir soytarıyım yalnızca. Aşka
âşık. Aşkın anlamını bilen. Ama asla tatmin olmayacak. Ne diyorsun?
 Dedi ki, düş görüyorsun. Dedim ki, ben kendi gerçekliğimi istediğim ‘an’da ancak bu şekilde
değiştirebilirim. Hayatta kalmamın başka yolu yok. Buna mecburum. Bunu kişisel olarak alma. Ne de olsa
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benim işim buydu yıllar yılı. Modern çağda yaşıyor olmam artık, o eski zamanlardan izler taşımıyor
olduğum anlamına gelmez. Hem bak, geçmişte yaşadığım şeylerin, anılarımın bile içine yerleştirdim seni
dikkatlice. Onları seninle paylaşmamış olsak bile içlerindesin. Geçmişime de işledin. Geleceğime de.
Aşkın anlamı bu değil midir? Yoksa kim olduğumun ne önemi var ki? İnsan istediği an istediği yaşa
bürünebilir mi? Bunu da başarabilirim senin için. İnsan istediği an başka bir zaman diliminde yaşayabilir
mi? İste yeter. Yapabilirim. Daha ne kadar soytarılık yapılırsa aşk için. Hepsini yapabilirim. Her kılığa
girebilirim. Her oyunu oynayabilirim. Herkes olabilirim. Ama istiyorum ki, sen gerçek ‘ben’i bil.
İstiyorum ki sen gerçek ‘ben’i tanı. Ne diyorsun?
 Çok kaybettim. Geri çekilmedim. Ama şimdi bırakıyorum her şeyi. Yenildim, dedi. Dedim ya, ben
bir taraftım. Aşkta kaybeden taraf. Yenilenin karşısında yine yenilen taraf. Bir satranç oyununda berabere
kalanlar gibiydik. Ne kazanan vardı, ne kaybeden. İki tane yenilen yalnızca. Yere düşen. Birbirine üstün
gelemeyerek. Birbirini terk eden. Aşkın terazisine hiç uymayacak bir ikili. Bir soytarı, aşka âşık ve bir
filozof, akla âşık. Asla birlikte olamazlardı. Ne düş ne de yaşamın gerçekliği kazanabilirdi. Öyle de oldu.
Gitmeyi seçtin. Bütün âşıklar gibi sevdiğini hor gören. Kendi anlayışın vardı aşkla ilgili. Orası kesin. Ama
bu benim anlayışıma uymuyordu. İki ayrı dil konuşup, birbirini seven iki ayrı milletten insanlar gibiydik.
Ama karşı tarafın bilmediği kelimeleri sabırla öğretme sanatını icra edemedik. Aşk, bir çeşit dilbilimcilik-
tir. Bir çeşit ruh çözümlemesi belki de. Soytarılık işte. Vücut dili ve kelimelerin anlamlarını çözme uğraşı.
Soytarılıktan başka bir şey değil. Bir anlamda zekâ oyunu. Kesin soytarılık. En azından bizim aramızdaki
bu çeşit bir aşktı. Ne dedin? O anda kapının açıldığını duydum. Hayatımda gördüğüm en büyük, en geniş
ve en ağır kapıydı o. Bu kadar hızlı açılmasına şaşırdım. Ardından kapatmadın. Gidişini izlemem için. Sen
ufukta yitene dek. Yürüyüşünü, sırtının biçimini, ellerinin salınımını bana her açıdan gösterecek binlerce
aynayla kaplıydı sanki etrafım. Kapı bir türlü kapanmıyordu. Sen ufukta küçülene kadar. Gidişini izledim.
Başın önünde, düşüncelerden ağırlaşmış. O çok sevdiğim başını izledim aynadan. Kapı bir türlü
kapanmıyordu. Sanki yıllar geçti orada. Yaşlandım gidişini izlerken. Saçlarım uzadı. Yüzümdeki çizgiler
uzadı. Kapı hâlâ kapanmıyordu. Ben değişmeye başlamıştım. Aynalar hâlâ seni yansıtıyordu. Unut-
mamam için. Gidişini. Unutmamam için kim olduğumu. Olduğum kişi yüzünden gidişini aynalar bana
durmadan hatırlatıyordu. İşte başladı. Bin bir çeşit ağrı içimde, dışıma akamayan, ifade edemediklerimin
fiziksel yankıları sadece. Her gün yeniden terk edilmek gibi sana âşık olmak. Her gün yeniden. Hiç
bitmeyecek, hiç uyanamadığım bir rüya. Sonra boşluk. Varolarak yeterince yer işgal ediyorum ve sana
âşık olarak kat kat büyütüyorum o yeri. Buna hakkım var mı? Ben kimim ki âşık oluyorum? Düşünmeme
isteğiyle dolarken daha çok düşünmek. İşte böyle düşünürken bir soytarılık geldi aklıma. Bu aynaları bir
şekilde kırmam gerekiyordu. Yeniden özgür olabilmem gerekiyordu. Dilediğim zaman bir kanama
başlatabilirdim burnumdan aşağı. Beynimdeki taşları dökebilirdim. İşte kendimi yeterince sıkınca bir
damlayla birlikte bir tanesi düştü bile. Avucuma, ağırca. Sanki bir pıhtıdan oluşmuş, öyle taşlaşmıştı.
Olanca hızımla fırlatıp attım onu kapıdan dışarı. Aynaların en büyüğü kırıldı. Tuzla buz oldu. Onu diğer
küçük aynalar izledi. Artık sen de yoktun, aynalardaki aksin de. Dışarısı buz gibiydi şimdi. Rüzgâr
çıkmıştı beynimi donduran. Kapıyı hızla kapattım. İçimde kalanlar, hiç gelmeyecek birini bekleyerek
daha fazla üşümesinler diye. Kapının bu kez bu kadar kolay kapanışına şaşırdım. Şimdi yeni bir soytarılık
düşünme zamanıydı. Artık maskeler yok. Kapalı kapılar ardındayım. Her şeyi yapabilirim korkusuzca.
Özgürce. Beklemeden. Kartları tekrar dağıttım masanın üzerine…
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Evrim Yağbasan

Rafine

 Problem çıkarmam gerek diye düşünüyordum, yoksa hayalet gibi yine kimse görmeyecek beni.
Oysa öyle bir istediğim yok ki... Ne çevremle ne kendimle ilgili. Kuaförüm bile bana çok tatlısınız, dedi.
Herkese söylediğinden farklıydı hem de, ciddiyim. Fırlatılmıştım sadece. Kim tarafından bilmiyorum.
Bilmediğim bir yere yuvarlanıp şaşkın gözlerle üstümdeki tozları silkelemeye çalışıyordum. Umurumda
olan tek şey ağzıma gözüme giren mavi otlardı. Sanırım küçük dikenler de batmıştı muhtelif yerlerime.
Çıkartmaya çalıştım ama deniz kestanesi gibilerdi. Zeytinyağı bulmalıydım. Bir parça pamukla dikenlerin
üzerine bastırıp çıkarmaya çalışmalıydım. Denizden gelmemiştim oysa. Evet tek düşündüğüm buydu,
zeytinyağı. Kafamı kaldırıp etrafıma baktım. Bir iskelede olduğum doğruydu. Tahta, çarpık çurpuk
sıralanmış, en ufak rüzgarda kendini denize bırakmaya hazır bir iskeleydi. İntiharın eşiğindeydi. Onu
kurtaracak halim yoktu. Zeytinyağı. Güneş öyle vuruyordu ki dikenlerin acısını neredeyse unutuyordum.
İsteğimi sesli dile getirmiş olmalıyım. Birtakım kahkahalar duydum. Tam kafamın arkasından geliyordu.
İskelenin tahtası ayak tabanlarımı gıcıklandırıyordu. Parmak uçlarımı tahtaların arasına geçirip biraz
olsun dişlerimdeki sasılığı gidermeye çalıştım. Kahkahalar artıyordu. Ama ben bunların kafamın içindeki
sesler olduğundan emindim. Yine de yavaşça kafamı çevirdim. Kendimden emin olmak istedim.
Ensemde de bir diken vardı ki hafifçe gıdıkladı beni. Zeytinyağı. İrkildim. Onlarca insan çocuk, yaşlı,
genç, orta yaşlı, kadın, erkek, zengin, fakir hepsi bana bakıyordu. Ne var, zeytinyağı var mı? Gülüyorlardı.
Canımın yanmasına gülmeleri zoruma gitti ama ben yine de anlamaya çalışıyordum. Şaşkınlığım sesler-
ini artırdı. Deli misiniz, zeytinyağı yok mu, dedim. Kim oldukları beni ilgilendirmiyordu. Beni benden
başka kim görebilir ki? Sen, dedim, orta yaşlı bir adamı gösterdim, hamile değilsen şu kıçını keselim, en
azından kuyruk yağınla bileğimdeki dikeni çıkarırım. Tekrar güldüler. Acı içindeyim ben, kimse
görmüyor. Cebimden bozukluk çıkardım, hey çocuk, hadi git bana bulduğun ilk yerden biraz zeytinyağı al
dedim. Elimdekiler midyeymiş meğer, yaşlı bir kadın neredeyse ölüyordu gülmekten. Teyze geberecek-
sin, bari bir kuruş ver de dilimdeki dikeni söküp atayım dedim, bayıldı. Herkes başına üşüştü. Sonra
kızdılar bana. Homurdandılar. Kadını kaldırıp açık bir alana taşıdılar. Zeytinyağı, dedim. Artık kimse
gülmüyordu. Zaten çok anlamsızdı. Manasızca gülmektense dikenlerimle yaşarım daha iyi, dedim. Beni
boğmaya kalktılar. İskeleden denize ittiler. Sonra kafama havlu sardı kuaför, yıkama bitti, buyurun diye
koltuğuma oturttu. Aynadan gülümsüyordu. Zeytinyağı var mı, dedim. Şaşkın şaşkın, yok, dedi. Çantam-
dan çıkarıp şirketin numunelerinden birini verdim. Birinci kalitedir, sadece salataya kullanın.
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Engin Türkgeldi

Cüceler Sarayı

"there must be some kind of way out of here
said the joker to the thief"

All along the watchtower, Bob Dylan

 Babam beni İbrahim Ağa'ya sattığında on iki yaşındaydım. Şehzade'nin sünnet töreninden iki ay
önceydi. Şenlikler için soytarılara ve hilkat garibelerine ihtiyaç olduğunu duyan babam olacak o namus-
suz, soluğu uzak bir hısmımız olan İbrahim Ağa'nın yanında almıştı.
 “Bizim büyük oğlanı biliyorsun değil mi İbrahim Ağa” dedi, “büyük derken, ilk doğan.” Pis
dişlerini göstere göstere sırıttı. “Yıllarca cüce filan demedik, yemedik yedirdik, içmedik içirdik.
Sapasağlam kardeşlerinden gayrı tutmadık. Hiç karşılıksız ha, en ufak bir iş beklemeden. Rabbimizin
takdiri dedik. Ama geçen sene havale geçirip dili de tutulunca, artık anasının yüreği onu evde bu halde
görmeye dayanamaz oldu. Zaten kalbi zayıf kadıncağızın, bir gün bu dilsiz cüceye bakıp bakıp içlenirken
küt diye gidiverecek, üç evladı ufak yaşta öksüz kalacak diye korkuyorum.”
 Hava sıcaktı. Terliyordum. Babamdan gelen işkembe kokusu midemi bulandırıyordu. Başımı
tembihlendiği üzere öne eğmiştim. Yine de kendimi tutamıyor, arada bir kaçamak bakışlar atıyordum.
İbrahim Ağa'nın babamın ettiği tek kelimeye inanmadığı yüzünden okunuyordu ama yine de müdahale
etmiyor, sessizce dinliyordu.
 Kalleş herif, İbrahim Ağa'nın kayıtsızlığından ve benim mecburi sessizliğimden cesaret almış
olacak ki yalanlarına kuyruk takmaya devam etti.
 “Gitmediğimiz hekim, okutmadığımız hoca kalmadı İbrahim Ağa. Çaresi yokmuş. Bana kalsa asla
bırakmam, evlattır eninde sonunda, ama anasının sıhhati mevzu bahis. Zaten hacıydı hocaydı derken elde
avuçta ne varsa eriyip gitti. Benim de işler kesat zaten.”
 Acındırma faslı bitmiş, sıra satışa gelmişti. Biraz soluklandı. Terini sildi. Mahzun mahzun baktı
bana. Başımı okşadı. Belli ki daha önce çalışmıştı bu sahneye. “Cücedir, dilsizdir, ama oturmasını
kalkmasını bilir, saygıda kusur etmez, sözden çıkmaz. Sağır da değil üstelik. Hem duyduğuma göre efend-
imiz cüceleri bilhassa severmiş. Dilsizler de yanından eksik olmazmış. Bu oğlan hem cüce hem dilsiz,
daha iyisini arasan bulamazsın vallahi.” Başımı kaldırdım, kendini aptalca bir böbürlenmeye kaptıran
kalleşe baktım dik dik.
 Bizimki tam yeniden o dipsiz ağzını açacaktı ki İbrahim Ağa elini kuşağına daldırdı, çıkarttığı
kadife keseden akçeleri üçkağıtçı herifin avucuna saydı. Ayak parmaklarımın üstünde yükseldim ama
namussuzun avucundaki akçeleri görmeye boyum yetmedi. Kaç akçeye satıldığımı öğrenemedim.
 İbrahim Ağa ile saraya doğru yürümeye başladık. Hava serinlemişti sanki. Elini omzuma koydu.
“Havale filan hikaye, dilin dayaktan tutuldu değil mi?” diye sordu. Yere baktım. Bir şey demedi. Ana
kapıya geldiğimizde muhafızlar silahlarını indirdiler. Devasa kapı sanki sihirle açılıverdi. İçeri girdik.
Kapı arkamızdan aynı sihirle sessizce kapandı.
 İbrahim Ağa beni Soytarıbaşı Şeker Efendi'nin yanına götürdü. Onu köşeye çekti, kulağına bir
şeyler fısıldadı. Kadife kesenin belirip kaybolduğunu gördüm bir an için. Ama akçelerin kimden kime
geçtiğini anlayamadım. Sonra Şeker Efendi geri geldi, beni kalacağım odaya götürdü. Selanik
kumaşından iki kıyafet verdi. Kıyafetleri evirip çevirdiğimi görünce “Merak etme. Sana olur. Ne de olsa
hepinizin aynısınız: Küçük” dedi.
 Odayı on iki cüceyle paylaşıyordum. Ninemin bahsettiği “Cüceler Sarayı”ndan fırlamış gibiydi her
şey. Yedi minik ranza vardı. On dört küçük oturak. Boyumuza göre dolaplar. “Demek diğer insanlar böyle
yaşıyorlarmış” diye düşünürdüm sık sık. Her şeyin uyumlu olduğu bu dünya öyle hoşuma giderdi ki, bazı
sabahlar herkesten erken kalktığımda etrafıma bakınır ve dünyanın aslında böyle olduğunu hayal eder-
dim. Herkes benim boyumdaydı, tüm eşyalar bana göre yapılmıştı. Kimse konuşmuyordu. Bütün dünya
bu oda gibiydi. Küçük. Sessiz. Daldığım tatlı hayali yıkan şey, bu minyatür eşyaların yanında olduğundan
daha da büyük gözüken kapı, ve o kapıyı hışımla açan Şeker Efendi'nin “Kalkın bre melun cüceler!”  nidası
olurdu.
 Şeker Efendi bizi ve diğer bütün soytarıları avluda toplar, günün işlerine göre taksim ederdi:
Saraya gelen paşaları eğlendirmek, haseki sultanların çocuklarına maskaralık etmek, bir sandal sefasını
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renklendirmek... Padişahın gözde soytarıları ise zat-ı şahanenin canı istediğinde ona soytarılık yapmak
üzere iç avluda kalırlardı. Arada bir frenk elçilerinin tabloları için poz vermek gibi alışılmışın dışında
vazifeler de çıkmıyor değildi. Ama tüm soytarıların dört gözle bekledikleri yegane olay şenliklerdi. Saray
eşrafından birinin düğünü, doğumu, veya büyük bir zafer için tertiplenen şenliklerde bahşişler her
zamankinden daha bol olurdu. Alıştığımız düzenin dışına çıkmak ve kendimizi gösterme imkanı da
cabası. Saraya girdikten henüz iki yıl sonra padişahın gözde soytarıları arasına girmeme de böyle bir
şenlik vesile olmuştu. Padişah, en küçük kız kardeşinin düğünü şerefine düzenlenen şenlikte yaptığım
İskenderiyeli Topal Fethi Paşa taklidimi çok beğenmiş, Şeker Efendi'ye bundan böyle iç avluda hazır
bulunmamı, başka yerlere gönderilmememi buyurmuştu.
 Düğünün ertesi günü divan dağıldıktan sonra padişah gözde soytarılarını havuz başına çağırttı.
Bana Fethi Paşa'nın taklidini tekrar yaptırdı, çok güldü. İsteği üzerine Şeker Efendi'nin taklidini de
yaptım. Aramızda güreş müsabakası düzenledi. Ben birinci geldim. Sonra beni iki cüceyle aynı anda
dövüştürdü, yine kazandım. Dilsiz olduğumu ancak bahşişimi vermek için yanına çağırdığında farketti.
Efendimizin dilsizleri bilhassa sevdiğini biliyordum. Sevgisinin kaynağı merhamet değil, rahatlıktı.
Koskoca cihan padişahının kullarıyla uzun uzadıya konuşması yakışık almazdı, oysa dilsizlerle işaret
diliyle dilediğince sohbet edebilirdi. Bana kaç yıldır sarayda olduğumu, ailemin ne yaptığını sordu.  Bir
cüce için iyi dövüştüğümü söyledi. Ev ahalisiyle her gün kavgaya tutuştuğumu anlatmadım tabii ki.
“Babamın kasap dükkanında her gün boyumdan büyük koyunları taşırdım sultanım,” diye el işaretleriyle
cevapladım.
 O günden sonra sık sık huzuruna çağırdı beni Padişah. Her zaman hoşuna giden taklitler,
güreşler, su şakaları dışında benden özel olarak istediği bıçaklı hokkabazlık numaralarını, sihirbazlık
oyunlarını da yapardım. Bazen de diğer cüceler şaklabanlık yaparken beni ayağının dibine oturtur,
benimle işaretleşirdi. Bir keresinde cüce olmanın nasıl bir şey olduğunu sordu.
 “Çok güzel Sultanım. Dünyam herkesinkinden daha büyük” diye cevapladım. Hiddetlendi. “Bana
soytarı cevabı verme! Gerçeği söyle. Emrediyorum,” diye bağırdı. Etraftaki soytarılar bir an için durdular,
ama birkaç saniye sonra hiçbir şey olmamış gibi şaklabanlıklarına devam ettiler. Beni kıskananlardan
ikisinin pis pis sırıttığını gördüm.  Padişahın beni denemediğini anlamıştım. “Yüce efendim, cüce olmak”
dedim titreyen parmaklarımla, “her an yanlış bir yerde olmak gibi. Hep başkasının evinde.” Yutkundum.
 “Nerede evinde hissedebilirsin biliyor musun cüce? Cüceler Sarayında.” Şaka yaptığını
düşündüğüm için kahkaha atıyormuş gibi ağzımı açıp belimi arkaya attım.
 “Gülmeyi kes. İnanmıyor musun yoksa Cüceler Sarayının varlığına?” Sustum. Ne cevap
vereceğimi bilemedim.
 “Haşa efendim, ne haddime. Ben kimim ki zat-ı alinizin sözlerinden şüphe duyayım. Bundan önce
Cüceler Sarayının hayal mahsulü bir yer olduğunu sanıyordum, yanılmışım. Affedin.”
 “Cüceler Sarayı elbette var. Hatta eğer benim lafımdan çıkmazsan seni oraya elçi olarak atamayı
düşünüyorum.” diye işaret etti eliyle. Birkaç saniye suratına bakakaldım. Kafam karışmıştı. Padişah
birden kahkahayı bastı.
 “O günlere daha var. Hadi sen şu Fethi Paşa'yı bir daha yap da neşelenelim biraz.”
 Bir şey demeden çınarın dibindeki kırık dalı elime aldım, kukuletamı yana devirdim ve
topallamaya başladım. Padişah yine kahkahalara boğuldu.

***

 Padişahı uzun süre görmedim. Sefere çıkmıştı. Onun yokluğunda Şeker Efendi beni nereye
gönderirse oraya gittim. Ama aklım hep padişahın sözlerindeydi. Eskiden bir masal olarak kabul ettiğim
Cüceler Sarayı gerçekten var olabilir miydi? Kitaplara, haritalara bakamıyordum, okumam yazmam
yoktu. Olsaydı da beni kütüphaneye salmazlardı zaten. Diğer soytarılara güvenemezdim. Beni
kıskandıkları için bile bile yalan söyleyebilirlerdi. Başkalarına sormaya da çekiniyordum. Açık vermek
istemiyordum ama meraktan da kıvranıyordum. Bir keresinde derdimi İbrahim Ağa'ya açmaya çalıştım,
“Elâlemin ülkesini sarayını bırak da kendi sarayına bak! Eskisi gibi gülünç olmadığını söylüyor Şeker
Efendi. Yeni nümayiş hazırlamıyormuşsun hiç. İki kez de bıçak gösterisinde elini kesmişsin. Aklını
başına devşir. Padişah gelmeden kendine çeki düzen ver,” diye azarlayarak konuyu geçiştirdi.
 Padişah bahar sonunda seferden döndüğünde pek keyifsizdi. Rivayetler çeşitliydi: ganimetin
azlığı, bazı paşaların çıkardığı huzursuzluklar, şehzadenin beceriksizlikleri, en sevdiği kısrağının
bacağının kırılması ve öldürülmesi... Bizi artık nadiren havuz başına istetiyor, çağırıldığımız günlerdeyse
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ilgisiz ve durgun davranıyordu. Bir akşam onu neşelendirmek için kukuletamı devirip elimdeki hayali
bastona yüklenmek üzereydim ki “Sakın bir daha o Topal'ı yapayım deme, kelleni alırım!” diye bağırdı. O
günden sonra diğer cüceler gibi sadece el şakaları, güreş, ve sulu şaklabanlıklar yaptım. Padişah'la aramın
eski haline dönmeyeceğinden, Cüceler Sarayı bahsinin bir daha açılmayacağından korkuyordum.
 Umudumu iyice yitirdiğim günlerden birinde Şeker Efendi yanıma geldi, padişahın beni
emrettiğini söyledi. Başka kimseyi çağırmamıştı, tuhaf. Kalbim küt küt ata ata efendimizin huzuruna
çıktım. Sedirde bağdaş kurmuştu. Elinde kıpkırmızı bir elma tutuyordu. Odadakilere çıkmalarını
buyurdu. Yüzünde daha önce görmediğim bir gülümseme vardı.
 “Cüce, Topal Fethi'yi istiyorum,” dedi.
 “Efendim, bir daha onun taklidini yaparsam-”
 “Taklidini değil, kellesini istiyorum cüce.”
 Afalladım. Doğru mu işitmiştim?
 “Yüce Efendim, ben basit bir soytarıyım, cellat değil. Kaldı ki-”
 “Senin ne olduğunu biliyorum cüce. Ama bu iş başka. Yoksa o uğursuzu çoktan saraya çağırtıp
Mezarsız Cemil'in baltasının altına yatırtmıştım.” Ayağa kalktı. “Bunu bilmek sana düşmez, ama sadece
onu boğazlarken tereddüt etmeyesin diye söylüyorum: O bir hain, ve bana karşı bir kumpas içinde. Şu
aralara nüfuzu iyice arttı. Açıkça sarayda, bir saray celladı tarafından infaz edilirse ortalık karışabilir. O
yüzden iş sana düşüyor. Hem İskenderiyeli Fethi yaşlı bunağın teki. Üstelik topal. Senin gibi bir cüce bile
alt edebilir onu.”
 Bana yaklaştı, karanlık gözlerini gözlerime dikti. “Haftaya kızının düğünü var. Köşküne özel bir
nümayiş için gideceksin ve orada işini bitireceksin. Gerisini sana Mezarsız anlatacak,” dedi.
 Geri geri yürüyerek kapıya doğru ilerlemeye başlamıştım ki “Cüce, eğer bunu başarırsan” diye
işaret etti. Elmadan bir ısırık aldı. “Eğer bunu başarırsan, dile benden ne dilersen”
 Mezarsız'ın bana cesaret için verdiği ot yüzünden mi bilmiyorum, düğün gecesi bir hayal gibiydi
her şey. Parça parça hatırlanan bir rüya. Köşke geldiğimi hatırlıyorum. Selamlıkta erkeklerin bir halka
yaptığını. Şişebazları, maymunbazları, sazendeleri. Sonra sıramın geldiğini, herkesin bana kahkahalarla
güldüğünü hatırlıyorum. Rengarenk fenerleri, sıcağı, işkembe kokusunu. Benden sonra çıkacak çengileri.
Kenarda bekleyen köse pehlivanı. Derken Fethi Paşa'nın ayakyoluna gitmek için kalktığını, topallayarak
o uzun ve karanlık koridora girdiğini anımsıyorum. Arkasından yaklaştığımı, eteğini çekiştirdiğimi.
Ardından soytarılara özgü o abartılı hareketlerle ona bir numara yapmak istediğimi anlatmaya
çalıştığımı, onun anlamadığını ama karşısındaki soytarıya hâlâ tonton tonton sırıttığını anımsıyorum.
Sonra bir anda elinden bastonunu kapıp sağlam bacağına  tüm gücümle vurduğumu, topal bacağının onu
taşıyamadığını ve dizlerinin üstüne düştüğünü, boyunun benimle bir olduğunu hatırlıyorum.
Kuşağımdaki gösteri bıçağını çıkarttığımı, arkasına geçip onu boğazladığımı, çıkarttığı hırıltıları. Bir de
yere düştükten sonra bile sırıttığını.
 Mezarsız, Sarayburnu'ndaki ıhlamurun altında beni bekliyordu. Cinayetin hemen ardından
saraya dönmemin tehlikeli olacağını, bir süre saklanmam gerektiğini söylemişti. Terden sırılsıklamdım.
“Hallettin mi?” diye sordu. Başımla onayladım. “Seni soytarı seni!” dedi gülümseyerek, “Efendimizden ne
isteyeceğine karar verdin mi bakalım?” Başımla bir kez daha onayladım.
 O sırada arkamda bir çıtırtı duydum. Sonra gerilen bir sicim. Gözlerimi kapadım. Ufukta, Cüceler
Sarayı'nın dillere destan altın kubbeleri belirdi.
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