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“İnsan, bilmediği şeyler hakkında daima abartılı düşüncelere kapılır.”
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Biz Kimiz?
Edebiyat dünyasından gelip geçen birçok üstadın yaşam hikâyelerine baktığımızda dergilerin anlam ve önemini
görüyoruz. O dergiler ki; öykücüleri roman yazmaya yüreklendiren ve yazdıkları için gerektiğinde bedel ödettiren
eserlerdir. Biz okurken, yazarken, söyleşirken birbirini bulmuş yürekleriz. Tetkik Dergi bilmediklerimizi tetkik etmek
için birbirimizi teşvik ederken doğdu. Bizimle beraber bilmediklerini tetkik edenlerin dergisi olmaya geldik.

Editörden
Yaşamak güçleştiğinde yazmak da güçleşiyor. Yazmak için bir şeyleri biriktirme dönemini temsil ediyor aslında
“zor”. Zora girmek, zorda kalmak, zorlanmak… Bu tip buhranlı zamanlarda yazmak bir hayli zor doğrusu. Zoru doğuran,
zor şartları sağlayan(lar) da zorlanıyorlardır elbette; fakat esas zor ile muhatap olan kişiye kalıyor o en büyük pay.
Depresyon!
Farkında olmadan depresyona giren, orada kalan ve ansızın çıkan biricik halet-i ruhiyemiz bir boşluğunu bulup
iki satır yazı yazmayı, bir şeyler okumayı ve daha genel pencereden düşleme işini yapmayı beceremiyor bazen. Ekonomi,
dolmuş sırası, maskenin sebep olduğu gözlük camı buğusu ve daha binlerce soruna rağmen biraz yorgun, biraz güçsüz ve
biraz da incinmiş bir Tetkik hazırladık. Keyifli okumalar…
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eraber gidecektik o dağlara, o kıyılara, o
denizlere. Ne kadar uzağa gidersek o kadar
kurtulacağımızı sanmıştık çocukluk yaralarımızdan. Oysa değişen bir şey olmayacağını biz de biliyorduk, sadece kendimizi
kandırıyorduk.

-Şimdilerde dokunsalar ağlayacak gibi oluyorum
ama biliyorum ki yine dokunan olmayacak. Küçük bir
çocukken de ağlamazdım, ağlayamazdım hiç. Babam gibi olmamak için direnirdim. Sonunda dayanamaz yine yumruklarımı sıkar, kaşlarımı çatardım. Ağlasam da
başımı okşamayacaklarını bilirdim. Ya kaçıp giderdim
dağlara avaz avaz bağırır, yankılarımla ritmler tutardım
ya da koşar yapışırdım annemin memelerine. Başka türlü saramazdım kollarımı onun boynuna, koyamazdım
başımı koynuna. Annemin de bundan haz aldığını hissederdim. Hislerime güvenmeyi o yaşlarda öğrenmiştim
demek. Ne yazık ki babam ne kadar fedakârlık yaparsa yapsın annemin babamı kandırdığını da hissederdim.
İşte sen bana sevgi gösterdikçe kaçmaya çalışan o küçük haylaz oğlan çocuğu da bendim. Sen göstermiştin
bana kendimi. Senden neden kaçtığımı anladığım o gün,
benimde kendi kurduğum kalenin duvarları yıkılmaya
başlamıştı birer birer. Sonunda sen de anladın yıllar süren kızgınlığımı. Sahi nasıl anladın?
-Nasıl mı anladım? İkimizde aynı yerlerden yaralar
almamış mıydık? Hem de imzalı, mühürlü... Ben kendi
yaralarımı saramadan senin yaralarını iyileştirmeye gelmemiş miydim? Küçük bir çocukken de herkese yardım
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eli uzatır kendimi unuturdum. Annem gibi olmamak için
direnirdim. Sonunda yine sesimi çıkaramaz, sessizce pervane olurdum herkesin etrafında. Ne kadar uslu dursam
da başımı okşamayacaklarını bilirdim. Kıyafetlerimin ütüsü bozulmasın, saçlarımın örgüsü dağılmasın, ayakkabılarım toz olmasın diye özen gösterir annemin takdirini
beklerdim. Annemin de bundan büyük bir gurur duyduğunu hissederdim. Ne yazık ki annem sesini çıkarmasa
da babamın onu terk edeceğini de hissederdim.
İşte sen benden kaçmaya çalıştıkça, emrine amade,
sessizce bekleyen küçük korkak kız çocuğu da bendim.
Sen göstermiştin bana kendimi. Senden neden korktuğumu anladığım o gün benim de kendi kurduğum köprünün ayakları yıkılmaya başlamıştı birer birer. Sonunda
sen de anladın yıllar süren kırgınlığımı. Sahi, sen nasıl
anladın?
-Nasıl mı anladım? Sen de annemin babamı kandırdığı gibi kandırıyordun beni, biliyordum. Bu yüzden değil
miydi sahte şefkatli sevmelerin, kollarında uyutmaların,
göğsüne basmaların? Sen sessiz kaldıkça bu oyuna dâhil
olduğumu fark etmeyeceğimi mi sandın? Bu yüzden babam gibi ben de seni sevmemek için direniyordum, kaçıyordum.
-Peki ya ben? Ben de biliyordum. Bir gün sen de babamın annemi terk ettiği gibi bırakacaktın beni. Bu yüzden değil miydi sert bakışlı sevmelerin. Her seferinde
daha sıkı sarılmadım mı senin soğuk kollarına, karışmadım mı sakallarına? Bu yüzden annemin babama olan
esareti gibi ben de günlerce sessizce bir köşede bekle-

medim mi gelmeni?
Sen babasına benzemek istemeyen haylaz, kaçak erkek çocuğu!
Ben annesine benzemek istemeyen sessiz, korkak
kız çocuğu!
Oysa sen İstanbul’a benzetirdin beni. Annem gibi olmak ile olmamak arasında yalnızlığıma kurduğum köprülerdi beni İstanbul’a benzeten. Hiç kurmasaydım o
köprüleri, ya hep doğu kalsaydım ya da hep batı. Sen
her istediğinde o köprülerden geçmene izin veren de
bendim, ne kadar kaçmak istesem de senin kalelerine
hapsolmayı isteyen de.
-Ah hatırlamaz mıyım? Ben hep “gitme, kal bu gece
“ derdim, sen bir an önce gitmek isterdin. Bilemezdik
ne istediğimizi, nelerden vazgeçmemiz gerektiğini.
Ben sana “kal” derken aslında gitmeni bekleyen, sen
ise giderken aslında “kal” dememi bekleyen. İki kıta
arasında sıkışmış, hoyratça yıpratılmış şehirlerdik biz.
-Nasıl da yıkılıyor köprülerim şimdi o her kaş çatışında. Ne sana gelebiliyorum ne de geri dönebiliyorum.
-Nasıl da yıkılıyor kalelerim şimdi o her sessiz kalışında. Ne koynunda uyuyabiliyorum ne de uyanabiliyorum kollarında.
-Sen benim köprülerimi, ben senin kalelerini yıktıkça zevk alıyorduk, hissediyorduk bunu. İkimiz de gitmedik mi başka kollara ve aynı hızla dönmedik mi yine
birbirimize? Gel biz yine çocuk olalım, çocuk gibi atsın
kalplerimiz. Bu sefer avaz avaz bağıralım, sesimiz yankı olsun, ritmimiz duyulsun en uzaklardan...
-Soyunalım artık! Çıkaralım tüm korkularımızı, acılarımızı, ayıplarımızı. Yeni bir şehir kuralım. Köprü de
biziz, kale de! Susma, ben baban gibi sadece kaş çatarak korkutamam seni!
-Daha sıkı sarılalım artık! Saralım tüm yaralarımızı, tutkularımızı, çıplaklıklarımızı. Güneş olalım kavrula kavrula. Dünya da biziz ay da! Korkma, ben annen
gibi sadece süt vererek kandıramam seni!
-Uyandıralım artık tüm ölü dağları, kıyıları, denizleri. Nerede olduğumuzun önemi yok artık, önce kendi
çocukluklarımızı bulalım sonra yeniden kaybolalım uzak diyarlarda, yeniden keşfedelim şehirleri.
-Yaşayalım artık tüm baharları, ayazları, haramları.
Karanlıkların önemi yok artık, önce kendi tabularımızı
yıkalım sonra yeniden kuralım köprülerimizi, yeniden
fethedelim kalelerimizi...
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Kafasını en çok karıştıran modern hayatın
getirdikleriydi. Teknolojinin gelişmediği; internetin,
televizyonun icat edilmediği bir zamanda doğsaydı
n’olurdu sanki! 21. Yüzyıl çok zorluyordu onu. Her
yerde bir dünya nimeti. Gözünü nereye çevirse içini
gıcıklayan aç hevesler. Günaha girmek işten bile
değildi. Ah o nefsine yenik düşüp günaha girme
korkusu var ya… Dağlardan büyüktü o korku.
Orta yaşlarının başlarındaki ömrü boyunca hiç evlenmemiş, sevgilisi bile olmamıştı. Bu yaşına kadar birçok dünyevi zevkten uzak durmuş, cennet umuduyla
tüm gençlik arzularını demirden bir kafese kapatmıştı. İnançlı bir insandı, ortalama bir insan kadar. Ama
bu dünyanın faniliğinin bilincindeydi. Hani şarkıda da
diyordu ya; “ölümlü dünya, ölümlü insan…” işte bu
yüzden tüm dünyevi zevklerden elini eteğini çekmişti
İbrahim.
Çocukluğundan beri ruhu kıpır kıpırdı aslında.
İçinde, bastırmakta oldukça zorlandığı bir coşku, bir arzu şelalesi vardı. İlkokul yaşlarından itibaren kadınlar
fazlasıyla dikkatini çeker olmuştu. Güzel bir kız gördüğünde içinde kopup dışarı fışkırmak isteyen fırtınaların,
Asya-Pasifik ülkelerinin tüm adalarını tsunamiler altında bırakacak güçte olduğunu hissediyordu. “Aman!
Nefsine mukayyet ol.”
Sadece kadınlar da değil. Çok şey vardı onu çağıran. İnsanlar yalanla, dolanla, iltimasla, rüşvetle adına
para denmeyecek paralar kazanıyorlardı. O eşek gibi
çalışıyor ama kirasını bile zor ödüyordu. “Ya sabır…”
Pavyonlarda, barlarda içki havuzlarına üçlü burguyla
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atlayıp, dibini görüyorlardı eğlencenin. Arkadaşları sayısız kez ona dolu bir kadeh içki uzatıp; “Dibini görmeyen ebesinin damını görsün!” diyerek fondip çağrısı
yapmışlardı fakat o hayatı boyunca içkinin tadına bile
bakmadı. “Sonu selamettir, sık dişini.”
Dünyevi zevklere ve eğlenceye çok meyilliydi aslında. Bunu kendine itiraf edebiliyordu. Yemek, içmek,
sarhoş olmak, sevişmek, para harcamak sonra tekrar sevişmek istiyordu. “Sakın gevşeme, iraden sağlam olsun.”
Hâkim olmalıydı ama kendine. Cennetin bir bedeli
vardı. Üç günlük zevk için sonsuz süreli bir zevk-ü sefayı elinin tersiyle itmek aptallara mahsustu. “Ömrün
ilk yarısını zaten tükettik. Üstelik bu, en zorlu yarısıydı.
Katlanmaya devam…”
Sarhoş olup dudağından öpemediği kızların,
Bolca kazanıp poposunu silemediği dolarların,
Göbeğinden meze yiyemediği dansözlerin,
Ağız dolusu sövemediği futbol maçlarının,
Yaşayamadığı kumar masası heyecanlarının,
Tadamadığı esrarlı keklerin,
Trafikte dövmek isteyip de dövemediği hödüklerin,
Heveslenip yapamadığı bütün şeylerin ukdesi içinde
kalarak geçiriyordu hayatını.
“Sabrın sonu selamet İbrahim. Olsun, varsın içimde
ukde kalsın. Şimdi tutuyorum kendimi ama cennette,
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dünyada mahrum kaldığım tüm zevklerin dibine vuracağım. Orada çok daha güzeli olacak her şeyin.” Diye avutuyordu içindeki canavarı.
İbadetlerini de hiç aksatmazdı. Namazlar hep beş vakit, oruçları hasta olduğunda bile sektirmez. Aslında çok
zorlanırdı bazen. Özellikle de yaza denk gelen ramazan
aylarında. Oruç yaz sıcağıyla birleşince tüm gücünü tüketirdi. Ama yine de pes etmezdi hiç. Hurma çekirdeği
kadar sert bir iradesi vardı adeta. Enerjisinin tükendiği de olurdu tabi. Böyle anlarda telkin ederdi kendisini:
“Sabrın sonu selamet İbrahim. Cennete giden yolda bu
çileler nedir ki.”
Yaz mevsimiyle ramazan ayının uzay boşluğunda kesiştiği bir gündü yine. Vücudunda su namına bir
molekül kalmamıştı. Açlık düzeyi ise baş döndürücü boyutlardaydı. Uykusuzluk bir yandan, açlık, susuzluk diğer yandan, sabrının limitlerinde kır gezmesi yapıyordu
İbrahim. Top patladığında, savanada avına atılan bir
yırtıcı gibi saldırdı iftar sofrasına. Normalde bol sıvı tüketip yemeği fazla kaçırmamaya özen gösterirdi. Fakat
o gün gözü döndü. Dünyaları magma tabakası ve çekirdekleriyle birlikte yedi.
Ekmek arası börek, lahmacuna dürülen köfte, pilav üzeri salçalı makarna, şöbiyetin üzerine çilek reçeli
döküp, uyumadan, iftarı sahura bağlayana kadar yedi.
Sabah namazını kılarken secdeye eğildiğinde sıkışan midesinin acısından yüzünü buruşturdu. Yedikleri ağzına
geldiğinde, “Çok yedim galiba. Allah affetsin. Ama bu
mübarek ay da başka türlü eda edilmiyor ki, çok zorluyor insanı. Neyse sabret. Sabrın sonu selamet İbrahim.”
diye geçirdi içinden.
Başının altına çift yastık koydu uyuyabilmek için.
Kafası yastığa değmeden de uykuya daldı. Fakat çok
geçmeden kan ter içinde sıçradı yerinden. Ayet-el Kürsi
okudu, yok geçmedi sıkıntısı. Demek ki karabasan değildi. Göğsünde müthiş bir ağrı baş gösterdi ve peşinden
koluna ve sırtına yayıldı. Beynine kan gitmediğini ve zor
nefes aldığını hissetti ardından. Yataktan kalkmayı denedi ama olmadı. Telefonuna uzanıp yardım çağırmak
geldi aklına. Panikle yatağının başucundaki sehpanın üzerinde duran telefona uzandı fakat o telaşla sehpayı yere devirdi. Yatağından uzağa düşen telefonu almak için
can havliyle doğrulurken bir anda her şey karardı, bilinci kayboldu ve yere yığıldı.
Gözlerini açtığında kendini mükemmel hissediyordu. Bakındı, damar yolu açık değildi. Nabzını tansiyonunu falan da ölçmüyorlardı. Az önceki sıkıntıları yok
olmuştu bir anda. Yıllardır taşıdığı et ve kemik yığınının, yer çekimi tarafından atılan bir olta ile yakalanıp,
şiddetle dünyanın merkezine doğru çekildiği hissinin artık olmadığını fark etti. Kıyafetleri değişmişti, üzerinde
yeşil ipekler vardı. Etrafına baktığında ise dünyadaki
hiçbir manzara ile kıyaslanmayacak güzellikler gördü.
Fedakarlıkları boşa gitmemişti. Hayatı boyunca tuğla
tuğla inşa ettiği, emekle, sabırla biriktirdiği sevapların
karşılığını almıştı nihayet.
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“Galiba ben öldüm. Ve galiba burası… CENNEEET.”
O an, her yerde yankılanan ve davudi olduğu kadar insana huzur da veren bir ses “Cennete hoş geldin
İbrahim.” dedi. Güller açtı yüzünde. Yeni ve ebedi istirahatgâhını keşfe çıkmalıydı. Tez canlıydı, çabuk adımlarla gezmeye başladı hemen. Berrak sular, huzurlu kuş
cıvıltıları, yeşilin dünyada asla görülemeyecek olan tonları her yerdeydi. Su o denli berraktı ki gölün dibindeki kanaryaların sesini duyabiliyordu! Hava sıcaklığı o
kadar idealdi ki; koşsa terlemeyecek, soyunup uykuya
dalsa üşümeyecek gibi hissetti. Önceleri şaşkınlık içindeydi ama zamanla bu tür mucizelere alışabilirdi sanırım. Sonsuz güvenlik hissi yerleşti içine. Yeni yurdunu
benimsemesi, ancak saniyeler kadar sürdü. İzafi dahi olsa zaman mevhumunun olmadığı bir diyarda uzun süre
güzelliklerin ve sonsuz cennet nimetlerinin tadını çıkarmaya kararlıydı.
Aklına ilk gelen şey ise dünyadaki hayatından içinde ukde kalan tüm zevk ve eğlenceyi bir an önce tatmaya başlamak oldu. Öyle ya, burada günaha giremezdi
sonuçta. İstese de yapamazdı. O yüzden dünyevi zevkleri cennete uyarlayıp, en kalitelisinden, doyana kadar
tatmalıydı. Hayal ettiği her şeye bir anda sahip olabiliyordu. Bu muhteşemdi. Hemen pembe şarap yağdıran
bulutlar, coşkulu bir müzik ve çılgınca eğlenen bir kalabalık diledi. Şarap yağmurunun altında çılgınca eğlenip,
dünyadaki sıkıcı hayatının acısını çıkarmaktı planı. Bir
anda gerçekleşti dileği. “Fedakârlıkların boşa değilmiş.”
diye düşündü tekrardan. Yağmur başlamıştı bile, hemen
bulutun altına attı kendini. Kana kana içti bulutun pembe yükünden. Fakat bir gariplik vardı. Sarhoşluğun nasıl bir şey olduğunu etrafındakilerden çokça görmüştü,
ama İbrahim sarhoş olamıyfordu. Üstelik müzik de istediği tonda değildi. Dinginlik, sakinlik ve huzur vardı
bu partide. Fakat eğlence yoktu. Şarap, içenlere sarhoşluk vermeyen, müzikse ruhu dinginleştiren cinstendi.
Partisindeki kalabalığın tek yaptığı ise birbirlerine “selam” diyerek tebessüm etmekti. Moralini hemen bozmadı. Pes etmeyecek, kendine yeni zevkler bulacaktı.
Sonuçta dünya ömrü boyunca fedakârlık yapmış, bu eğlenceler için didinmişti.
Cennetten umduğu tüm marjinal arzularını dilemeye başladı. Göl kenarında otururken denizkızları gelsin
kendisiyle yemek yesin istedi; denizkızı geldi, lakin boynundan yüzgecine kadar yeşil ipekten entariyle örtülüydü. Can yakmayan boks maçları; cennette şiddete yer
yoktu. Meyvesi kadın memesi olan ağaçlar; tropik meyveler neyine yetmiyordu. Para kaybetmeyeceği kumar
masaları; aşkta da kumarda da kazanamayacaktı. İçki,
uyuşturucu; zaten söz konusu değildi. Dansöz oynatmak
istedi; sakin müzikler çalan filarmoni orkestraları geldi.
Belki rahatlarım diye düşünüp sinirle küfür etmek istedi;
sinirlenmek diye bir kavram yoktu burada. Küfür sözcükleri bile gelmiyordu aklına.
“HURİ YOK MU HURİİİ!” diye haykırdı sonunda;
yoktu. “Müşkülpesentlik bende galiba. Cennetteyim daha ne olsun, belamı mı arıyorum?” diye geçirdi içinden.

Sonra durulmaya karar verip bari bir çay içeyim diye
diledi. Süt geldi.
Çay diledi, gül şerbeti geldi.
Çay diledi sahlep geldi.
“Cennette çay nasıl olmaz! Dünyada bile çaydan bol
bir şey yoktu. O kadar boldu ki, devlet büyüklerimiz başımızdan aşağı çay atarlardı! Bir bardak çay yok mu?”
diyerek isyan etti. Uğruna dünyevi zevklerinden vazgeçtiği eşsiz güzellikteki cennette, arzuladığı eğlence
ve şehvetin bir kısmının bile olmadığının farkına vardı. Diğer cennet sakinleriyle sohbet bile edemiyordu.
Herkes birbirine söylediği tek sözcük gülücükle pekiştirilmiş bir “selam” dı.
Cennet çok sıkıcı gelmeye başladı ona. Altından
köşkler, gümüş kadehler… bunlar ona zevk vermiyordu. Eğlenmek umuduyla yaptığı her hamlede biraz daha canı sıkıldı. Biraz heyecan ve adrenalin istiyordu.
Çılgın partiler, sarhoşluk, heyecan, şiddet, öfke hiçbirisi yoktu cennette. Cennette huri olmaz mı? Huriler bile
yoktu. Çok canı sıkıldı İbrahim’in.
Lunaparka giden bir çocuğun; lunaparkın tadilat nedeniyle kapalı olduğunu öğrendiği zamanki kadar, mesaisini tamamlayıp evine dönmek isteyen bir işçinin;
ter kokan belediye otobüsünde saatlerce trafikte sıkışıp
kaldığı zamanki kadar çok canı sıkıldı. En sonunda dayanamadı ve isyan etti Allah affetsin. “Bu nasıl cennet
ulaaan!” diye haykırdı gökyüzüne!
Aynı anda yatağında sıçrayarak uyandı. Şaşkın ve az
önceki isyanından mütevellit korku dolu gözlerle etrafına bakındı. Yatağında, evinde, hatta dünyadaydı. Tüm
yaşananların rüya olduğunun farkına vardığında sevinse mi üzülse mi karar veremedi.
Kan ter içinde kaldığından yatağının başucundaki
sehpanın üzerinde duran sahurdan kalma yarım bardak
suyu kaptığı gibi bir solukta mideye indirdi. Tuttuğu orucu unutup, suyu bilerek içmediği için orucu da bozulmadı haliyle.
Birkaç dakikalık bocalamadan sonra cennet nimetlerine olan umudunu tekrar yeşertip günahsız ve sıkıcı hayatına yatırım yaparak cennet portföyünün yüksek
oranlı kar beklentisi taşıyan enstrümanlarına yatırım
yapmaya devam etti ve tekrarladı; “Sabrın sonu selamet İbrahim.”
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Parmak İzi
Sayısızca parmaklarına nasıl bulup geçirdi o eldivenleri bilmiyorum.
Geçirdi, çünkü hiçbir yerde parmak izi kalmasın.
Cehaletin her yere uzanan habis parmaklarında tutsak yalanlar.
Ve her çatının altında bir mürit.
Kendi kendilerini döllüyorlar,
Çoğaldıkça batıyorlar, çoğaldıkça çürük kokusu
Öylesine alışmış burunlar
Onlar kim mi?
Ayaklarımı sürüklerken, başımı da dik tutmaya çalışıyorum. Kulaklıklarımdan ruhuma haykırıyor Leman;
“Hey yıllar yenilmedim size!”
Dudağımın sol alt köşesi kıvrıldı istemsizce. Ve yine
seğirmeye başladı. Bu ‘’Bok yenilmedin, yerle yeksan oldun’’un vücut dili. Ne zaman halimle, ahvalim çarpışsa
seğirir mübarek sol alt köşe. Bir annem anlardı çatışmayı. Bütün damarlarımı bilirdi güzel annem.
İki güne evi boşaltmam gerekli. Çünkü gelenim gidenim çokmuş. Kaç sevgilisi olduğu belli olmayan saygın
iş adamı komşum (Ama evinde ilgili bir baba, müşfik
bir koca. Yanlış anlaşılmasın.), semtteki bütün jigoloları
son model bilmem ne arabasında gezdiren Ahsen hanım,
hatta kapıdaki güvenlik bile şikâyetçiymiş benden. İmza
toplamış şerefsizler.
Ne düşlerimde ak güvercinler kaldı, ne de pembe hayaller. Pembe hayal ne be? Hiç pembe olmadı ki benim
hayallerim. Hatta hiç hayalim olmadı benim. Bir kere,
sadece bir kere kurayım dedim. Çok istersem olur dedim. Ama ne bileyim ben cehaletin sayısızca habis par10
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maklarının her yere uzandığını. Ve her birinde tutsak
yalanların yuvalandığını. Başka şehir de okuyacağım
ya…
Ankara tutmadı, dedim babama. Ağlaya zırlaya ikna ettim. Muğla’yı kazanmıştım. Bayağı Akdeniz işte.
Süper oldu kızım diye günlerce, gecelerce havalarda
uçtum. Marmaris, Fethiye, Bodrum… Az daha gayret
etsem Yunan’a geçeceğim. Ne hayaller? Tası tarağı topladım ve ver elini özgür hayat. Aman kızım kimseye
uyma, bize laf getirme tembihlerini de alıp yürüdüm.
Yurtta kalmak o kadar da güzel değilmiş. Çoğu birinci
sınıftı kızların. Salya sümük ağlaşıyorlar evlerinden ayrılmışlar diye. Neredeyse yarı döneme kadar gerçekten
kimseye uymadım. Uyamadım. Okul da bir iki kafa kız
vardı. Ama onların da cukka sağlam. Takılamıyordum
onlarla da. İlk dönem biterken eh işte idare eder kabilinden bir gurubumuz olmuştu. Üç oğlan, dört kız. Üçümüz
aynı sınıftaydık kızlarla. Diğeri de oğlanlardan birinin
sevgilisi. Hayal burada devreye girdi işte. Hepimiz okulu
bitirip yurt dışına gidecektik. Güzel paralar kazanıp, harika evlerde oturacaktık. Üç yıl bu yalanlarla (o zaman
hayaldi) geçti. Okul biterken başvurularımızı yaptık. Dil
okulu biçilmiş kaftandı.
Ankara’ya gittiğim bir arada evdekilere müjdeyi verdim. Amerika’ya dil okuluna gidiyorum, dediğimde babamın yuvalarında uğrayan gözlerinde tüy çiçeği gibi
savruldum. Okyanusa karışacağım derken dev bir kayada patladım bildiğin. O gün cehaletin eldivenli parmaklarıyla tanıştım. Eldiven giymişti çünkü; parmak izi
kalmamalıydı hiçbir yerde. Kimse cahillik diyememeliydi. Misal babam; şiddetle itiraz etti. Asla ve kata güvensizlikle ilgili değildi konu. Gâvur memleketinde ne
yapacaktım. Evlenip, çoluk çocuğa karışacaktım. Birinci
kara delik… Amerika’dan olur cevabı gelince, daha bir
çetin geçti kavgalar. Gidersen bu kapıdan içeri giremezsinler, evlatlıktan ret ederimler daha neler. Kara delik
büyüyor….

Gidemedim. Gidemedim çünkü ailemden
başka maddi yardım alacağım kimse yoktu.
Bakarız kanka, hallederiz kardeşim diyenler de
fos çıktı. Kozmos da savrulmaya başlamıştım.
Hazmedemedim. Babamın hayalimi, yaraya dönüştürmesini hazmedemedim. Ankara dışında bütün şehirlerde iş aradım. Amerika’ya gidersem o
kapıdan giremeyecektim ya. Girmedim bir daha.
Kendim istedim ve girmedim. Herhalde evlatlıktan da sıyırmıştır. Bilmiyorum. Uzayın boşluğunda salındı kara deliğim. Çünkü büyük patlamıştım.
Bir iş, çatı katında bir oda, bir mutfak ve
Eskişehir. O hayatıma girdiğinde yine hayal kurar
gibi oldum. Seviyordum, seviyordu. Babam gibi
değildi. Yanımda, yamacımda, ben de onun gözlerinin içindeydim. Çatı katını boşaltalım, dediğinde evlilik teklifi geliyor dedim. Ailesiyle tanıştım.
Soğuk ve mesafeli insanlardı. O büyük atalarına
çekmiş olmalıydı. Sıcacık, sevgi doluydu. Hacı Bey
ve Nesibe Hanım ailemle görüşmediğimi öğrenince çekmişler çizgiyi. İkinci kara delik… Tamamen
evlatlarını düşünüyorlar. (Hatırladınız mı eldiven
giymiş cehaletin parmaklarını?) Anasına babasına hayrı olmayanın onlara hayrı olur muymuş?
Kocasını da saymazmış böyleleri. Sor, bi sor neden görüşmüyorsun? Et tırnaktan nasıl ayrıldı? Bi
sor. Uzayda savrulan birinci kara delik ikincisini
de yörüngesine aldı. Seviyorum, bırakmam, ayrılmam lakırdıları, beraber yaşayalıma döndü. Olur,
aslan parçası. Babamı haklı çıkarayım. Tek çözüm
beraber yaşamak değil. Biz bir olamamışız ki, nasıl beraber olalım?
Ayrıldık. İçim falan da kanamadı. Varsın hayat
bildiği gibi aksın diye şarkılar söylüyorum. Üç beş
arkadaşım var. Bana geliyorlar, dışarı çıkıyoruz.
Burada ki üniversiteden birkaç hocayla tanıştım.
Şiir, sanat, sohbet gırla. Arada görüyorum Hacı
Bey’in oğlunu ortamlarda. Çiçek böcek geziyor.
Habis parmaklarda tutsak yalanlar. Bir iki geldi
aldırmadım siteye. Kapıdan çevirdim. Güvenlikle
sohbet etmiş. Ne mal olduğumu filan anlatmış. Eh
güvenlikte iyi niyetli. Eve başkalarının gelip gittiğini söylemiş. Çok saygın komşular da kulak misafiri olunca iş buralara geldi.
İşte başka bir parmak, sinsi ve vicdansız.
Ahlak kisvesini giymiş bu kez. Sahi var mı bu yakınlarda bildiğiniz, bekar kızlara ev kiralayan modern ev sahipleri?
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da, ailem çoktu. Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında yazın bu kadar ağlamak yoktu’’ diyor Sıla.
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er şeyin bir başı bir de sonu var biliyorum. Hep bildiğim bir şey değildi bu.
Deneyip yanılarak, sorup öğrenerek,
bazen cevapsız kalarak, okuyup yazarak, çoğu kez vazgeçerek tecrübe ettim.
Şimdi biliyorum. Her şeyin bir başı bir
sonu var. Gecenin sabahı, kışın baharı, kavuşmanın ayrılığı, ki bence ayrılık sevdaya dahil değil. Sevda başlangıçsa ayrılık bitiş.
Yıllarca olmak için çabaladığım, yapmak istediğim
tek şey sandığım mesleğimden geçen hafta istifa ettim.
Hava da çok güzeldi o gün. Adeta “beni bu güzel havalar mahvetti, böyle havada istifa ettim evkaftaki memuriyetimden” dizelerini hatırlatırcasına attım imzayı
kağıda. Kimseyle vedalaşmadım. Bunu hiçbiriyle bağ
kurmadığımdan değil, sevmediğimden hiç değil, içimden gelmediği için yaptım. Bir süre idare edecek kadar
param vardı. Filmlere yaraşır hayallerim, planlarım da...
Batacağıma baştan inandığım bir cafe açabilirdim, tabii ki borçla, krediyle. Yıllardır bitmeyen romanıma vakit
ayırabilirdim ki hiç içimden gelmiyordu aslında. Tatile
çıkıp, serseri günler yaşayabilirdim. Hiçbirini uzun uzun
düşünmedim ve hepsinden vazgeçtim. Sırt çantama birkaç üst baş, birkaç kitap tıkıştırıp çıktım evden bu sabah. Köye gidiyorum. Doğaya döneyim, huzur bulayım
değil amacım. Hava bugün de çok güzel ve “böyle havada aşık oldum” diyemediğimden köye gidiyorum ben
de. Yıllar oldu gitmeyeli. Önce sınavlara çalışmaktan,
sonra tüm dünyayla eve kapanmaktan fırsatım olmadı gitmek için. Açıkçası pek özlediğim de söylenemez.
Zaman zaman kesilen suyunun akıp akmadığını bilmediğim, anahtarı kaybettiğim için camı kırıp içeri girmem
gereken ev pek burnumda tütmüyor. Ama yine de en
huzurlu, telaşsız zamanlarım orada geçmiş gibi geliyor
bana. Tabii bunlar çocukluğumun yaz mevsimleri için
geçerli. Böyle düşününce Sıla’nın ‘’Zamanında’’ şarkısını
açtım arabada. ‘’Güzeldim ben o yazlar kadar zamanın-
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Köyün en yaşlısı bildiğimiz, herkesin çok sevdiği, köye gidince kendi evinden önce onun evine uğradığı bir
teyze vardı ben çocukken köyde. Camın önünde oturur
gelene geçene bakardı. Evine geleni bir çay içirmeden,
yemek yedirmeden bırakmazdı. Ben de önce onun evine
giderdim. Çünkü beni başka türlü ağırlardı. Çünkü ben
onun gazetesiydim. Gözleri pek net görmediğinden takvim yapraklarını bana okuturdu. Ne ilginçtir takvim
yaprakları. Neler neler anlatır insana. Saati, günü, haftayı, ayı, yılı yazar. Bilgiler verir, fıkralar olur bazen bir
köşesinde. Kimileri namaz saatine bakar onda, kimileri
çocuğuna isim arar. Ama o takvim yapraklarının akıbeti
genelde kornişte perde tutmak olur, ya da sobada yanmak. Ben o zamanlar takvim ve korniş arasındaki bağlantıyı bilmezdim tabii. Arkasındakileri teyzeye okur,
akide şekerimi alırdım. Okumasam da alırdım. Çünkü
o evden aç, susuz, akidesiz gönderilmezdim. Sonra her
şeyin başı sonu var kuralı gereği teyzenin kimsenin zamanını bilmediği bir vakitte başlayan hayatı bir noktada
bitti. Ben o zamanlar bu kuralı da bilmediğimden ağlamıştım duyduğumda. Bu kuralı öğrenmem için çok zaman geçmesi, çok mutlu olmam, çok üzülmem, gözlerim
yaşaracak kadar kahkahalar atmam, hıçkırıklara boğulurcasına ağlamam, kavgalar etmem, sonra barışmam,
aşık olmam, aşktan umudumu kesmem, ayrılıklar kayıplar yaşamam, hatırladıklarımı unutmam, unuttuklarımı tekrar hatırlamam, kalabalıklara karışmam, yalnız
kalmam, yalnızlığı önce yadırgamam, sonra yalnızlığa
alışmam gerekiyordu. Ama o zaman bilmiyordum ve
ağlamıştım. Çünkü içimden ağlamak gelmişti. Köye gidince ilk onun evine uğradığım, takvimleri okuduğum,
evinde yediğim içtiğim en çok da akide şekeri aldığım
biriydi benim için sadece o teyze. Aslında köye gitmediğim zamanlar aklıma bile gelmezdi. Hatta tam olarak
kimimiz neyimiz olurdu onu da bilmiyordum. Camdan
gelene geçene, en çok da karşı dağlara bakan, kendi diktiği dut ağacının her yaz çiçeklenişini tebessümle, sanki
biraz çekinircesine bir tebessümle izleyen biri olduğunu,
bazen köye gelen benden daha büyük gençlere, ablalarına mektuplar yazdırdığını hatırlıyorum şimdi hayal meyal. Bir de annemle babamdan duymuştum, daha benim
doğmadığım zamanlarda köyün akmayan suları için çok
mücadele etmiş. Kocası muhtardı. Çok söylenmiş kocasına su sorununu halletmediği için. Bu yüzden mezarını
ziyaret ettiğimizde bizimkiler teyzenin toprağına, aynı
onun dut ağacına bakarken tebessüm ettiği gibi kırık bir
tebessümle çiçek diker, bol bol sulardı. Şimdi onlar da
onunla aynı mezarlıkta. Ben de onların toprağına çok çiçek diktim suladım zamanında. Her şeyin başı sonu var
kuralını da onlardan sonra öğrendim zaten.
Arabayı mezarlığın kenarına park edip indim. Artık
köye geldiğimde ilk uğradığım yer burası. Etraf biraz
değişmiş. Su almak için geldiğimiz çeşme yenilenmiş.
Birçok ağaç kesilmiş. Biraz hüzünlendirse de çok üstünde
durmadım, malum her şeyin başı sonu hikayesi. Bugün
neden buraya gelmek istediğimi anladım. Ne bizimkilerin mezarına gidip, evde fotoğraflarıyla konuştuğum

gibi onlarla konuşacağım bugün, ne de camı kırıp eve gireceğim. Yoldadüşündüklerimden, hatırladıklarımdan sonra yapmam gereken tek bir
şey var. Uzun, çok uzun zamandır yapmadığım
bir şey… Otların, papatyaların, ısırganların arasından yürüyüp yanına gidiyorum. Mermer
tas suyla dolu. Yaklaşınca birkaç kuş havalanıyor tasın üzerinden. Hala yanına gelenleri bir
şeyler içirmeden göndermiyor diye düşünüyorum. Çantamdaki kitaplardan rastgele bir tanesini seçip okumaya başlıyorum. Ne yazdığı ne
anlattığı önemli değil. Bir şeyler duysun yeter
diyorum. Ben kitabı okurken yoldan bisiklet süren bir çocuk geçiyor. Bana bakmayı, ne yaptığımı anlamaya çalışmayı da ihmal etmiyor,
halinden belli. Fark ettirmediğini sansa da ona
bakınca anlıyorum bunu. Gittiği yoldan geri dönüyor çocuk bu kez bisikletini daha yavaş sürerek ve bana baktığını artık belli ederek. Ben
kitabı okumaya, çocuk bisikletini sürmeye devam ediyoruz. Bir yerlerden burnuma duman
kokusu geliyor. Birileri otları, eski kıyafetleri
yakıyor bahçesinde anlaşılan. Her yerin, her şeyin kendine has bir kokusu vardır ya, ateşten
gelen dumanın kokusu da köy kokusu işte.
Çocuk iyice gözlerini bana dikerek sürüyor
bisikleti. Kitabı çantama koyup mermer tastaki suya ellerimi daldırıyorum. Gülümsüyorum
ama kırgın bir gülümseyiş değil bu. Önce teyzeye, sonra bizimkilerin yanına giderek onlara
dua edip çıkıyorum mezarlıktan. Önümde duruyor çocuk. Yakından baktığımda eski, çok eski
zamanlardan birini anımsatıyor yüzü. Ben de en
çok köylerde gerçekleşen bir geleneği, artık yaşımda el verdiği için yerine getiriyorum.
“Kimin oğlusun sen?”
Çocuk bir anlık, konuşmama şaşırıyor.
Bisikletten, küçükken yapmaya çalışıp yapamadığım çok havalı bir şekilde iniyor. ‘’Turgut’un,
sen kimsin’’ diyor. Şimdi şaşırma sırası bende ama tahmin etmeliydim. Yüzü şimdi sadece birini değil, sadece Turgut’u değil, onunla
bidonlarla çeşmeye su almaya gittiğimiz, uçurumlardan yuvarlanan topların peşinden
yuvarlandığımız, patlak topla maç yapmaya çalıştığımız, saklambaç oynadığımız, birbirimizi
bulamayınca kavga edip, kavga bitmeden başka bir oyuna daldığımız günleri de hatırlatıyor.
Turgut ailesiyle hep köyde yaşardı. Biz yazları geldikçe, araya hiç koca bir sene girmemiş
gibi geçirirdik tüm yazı. Onu da tıpkı takvim
yaprakları okuduğum teyze gibi sene içinde hatırlamazdım. Çocukluğun o zararsız bencilliği,
yormayan hafızası işte. Ama bildiğim bir şey
vardı, Turgut’un kim olduğu. Turgut benim çocukluk arkadaşımdı. Şimdi de karşımda ona çok
benzeyen oğlu duruyordu, cevap bekleyen bakışlarla bana bakarak.

“Kim olduğumu mu diyeyim, babamın adını mı?” dedim gülerek. Önce anlamadı sonra o da güldü. Sonra da birlikte evlerine gittik.
Turgut’un yemekte oğluna, karısına çocukluk
günlerimizden hasretle, sanki dün yaşanan şeylermiş gibi bahsetmesi yetişkin bencilliğimi, hayırsız hafızamı hatırlattı bana. Hafızama çok
güvenen biriyimdir hâlbuki.
Turgut liseye başlayınca şehre taşınmışlar ailece. Üniversiteyi başka şehirde kazanınca da
gitmiş buralardan ama işini burada kurup evlendikten sonra da tatilleri köyde geçirmeyi alışkanlık edinmiş karısı ve çocuğuyla. Sizinkileri
duydum demişti sadece beni gördüğünde.
Bakışlarından, koşuşturmadan arayamadım, gelemedim demek istediğini okudum. Samimiydi.
O da benim baş sallamamdan olsun, bunları konuşmayalım şimdi demek istediğimi anladı. Hiç
olmadığım kadar samimiydim. Ben bitmek bilmeyen okul hayatımdan, işsiz geçirdiğim yıllardan, tam işe başladığım sırada olanlardan, istifa
ettiğimden, bundan sonra ne yapacağımı bilmediğimden bahsetmedim tabii ki. Öğretmenim
dedim sadece. Çok ısrar etseler de yatıya kalmadım. Bir günde bu kadar hatıra çok gelmişti. Eve gidip ağlamalıydım, içimden geliyordu.
Ama üzüldüğüm için olmayacaktı bu ağlayış.
Yalnızca bugünün nasıl başlayıp nasıl bittiğini
fark etmek yormuştu beni. Tam vedalaşıp evden
çıkarken Turgut’un oğlu seslendi.
“Metin amca.”
“Efendim.”
“Kitap okuduğun mezardaki teyze neyin oluyor?” Turgut’la birbirimize baktık. O da tanıyordu teyzeyi ama neyimiz olduğunu bilmiyordu
benim gibi. Eğilip burnunu sıktım çocuğun. “O
bizim köyün en yaşlı teyzesiydi ben çocukken.
Hepimizin teyzesiydi,” dedim. Kapıya yönelip
çıkarken tekrar dönüp ekledim, “Ona buralarda
muhtarın karısı karşı dağlı gelin Emine Zarife
kadın derlerdi. Köye geldikçe toprağını sula olur mu” dedim. Sonra da hızla çıktım evden.
Akşam olmak üzereydi, sokak lambaları henüz
yanmamıştı. Gökyüzünde belirmeye başlamış
yıldızlar şehirdekinden daha parlak görünüyordu. Hafif, insanın içini ısıtan ve böyle bir gün
yaşayanlara ağlama isteği veren bir rüzgar esti. Önce bizimkilerin tarafına baktım, sonra onun. Mermer tastan birkaç kuş havalandı yine.
Her şeyin bir başı bir de sonu olsa da, birilerinin karnını doyurmaktan hiç vazgeçmeyecekti
Zarife teyze.
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ok aciz, çaresiz bir mevzudan bahis açmak
istiyorum Melodi. İçim dolu; taşmasa kelimeler, sözcüklerim can yakacak sanırım.
Öyle bilenmiş hayal kırıklıklarım var ki
dokunsan parçalanırsın. Kaç saat, kaç gün
konuşsam azdır; rahatlamaya. Azdır bir adım daha atmaya yetecek gücü toplamaya.
Dokunsan, ben parçalanacağım. Bir şey deme sakın, sadece dinle.
Bugün çok insan
gördüm;
gördüklerimi tanıdım; tanıdığımı
sandıklarımı yeniden
tanıdım; tanıdıkça da
bilendi
duygularım.
Duyguları var eden anlar, anılar öyle güçlü
ki Melodi, öğrendiğim şey ne kadar alelade olsa da pişmanım demeyeceğim. Amiyane bir tabirle insan, âdeta
adice olan yaşanmışlıklarla görüyor, hissediyor ve öğreniyor.
Şimdi, özenilen, özenti, özenen ve izleyenlerden oluşan bir toplum düşle Melodi. Düşün, demiyorum
çünkü insanlar korkuyorlar “düşünmek” eyleminden.
Sözüm sana değil elbet, benim dilim alışsın amaç.
Korkutmadan, usulca anlatmak derdimizi. Farkında mısın sahiplendim sorunumuzu. Düşlemeye başladım bile.
Düşlersen dahil olursun, düşünürsen sadece mantık yürütürsün. Çoğunluk için gerçekleşen şey bu. Sen dahil ol
istiyorum, hayatıma, gördüklerime...
Özenti durumunu sahiplenmiş o kadar insan var ki
bilsen şaşarsın. Aslında pek de insan yokmuş dersin; malum hepsi aynı, hepsi bir… Çoğu kişi farklı davranılmayı, farklı olmayı isterken hep bir, birilerine benzemeye,
kabul görmeye mücadele davasında. İzliyorum da pek
bir sıkıcı… Pek bir üzücü… Nasıl yapar insan kendine
bunu? Ben anlamıyorum. Böyle basit olmayı nasıl başarıyor, bilmiyorum. Birebir aynı olmak, anbean taklit
etmek yorucu değil mi? O ne istiyor, ne düşünüyor, ne a-
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lacak, neyi beğenecek, ne zaman, neye gülecek, sevecek
mi, yalnız mı kalacağım, diye düşünmeye çabalamak hiç
mi yormuyor, bunaltmıyor? Ben izlerken çok bunaldım
da… Yalnız izledim, sevilmeden... Çok hem de… Hiç sevilmeden, çok yalnız olarak... Aynı şekilde gülmeye çalışmak, aynı giyinmek, aynı şeyleri yemek, sırf o dalga
geçiyor, sevmiyor diye en yakın arkadaşıyla alay etmek
hiç mi guruna dokunmuyor? Ben izlerken
benim gururum incindi. Alay edilen, kırılan
o arkadaştan daha çok
incindi. Yalnız kalmaktan korkanların “kutsal
yalnızlık” edebiyatı altında nasıl da sinmiş
bekler olduğunu ben
izlerken görüyorum. O
sinmiş olan da bir izleyen; o da beni izliyor. Sadece beni. Kendini görse belki
biraz, yalnızlıktan korktuğunu fark edecek ve hep yalnız
olduğumuzu da. Sonra belki de kabul edecek her şeyi.
Bu kadar çok bağırmayacak da belki: “Yalnızlık kutsaldır!” Bağırmasın, yazık. Onun çaresizliğini izlemek acı
veriyor bana. Ben ona üzülüyorum ama o beni acımasızca izlemeye, eksiltmeye devam ediyor. Beraber eksiliyoruz. Yazık!
Melodi! En çok da ne dokundu, biliyor musun?
İzlerken çürüdüm, kurtlandım. Onca gün, onca saat hiçbir şey yapamamaktan gocundum, kendime. Özenilen
olmak, hiç istemedim ben Melodi. Özenilen olmak demek, izlenilmek demek. İnsanlar öyle bayağı, öyle bilinçsiz ki orijinalini taklidinden ayıramadığı için çabuk
harcıyorlar kıymetli olan şeyleri. Çabuk kaybediyorlar
sahip olduklarını: Acı olanı, kaybettiklerinin de farkında
değiller. Üzgünler fakat asıl sebebini bilmiyorlar. Mutlu
değiller ve yanlış kaynağa yöneliyorlar. Daha da uzaklaşıyorlar mutluluktan ve artık “uzağı izlemek”, derinlik
katıyor sanmaya başlıyorlar ardından.
“İzlemeyin beni! İzlemeyin, yeter!” diye bağırmak
istiyorum avaz avaz, durmadan, nefes almadan… Ben

zaten nefes alamıyorum ki Melodi. Sen varsın dizlerine uzanıp saçlarımı okşattığım, sıcacık avuçlarında ısındığım
sen varsın. Belki küçücüksün, belki yetişemiyorsun her şeye ama sen varsın yanında kaldığım, yanımda kalanımsın.
Düşlere sığdırdım seni, düşlere sakladım. Bulamasın izleyenler, uzanamasın o kirli elleri sana, diye. Bir kere gördüler mi seni, tükenmeye başlıyorsun, eriyorsun kum buz,
cam kırıkları gibi dağılıp yine kendine batıyorsun. Gittiğin
her yer iz kokuyor, kalabalık kalıyorsun, parça parça artıyorsun kaldıkça. Bütünleyenini arayanlara sesleniyorum:
“Gittiğiniz yolda bütünleyenini bulan gördünüz mü?”
“İzlemeyin ne olur!” İzlenildikçe izlediklerim daha da
besleniyor, büyüyor, canlı kalıyorlar. Onlar güçlendikçe
ben zayıflıyorum. Ellerim ufacık kaldılar, kayıyor parmaklarımın arasından tuttuklarım, tutunduklarım. Ayaklarım
mı küçülüyor yoksa omuzlarımın yükü mü ayaklarımın
taşıyamayacağı kadar büyüdü, emin değilim. Her türlü
kendime ulaşamıyorum. Adımları küçülüyor insanın izledikçe... Gördükçe küçülüyor her şey... Görüldükçe var olanların güçlendiği, güçleneceğine inandığı zamanda ben
nasıl küçülürüm? Hiçbir şeyden emin değilim, sadece ben
küçülüyorum. Kaybolmuyorum da... “İzleme, ne olur!” diye bir an tutamıyorum, içimden kopup yankılanıyor duvarlarda, pencerelerde, penceredeki perde sallanıyor.
Korkuyorum, kendimden, var olmaktan. Belki biraz daha
küçülsem aralık pencereden bir toz kütlesi olarak dağılacağım dünyaya. Daha çok şey izleyeceğim, korkuyorum
izlemekten, gördüklerimden korkuyorum.
Kocaman bir sapkınlık var ortada: parafili; röntgencilik. “İzleyerek öğrenme” adı altında birçok sapkınlık
örtbas ediliyor, normalleştiriliyor. Mimar izleyerek inşa
ediyor, çocuk izleyerek büyüyor, ebeveynler çocuklarını
izleyerek enerjilerini tazeliyor, utangaç izleyerek kendini tatmin ediyor, yazar izleyerek yazıyor, şair izleyerek
âşık oluyor ve yine izleyerek hislerini büyütüyor, hayranlar izleyerek büyüleniyor ve teşhirciliğe soyunuyor. Hep
bir beslenen ve besleyen döngüsü... Röntgenci ve teşhirci
bütünü. İzleme ve izlenme açlığından analiz etmeyi kaçırıyorlar; asıl görmeyi, farkındalığı... Galibiyeti teslim olmakta ve adına da dahil olmakta sananlar ne büyük bir
hüsran içindeler.
Melodi, biliyor musun düşündüm de belki daha az yaşamalılar. Dolu dolu değil, daha az yaşamalı, durmalılar
belki de! Dursun, dursunlar istiyorum. Dağılsın oradaki
kalabalık. Onlar daha az yaşarlarsa ben de belki daha az
görmüş olurum. İzlemek ağır geliyor. İzlenilmek daha ağır... Sanki hiç bitmeyecekmiş her şey gibi... Hiç bitmeyecekmiş gibi hissediyorum ve korkuyorum Melodi. Ölümlü
olmak ne lütuf! Bir gün biteceğini bilmek, rahatlatıyor.
Bir gün bitecek; izlediklerim, izleyenlerim o gün bitecek.
İşte o zaman, ben doğacağım, sadece ben, kendim olarak,
içimde sadece ben kalarak, tertemiz, saf... O gün Melodi,
o gün kavuşacağız.
Mutluluk, hep uzaktadır, diye bir şey var(!) Uzağa bakın(!) Derinlik katın, sonra da derine bakın(!) Bakan birileri hep var(!) Bakan birilerinin olduğu yerde mi olmalıyız
Melodi?
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Ne zamandır bu günü düşünüyorum. Ölümü hak etmek gibiydi onu hak etmek. Sayfalarca kitap okumak ya
da bir an göz göze gelmek gibi… Dedemi ziyaret etmeye
karar verdim. Düşlediğim her şeyi anlatmak için birisini
seçmeye çabalıyorum. Birisi olmalıydı ve o her haliyle
akil, dingin, dürüst ve direktif verebilecek kadar deneyimli. Bu kişi dedemden başkası olamazdı.
Üniversite bittiğinde her şeyin bittiğini sanmıştım.
Her şey bitti dediğim yerde askerlik girdi araya. Esasen
her şey bitti derken askerliği hesaba katmadığımı anladım. Vatani göreve giderek her şeyi tam olarak bitirdim. Askerlik beni iliklerime kadar tüketti. Pisuara sıçan
Emre, simitlerin susamlarını dişleriyle kazıdıktan sonra
satan kantinci Zeki, çoraplarımı çaldığını sonradan fark
ettiğim İlyas, diş fırçama ortak çıkan Burak ve ortak kullanım alanımız ola banyoda sıramın önünde olan ve duş
perdesine boşalan Tolga beni tüketmeye yetti de arttı bile. Tezkereyi alırken emekliye ayrılırım diye düşünmüştüm. 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde, üniversite okuduktan
sonra askerlik hizmetini tamı tamına altı ayda tamamlayan bir birey emekliye ayrılmalı bence. Bir çocuk doğuran kadınlar, çektiği kredinin tamamını ödeyecek kadar
çalışanlar ve otobüste hiç oturmadan en az üç sene her
sabah ve her akşam kendisine layık görülen maaş(cık) için seyahat edenler emekli edilmeliler.
Askerlik dönüşü direkt olarak iş bulmam yönünde ailevi yönlendirmeler baskıya dönüşmeden iş aramaya yöneldim. Lisans alanımla hiç alakası olmayan
bir işe ve kuş kadar maaşa razı olarak çalışmaya başladım. İlkokulun bittiğine bile inanamazken bir de baktım ki katma değere omuz vermiş bir insan oluvermişim.
Kuralların arasında, alttan almayı bilen, sessizliği sesinden daha gür olan bir fert.
Bunca git gelin arasında nasıl olduysa onu buldum.
Evet, tahmin ettiğiniz gibi bir kadından söz ediyo16
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rum. İşe başladığımda tıkandığım her konuyu sordum.
İşyerinde “Onu bilmiyorum, gelince koordinatöre sorarsın.” Dedikleri bir koordinatör vardı. Salı sabahı zeminin ve adım atma eyleminin hakkını vererek yürüyen,
topuklarının sesiyle herkesi hizaya getiren ve insanların oturuşlarını düzeltmesine sebep olan o kadın geldi.
Sabah yüzümü yıkarken anlamıştım o salının diğerlerinden farklı olacağını. Topuk tıkırtısı, parfüm sızıntısı ve peşi sıra gelen giriş seramonisi beni mest etmişti.
“Arkadaşlar günaydın, yeni katılanlar ve diğerleri, ajandalarınızı alıp toplantı salonuna geçin, 10 dk. sonra
nerede kaldığımızı konuşacağız…” Bir güç beni ve diğerlerini karşısına alıp silkelemişti.
Toplantı başladı. Kafamı kaldırıp bakamıyordum “iktidar” erki bu kadına. Kendisini tanıttı, firmadaki pozisyonundan söz etti ve bir anda:
“Siz? Siz kendinizi tanıtır mısınız bize?”
Bu bir ricadan çok direktifti.
“Ben… Ben mi?”
“Evet, siz…”
“Şey, ben Tayfun İhsan, ekonomi mezunuyum, yüksek lisanımı yeni başlattım. Ankara’da yaşıyorum, bekarım.”
Bekarım dememle birlikte herkes hıkpık etti. Bir idareci için maiyetinin medeni hali önemlidir bence. Ben
hiç gülmedim bu duruma; o da… Kadına dibimin düştüğünü anladı Zeynep. Toplantıdan sonra masama gelerek
konuyu evirdi çevirdi koordinatöre getirdi.
“Çok güzel kadın değil mi?”
“Eee… Evet, güzel yani, daha doğrusu bakımlı.”
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Yaklaşık 20 günde en samimi olduğum arkadaşımdı Zeynep.

“Ben de pek sevmem. Ekibi atlatalım şuracıkta, gel
kahve içelim. Olur mu?”

“Çok genç ama çok hünerli bir kadın. Biz bu gelince
‘bizi bir arada tutamaz,’ dedik; ama hatun mahir çıktı.
Bir senede kendisini kanıtladı herkese. Hem sonuç verilerinden hem de çalışma arkadaşlarımızdan alınan verimlilik bakımından çok yüksek yüzdeler aldılar.”

Akıllı bilekliğimin camı çatladı sandım, meğer ayağımın altındaki dal parçası kırılmış.

“Bu kadının çalışkan ve istikrarlı olması hepimiz için
iyi tabi…” dedim Zeynep’i bu konudan uzak tutmaya çalışarak. Yer mi Zeynep?
“Zeki, çalışkan ve güzel! Güzel değil mi?” Zeynep ve
o sorgulayıcı iri bakışları…
“Yani…”
“Ne yanisi abi, baya güzel işte. Yalnız bu arada, haberin olsun.”
Zeynep her şeyi daha karmaşık hale getirdi. Görünür
olmaktan kaçınıyorken beni gözler atmaya çalışıyordu
adeta. İçimde kendi kendime tam altı ay pişirdim bu fikri. Yani gidip ilan-ı aşk etmek için çağın biraz gerisinden gelmek icap ederdi ama içimden şehirler geçiyordu.
İşten çıkamıyordum, işten hazzetmiyordum, işe gitmek için tek sebebimse oydu. Zeynep’in uydurduğu bilmem ne partilerinden birisi için davet edilmiştim yine.
Gitmemiştim hiçbirisine. Zeynep’te biraz kırılıyordu bu
ihmalime. Meğer o da katılmıyormuş bu partilere.
Bir akşam tam çıkacakken Zeynep yine bunaltmaya
başladı.
“Hadi Tayfun be! Gelsen çok seveceksin işte. Birkaç
bira devirip dans ediyoruz, sonra muhabbet ediyoruz.
Herkes yanında bir yabancı getiriyor, sosyalleşiyoruz.
Bu hafta da bowling ayarladım.”
“Bakarız Zeynep, gelemezsem haberdar olursun.”
dedim. O da dinliyormuş meğer benim bu davete olan
serinliğimi ifade edişimi. Tam ona da ısrar edecekti ki
Zeynep, kızcağızın sözünü ağzına tıkadı.
“Bakarız canım…”
Cumartesi akşamı saat 21.00 sularında bowling salonunun önünde oldum, yarım saat önce başlamıştı suni
sosyalleşme seansı. Salonun önünde birkaç tane sigara
içtim, içeriye girmekle girmemek arasında kalmıştım.
İlk defa sosyalleşmeye bu kadar yakınlaşmışken vazgeçtim ve tam dönüp gidiyorken sese yöneldim.
“Tayfun… Hişt…”
“Aaa… Merhaba, iyi akşamlar.”
Başıyla iyi akşamlar diledi,
“Girmemişsin?”
“Ben pek sevmiyorum böyle aktiviteleri.”
18
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“Kahve, bowlingden iyidir, buyurun benim – aslında
dedemin- arabamla gidelim.”
“Senin araban..?”
“Şurada.”
77 Taunus’a bindirdim onu. Araba gitmiyordu. Vitese
atamamışım heyecandan arabayı.
“Hadi Tayfun sür de gidelim, yakalanacağız.”
Sürmem mi? Sürdüm gitti. Gittik, kahvecideki çocuklar yanımda bir kadın gördükleri için beni rencide edici
imalarda bulundular, kahveyi döktüm, çok sigara içtiğim gerçeği ortaya çıktı derken… İlan-ı aşk nasıl yapılır
onu görmüş oldum.
“Tayfun, bu sana düşerdi ama sende o cesareti göremedim. İşinde iyi olduğun kadar iyi değilsin bu tip konularda sanırım.”
Sadece kızarmak ve tebessüm etmekle yetindim.
Buzlar erimek üzere okyanusa düştü. Sönmüş yanardağlar lav döktü, ayva çiçek açtı ve kelebekler karnımda
kanat çırptılar. Kahvelerimizi ve sohbetimizi bitirip aslanım, yeşilim, Taunus’a giderken el eleydik.
Aşık olmuştum ve aşkım baş vermişti adeta. Bir sene ofistekilerden gizli de olsa aşk yaşadık. Uykumu alıyordum, işe koşa koşa gidiyordum, berberime tıraş tarif
ediyor, açık parfümcüde tercihi parfümcüye bırakmıyordum artık.
Bu kısmını seri geçeceğim. Firma, onun işindeki performansından memnuniyetini belirterek onu yurtdışındaki büroya görevlendirmişti. Bu hem ekonomik hem de
kariyer anlamında müthiş bir fırsattı. Sorgusuz sualsiz
gidişini kutladık ilk olarak. Sözler verdik, çözümler geliştirdik. “Uçakla iki saat, çıkar çıkar gelirim, gelirsin…”
ler falan döküldü saçıldı ortaya. Önce oraya alıştı, sonrada oradaki işe. Orada başka bir firma onu keşfetmiş.
Sekiz ayda bu kadar mı değişir her şey. Oraya temelli
yerleşmeye karar verdi. Benimle olan ilişkisini bir sözleşme gibi feshetti.
Ambalajından çıkarılmış bir ıslak mendilden farksızdım artık. Tekrar ıslanması pek mümkün olmayan, el
yordamıyla çıktığı yere sokuşturulmuş, kullanılmış ve
kirlenmiş.
Yağmurda yürüdüm, kitap okudum, Azer Bülbül ve
Adele’i art arda dinledim. Türkülere anlam yükledim,
yerli dizileri izleyip ağladım, Ankaragücü maçına gittim, yarım paket sigarayla bir demlik çayı tek başıma
içtim…
Sonunda dedeme sığınamaya karar verdim. Dedem,

Gebetto Usta gibi dinledi beni. Bunum bir milim dahi
uzamamıştı. Hiçbir şey bu kadar gerçek olmamıştı şimdiye dek. Üstelik ağlıyordum. Sonra dindim. Burnum
tıkanmış, göz çevrem sızlıyordu. Gözüm yıllardır gizli
gizli açmayı planladığım sandığa ilişti. Bu durumu kullanıp duygu sömürüsü yaparak sandığı açtırsam mı dedeme, diye düşündüm. Ben bir şey yapmadan dedem
yerinden kalktı, ağır adımlarla ilerledi sandığa doğru.
Dedemin sandığı tüm asabiyetiyle odaya ve havaya ağırlık katıyordu.
“Gel bakalım evlat.”
Boynundan eski bir anahtarın takılı olduğu ipten kolyeyi çıkarttı. Aç bakalım şu sandukayı. Heyecandan kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Açtım. Dedemin kimyası
bozulmuştu adeta. Üzeri bezle örtülü bir daktilo ve sararmış zarflar çıktı. Sandığın içi eski kokuyordu. Selüloz,
tütün kokusu ve ıstampa isi…
“Bunlar ne dede?”
“Aç bakalım şunu.”
Genzim kurudu. Bir sigara yakma isteği sardı her yanımı. Dedem sandığın içine sakladığı paketten bir sigara
uzattı. Kendisine de aldı bir tane. Gülüp kafamı salladım, sağ kaşımı yukarıya dikip gamzemi çıkartacak kadar tebessüm ettim. Emin misin dede, der gibi baktım
ona. Dedem yaktı sigaralarımızı. Bir zarfı incitmeden açtırdı bana. İçerisinde düzenli olarak ikiye katlanmış bir
kağıt vardı. Kağıdın katını açtım. Dedem oturduğu yerde ufacık kalmıştı. “Oku,” dedi.
“Sevgili Selma,
Sana doyamadan gidiyorum Kars’tan. Biliyorsun bir
hakimin görev yerine çakılı kalmasını beklemek ahmaklık olur. Beni iyi dinle yani iyi oku bu satırları…”
Nasıl yani? Anneannem, peki anneannem? Bu hayatımın şokuydu adeta. Ağlıyordum. Yavaş yavaş satırları
okurken dedem sözümü kesti.
“Evlat, bu bahsettiğin kızın adı neydi? Onu hiç demedin…”
“Selma…” diyebildim.
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BİR NUMARA...
Bir pazar sabahı mutfakta hızlıca kahvaltı hazırlıyordum. Acelem yoktu ama içimden bir ses normal bir gün
olmayacağının sinyalini vermeye başlamıştı. Tezgahın
üzeri yarım kalan krep hamuru ile kirlenmiş, ocakta bir
yandan çay fokurdarken diğer yandan patates kızartmalarının yağları demliğe vuruyordu. Elime aldığım o
meşhur sarı bez ile haşır neşir olurken birden telefonun
sesini duymaya başladım. Evet pazar günü alışık değildim telefonun çalmasına hatta o kadar telefondan uzak
yaşayan biriydim ki telefon sesini açık bıraktığımın şokundayım adeta, evet evet telefonum çalıyordu hem de
pazar günüydü. Ellerim sarı bezin ıslaklığı ile kendini
kurulmaya çalışırken gözümde telefona takılıp arayan
numarayı seçmeye çalışıyordu. Yabancı numaraları açan biri değildim ama gün pazar ya hani içimden açmak geldi. Telefonda gördüğüm numara bir şehrin alan
koduydu. Fakat hangi şehir nereden bilecektim ki araştırmadan, önemsemedi. Son zamanlarda artmış olan bu
dolandırıcılar yüzünden artık alan kodlu numaraları da
açmaz olmuştum. Ama içimden bir ses hadi be kızım
aç şu telefonu günlerden pazar ya diyordu. Karşıdaki de
kimse artık iki eli yakamda sanki bir türlü telefonu aramaktan vazgeçmiyor, son hakkını kullanırcasına kulağımı kanatıp beynimi merak sularında yüzdürürcesine
arıyordu. Telefonu tezgahın diğer ucunda unutmuştum,
ellerimi masada bulunan havluya tam uzatıp silip telefonu açayım erken hop telefon kapanı verdi. Telefona
doğru uzanayım derken İki ayağımın bir pabuca sığdığını fark ettim. Kendimde olan bu merakı da o an anlamış
değildim. Bir yandan da gözüm ocağa takılmış demlenen çayın deminin kendinden geçtiğini fark etmiştim.
Kendime geleyim önce, kimse bu arayan sonra dönerim
dedim.
Geçtim masaya, pazar günleri kendime özenle hazırladığım kahvaltıyı henüz saat 10 olmasına rağmen hazırladığımı fark ettim, olsun önemi yoktu sanki bugün
keyifsiz uyanmıştım. Hadi dedim kendime kapat ocağı,
sadece kızaran patatesleri al, patateslerin yanına da mis
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gibi demli çayın otur ye ve iç. Senin neyine huzursuz
uyandığın bir pazar gününü güzelleştirmek, midene ve
gözlerine bir masa dolusu zevki sefa sergilemek. Daha
fazlası zaman kaybın olur. Geç odana aç TV’yi izle en
sevdiğin komedi filmini belki kendine gelirsin. Ha bu
arada unutma bu numara kimdi kimin nesiydi ki böyle
seni aradı. Ya dolandırıcılarsa ya bu insanlar pazar günü
de mi çalışıp dolandırdı be kardeşim! iye söylenip durdum. Yok yok kolay kolay hislerim beni yanıltmazdı bu
numaraya dönmeliydim kim ki beni arayan. Meşhurdur
telefon numaraları değişmeleri hoş ben 10 yıl olmuş numara değişmemiş insanım belki de yardıma ihtiyacı olan
biriydi.122 çağrı merkezi gibiyim ya kardeşim. Oya, ona
koş, oya buna yetiş. Adım Oya’dan çok Hızır olmalıymış
belki de sahi bu Oya dara düştüğünde kimi arayacaktı.
Kime kimseye sesini bir pazar duyuracaktı? Oya’nın ayağı taşa takıldığında elinden tutan olmuş muydu? Yoo
olmamıştı yoluna düşen taşı kaldırmak yerine o taşı kayaya çevirenlerden doluydu. Neyse be Oya daha fazla oyalanma da iç şu tavşan kanından hallice çayını.
Aldım ocaktan çaydanlığı o da ne! o
O kadar kafa dalmış ki az önce beni arayan telefon
numarasına meğer çaydanlığın sapını ocak ateşi ile raksa bırakmışım. Bir de pis kokuyor meret az kalsın elime yapışıyordu o sıcaklıkla eriyen mavi kulp. Çözümü
vardı kap kızım Oya bu çaydanlığı yeniden, at lavaboya
çeşmenin soğuk su kısmını aç, aç aç suyu sonuna kadar.
Bu pazar elimi yakmadığım kalmıştı, diyeceksiniz daha ne oldu ki daha ne olsun huzursuz uyanmıştım hem
de pazar günü! Haftanın iş yoğunluğunu anca cumartesi
geceleri rahatlıkla atarım ben. Yok öyle cumartesi gecelerini hiç etmek. Cumartesi akşamları benim için özeldir. Giyerim ayıcıklı pijamamı alırım elime bir kadeh
şarap bir de anamın gönderdiği Kars kaşarını, koyarım
önüme.. Öyle sehpa falan da yok düpedüz tepsi içinde
sıradan böyle kendini salmışçasına.

Şarabın en alasını alırım karşıma, önce iki sohbet ederim elimde kadeh karşımda boş duvara bu hafta da
bitti be Oya, hadi yine erdin cumartesi akşamın. Koy
şimdi doya doya hem geçmişine hem kadehin rengine...
Şarabı yudumlar dururum film karşısında, filmde öyle
romantik olmayacak basacak korkuyu yüreğime, uyutacak erkenden beni hem çok sarmayacak hem çok sıkmayacak dengede olacak öyle ayarlıyorum ki kendimi daha
şarap kadehi bitmeden o film yarılanacak ben de gözlerimi karanlıkta kaybetmişcesine sızıp kalacağım koltukta.
Öyle hadi kalk yatağa geç olayı yoktur bende cumartesi geceleri nerede sızmışsam orası benim yatağım, öyle
yorgan yastıkta aramam, gözüm dalsın da sonra bir ara
içim şarabın kızıllığının alevi ile tutuşur, bulurum mutfağın yolunda kendimi. Gözümü buzdolabının ışığı ile açarım sahi koca koridoru ben nasıl karanlıkta hafif çakır
şekilde gidiyorum. Düşünürken aklıma geldi şimdi ah
hislerim beni uyku sersemi savurup duruyor ya …
Yine aklım akşamki şarabın tadında kaldı, ha şimdi soğudu çaydanlığın kulpu, doldurayım ince belli bardağıma tavşan kanını. Hoş kaç kez tavşan kanı gördüm
ki bilmiyorum ama çay dediğin demli olacak arkadaş.
Bardağın bir tarafından baktığında diğer tarafı zifiri karanlık göreceksin ama bir yandan da gün batımını andıracak rengi ah be yine sanat doldu içim dışım. Bak
şimdi bu sanatın yanına hop diye patatesler gelecek al
işte sanatın yancısı mis gibi buram buram kokusu ile
mest edecek beni bende bu mest ile pazar günümü kurtaracağım. Sonra kalkıp yarın için haber toplayacağım
mahalleleri araştıracağım. Kaç mahallede geçti yıllarım
saymıyorum bile neyse ki küçük kasaba da yaşıyorum
öyle çok olay olmaz bizim burada hem olsa da biz yetişene kadar ayaklı gazeteciler koşar, çeker olayı anında
paylaşır sosyal medyada! Sosyal medya basının belini
büktü mü derseniz büktü tabi bel bükülmedi iki büklüm
geziyoruz elimizde kamera bir de bilgisayarla. Ah nerde
o eski zaman bas flash haberi tekelin olsun şimdiki dünya öyle mi ya…
Bak yine çalıyor bu telefon gözümde sabahları pek
mahmur o da ne 0474 mü ? aynı numara mı değil mi ki
ah yerimden doğrulmak da zor geliyor. Kalkayım da artık açayım, bir çay keyfim vardı pazarları oda bu pazar
bir numara belasına takıldı durdu. Tam uzanıyordum ki
telefon yine kapandı. İyi de bu kez masadan tezgaha daha yakındım ki iyi hadi kapansın içimden de açmak gelmedi. Yine ya internet tanıtımı ya da ödenmemiş borç
bilmem ne zımbırtısı aranıyorum işte…
Sonunda bitti kahvaltı ee mutfak kalsın böyle hafta
yoğunluğu, artık alayım şu telefonu elime de bakayım
gündem ne belki arar numara geri bende yüzüne falan
kaparım kimse hem ben merakımı gidermiş olurum hem
de o. Sahi ben kediye bakmadım Miskin nerelere attı ki
kendini?
Bir elimde telefon bir elimde miskine ödül maması
yol aldım koridordan salon iyi de bu salon her gün mü
uzuyordu yoksa yalnızlığımdan artık ev bana dar gelmeyip uzamaya mı başladı bilemedim.

Aaaay! yine arıyor numara dur açacağım seni, ay
Miskin! çekil be kızım ayağımın altından neyse ödül mamasını vereyim açayım. Bir dıt iki dıt üç dıt hooop yine
kapandı. Aaa, olmadı ama bu kez kimse bu baktı bende açamıyorum kısa sürdürdü aramasını. Sahi telefon
melodisi karşıdaki aramalardaki kaçıncı açılma dıtıydı?
Bak bak pazar günü kafanı neyle doldurdun be Oya, derin yalnızlık çekiyorsun arayanın yok soranın yok...Ne
bileceksin ki..
Neyse artık yine kapandı kimse arasın sorsun bir daha. Cep numarası olsa SMS atayım yok arkadaş böyle değil. Benimki de katır inadı, rahmetli nenem derdi kızım
sende katır inadı Ermeni damarı var diye. Ermeni vatandaşlarını aşırı inatçı bulurlarmış. Kaça kaç zamanı derler Kurtuluş Savaşı zamanına bizimkiler o yıllarda Doğu
Anadolu’da özellikle de Kars ili sınırlarında Ermeni vatandaşları da yaşarmış. Bizimkiler güzel komşuluklarda
yapıp gül gibi geçinirlermiş. Kültürlerde yakınmış ama
inatları bizden fazlaymış. Bizimkilerde ekstradan bir damarın inat olarak yaratılışlarına eklendiklerini düşünür
ermiş oradan gelir işte Ermeni damarı..
Ah be sonunda saat 11 olmadan attım kendimi koltuğa Miskin’de gelir şimdi ayak ucuma kıvrıla kıvrıla bir
pazarıda üzerimde tüyleri ile devir gideriz. Bugün kendimce kara aldım suya sabuna dokunmak yok Oya, dinle
kafanı yeter bu kadar yoğun hafta çek battaniyeyi boğazına kadar. Dışarıya baksana Miskin! erkenden kar yağacak gibi. Rüzgar almış başını gidiyor ağaçlar sağa sola
savrulmaktan yamulmuş bak bak hele şu kavak ağacına son yaprağını da senin için döküyor be kızım ! Hadi
git yakala...Bazen diyorum bu Miskin kapılsın dışardaki
rüzgara rüzgar savursun bunu bir sağa bir sola yayık ayranı gibi yayılsın dursun eve gelsin hızını alamasın miskinlikten çıksın koşsun sağa sola.. Kedinin de hareketlisi
güzel ama öyle koltuk tırmalarken miskin olacak gel seveyim dedin mi panter gibi üzerine atlayacak sen bırakmadıkça o seni bırakmayacak ah kediler sonbahara nasıl
da yakışıyorsunuz. Gel hele gel miskin gıdına sokulayım
tüy yumağı…
Ayy dur kızım dur çalıyor yine telefonum. Allah!!!
Yine o numara hadi Oya ! Aç kızım şu telefonu tek seferde sor sorgula kim bu hergele sabahtan beri başımı şişirdi, ruhumu teslim aldı. Bak korkutmaya da başladı seni.
Ihııımmöhööö (Demli çaydan sesim kısıldı biraz tok
çıksın kimse baktım işime gelmiyor kapatması da kolay
olur, gür ses nede olsa gözdağı.)
-Alo !
-Alo!! alo !! merhaba kızım… (Yaşlı bir kadın sesi
yorgun mu yorgun birazda ağlamaklı yanlış oldu sanırım.)
-Buyurun teyzeciğim, kimi aradınız yana yakıla arıyorsunuz da sabahtan beri.
-Şey kızım, (derin bir iç çekiş ah ...Biraz sert yutkunma ki gırtlaktan akan acının sesini hissettim.)
21

Fikir, Edebiyat, Kültür & Sanat

-Evet teyzem, nasıl yardım edeyim? Hayırdır ne oldu
?Hayır olsun kimi aradın?

-Ah teyzem sen söyle numarayı, hemen arayacağım
söz.

-Kızım, ne olur telefonu kapatma dinle beni, rahatsız
ettim af ola. (Ses gitgide mahcup halden yardım çığlığına dönüyordu.)

-Allah razı olsun kızım, sağ olasın. Bize büyük bir iyilik yaptın, ne desem nasıl desem.

-Söyle teyzeciğim, dinlemedeyim. (yine bir haber için mi ulaşıldı acaba bana iyi de haber ne ola ki ?)
-Kızım, nereden başlayayım bilemedim ki ben yaşlı
bir kadınım, kocam hasta kanser hastası. Numaranı da
kimse vermedi. Benim rahmetli kızım Ebru’nun telefon
numarası bu Ebru on sene olacak kocası tarafından katledildi. Kızım gençliğine doyamadı. Beyim çok yıprandı,
yataklara düştü Ebru diye...
Dardayım kızım. Beyimin son günleri, ben anlamam
öyle akıllı makıllı telefondan. Beyim kızım Ebru’yu sayıklamaya başladı. Telefonu elinde. Ebru’nun numarayı hiç silmedi telefonundan, numarasını da ezbere bilir.
Birkaç gündür elinde telefon, telefona baka baka ağlıyor.
Zihni bir gidip bir geliyor. Bazen sanıyor Ebru yaşıyor
bazen feryat ediyor, Ebru’yu verdim toprağa ...Telefonu
elinden alayım dedi oğlum, beyimin telefonuna başka
numara yazıp aratacaktı arkadaşına Ebru diye, beyim
sımsıkı sarmış telefonu ellerine , vermiyor telefonu elimize, son çare oğlanın aklına geldi. Anne dedi, arayalım belki de bir kadın açar rica edersin sen Ebru diye
konuşuverir dedi. Ah be kızım yana yakıla bu yüzden aradım, şansıma ya Ebru gibi gencecik bir sen çıktın. Ne
olur kızım beyimin numarasını vereyim de ben Ebru diye arayı ver, son kez Ebru’nun sesini duysun. Allah bilir ya ya bugüne ya yarına nefesi ya yetişir ya yetişmez
bir sesini duysun o numaradan ne olur kızım ….(başladı
ağlamaya…)
O an dondum kaldım, günlerdir dışarıda kalsam, üzerime karı yorgan yapsam altım beton olsa bir de üzerime soğuk su boşaltsalar iliklerime kadar anca o kadar
donabilirdim. Dona kaldım iliklerimden kemiğime kan
akışım durdu adeta saç diplerim kırağı tuttu sanki nefesim yetmesi tamam demeye yutkunayım dedim bir demir bıçak saplandı gırtlağıma sustum da sustum..
-Alo, kızım orda mısın? Ses ver hele.. Ses ver bize.
-Ah teyzem benim, senin o titreyen sesine alev olayım ben yanayım, yanayım da yakılayım bu donmuş
ruhumla tutuşayım. Ne demek başım gözüm üstüne
Ebru’nun ruhuna erelim hep beraber, babacınıza tutunsun ruhu. Sevgili babası ruhuna tutunsun, Ebru yanına
alacaksa sevgi ile alsın onu, ah teyzem aramam mı? Sen
söyle amcamın numarasını bir ses olayım sessizliğine,
son ses olayım nefesinin sesine.. Sen söyle hele numarasını ben benden çıkayım Ebru olayım. Çok üzgünüm …
-Kızım, kalem kağıt varsa vereyim, beyimin numarasını Hasan adı, ah Hasan’ım dalyanım elimden evimden
gidenim. Kınalı kuzuma kavuşanım. Dinlesin sesini bir
lokma yesin.
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-Olur mu teyzem, sen söyle hemen arayacağım Hasan
Amcayı..
-0543678….
-Yazdım teyzeciğim, şimdi kapatayım. Hasan amcayı arayayım.
-Tamam kızım, sağ ol. Allah’a emanet ol.
-Sen de sen de teyzem.
Kalem elimden düştü, evet kalemi ilk kez elimden
düşürdüm. Nasıl bir şok içindeydim ben, parmak kaslarım kendini salmış, dizlerimin ipi ha çözüldü çözülecek. Ulan nasıl bir pazar bu? Ah Ebru, ah gencecik
kız kardeşim ah be Hasan Amca.. Sizler kimsiniz hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama yüreğimi deldiniz be.
Unutamayacağım bir pazar bıraktınız bana. Gidip bir su
içip elimi yüzümü yıkayayım belki yüzüme kan gelir,
parmaklarım tutar ne bileyim eski ben olurum işte.
Mutfakta arayayım bari Hasan amcayı ne olur ne olmaz. Ben de yıllar olmuştu kimseye baba demeyeli ah
babam benden çok uzakta Ebruların yanındaydı belki
kim bilir. Kendimi toparlamam lazım. Alo derse baba diyeyim hemen ya da dur Hasan amca alo demeden babayı yapıştırayım. Sahi baba demek ne uzakmış bana da…
Hadi kızım Oya! Toparla şimdi kendini...Ona kadar
say 1,2,3...9 .10…
derin bir nefes al ve ara numarayı.
aa çalıyor, sakin aman sakin ol Oya !
açıldı açılacak telefon,bir dıt iki dıt…
- Ebruuuuu, kızımmmm!!!
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Parmaklarının hareketi, kafalarını kaşımak ya da ayaklarıyla tempo tutmak adetinde olan sinirli kimselerin
yaptıkları türden istem dışı bir davranış değildi. Bilinçli,
düşünülmüş, yumuşak zarif görünüşlü bir hareketti aslında. Gözlerini parmağından kaldırınca biraz uzaktaki
koltuğundan kendisine bakan karşısındaki adamla göz
göze geldi.
Kafasından geçen, ileriye gitme düşüncesinin en iyi
türü, içinde yeterince güçlü oranda tahrik öğesi bulundurandır düşüncesiydi.
Erkeğin bakışı soğuk bir biçimde kadına çevriliydi.
Sanki onu ölçmekte, tartmakta başka bir deyişle onu
seçmekteydi.
Duygu, bu bakış karşısında hepten silahsız değildi.
Erkeğe bir eşya gözüyle bakıyordu. Sanki çekicin gözleri
varmış da kendisini çivi çakmak için kullanan ustayı sabit bakışlarla gözetliyormuş gibi.
Demek istiyorum ki, bir kadınla bir erkek aynı şeyi
yaptıkları zaman, aynı şeyi yapmış olmazlar. Erkek ırza
geçer, kadın hadım eder. Tarihteki örnekleri bizimle bugüne kadar gelmiştir. Kaçan ve kendini savunan kadındır. Kadın kendini verir. Erkek alır. Kadın örtünür, erkek
yırtıp çıkarır. Erkeğe göre sınır, yinelemenin kabul edilebilecek en yüksek dozu anlamındadır. Oysa kadına göre sınır sürekli, üstelik yaştan ve zamandan bağımsız ve
değişik durumlara göre az ya da çok görülebilir olsa bile sınırdır.
Duygu çok doğal ve gevşek görünmek istiyordu ama,
bu çok zordu. Oturduğu cam kenarına doğru görünüm
bakımından tıpa tıp benzeyen Demet ona doğru gelmekteydi. Gizem ve tehlike alanının ağırlık merkezi kesinlikle yer değiştirmişti.
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Demet sarhoştu, kesin bir şişe şarabı devirmiştir diye düşündü ve gülümseyerek ayağa kalkıp onun koluna girdi.
“Demetcim buradan gitmemiz lazım bak şurada güçlü ve genç kadın imajı yaratmaya çalışıyorum.”
“Ben güçlü değilim rahat bırak.”
“La havle!”
Odaya çıktıklarında günün heba olmasına razı değildi. Demeti banyoya sürükledi.
“Rahat bıraksana beni, duşa girmeyeceğim. Uyumak
istiyorum.”
“Kızım sarhoşsun, duşa girmeden ayılamazsın sen.”
“Midem bulanıyor, git yanımdan, böööğğğkkk!”
Demet klozete sarılmış halde önceki gecenin kalıntılarını bünyesinden atarken telefonu çaldı. Arayan Emir
olabilirdi. Dün geceki karşılaşmalarından sonra kafasından onu atamayan Demet’in kalbi güm güm atarak telefona uzandı.
“Hoop hop arayanın Emir olmadığını biliyoruz. Bir
dakika, benden drama queen olmaz. Anlaşalım önce.”
“Dün, Kadıköy’de sigara içerken birini beklerken
gördüm onu. Ama o beni görmedi.”
“Yanına gitseydin, konuşsaydın.”
“Ya ne konuşucam kılkuyrukla.”
Demet sigarasını yakınca, Duygu akciğer kanserinden ölen babalarını hatırlatmak gereği hissetti. Peki tamam ama sadece bir tane diyerek sakinleşti.

“Sen de bayağı bir uysallaştın, ay hiiç güleceğim
yoktu. Emir sidiklisinden ayrıldım diye mi bu kadar dağıldım ben ha? Anlat bakalım kafandan neler geçiyor.”
“Evet ayrıldınız, sen hala ona aşıksın. Babam ölünce, annem de evhamlı. Devamlı sana evlenme baskısı
yaptığı için de sen de tüm erkek arkadaşlarına potansiyel koca gözüyle bakıp yanılıyorsun. Sonunda seni biriyle ben tanıştıracağım.”
Demet kendi kendine söylenmeyi bırakıp üzerini değiştirmek için yatak odasına doğru gitti. Dolabın önünde durup uzun ve güzel bacakları ile güzel göründüğünü
hissettiği kırmızı mini elbisesini giymeye karar verdi.
Hem kırmızı intikam rengi değil miydi? Emir Demeti bu
halde görünce hemen ona dönmek isteyecekti.
Oysa yaratıcı, erkeklerin duyularını bir şekilde ters
programlamıştır, öyle ki kadınlardan her zaman onların
verebileceklerinin tersini beklerler. Biri kolayca bedenini sunuyorsa bunu teşekkürle karşılamak yerine, sadece
masumiyeti bağlılıkla sevebilecekmiş gibi davranırlar.
Fakat bir kadın masumiyetini savunduğu zaman da koruduğu şeyi elinden almak için çıldırırlar. Bu sonsuz
karşıtlık oyunu, tenle ruh arasında gidip gelir. Ancak
bu hikaye de şakacı şeytan olan yazar, çifte düğüm atmıştır. Çünkü iffetli Duygu ile hafifmeşrep Demet dıştan
öylesine tek ve aynı beden gibi görünmektedirler ki, birini diğerinden ayırt etmek mümkün değildir. Yalancı
dünyamızda her zaman olduğu gibi Duygu Demet’e karşı, güzellik bilgeliğe karşı, günahkarlık erdeme karşı,
her zaman iştahlı olan ten de denetim altındaki güçsüz
ruha karşı galip gelmişti.
“Yahu sevgili yazar hayırdır neler kurguluyorsun benim için! bak beni zevkine düşkün aşık kadın yaptın.
Hangi mevsimdeyiz belli değil anasını satayım. Bir eşofman altı giydir bana. Dur seni de delirteyim . ‘aşortman
altı,’ ha haa yazım hatası gıcıklığu yaptırdım sana.”
Telefon çalmaya devam ediyordu. Arayan yeni bölümün senaryosunu bekleyen yapımcıydı. Çekim için hazırlıklara başlamaları gerekliydi. Diğer karakterlerine
düşündüklerini söyletmenin tam zamanıydı.
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DUVARLARIN İÇİNDEKİ SIR
Bugün edebiyatın ritmine kalemiyle renk katan yüreklerde iz bırakarak kendi hayat yolculuğuna sadelikle
devam eden roman ve öykü yazarı Latife Tekin’in misafiri olduk.
Keyif dolu bir gün, Yasemin Sungur’un önderliğinde arkadaşlarımla karşılaşmamızla birlikte neşe ile
başlamıştı. Yolculuğumuzun sonunda bizi bekleyen
İstanbul’un en eski ilçelerinden biri olan ahşap cumbalı evleriyle döşenmiş, dar kaldırım sokaklarıyla bütünleşen, ruhumuzu düşlere daldıran, mis gibi deniz havasıyla
Arnavutköy’dü. Yazar Latife Tekin’i evinde ziyaret edecek, birlikte yazmakla ilgili ne varsa can kulağıyla dinleyeyip bilgilerimize bilgi ekleyecektik.
Eğlenceli yerinde duramayan çok keyifli bir grup olmuştuk. Yasemin hocam, Ayla, Arzu, Nursema, Zeynep,
Dila ve ben. Bizi götürecek olan arabamıza minik bir
çocuğun heyecanıyla hızlıca sıra sıra yerleştik. Sohbet
muhabbet çoktan başlamış ve gülen yüzlerin ışıltısı arabanın içini aydınlatmıştı. Her birimizin yüzünde ayrı bir
heyecan, ayrı bir sevinç vardı. Öğrenme tutkumuz bizi
sarmalamış Arnavutköy’ün dar sokaklarında kendimizi
bulmuştuk. Afacan meraklı bir çocuk edasıyla her birimiz sırayla indik arabamızdan. İner inmez bizi bekleyen adeta renkleriyle gözlerimizi kamaştıran rengarenk
boyanmış merdivenlerin tam önünde buluverdik kendimizi. Mavi, sarı, kırmızı, pembe, turuncu merdiven bizi
çağırıyordu sanki konuşmadan “Hadi gelin! Hadi oturun! Hemen bu anı ölümsüzleştirin!” der gibi. Hemen
bir koşu, güzel enerjimizle merdivenlere dizildik. Bir
yandan poz veriyoruz bir yandan ise kahkahalarımızla
sokağa neşe saçmaya devam ediyorduk. Güzel anlarımızı ölümsüzleştirmek için adete pozdan poza giriyorduk.
Tam o sırada karşımızda duran yıllara meydan okuduğu
her halinden belli ahşap cumbalı bir evin penceresinin
tülü usulca açıldı ve içimizi ısıtan bir gülüşle bize el sallayan Latife Hanım karşımızdaydı. İçimi inanılmaz bir
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mutluluk sarmış, kalbim heyecandan hızlı atmaya başlamıştı.
Evinin önünde oyun oynayan çocuklarına;
“Haydi!”
“Çocuklar evinize!”
“Yemek hazır çocuklar!” der gibi bir anne sıcaklığıyla
bizlere el sallıyordu. Yüzündeki içimi ısıtan gülümsemesi beni daha çok heyecanlandırmıştı. Her birimiz heyecanımızın verdiği çoşkuyla aynı anda annesinin sözünü
dinleyen uslu çocuklar gibi evin kapısına doğru hızlıca yöneldik. Kapı çoktan açılmıştı. Bizleri tek tek sarıp
sarmalayarak içeriye alan Latife hanımla karşı karşıyaydık. Bu ev Latife Tekin’in, buram buram her köşesinden
tarih kokan yıllara meydan okuduğu her halinden belli
olan ahşap tırabzanlarını elimle dokunduktan sonra hissettiğim şey, bu evde kim bilir nelerin yaşandığını hayal
ederek üst kata doğru meraklı gözlerim, hızlı attığım adımlarım, kafamın içinden dolanan en olmayacak deli
sorularımla birlikte cumbalı, abartısız, anılarla dolu gizemli bir evin içindeydim. Latife Tekin bu evde yaşıyor,
hemde eğitimlerini kışın burada, yazın Gümüşlükte devam ediyordu. Karnımız açlıktan zil çalıyordu, hızlıca
doluştuk mutfağa. Misafir gibi değil de o evin çocuklarıydık adeta. Kendi elleriyle bizler için özenle hazırlamış
olduğu kahvaltı sofrası karşımızdaydı. En ince ayrıntıya
kadar düşünülmüş bir sofra bizi bekliyordu. Sirkeli sularda bekletilen tazecik rokalardan tutun, kendi bahçesinde elleriyle yetiştirmiş olduğu siyah, yeşil zeytinler,
biz geleceğimiz için çiftlikten getirttiği taze yumurtaları, doğal peynirler… Tabaklarda her halinden belli olan
özenle kesilmiş domatesler, salatalıklar hepsi bizim içindi. Yasemin hocamın daha önceden tatmış olduğu kendine has hazırladığı lorlu kahvaltı sosunu çok sevdiğini
bile unutmamış onun için zevkle yaptığını söylemişti.

hem sohbet ediyor, bir taraftan keyifle kahvaltısını yapıyordu. Ben ise tüm dikkatimle hem kendisini inceliyor
hem de ağzından çıkan her bir lafı can kulağımla dinliyor ve beynimin içinde oturtuyordum ağzından çıkan
tüm cümlelerini. Daha önce hiç bu kadar doğal bir insan görmemiş olmamın verdiği bir şaşkınlıkta vardı üzerimde. Hayran kalmış ve nutkum tutulmuştu. Yüzüne,
davranışlarına doğallığı yansımıştı. Gözlerim hep Latife
hanımın üzerindeydi. Çayını belli ki cam fincanda içmeyi seviyordu. Latife hanım da annem gibi ince belli
değil, cam fincanda çay içmeyi seviyordu. Annemi anımsatmıştı bana. Kendi bahçesinden kendi elleriyle topladığı zeytin için bile çatal yerine eliyle ağzına atıyordu.
Öyle bir zevkle zeytinini yiyiyor çekirdeğini usulsa tabağına bırakıyordu. Bir ahenk vardı sanki tüm davranışlarında. Benim tüm dikkatim Latife hanımın üzerindeydi.
Bir taraftan anlatmaya devam ediyordu bu evin eşyalarını nasıl döşediğini, bu evin aile yadigarı olduğunu,
mücadelelerini... Her birimizin bir hikayesi olduğu gibi
Latife Tekininde kendine ait bir hikayesi vardı.

Hep birlikte sırayla tabaklarımıza yiyeceklerimizi alarak cumba balkona açılan salona doğru yürüyorduk. Çok bakımlı olmasa bile tavanların yüksek oluşu
çok ihtişamlı gelmişti gözüme. O evin içinde döşenen
ağacın dayanıklılığı geçirilen zamana meydan okumuş
içinde yaşanılan sırlarla cilalanmış ayakta kalabilmişti
sanki. Buram buram yaşanmış bir evdi. İçeri girer girmez karşımda duran göründüğü kadar da rahat olan koltuklara sıra sıra dizilerek rahatça oturduk. Ben koltuğa
oturmuştum ama kafamın içindeki düşüncelerim adeta
zıplıyordu. Hangi sırlara şahitti bu duvarlar, pencereler,
eşyalar? Gözükenin ardındaki gözükmeyen bilinmeyen
sırlarla dolu hikayeler… Koltuğun rahatlığından mı neydi, kendi evimin koltuğundaydım sanki ve hayallerime
boğulmuştum. Birden hayal dünyamdan çayınızı tazeliyeyim mi sorusuyla uyanmıştım. Sohbetimiz neşe içinde
sürerken lezzetini damağımda hissettiğim yemeklerimizi
keyifle yiyorduk. Hemen yanıbaşımızda ise dünya edebiyatına, kendi diliyle, kendi adını kazıtmış, romanları
milyonlarca okura ulaşmış ünlü bir yazar Latife Tekin.
“Böyle bir değere ulaşmış bir insan bu kadar mütevazi olabilir mi?” dedirtecek kadar naif bir kişiliğiyle beni
benden almış bir insan vardı karşımda. Sorularımın cevabını kendim bulmaya çalışıyordum. Gözlerimi Latife
Hanım”ın gözlerinden onun o doğal ve içten davranış
hallerinden alamıyordum. Adeta büyülenmiştim doğallığına. Unutamayacağım bir zaman dilimi yaşıyordum,
belki yıllar sonra bende unutulmaz eserlere imza atacaktım ve kaç insanın ruhuna dokunacaktım kim bilir. Bana
hayallerim için güzel bir tılsım olmuştu Latife Hanım.
Farklıydı, bildiğimiz insan yapısından çok uzaktı. Saçı
başı, kıyafetiyle değil, bilgileriyle mütevazılığıyla bir
mücevher taşı gibi parlıyordu adeta karşımızda. Bizimle

Bir taraftan konumuz olan “Yazmakla” ilgili sohbetimiz ufak ufak başlamıştı. İlk kitabı olan “Sevgili Arsız
Ölümle” başladı anlatmaya, nasıl kaleme alıp yazmaya
başladığını. Gençlik yıllarının tazecik baharında başlamış yazmaya. İnandığı yolda yaşadığı zorlu bir mücadeleyle boğuşurken içinde bulunduğu zor şartlarına
aldırmadan okumuş, okumuş, okumuş ve başlamış duygularını yazmaya. En büyük hayali “Büyük bir yazar olmak” dedi. Bu hayali için çok ama çok çalışmış. Kendi
çabasıyla ve azmiyle istediğini başarmış. Güçlü kalemi
sayesinde ödüller almış ve yazar olma hayalini hakkıyla
gerçekleştirmiş bir insanla karşı karşıyaydık. Yazarlığa
başlarken ilk hedefi, dili çözmek olmuş, dille ilgili ne
varsa araştırmış, dilin önemini iyice anlamış, dili sökmüş, yazılarının ritmini bulmuş duygularını kaleme
kendince aktarmış unutulmayacak başarılı bir edebiyat
kadını olmuş. Yeni yazmaya başlamış olan bizlere tecrübelerini koşulsuzca bizim anlayabileceğimiz en doğal
haliyle anlatıyordu. “Dil bilinci olmayan, dili yazamaz”
ne güzel, öğretici bir anlatıştı. Ve ne kadar haklıydı, dili bilmeden yazmak, ya sahi dil neydi? Yazar olmak için önce iyi bir gözlemci olmak şarttı. İçimizde yazmaya
karşı tutku, etrafımızda olan olaylara merak, iç sesimize kulak vermek, sözcükleri iyi bilmek, okuma eylemini
iyi yapmak, duyguları harflere dökmek şarttı. Kurgu olmadan üretim çıkmayacağını, gerçek bizi almadan yazmamız gerektiğini ardı ardına sıralayarak, bizlere ilham
oluyordu.
Aşkla anlattığı her detayı aşkla dinlemiştim.
Kalemiyle, kağıdını düşleriyle süslemiş bir kadından ayrılma vakti gelmişti. Ve kim bilir belki yollarımız yine
bir gün nerede kesişecekti?
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YİNE DE

Kendine üç defa sır sakla

Kalbimi tut, yerlere çarp dönsün dünya.
Çoraplarımı giymeyi unuttum
Bu yağmur bana özel olmalı.

Bir yerlerde unut beni, hatırla sonra
Uykularımı böl ve

Ekmeğimi as en uzak ağaç yurduna.
Bu bir vesvese değil

Ki ben bir daha geleceğim

Herkesin herkes kadar olabildiği
Uçurum boşluğuna.
Üç defa sır sakla

Gövdemi genişlet kendi katında
Gövdemi genişlet çok defa

Gövdemi yani her defasında.

Yüzümüz bu dünyadan çekildi belki ve ahlak
Bizi bıraktı birbirimizin arasında

Bizi, kalplere sığdıramadığımız çelişkileri sonra
Evrene sığdıramadığımız kaç çelişki var oysa.
Yüzümüz bu dünyadan çekildi belki ve
Bir hüzün kaldı insanın kendi suçunda
Bütün suçlar tek celsede

Bir geceye teslim ediliyor

Bütün geceler bütün kadınlara.

Erkeklik kusurunda yara tazeleyen kadın oğlu kadınlara.
Elbet sonra protestansı bir sancı kalacak

Yeryüzündeki bütün dekolteler arasında.

Kaç bıçak ve kaç köhne kuyu varsa aramızda.
Kendine üç defa sır sakla

Aksın hücrelerimize, aksın desenli ruhumuz
Aksın demir tozuyla onarılmış bir rüya...
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Yakup Diker

Dorşin Yanardağ
BELKİLERİMİN BELİRSİZLİĞİ
zamanın izini taşıyan sözcükleri ikiye böldüm

hayatın çıplaklığı geçmişin uğultusunu içine çekiyor

üç yaşam kadar yürüdüm

geçmişe

üç yaşam kadar uyudum

en uzun gecenin sabahında

senin kalbine bir imge bıraktım

senden daha da uzaklara taşındım
zihnimin kuytu köşelerine

sensiz geçirdiğim günler bulanıktı

perdesiz bir eve benziyordu içim

dum

dışarıdan içerisi

sensiz bir dünyanın karanlık rüyalarında ürperiyortitriyordu ömrüm

bir bilsen yokluğun nasıl kabusum oluyordu
her gecenin sabahında

sanki son uykusuna uyumuş
belkilerimin belirsizliği

bir daha uyanmaya mecali yok

nerede duracağını bilmeyen bir eşya gibi
rafa kaldırılmayı bekliyor
belkilerimin belirsizliği
insanın çiğ sesidir

yalnızlığın iç sesidir

insanın boşluktaki gölgesidir

içerden dışarısı sakin

bir yerlere geç kalmışta

bir türlü yetişemiyor gibi
geç kalmış bir geleceğin kuru dalları
kırışmış çehreme dökülürken
geçmiş takılıyor boğazıma
toprak yer değiştiriyor

içi kuruyor tüm ağaçların
aynı zamanda
aynı yürekte
farklı renkte

olağanüstü imgeler dolanıyor beynime
bir acının ilk haliyle son hali gibi

yüreğimin en derin köşelerine işliyor
belkilerimin belirsizliği
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YABANCI

Boynumda küçük, mor bir tomurcuk
Ağrılı, tutkun

Ağrıdıkça içime kurduğun salıncağı
En yüksekten hızla savursun

Yerini sevmiş, insafsız, mor bir ağrı
Bir imkansızın miladı

Senin boynun bir sığınak
Itırlı, korunaklı

Akrebi yelkovandan ayırıp öyle kalsak
Nefesim boynuna saklı

Dudaklarından tek kelimelik bir mısra
dökülsün

“Sarılalım mı?”
Günleri sayılı bir ağrıdan medet
Sırlı bir sığınaktan yuva

Tek kelimelik mısralardan şiir uman
Sırasını savmış bu yabancı

Sana usul usul sevdayı anlatsın mı
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Ezgi Balaban

Uğur Buyuran

FRAGMAN

Ara sokaklarda tabelası tozlu bir sinema salonudur aşk.
Siyah beyaz hayatlar buyur edilir her gün.

Az yaşanmış, çok anlatılmış hikayeler süsler afişleri.

Peş peşe sevda türküleri yükselir iğnesiz bir gramofonda.
Eskici Mümtaz hurda anılar taşır gönül arabasında.
İçim geçer bir rüyalık uyurum.
Demli bir çay iner masaya,

Uyan, demenin kibarcasıdır bu kahvehane jargonunda.
Sonrası heyecanlı bir radyo tiyatrosu
Devamı yarına çatı katında.
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Semanur Topaloğlu
AHRAZ

Öylece yüzüme bakıyordun,

Ne kızıyordun, ne gülüyordun.

Ölümden daha sessizdi sessizliğin,

Ölememekten daha can yakıcıydı…

Öylece duruyordun karşımda yahut orada
bir yerde,

Olduğun yerin bir önemi var mı?

Susman tepeleri aşıp geliyor gönlüme.
Üstüne üstlük,

Ağlamayı severdim, ağlayamadım buna.

Gözyaşlarım razı gelmedi kendi dilinden
anlamayan için akmaya,
Üstüne üstlük,

Konuşmayı severdim, konuşamadım bile,

Cümlelerim mıh gibi takıldı boğazıma hatta
kanatıncaya kadar takıldı.

Her yarım kalmış hayat gibi, heves gibi,
Bu da sana yazacağım son yazıydı…
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Gökçe Hilal Tırpan
ZÜĞÜRT ŞİİR
Karabatağım,
Kan parçam,
Can…

Karşımda süzülsen

Meğer lütfetmiş-miş Tanrı filan

Öperdim El Dorado gözlerinden.
İçimde hiç dinmeyen bir özlem
Ve istek…

Sana her şeyi vermek isteği…
Layıksın her şeye

Ancak hep bir tokat yerim gerçekten.
Param yok.

Dünyayı seremem önüne.

Yirmi lira olacaktı şuracıkta,
Yastık kılıfımda.

Bir şiir kitabı bile etmez;

Bu yüzden hep ben yazıyorum sana.
Affet, param yok.
Gökçe’n.
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