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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
Merhaba,
Kötü günlerden geçiyoruz. Edebiyat salt tarihe eşlik eden ve tarihi okumada yardımcı olan bir sanat dalı
malumunuz. Karartma Geceler, Sırça Köşk, Tütün Zamanı, Benden Selam Söyleyin Anadolu’ya, Yaban, 1984 ve daha
nicelerini okurken, “O dönemde savaş vardı… O dönemde falanca diktatör vardı… O dönemde kıtlık vardı…” gibi atıflarda
bulunur ve eserleri tarihi anlamada kullanırız. Dünya genelinde yaşanan ekonomik, hukuki, sosyal buhranların ülkemize
de olan etkisi ille de edebiyata yansıyacaktır! Yansımalıdır! Yansıyamamaktadır!
Kimi rejimlerde böyle olur maalesef. Otosansürün bile çok sanra farkında oluruz. Şunu yazmasaydım keşke
şimdi sorun olacak, şöyle söylemeseydim birisi ihbarcı olacak, oraya gidemem bir gören olursa beni de damgalarlar gibi
korkularla geçer böyle zamanlar. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Aziz Nesin, Cem Karaca, Haldun Taner’e kadar birçok isim bu
dönemlerde ses oldukları için halk onları anmayı ve anlamayı bırakmamıştır.
Herkes birbirine bakadursun sıra bu devrin insanlarına geldi. Sıra sizde, bizde… Ses vermeyenin sesi kesilecektir.
Yazarken, söylerken, bulunurken cesur ve korkusuz durulan yarınlarda görüşmek dileğiyle hazırladık sayıyı. Yazan,
gönderen sizlersiniz.
Keyifli okumalar dileriz.
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Murat Ök süz

İKİ NOKTA ARASI

G

özümü açıyorum karanlık. Elimle sağımı solumu
yokluyorum zifiri karanlık. Yerimden doğruluyorum bir türlü atamadığım düşünceler kafama doluşuyor. Onlardan sıyrılıp nefes almak imkansız. Artık
anlıyorum burada ne aradığımı… Ve artık sorduğum sorular,
kendisine çarpıp yok oluyorlar. Madem kendim için bir yol olamıyordum, belki bu dünyada bir adım olurum dedim. Yolda bir
taş olmaktan öteye geçemedim.

YERSİZ
Kafamı kaldırıyorum bir bulut… Ne zaman göğe baksam
tepemde bir bulut. Dolaşıp durur, nereye gitsem beni bulur.
Herkesin bir bulutu var. Kimisi farkında, kimisi göğe hiç yüzünü dönmemiş, kimisinin ise yüzü yeryüzünde bile değil. Bir
bulut… Gövdemin üstünde beni bekler. Ne zaman kök salsam,
terk edip gider. Ne zaman yola çıksam bir fırtına ile geri döner.
Çarpar içime, için için çöker.
Bu bulutlar kaybolmadan önce kayıp kentleri meydana getirirler. Yoksa bu kadar bulutun ne işi var gökte. Sonra o kentlerden kaybolmuş insanlar oluşur. Bir kente dönüştü mü bir insan,
önce belli bir şekle girer, sonra katılaşır. Kendi duvarlarında sıkışıp kalır. Nereye giderse gitsin yüzler, evler, tabelalar, kaldırımlar tanıdık gelir. Tek tanıdık gelmeyen kendisi olur. Hele bir
de yağmur yağdı mı, karanlık dehlizlere çıkar tüm yolları. Dik
bir dağa tırmanır gibi hep aynı sert adımlar, aynı yorgunluk,
aynı damlalar, aynı yılgınlık…
Bu aynılık içinde akmaya başlayınca tüm hisler önce bulanıklaşır, karışır, silikleşmeye başlar. Hep eski mutlu anıların peşinden gidilir. Öyle bir an var mıdır o da belli değildir.
Sonunda dönüp dolaştığın çemberde kendi adımlarının tutsağı
olursun. Ne kadar ileri gitsen, o kadar geriye yaklaşırsın. Yeni
yola çıkma umudu ile kendini tekrarlar durursun.
Ama durun kafamın içinde kapkara bir bulut. Ne zamandır orada hiç haberim yok. Sarp kayalıklar orada beni bekli4
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yor. Çıkıp yükseklere kendimi görebileceğim bir yer arıyorum.
İnsanlardan ve bulutlardan uzak. Her şeyin susacağı bir yer.
Hiç var olmadığım bir yer. Ama kafamın içinde dinmek bilmeyen fırtınalar ve yorgun düşmüş bir bulut. Ne yeryüzünde, ne
gökyüzünde huzur yok bana. Bu dik yamaçtan kenti izliyorum.
Bu kent mi, benim doğup, büyüdüğüm, var olup, kaybolduğum? Yoksa bu kent mi doğup, büyüyüp, var olup, kaybolduğunu sanan? Göğün en tepesinden kendime bakıyorum. İnsanlar
içimde karınca gibi oradan oraya koşuşturuyorlar, her birinin
gölgesi diğerinin üzerine düşüyor. Tüm insanlar birbirinin üzerine basıp geçiyor. Bulutları iyice silikleşmiş ama yağmurlarını
arıyorlar. Kentte ise görebildiğim, bulanık gölgeler birbirinden
kaçıyor. Hiçbir şeyden emin değilim, var mıyım o bile belli değil…
Tırmanırken nefes nefese kaldım. O da ne göğsümün içinde bir bulut. Her nefes alışımda içime doluyor, tüm bedenimde
dolaşıp duruyor, sonunda kalbimde duruyor. İlk kez aşık olduğumda fark etmiştim. Önce yüreğimde bir yangın çıktı sanmıştım. Sonra içime döndüm, sular yükselmiş bedenimde nefesimi
kesmiş, yer gök birbirine karışmış. Ne zaman vurulsam, çırpınıp kalıyor içimde bulut. Nefessiz bırakıyor beni. Sonra içimden süzülüp gidiyor, bir yol gibi. İlk aşkım da bir buluttu,
sonum da bir buluttan olacak.

ZAMANSIZ
Karanlığın tam ortasında bir taş gibi kendime geldim.
Yerimden doğrulmaya çalışıyorum. Eskimiş zihnim ve bedenim hareket edemiyor. En son ne zaman gerçekten uyudum,
uyandım onu bile hatırlamıyorum. Yerimden doğrulup yılgın
adımlarla yüzümü yıkamaya gittim. Uzun bir süredir ayna kullanmıyorum. Aynaya bakınca gördüğüm ters yansımamdan
da, bu terslikler içindeki düzlükleri aramaktan da sıkılmıştım.
Ellerime bakakaldım. Sonra vücudumda gezmeye başladı gözlerim. Bu beden benim mi? Bir elimle diğer elimin üstüne dokundum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Artık tamamen yok olmuş
olmalıyım. Bu bedene tutsak olmuş zihnim de artık yanımda
değil.
Saat 4, yola çıkmam için yirmi dakikam daha var. Bir çok
işe girdim çıktım. Hiçbirine alışamadım. Çalışmak için kendime sebepler uydurdum durdum. Her başladığım iş, bir öncekinden daha kötüydü. Sonra fark ettim ki işler değil, değişen
ben oldum. Aslında beni ne işe, ne de kendime bağlayan bir
şey yoktu. Başkaları uğruna çalışmak, kendi uğruma da buna razı olmak midemi bulandırıyordu. Bunun için de yüzyıllar
boyunca aradım durdum kendimi. Biraz umut ve biraz ölümdü cebimde kalan. İnsanlarla olan ilişkilerim de farklı değildi.
Aşklar, dostlar, arkadaşlar zamanla ortadan kayboldu gitti. Ne
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sevilecek bir yanım kaldı, ne sevecek bir halim. Belli bir süre
sonra da yok oluşlar izledi. Önce çevremdeki insanlar, sonra da
ben yok oldum…
Yola çıkma vaktim gelmiş. Saat 3:40. Ağır aksak bu balçıklı
yola düştüm. Her adımda daha derine daha derine batıyorum.
Her zamanki gittiğim yol. İnsan hep aynı yollara düşse de, yine
de her zaman farklı oluyor adımları. Kendinin ilk yıllarda daha güçlü ve farklı olduğunu, sonra ki zamanlarda daha zayıf ve
farksız olduğunu anlıyorsun. Aynı suda iki kez yıkanılmayacağı gibi, aynı yolda da iki kez yürünmüyor. Sağ cebimde buruşuk bir kağıt var. Sol cebimdekini yokluyorum hemen. Neyse
ki yerinde duruyor. Bazı şeyleri kaybetme hissi, kaybetmekten
daha ağır gelebiliyor.
Bu yaşadığım yer, diğer yerler gibi değil. Pek çok yer gördüm, pek azını sevdim. Burası hakkında ne hissettiğimi açıkçası bilmiyorum. Artık o kadar derine indim ki, her şey karanlık.
Zamanın geriye gidişini bir çırpıda anlamıştım ama mekânların
ve insanların da geriye gittiğini anlamam biraz geç oldu. Oysa
zamanın ve mekânların oltasına takılmadan hayatta kalmak ne
mümkün? Farklı demiştim ya, burada tüm duygular tek boyuttan üç boyuta ulaşıyor. O yüzden hiçbir his peşinizi bırakmıyor.
Ne acı, tatlı, sevgi, aşk, nefret, mutluluk, kin hepsi farklı burada. Oysa nasıl boşa geçirmişim ömrümü şimdi fark ettim. Tek
boyutta yaşayıp, tek boyutta algılayıp, tek bir şey hissetmişim.
O kadar sert rüzgârlar esiyor ki, bulutlar birbirine karışmış, tepemde dönüp duruyorlar. Hiç unutmuyorum bir kere
kendimi bulut sanmışlığım var. Kendimi aradığım zamanlarda gökyüzünde asılı kalmıştım. Yeryüzündeki kendimi bile
görmüştüm. Oradaydı, her zamanki çukurunda. Ağır aksak ilerliyordu gri dünyasında. Hiç alışamadım ben O’na. İçimden
geçip süzüldüm uzaklara. Irmaklar, ormanlar, dağlar hepsi eski
bir dost gibi içimden geçmişti. Tam bulut olmanın tadına varmışken, yine dönüşmüştüm bir şeye. Eski bir anı gibi artık her
şey. Şu an bile…
Saat 3, gecenin ortasına doğru ilerliyor zaman. Ağaran gün
geride kaldı… Zifiri karanlığın ortasındayım artık. Hayallerden,
rüyalardan ve kabuslardan yorgun düşmüş bedenim, refleks
halinde yürümeye devam ediyor. Benim ise tek bir adım atacak
halim yok. Bir köşeye kıvrıldım onu izliyorum. Hangisi gerçek,
hangisi hayal ayırt edemediğim günler yaşamaya başladım.
Aslında hangisi gerçek ben, hangisi değil onu da bilmiyorum…
Gece bir sokağa açılıyor. Kendime yetişmem için hızlı hareket etmem lazım. Merdivenleri her zamankinden daha çabuk
indim. Sokağın başucunda durdum. Önümden nehir gibi insanlar geçiyordu. Kimse kimseyi görmüyordu, birbirlerinin içinden
geçip gidiyorlardı. Yüzlerini seçmeye çalıştım, solgun bir çiçek
ile kuru bir yaprak arasında gidip geliyorlardı. Azgın sulara
adımını atar hissi ile attım kendimi yola. Nereye kaybolmuştum. Hangi yöne gidecektim. Öylece kalakaldım. Kalabalıkta
kaybolmak değil, yok olmaktı en büyük korkum. Dikkatlice
yüzlerine baktım. Ne bir sonbahar, ne de bir ilkbahar uğramıştı bahçelerine. Solgun ya da kuru bile görünmüyorlardı artık.
Eriyip gitmişti sözleri, düşünceleri, gözleri, dudakları, saçları…
Koşma vakti. İnsan hep koşmalı, bir şeye bir yere yetişme
için değil. Sadece nefes aldığı için. Kendini özgür sandığı nadir anlar olsa da koşmalı. Sınırlara, kurallara, krallara ve en
6
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çok da insanlara rağmen koşmalı. Sadece bir şeylerden kaçarken koşuyoruz oysa. Ama kaçtığımız şeylerin, biz hızlandıkça daha da hızlandığının farkına varmıyoruz ve nereye kaçsak
karşımıza çıkıyorlar. Bu korkulardan, gölgelerden yorulduğumu anladığım bir gün koşmaya başladım. Hiç arkama bakmadım. Kendime yetişecek gibi değilim. İşte gölgemi yakaladım
sonunda, dönüp peşimi bırak der gibi öylece bakıştık. İnsan en
çok kendi peşinden giderken yoruluyor. Bıraktım ben de, zaten
dalga seslerini de duymaya başlamıştım. Deniz sevdasıydı beni yoldan çıkaran. Görünce dayanamayıp, oracığa mıhlandım.
Saat 1 olmalı. Yıldızlar o kadar parlak ki, nefesimi kesiyor.
Denizde fırtına öncesi çalkantı hakim. Dün yıkık gördüğüm iskele, bugün yerli yerinde. Dalgalara karışmayı bekliyor, benim
gibi. Bu ben, ben miyim artık bilmiyorum. O giden kim peki?
Geriye kalan kim? Ben kimim? Kaç kere kaybolmuştum kendimi ararken, kaç kere bırakmıştım kendimi. Kaç kere vurulmuştu, kaç kere vurmuştum. İşte şimdi peşimi son kez bıraktım.
Artık gerçek bir nefes almak için. Suyun üstüne sırt üstü uzandım. Bulutumu arıyorum. Oysa gökyüzünde sadece derin bir
karanlık var. Ellerimle yaralarımı yokluyorum. Tüm yaralarım
iyileşmiş. Ne bir acı, ne de bir umut kalmış yüreğimde. Suları
tüm hücrelerimde hissetmeye başladım. Gözümü kapadım…
Gözümü açtığımda mas maviliğin ortasında, gökyüzündeyim. Elim, gözüm, sözüm su olmuş. Tüm dünya ayaklarımın
altında. Rüzgar nereye savurursa oraya gidiyorum. Olmuşum
ben küçücük bir bulut. Bir keresinde buluttum demiş miydim?
Ama bu sefer daha farklı her şey. Zaman ve mekanların geriye gidişi durdu sanki. Ben maviliğin ortasında dondum kaldım.
İşte ben orada, gökyüzüne dönmüş beni arıyor. Tepesinde bir
bulut. Kafasını kaldırıp bir bulutu olduğunu sanıyor. Oysa gökyüzünü kaybetmiş haberi yok. Nereye dilersem oraya gidiyorum. Peşinden gittiğimi sanıyor. Ne bir yolum var, ne de bir
yolcum. İnsan bir kere yoldan çıkınca, bir bulut oluveriyormuş.
Kısılıyor tüm mavilikler, kısılıyor yalnızlıklar, kısılıyor tüm
evren…
Kalmış bir bulut.
Gözümü açıyorum. Karanlık. Gözümü kapayıp tekrar açıyorum zifiri karanlık. Yerimden doğruluyorum. Ranza tüm
gıcırtısı ile geceyi tırmalıyor. Bu dört duvar arasında, demir
parmaklıklar ardında olduğumdan bu yana kendimi ilk kez gerçekten özgür hissetmeye başladım. Tüm korkularım yok oldu.
Kaçacak yerim olmamasına rağmen kendimi bulmam ise
mümkün olmadı. Düşündüğüm zaman tek suçum ise yoluna çıkan bir taş olmaktan başka bir şey değildi.

YURTSUZ
Kendime son kez geldiğimde hemen ceplerimi yokladım.
Sağ cebimdeki buruşuk kağıdı çıkarıp hemen ona dikkatlice
bakıyorum. Belli belirsiz bir insan silueti ve tepesinde bir bulut
Hayır bu bana ait değil. Olamaz. Yine sol elimi yokluyorum. Orada yine. Çıkartıyorum, göğe sarıyorum. İçimden geçen
her şey kaybolup gidiyor. Ben kaybolup gidiyorum bir gökyüzü sevdasına…
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SEYİRLİK
Eve adımımızı atar atmaz elinde tencereyle geldi bizim meraklı. Kaç kere söyledim benim çocuk hazır süt
içer diye, dinleyen kim? Onun derdi süt getirmek değil
gerçi. Şehirden haber alacak. Tuz, şeker ne kadar olmuş,
havalar nasılmış, yolda kime rastlamışız, geçen seferden bu yana niye arayı açmışız, bütün öğrenmek istediği
bunlar. Ona da hak veriyorum aslında. Tıkılmış kalmış
bu köye. Ben şurada ayda bir iki gelip kalmaya dayanamıyorum, o ne yapsın? Ama böyle gelir gelmez de olmaz
ki canım. Benimki bir merhaba dedi çekildi masasının
başına. Gelenle gidenle ben ilgilenirim. Yemeğini, çayını, kahvesini ben veririm. Sorsan köyü de, köydekileri
de o sever. Bir merhabayla ben de severim herkesi burada. Ama işi bitmez ki evin. Daha girer girmez mutfak
dolabında ağ tutan örümcekler ilişti gözüme. Su yine akmazsa nasıl temizlerim buraları? Bir keresinde elektrik
de kesilmişti de nasıl uğraşmıştım. Neymiş, çocukluğu
burada geçmiş. Başını burada dinliyormuş. Sanki evde
her işe o bakıyor. Annem demişti bana. Köyü olan adamla evlenme demişti. Bilemedim. Çalışan eden adam, bu
kadar meraklısı olmaz sandım. Bayram seyran gelir döneriz diye düşündüm.
Ben gençliğimde kendi köyümü de sevmezdim.
Bizim de sularımız haftada iki üç akardı. Bağdan bahçeden döndüğümüzde böcekli, terli iş üstüyle yemeğe
girişirdik. Hele bir de soba alev almadı mı iş nasıl uzardı. Burada da aynı. Sen kalk kaloriferli, sıcak suyu
akan evinden gel buraya odunla soba yak, bulaşığa çamaşıra çeşmeden su taşı. Olacak iş mi? Oluyor işte. Bir
de yanında bunun gibi meraklılarla uğraş. Ne yapacaksın? Taktım kettleı fişe su kaynatıyorum. Hem yol yorgunluğumu alır, hem komşudur yine bir kahvemi içsin.
Ama bir kettlea bir bana bakmıyor mu yandan yandan.
Çalı çırpı yakıp üstünde mi kahve pişireyim istiyor anlamadım ki. Annem demişti. Sen gittiğin yere uy, kendi
bildiğini evinde yaparsın demişti. Ben annemi dinlesem
8
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benimkiyle de evlenemezdim ya dinlemedim. Gençlik
işte, sevdim. Annem o zamanlar adlı adınca bak kızım
hafta sonu olur doluşursunuz arabaya doğru köye gidersiniz dese yine evlenirdim bilirim kendimi. Böyle söylenirim ama severim benimkini. Onun da bir köyü var
tatillerinde. Ne kahve bilir ne kumar. Sigarası bile keyif
için arada bir. Hiçbir şeyimi eksik etmez. Kendi maaşım
var harçlığımı verir. Ne diyeyim bu adama ben şimdi?
Gelmem senin suyu akmaz, insan uğramaz köyüne mi
diyeyim? Oğlu da aynı babası hem. Daha gelir gelmez
atladı bisikletine çıktı köy meydanına. Ben de kaldım
bununla kahve dedikodusuna.
Tuzu, şekeri, havayı öğrendi de yetmedi. Bir de kahveyi kapattı. Ben olmuşum fal git de işime bakayım da
diyemem. İkinciyi düşünüyor muyum diye soramaz, fal
da bebek var diyecek. Buraları beğenmezsin ama ayağınız da kesilmiyor diyemez, ev gördüm köye mi yapmayı düşünüyorsunuz diyecek. Benimki beğenmemek değil
ki. Sevmiyorum. Ha sevmiyorum diye gelince karalar da
bağlıyor değilim. Sadece ben öyle bağdan bostan toplayıp yiyeyim, harmanda ateş yakıp mangal yapayım diyen biri olmadım hiç. Hepsi var marketlerde aman. Ama
işte bizimki seviyor buraları. Hele bir de geçenlerde çocukluk arkadaşıyla denk geldi, o gün bugündür dilinde.
Adama esmiş kırk yılda bir gelmiş senin gibi her tatilde
gelir mi diyemedim tabi. Adamda bir garipti. Yüzünde
bir gülümseme baktı durdu bize. Akvaryumda balık gibi
hissettim. Dedim anneme, benimkinin arkadaşı garipti
diye. Annem dinler mi ama? Misafirdir yap bir çay nedir
sanki der. Anne ben onu mu diyorum diyemedim. Benim
bu anneme, bir anneme mi, herkese diyemediklerim içimde birike birike…
Bizim meraklı baktı falını dilemiyorum gideyim ben
dedi. Ama ha deyince gider mi? O da sanki görmemişim
gibi örümcek ağını hatırlatacak. Nasıl da tutmuş her ye-

ri. Bir keresinde de fare de girmişti eve. Kemirmişti tüm
yorganı, nevresimi. Ne diyordum? Ben bir şey diyemiyordum ki anca bu konuştu. Evi kolaçanı bitince kapılara getirdi sözü. Bu odunları kesmeyecek miymişiz, bahçe
zamanı geldi ekmeyecek miymişiz? Ben marketten alıyorum her şeyi dedim. Kettlea baktığı gibi baktı yüzüme.
Ne yapacaksın? Komşu neticede, benimkinin de hatrı
var. Yine gel dedim adetten savdım başımdan. Tencereni
ben getiririm diye seslendim de duymadı. Alındı mı acaba? Neyse bir dahakine ben kapatırım fincanı bakmadan göndermem derim alırım gönlünü. Baktım benimki
tahtanın talaşın içinde yine yapıyor gemidir, kayıktır
bir şeyler. Oğlan desen yok ortalıkta çıkmıştır bisikletle köyün tepesine. Hadi kızım çek besmeleni giriş işe.
Örümcek sana bakar sen örümceğe olmaz böyle. Köy dediğin iş yeri işte.

Anne diye seslendi oğlan. Ama nasıl seslenmek? Bisikletten düşmüş. Yanında da bizim meraklı.
Alınmamış iyi. Çocuğun nasıl düştüğünü görmüş onu
anlatıyor, koluna bant yapıştırdığını söylüyor ama gözü
örümceğin olduğu yerde. Tam not aldım belli ki, bir şey
demedi. Hadi al seninkini de çaya gelin dedim akşama.
Bitmeyecek nasılsa tiyatrodaymışım gibi seyretme. Bana
da sahnede çay börek servisi oynamak düşecek yine.

Vaktiyle bu köye bir gelin gelmiş. Karşı köyden. İsmi
de bir değişikti hiç kalmaz aklımda. Benimki hep bahseder. Çok uğraşmış köy için. Kocası muhtarmış ama düzen dizmek bizim gelindeymiş. Yalan diyemem benimki
değil, ailesi de değil ama köydekiler benden, köye gelen
her yeni gelinden bu muhtarın karısının azminden, becerisinden bekliyor, seziyorum. Anlatamazsın ki bunlara
zaman o zamanlar değil. Dillerinde karşı gelin türküsü
söyler söyler dururlar. Benimkinin arkadaşı da ondan
bahsetti geldiğinde. Çocuğu da tembihledi giderken kadının mezarına su götür diye. Köyde su yok su diye bir
bağırasım geldi zor tuttum kendimi. Bize de bir bakması vardı. Kafeste kuş gibi hissettim. Bir değişik bu dedim
benimkine. Biraz dertli dedi. Bence biraz deli diyemedim. Hani şu akıllı delilerden canım, yoksa iyi biri belli. Ayağı alışıp gelip gitmezse iyiliğinden emin olurum.
Misafirin iyisi bence gelmeyeni. İnsan sevmez değilim
ama köy dediğin iş yeri, misafirle mi ilgileneceksin işle
mi? Bak aklım bizim meraklıya takıldı bir de. Tencerenin
yanında getirdiğim kurabiyelerden de vereyim de baksın
yüzüme kettle gibi.
Oldum olası dikkatli bakmalardan, uzun uzun izlenmelerden hoşlanmamışımdır. Okulda saçın uzun eteğin kısa der bakarlar. Evde neredeydin bu saate kadar
der izlerler. Bir misafir gelir düzenine bakar, köye gelirsin kapıların bile gözlenir. Televizyon gibi hissederim
kendimi, bir kumandaları eksik. Bir şey de diyemem ki.
Annem öğretmiş. Bildiğin ikiyse bir söyle, hiçse zaten
sus diye. Susuyorum işte ben de. Bildiğimi de içimdekini
de. Yeter ki kimse izlemesin evde iş de yaparım. Kimse
göz süzmesin köyde bağ bahçe de ekerim. Bakmasınlar
ama. İnsan susarken kendi isteğiyle, başkasının bakışından gözünden bile başı ağrıyor. Kuyumcuda altın gibi
hissediyorum biri gözlerini dikince, değersiz bir altın
tabii. Ya da vitrindeki kürk gibi, böyle her yeri yamalı bir kürk. Baka baka kıymetimi azaltıyorlar gibi. Zaten
yokmuş da seyrettiklerinde iyice belli oluyormuş gibi.
Bak yıllardır gelirim bu köye kimsenin evini incelemedim. Bırak evi karşı dağın tepelerine dönüp bakmadım.
Bakmadım ama gelmekten de geri durmadım. Haklı galiba bizim meraklı. Ayağımız hep burada. Tamam desem
benimki çıkar iki kat şu harmana. En iyisi söylenmeyeyim ben hiç. Ev demek iş demek. Hele iki kat olunca...
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MÂKUS
MAHALLESİ

âkus Mahallesi; mütevazı, gürültülü ve ev fiyatlarının piyasa normallerinde sayılabileceği
bir mahalledir. 1970’ler den sonra kurulmuş, beş - altı katlı gösterişsiz ve
çoğunun dış boyası yapılmadan sıvasıyla bırakılmış apartmanlardan oluşan bir mahalle.
Herkes birbirini tanır, bilir burada.
Muhafazakâr bir mahalledir Makus.
Geleneklerine bağlı insanlar yaşar burada.
Çocukları, oynadıkları her maçta kavga edip
birbirlerine küfür eder. Maçtan sonra da topluca bakkala gidip, curcuna yaratıp çaktırmadan çikolata çalarlar mesela. “Gözü kalıyor
çocukların. O bakkal da milletin canını istetecek şekilde dizmesin o çikolataları.” der birinin annesi.

Örfünü ananesini bilen mahalle sakinleridir bunlar. Kazandığı bütün parayı içkiye ve
kumara boca edip, evdeki kadın ve sarhoşken
isimlerini karıştırdığı çocukların ne yiyip ne
içtiğini umursamayan zevk-ü sefa düşkünleri
bulunur bolca. “Biraz kafa dağıtmaya hakkı
yok mu bu insanların canım?” der konu komşu.

Atalarından devraldıkları milli ve manevi değerleri sonuna kadar yaşatır ve savunur

10

Tetkik Dergi Mayıs 2022

mahalleli. Askerden kaçmanın, mecbur kalıp
gittilerse de orada rahat etmenin tüm inceliklerini, vergi kaçırmanın da envai çeşit yolunu
bilirler. “Biz yapmasak başkası yapacak, âlemin enayisi biz miyiz?” olur mazeretleri.

Huşu içerisinde ibadet etmenin önemini vurgular sokakta görebileceğiniz herkes.
Ramazan ayında oruç tutarken sokakta kavga
eden adamlara kimse şaşırmaz, trafikte ağızlarından salyalar saçarak ve bağırarak küfür
eden şoförleri kimse garipsemez ama “Akşam
ezanı çok geç okunuyor. N’apsın! Oruç başına
vurmuş insanların. Allah kabul etsin.” dökülür mahallenin ortak dilinden. Her Perşembe
gecesi televizyona çıkan ak saçlı nur yüzlü ilahiyatçıyı gecenin geç saatlerine kadar nemli gözlerle dinler dini bütün dindaş mahalleli.
Metresi yüz vermediği için, evde hazır kıta
bekleyen karısını dövüp stresini attıktan sonra
açar tabi televizyondaki huzur sohbetini.
“Erkek adamdır olacak o kadar.”

“Kocası değil mi ayol! Döver de sever de.”

Birbirlerine karşı çok anlayışlı ve hoşgörülüdür mahalleli. Böyle yorumlar yapar, etraflarındaki ayıpları örterler gece misali. Dini
görevleri yerine getirmek her şeyden daha ö-
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nemlidir bu mahallede. Ama iftira atmamak,
gıybet etmemek, yalan söylememek dini vecibe sayılmaz nedense. Namaz sevaptır, yalan
günah değildir.

Oruç farzdır. Ama onlara göre dolandırıcılık haram değildir. Bunun kadim bir Anadolu
geleneği olduğunu herkes bilir. Hele ki namus
meselesi… Her şeyden önce gelir. Namusu için yaşar. Gerekirse can alır, can verir Makus
Mahallesi. Fakat gerçek hayat farklıdır.
Mahallenin çocuklarından birkaçının babasının kim olduğunun kesin olmaması veya iş
ortağını dolandırıp, ortağının karısını da kendine ikinci eş olarak alanların varlığı pek dile getirilmez. Makus mahallesi böyledir. Ama
bu, içinde yaşayan herkesin, ahalinin çoğunluğu gibi olacağı anlamına gelmez tabi.
***

Bu mahallede büyümemişti Aylin. Makus’a
geleli 2 sene olmuştu henüz. Annesiyle birlikte yaşar. Lise üçüncü sınıfa gider. Yüzü güler,
kalbi temiz bir kızcağızdı.
Alışamamıştı bir türlü bu mahalleye.
Sanki insanların yüreklerinde çıplak gözle
görülemeyen grotesk canavarlar yaşıyordu.
Göremiyordu, duyamıyordu fakat hissedebiliyordu mahallelinin kapkara kararmış ve homurtular çıkararak atan kalplerini.

Pek arkadaşı yoktu mahallede bu yüzden.
Uzak dururdu hepsinden, güvenemezdi bir türlü. Haksız da sayılmazdı. İnce parmaklarından
dökülen duru piyano notaları, siyah saçlarının
uzun örgülerine tutturulan kelebek tokaları,
ilk baharını yaşamakta olan zarif bedenine
geçirdiği çiçekli elbiseleri, kısacası yaşamının her adımı mahalle arkadaşları için birer
kıskançlık ve dedikodu malzemesi olmuştu.
Aralarında olmaktan zorlanıyordu. Yaşadığı
gezegene ait olmayan yaşam formlarının ümitsiz hayatta kalma mücadelesiydi onunki.
Tozlanmasın diye Samanyolu Galaksisinin üzerini eski çarşafla örtmeye çalışan mahalle
teyzesi çaresizliğiydi. Kalbi sevgiye aşinaydı
Aylin’in. Doğduğu günden beri sevip sevilmek
gibi bir alışkanlık edinmişti. Bu defa farklıydı
ama. Çocuk saflığından yetişkin nemrutluğuna geçişin arifesinde yakalamıştı onu bu sevgi. Çocukça masum bir sevgi ile koca kadın işi
tutkulu bir aşkın tam ortasındaydı.
Sınıf arkadaşıydı Kamil önceleri. Utangaç,
mahcup, efendi bir çocuktu. Tüm cesaretini toplayıp zar zor ilan edebilmişti sevdasını Aylin’e. Gamzelerinde goncalar açan bir
tebessümle karşılık alınca dünyalar onun olmuştu. Ahir zamanda ise sevgili oluvermişlerdi. Sınıflarındaki; üzeri, basmalı kurşun kalem
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ucuyla kazınmaktan kırgıbayır araziye dönmüş sıralarının arkasından kaçamak bakışlar ve elden ele uzatılan kısa not kâğıtlarını
kuduklarında midelerinde oluşan kıpırtılarla
geçti taze sevgililerin ilk ayları. Aylin annesinden gizlememişti Kamil’i. Her ayrıntısını
paylaşmış ve karşılığında paha biçilemez tatlı nasihatler almıştı. Ama annesinin bildiğini
kuldan saklamak zorundaydı. Sevgiyi tecrübe
etmemiş konu ve sevilme konusunda son derece deneyimsiz olan komşular neler neler söylerdi arkasından sonra.

Kamil ve Aylin çok sevmişti birbirini. El ele
tutuştuklarında yüzleri kızarırdı. Zaten o güne
kadar da el ele tutuşup ürkek bakışlar atmaktan daha fazlasını da yapmamışlardı. O gün
ilk defa Aylin’le mahallesine kadar yürümüştü Kamil. Okul çıkışından Makus Mahallesine
kadar süren 20 dakika yürüme mesafesindeki yol hiç bitmesin istemişti. Devlet kayıtlarında resmi bir adı olan bu ecinni tımarhanesinin
sınırına geldiklerinde, gözlerden uzak ve rahatça vedalaşabilecekleri kuytu bir köşe buldular. Kamil aslında planlamamıştı bunu
yapmayı. Tam sevdiğine “hoşça kal” dediği sıralardaydı. Tatlı bir lodos esti. Yârinin kokusu işledi burnundan kalbine uzanan otoyolun
bariyer kenarlarına. Başına buyruk ve avare
birkaç siyah saç teli hapsedildikleri örgü zindanından özgürlüklerine koşarcasına sıyrılıp,
Kamil’in yanağına değdi. Yanardağlar patladı o an. Aşkın coşkusu kulaklarından dışarı çağlayanlar püskürttü. Çizgi filmlerde âşık
olan karakterlerin gözlerinde kalpler belirirdi. Bunun gerçek olduğunu ve gözlerinden
kalpler fışkırdığını sandı. Çok pis gaza gelmişti Kamil. Derin bir nefes aldı. Yaradan’a sığındı ve Aylin’in yanağına minik bir öpücük
kondurdu. Huzurdan gözleri kapandı yârinin.
Heyecan bulutlarının üzerinde kayıkla sefaya
daldı. Sonra hemen arkasını döndü ve koşarak evinin yolunu tuttu. Çok mutluydu Aylin.
Başarısız geçen iki tüp bebek denemesinin ardından üçüncü seferde hamile kaldığını öğrenen bir anne adayı kadar mutlu. Fakat çok da
tedirgindi. “Ya bir gören olduysa!”
O gece yatağının altına cennetten döşekler
serildi. Rüya trenleri hep huzur istasyonlarında durdu sabaha kadar. Sabah olduğunda ise
yeryüzündeki cehennem azabı başladı onun
için. Yanağına kondurulan masum ve ancak
saliseler uzunluğundaki buseyi gören bir mahalleli, yapılan edepsizlik ve mahallenin namusunun düştüğü reel değer olan iki paralık
eder hakkında detaylı ve devleştirilmiş şekilde hazırladığı raporun birer nüshasını Makus
Mahallesi sakinlerinin eline geceden tutuşturmuştu adeta. Mahallede görülen ilk öpücüktü bu.
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Kahvaltıya ekmek almak için bakkalın yolunu tuttuğunda sanki tüm mahallelinin, ellerinde bayraklarla tören alayı izleyen bir
kalabalıkmış gibi kendisini izlediği hissine kapıldı Aylin. Bu sefer farklıydı, adeta ruhunu
delip geçiyordu bakışları. Hırsız çocuklar, dedikoducu teyzeler, dayakçı kocalar, kavgacı
delikanlılar, oruçlu küfürbazlar… Hepsi aralarında fısıldaşıp Aylin’i işaret ediyordu.
“Ayıp…

Günah…

Terbiyesizler…

Utanma kalmamış…

Gün ortasında olacak iş mi?...

 aten belliydi bu kızın böyle yollu olacaZ
ğı…”

Bakkaldan dönene kadar kulağına çalınan
bu fısıltılarla ruhu parçalandı adeta. Çatal dillerden dökülen şer cümlelerinin Aylin’e duyurmak için yarışıyordu mahalleli. On dakika
içinde bunlar konuşulduysa kim bilir gün boyunca arkasından neler söylenirdi? O gün hayatı öğrendi Aylin. Bu mahallede yaşamak
böyle bir şeydi. Çok üzüldü. 21 Haziran günü
tutulan orucun iftarı için 1 saat pide kuyruğu
bekledikten sonra sıra nihayet kendisine geldiğinde pidenin bittiğini söyledikleri zamanki
kadar, soğuk bir kış gecesi dershaneden çıktıktan sonra koşarak gittiği otobüs durağında
son otobüsü kaçırdığını anladığı zamanki kadar çok üzüldü.

Günlerce evden dışarıya hiç çıkmadı. Kale
kapılarının ardında daha güvenli hissediyordu kendini. Dışarıda kol gezen et yiyen zombiler ordusu ona zarar veremiyordu burada.
Ama yine de üzüntüsü geçmiyordu. Annesi
sarmaya çalıştı kızının yüreğinde, tam da ömrünün baharında açılan yaralarını. “Makus
Mahallesinde yaşayanların makus talihidir
bu kızım. Sen aldırma, kulak asma. Ben senin
yanındayım.” dedi. Sonra ekledi, “Bu dünya
böyledir işte. Sevmeye tahammül edemeyen,
sevilmeye alışmamış insanların oluşturduğu toplumlarda sokak ortasında adam öldür,
çal, çırp, dolandır, kavga et, bağır… Kimse
yadırgamaz. Ama maşuğun aşığını yanağından öpmesi kabul edilemez. Bu toplumda hiç
yadırganmadan barınmak istiyorsan kızım;
kavgacı ol, bağır, söv. Ama kimseyi sevme,
kimseyi öpme. En büyük günahların bile gündelik yaşam kaygılarının makul mazeretleri
sayıldığı bu mahallede, sevginin en büyük erdem sayıldığını bilen yegâne insan olarak daha çok ağlarsın.”

Annesinin nasihatleri de avutamadı
Aylin’in körpe duygularını. Günler günleri, üzüntü ve öfke ise depresyonu kovaladı. Aylin
baktığı her yerde, işittiği her seste kendisine
yapıştırılan namussuz yaftasını hissediyordu.
Mahalleden aynı okulda olduğu çocuklar okulda da yaydılar bu kötülüğü. O yüzden artık
okula da gitmez oldu. Annesi çok çırpındı, çok
konuştu ama gücü yetmedi. Gülümsediğinde
Konya Ovasından çağlayanlar akardı önceden.
Şimdi ise çağlayan şelaleler kurudu, yanaklarındaki güller soldu. Her geçen saniye duygu
duygu, hücre hücre tükendi Aylin.
***

Mahallede görülen ilk öpücüktü bu. Bir avuç ilaç vesile oldu, Makus Mahallesinin çektiği tetiğin namlusundan fırlayan kötülük
mermisinin günahsız bir kalbi delik deşik etmesine. Bir öpücük ancak bu mahallede bu
denli ölümcül olabilirdi. Saçlarında bülbüller öten, kalp atışlarında şiirler söyleyen tazecik bir hayat, bir öpücükle sona erdi. İntihar
etti Aylin. Tam tersi olması gerekmez miydi?
Masallarda hep öyle olurdu hani. Bir öpücükle savaşlar biter, güzel prensesler sonsuzluk
uykularından uyanır, kurbağalar yakışıklı
prenslere dönüşürdü. Masallardaki kurallar işlemiyordu Makus Mahallesinde. Adı gibi talihi
de makustu. Mezarı kazıldı, mezar taşı dikildi
Aylin’in

Kamil aylarca geçemedi mezarlığın önünden. Vicdan azabı hissetti. “Benim yüzümden.”
dedi. Kızdı, bağırdı, isyan etti. Düşman oldu
Makus Mahallesi sakinlerine. Ama Aylin’i geri getiremedi. Masallardaki gibi öpseydi sevgilisini, o da hemen uyanıverseydi. Olmadı.
Kendini hazırladı, sevdiğinin mezarını ziyarete gitti nihayet. Masum bir öpücük yüzünden
ölen ilk aşkının mezarına damladı gençliğinin en acı gözyaşları. Mezarına kapaklanmak,
mezar taşına sarılmak, öpmek istedi. Fakat
etrafta insanlar vardı. Utandı Kamil. Mezar taşını öpemedi. Saklamaya çalıştığı gözyaşlarını elinin tersiyle sildi, kimse görsün istemedi.
Ağlamak da öpüşmek gibi yasak olabilirdi bu
mahallede.
Ürkek bir tavırla, parmaklarının ucuyla
mezar taşına dokunup mezarlıktan uzaklaştı.
Mezar taşını sevemedi bile.
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dana’ dan Zonguldak’ a gidiş treninde mecburen saat belli yolculuk edeceğim yer belirsizdi. İlk
defa böyle bir bilet görüyordum. Tarihte
bir ilk olsa gerek.
İstasyona göz gezdirdiğimde trenin
tıklım tıklım olacağı belliydi. Başımın
üzerinde asılı duran büyük, Romen rakamlarıyla yazılmış saate baktım. Trenin
gelmesine daha vakit vardı. Hemen yanımda duran boş banka oturdum. Çeşitli
şehirlerden gelen giden bir sürü farklı
insan, farklı konuşmalar, vedalaşanlar,
buluşmayı bekleyenler, ağlayanlar, gülenler hepsi bir aradaydı. Nasıl da renkli
bir dünyaydı. Bir yanda gülüşenler diğer yanda ağlaşanlar birbirine karışmış
birbirlerinin farkında olmadan bambaşka şeyler yaşıyorlardı. Sinirli olduğu belli olan birinin hırsla yere fırlattığı
plastik su şişesi ayağımın dibine yuvarlandı. Densizin gözüne baka baka şişeyi
plastik atık kutusuna attım. Biraz sonra, belki birkaç dakika önce gelmiş olan
bir çifte gözüm takıldı. Kadının kulağında bir kulaklık durmadan dans ediyordu. Yanındaki adamsa gözünü kadına
dikmiş, bir tişörtünden çekiştirip oturtmaya çalışıyor bir kollarından dürtüklüyor, baktı olmuyor etrafa çaktırmadan
göz atıp kimin bakıp bakmadığına göre
kadının sırtına attığı hafif yumruklarla
uyarılarda bulunuyordu. Kadın sırt çantasını yere bırakmış, üstünde bir tişört,
yırtık mini bir şort ve ayağında postallarla dans etmeye devam ediyordu.
Belki de hayatımda gördüğüm en güzel
kadındı o. Adam az sonra kadının bıraktığı sırt çantasını alıp sırtına astı. Yüzü
biraz değişince adamı göz hapsimde
tutmaya başladım. Bir ara benimle göz
göze geldi, gayriihtiyari adama gülümseyip yanımda duran boş sehpayı işaret
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ettim. Anlamadı.
“Diyorum ki, sehpa boş. Üstüne bırakabilirsiniz eğer ağırsa,”
“İstemem, teşekkürler,” deyip üzerimdeki derin yırtmaçlı eteğe bakıp başını çevirdi.
Trenin perona girmesine yarım saat
vardı. Kadın rayların karşısına geçip büfeden bir tost ve meyve suyu aldı. Geri
dönüp yere oturdu ve adama bakmadan
– çok acıkmış olacak ki - afiyetle yedi.
Yemek hem de ne yemek. Bir tost ancak bu kadar berduş, pis aynı zamanda
asil yenebilirdi. Adam, kadının önüne
dikilmiş sürekli bir işaretler yapıyordu. Kadının sağır olduğunu düşünmek
mümkün değildi, görmüyor olduğunu
da. Beklediği herhangi bir tepkiyi alamayınca hırsla arkasını döndü kadına.
On dakika boyunca sanki hapishane avlusunda müebbet yemiş bir suçlu gibi
bir ileri bir geri volta attı. Yorulunca dönüp kadının önünde durdu. Kadın artık
karnını doyurmuş, yere uzanıp gözlerini
kapatmış, gülümseyerek müzik dinlemeye devam ediyordu. Asker postallarından birinin bağcığına doladığı kırmızı
püskül, ayağıyla ritim tutarken adamın
volta atarken ki hâli gibi ileri geri sallanıyordu. Ara ara gözlerini aralayıp
gökyüzüne bakıyor tekrar kapatıyordu.
Sonra bir anda yerden kalkıp daha hızlı
dans etmeye başladı. Herkes kıza bakıyor adam bakışlardan daha da rahatsız
oluyordu. Kulaklıklarını çıkarabilmek için kadına doğru bir hamle yaptı ama
o sırada geri adım atan kadın, adamın
tökezleyip dizlerinin üzerine düşmesine
neden oldu. Etraftan yardım eli uzatan
başka bir adama tutunup yerden kalktı.
Göz ucuyla bana baktı. Benden utanması için bir sebep yoktu ama koskoca pe-
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ronda yalnızca bana bakmıştı. Tanıdık geliyordum belki.

karımın üstünde ve ne yapacağımı bilemiyorum,” dedi.

“Çantanızın fermuarı açıldı beyefendi,” diye seslendim. Yardım eden adam fermuarı çekip adamın omzunu
sıvazladı. “Bir şey yok kardeşim, teşekkür ederim.”

Her nasıl olduysa bu soruyu bana yöneltti.
Gülümsedim. Gözü yırtmacımda olduğu için ben de baktığı yere baktım. Yırtmacımı daha yukarı sıyırıp bacak
bacak üstüne attım.

Kadın, şimdi daha uzağa gitmiş, güneşin yüzüne yansıdığı yerde kollarını iki yana açıp bir sağa bir sola sallanmaya başlamıştı. Üzerindeki damdan aşağıya sarkan
uzunca sayılabilecek bir ip, olduğum yerden bakınca sakınca başına değiyor gibiydi. Bir sarkaç görüntüsü oluşturdu gözümde. Bir sağa bir sola, bir öne bir arkaya.
Adam düşüşünden sonra kadını kendi hâline bıraktı. Ama gözleri hep üzerindeydi. İstasyonun kalabalığı
gittikçe artıyor, arttıkça kadının izleyicisi çoğalıyordu.
Kimisi “deli bu deli,” derken kimisi çıplak bacaklarına değmeye çalışıyordu. Herkes bir şey için uğraşıyor
ama o nasıl bir danssa kadın istemediği hiçbir şey veya
kimseye temas etmeden aradan sıyrılıyordu. Az sonra adamın yanına bir kadın ve adam yaklaştı ve adama bu
durum için ne yapabileceğini sordu.
“Karımı göndersem eşinin yanına bir faydam dokunur mu? Karısı omuzlarını dikleştirip,”
“Evet, benim bu konularda çok iyi olduğumu söylerler, gidip konuşabilirim,” dedi.
Adam ikisine boş gözlerle bakıp,
“O kimseyi dinlemez ki, eskiden böyle değildi, munis
bir kadındı, sonradan ne olduysa böyle oldu. Doktorlar
bile bir şey yapamadı. Sonunda ulu orta canı istediği her
yerde kalkıp oynamaya başladı. Gece yarısı uyanıyor,
takıyor kulaklıkları ne zaman canı isterse o zaman duruyor. Bu hastalığın adını koyamadılar.”
Kadın devreye girdi:
“Çok hasta olduğu belli, hiç ilaç falan bir şey vermedi mi doktor?”
“Ne verdiyse olmadı, hatta daha beter oldu.”
“Ah canım!” Dedi kadın.
Bu sırada kadının kocası, kadının bacaklarından gözlerini alamıyordu. Ara sıra iç çekip “tövbe bismillah,”
deyip, eliyle çenesini ovuşturuyor, karısına dönüp ters
ters bakıp duruyordu.
İnsanların kadını durdurabilmek için verdiği çaba
sürekli cevapsız kalıyor kadın sürekli dönüyor, dönüyordu. Bir ara kadının tişörtünün altında kalan kemer
britinde sallanan anahtarı gördüm. Üzeri renkli taşlarla
bezeli olan anahtar kadın dans ettikçe o da onunla dans
ediyordu. Arada elini ona götürüp, yoklayıp yerinde durup durmadığından emin oluyor sonra kollarını gökyüzüne kaldırıp bir çeşit hareketler yapıyordu ama bu
daha çok bilmediğimiz bir dile benziyordu. Trenin perona girmesine hâlâ vakit vardı.
“Keşke bu kadar erken getirmeseydim onu buraya,
dedi adam. Herkese rezil olduk. Baksanıza nasıl bakıyorlar. Bana acıyorlar, çok utanıyorum. Herkesin gözü
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“Bilmiyorum,” dedim. Siyah saten eteğim dikkatini
çekmiş olmalı diye düşündüm.
Başını çevirip karısına baktıktan sonra dönüp tekrar
bana baktı. Ama bu sefer biraz iğrenerek. O sırada diğer
adamın karısı gelip yanıma oturdu.
“Hanımefendi,” dedi. Dikkatlice gözlerinin içine baktım. Onu dinlediğimden emin olunca: “Adam zaten karısını zapt etmeye çalışıyor. Siz de yırtmacı daha yukarıya
çekip kadını daha da savunur hâle getirdiniz olayı.”
“Hangi olayı?”
“Hanımefendi, görmüyor musunuz olanları?”
“Hangi olanları?”
“Yahu kadın dans ediyor geldiğinden beri.”
“Bence kadın buraya gelirken de gelmezden önce de
hep dans ediyormuş.”
“Tuhaf değil mi yani?”
“Hangisi?”
“Dans etmesi?”
“Tuhaf olan dans etmesi mi, benim yırtmacım mı?”
Yanımdan kalkıp gitti. Trenin perona girmesine on
dakika kalmıştı. Adam kadını diğer karı kocaya emanet edip büfeye bir şeyler almaya gitmişti. Karşı yönden
gelip geçen trenlere dikkat ederek karşıya geçti. Biraz
oralarda oyalandı. Kadın kocası gidince karşıma yere
oturup bağdaş kurdu. Birbirimize gülümsedik. Tam o sırada tren perona girdi. En önce onunla ben bindik.
Bu ne biçim bir trendi böyle, her kompartıman ayrı
renk. Geniş pencereden içeriye dolan güneş birini ışık
odasına çevirirken bir diğeri loş oluyordu. Nasıl olduysa bu defa sadece bilet kesmişler nerede oturacağın, yatıp kalkacağın konusunda bir numaralama yapmamışlar
diye düşündüm. Canımın istediği bir kompartımana içeride ne olup olmadığına bakmadan girdim. Şansıma
güzel bir yer seçmişim. İçeriyi ışık dolduruyordu, mis gibi bir oda parfümü, yerde kırmızı bir hali duvarlarda da
eski filmlerin unutulmaz oyuncularının fotoğrafları vardı. Çantamı yatağın üzerine bıraktım. Adını bilmediğim
şortlu güzel kadın karşıdaki kompartımana girdi. Aynı ışık orada da vardı. Bir anda tren hareket etmeye başladı,
yavaş yavaş giderken kadının olduğu kompartımana bir
adam girdi ve kapı hızlıca kapanıp, kilitlendi. Başımı çevirip büfeye baktım. Adam hâlâ orada oyalanıyordu, bir
anda hızlanmaya başladık adam bizi görür görmez koşmaya başladı. Karşı yönden transit geçen tre…
Ah! Gitti adam, adam gitti!
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Yeşim Tap
Güneş bu sabah bulutların ardında yine rüzgarla saklambaç oynuyordu.
Rüzgâr bulutları birden savurunca güneş tüm ihtişamı
ile görünüverdi. Bu soğuk
ve kasvetli şehir de ışıklar üzerine yansır yansımaz sıcak
bir role büründü. Oysa başrol her zaman güneşe aitti, bunu kendisi de biliyordu.
Aydın her sabah kaldırımın güneş gören tarafından
yürürdü. Tophane’nin tepelerinden aşağıya doğru, kıvrıla kıvrıla, ara sokaklardan boğazı izleyerek işine giderdi. O sokaklardan geçip Haliç’e ulaşırken, aklından da
hep kendi çocukluğu geçerdi. Sokak her yerde aynı sokaktı. Onun sokaklarında bir şu avaz avaz şarkı söyleyen
martıların sesleri bir de boğazda sıra bekleyen gemilerin sesleri olmazdı. Çocukluğunun sokaklarında sadece
horoz sesi ve ezan sesi olurdu. Şimdilerde ezan sesleri
her sokaktan birbirine karışarak, hoparlörlerden bangır
bangır geliyordu. Artık ezan sesinin o mistik duygusu
bile yoktu.
İşgüzar martılar her sabah insanlara gün doğumunu
haber vermek için şehrin tepelerinde süzülerek çığlıklar atıyorlardı. Her doğum sancılı olurdu hani? Güneş
sessizce doğuyordu işte! Güneş de doğarken gürültülü
bir ses çıkarsaydı bu kadar bağırabilirler miydi martılar? Hem gerek de kalmazdı velveleci horozlara, çalar
saatlere...
Aydın’ın doğumu da sancılı olmuştu. Anasının sesi
tüm sokağı sarmıştı sabahın beşinde. Ebe hanım:
“Gözün aydın, gün aydın” deyince, babası oracıkta
koyuvermişti adını.
“Aydın olsun adı!”
Bu sabah da sandallar, balıkçılar, motorlar, kürekçiler anlaşmış gibi birer birer süslüyorlardı Haliç’in

gerdanını. Aydın, Haliç’in
kıyısına ulaştığında dalga
sesleri onu karşılar ve içini
bir sevinç kaplardı. Şantiye
alanına girince de kendini
türlü rollere, hayallere kaptırırdı. Elinde öğle yemeğini
taşıdığı naylon çantasını bir
asa gibi tutar; kral yolundan
yürüyormuş edasıyla tahtına doğru yaklaşır, halkını selamlayarak geçerdi. Her gün akşama kadar bekçilik yaptığı kulübesine ağır adımlarla yürürken gece nöbetçisi
arkadaşı da kulübeden hızla çıkardı. Çok nadir konuşurlardı. İçeri girince geceden beri kaynayan su ile kendisine bir kahve demledi. Artık sabahları aç karnına sigara
içmeyi bırakmıştı, günde kaç sigara içtiğini saymayı da.
Kahvesi demlenene kadar her zaman yaptığı gibi
volta atacaktı şantiye alanında. Ahşap iskelede topuklarını yere vura vura dalgalarla bir ritim tutturdu yine. Bu
sefer bir flamenko dansçısı oluvermişti içinden. Müziğin
ritmi hızlandıkça vücudunun her bir hücresi ona adeta
eşlik ediyordu. Alnından süzülen terler her dönüş hareketinde aheste aheste havada kayboluyordu. Seyirciler
de müzikle beraber tempo tutuyorlar ve finale doğru
hep birlikte tezahürat yapıyorlardı. İskelenin ucuna vardığında ise Galata Kulesi tüm ihtişamı ile hayranlıkla
onu izliyordu. Göz göze geliyorlar ve aynı anda birbirlerine göz kırparak selamlaşıyorlardı. Müziğin sonunda ise saygıyla reverans yapıyor ve sahne dünyasından
hızla çıkıyordu. Sonra her sabah yaptığı gibi Galata ile
dertleşmeye başlıyordu. Kim görecekti sanki bu saatte
bir kule ile sohbet ettiğini? Bugün pek anlatacak bir şey
yoktu ama bu aralar uğramıyordu Şengül’ü. Özlemişti
işte. Kuleye bakarken içi aydınlanıvermişti yine. İnsan
bazı mekanları gördüğünde ona doğru çekilir, içini bir
huzur kaplar, bir yol açılır ya gönlünden ona doğru!
Galata’yı ilk gördüğünde de öyle hissetmişti, Şengül’ü
ilk gördüğünde de. Bugün gibi aklındaydı. Yeniden aydınlanmıştı, yeniden doğmuştu hem de sessizce, tam da
kırkında...
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“Bir cigara ver de içelim!” diye seslendi arkasından
o güzel ses.
“Nerelerdeydin?” diyebildi Aydın, cılız bir sesle, duyulmadı bile.
Cebinden ağır ağır çıkardı sigara paketini. İçinden
bir sigara çekti. Şengül dayanamayıp hızla aldı elinden ve ağzına götürdü. Sigarayı yakması için dudaklarını Aydın’a uzattı, nefesinin tam da dibine. Ateşi uzatıp
Şengül’ün sigarasını yakarken Aydın’ın da kalbinde kıvılcımlar çakıyordu. Aydın, söndüremeyeceği ateşi harlamak istemiyordu, böyle küçük kıvılcımlar yetiyordu
ona. Şengül ‘ün içinde ise yangınlar hiç sönmüyordu.
Nasıl olurdu bu aşk, sever miydi Aydın onu?
Gecelere kadar çalışıyordu Şengül, nam-ı diğer
Hasret. ‘’Mecburiyet işçisi’’ diyordu buna. Kendi seçmemişti ya bu hizmetçilik işini. Seçseydi kendi kuracağı yuvasına, kendi çocuklarına, kendi eşyalarına hizmet
etmeyi tercih etmez miydi? Aydın’a da anlatmıştı neden
buralara kaçıp geldiğini. Aydın ağzını açıp tek kelime
bile etmezdi bunun için. Ne şimdi ne de sonra! Aydın’ın
yanında birkaç dakika kalmak bile Şengül’ü hayata bağlıyordu. Her gece yalnızlığına dökülen gözyaşları, gündüz de akmasın diye hep gülerdi. Bunun için Şengül
koydu ya kendi adını. Gerçekten gülmeyi sevdiği için
mi yoksa acılarını çok iyi gizleyebildiği için mi buna sığınıyordu? Bunu kendisi de bilmiyordu. Ablaları, kuzenleri, yengeleri, ‘’Bu kadar çok gülmenin ardında hep bir
acı saklanırmış’’ derlerdi ama kendileri de o acılardan
geçtikleri halde ‘’Bu da geçer ‘’ deyip susmayı marifet
sayarlardı. İyi mi olmuştu şimdi? Geçmiş miydi acıları?
Sonunda Şengül’de acı çektiği evinden, yuvasından, köyünden kaçmış gelmişti buralara. Madem gülemeyecekti kalmasındı oralarda da! Hayattaki tek başarısı, içinde
sakladığı acılara rağmen, bu gülüşü, yüzünden hiç eksik etmemesi olmuştu. Onca kalabalıklar içerisinde kendisini öyle yalnız hissediyordu ki! Yalnızlığı da kendisi
seçmemişti. ‘’Mecburiyet yalnızlığı’’ diyordu buna da.
İnsan, derdini de sevincini de paylaşacağı, güveneceği
birini arıyordu hep yanında. Artık yalnızlığını paylaşacağı tek kişi Aydın olmuştu. İkisi de biliyordu ki birbirlerinin yanlarında kendi özlerini yaşayabiliyorlardı. Ayrı
kalınca da birbirlerini, özlerini çok özlüyorlardı.
Aydın aç karnına bir sigara da kendisi yaktı ve bu sefer yüksek sesle sordu.
“Nerelerdeydin? Özlettin kendini!”
Şengül konuyu değiştirmek istercesine cevap verdi.
“Yeni inşaat başlamışlar Şişhane yokuşuna. O binalar yakında senin Galata manzaranı da kapatır.” dedi.
Rüzgar birden soğuk esti ve Şengül eşarbını boynuna sıkıca doladı. Aydın:
“Bakma sen havaların böyle yaz gibi gittiğine, çarpar
bu Lodos havası. Kış bastırıverir de anlamazsın, sıkı giyin” dedi. Aydın uzaklara dalıp, sigarasından derin bir
nefes çekti, Şengül’ün dumanından da bir parça çalarak.
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Şengül’den gelen onca eski otel kokusunun, küflü ahşap
kokusunun, adi deterjan kokusunun içinden Şengül’ün
kokusunu içine çekebiliyordu. Bir kez bile teni tenine
değmemişti ama biliyordu onun öz kokusunu. Şengül’ün
yanında uyanmak, tenini hissetmek için neler vermezdi. Düşündü, Şengül’e baktı ve birden aydınlandı sanki!
Güneş, Şengül’ün yüzünü daha çok aydınlatıyordu
şimdi ya da Şengül güldüğü için, güneş daha çok aydınlanıyordu sanki. Aydın, Şengül’ün yüzüne bakarak kararlı bir ses tonuyla sordu:
“Madem şu Galata manzaramız yakında kapanacak,
benimle hep güneşli bir şehirde, yeni bir manzara izlemeye var mısın?”
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ece kalktı ve dolandığı kablolardan kurtuldu. Müzik dinlemek pahasına radyasyonu
bağrına basıyor ve kulaklığını takıp, müzik dinleyerek uyuyordu. Saati kontrol etti.
Henüz ikiydi. Uyanınca tekrar uyumasına imkân yoktu. Bacaklarını yataktan aşağıya doğru salladı ve dizlerini ovaladı. Bir sigara yaktı. Vuslatın bu kadar kısa
sürede gerçekleşmiş olmasına hayret ederek derin bir
nefes çekti. Uyanık kalmak demek daha fazla sigara
içmek demekti. Neyse ki elleri yerindeydi ve hâlâ suretini muhafaza ediyordu. Gregor Samsa kadar şanssız değildi. Birkaç yudum su içmek için mutfağa doğru
giderken serçe parmağını kapının kenarına vurdu ve
“Ananı…” diye ekledi. Bir yudum su uğruna parmağından olacak olması ihtimaline söve söve suyunu içti. Belki haftalardır uğramadığı salona gitti ve polar
battaniyesine bir aba gibi sarındı. Kendisini bir kebap
gibi düşlüyordu, hatta acılı bir kebap diye düşünerek
gülümsedi.
Mesai saatine kadar yapacak bir şeyler bulmalıydı.
Evin içinde aranırcasına dolaşmaya başladı. En hazin
anlardan birisiydi bu. Düşüneceği bir kadın, arayacağı bir arkadaş, hayranlık duyduğu bir dizi bile yoktu.
Çalışma odasına girdi. Okuduğu kitaplara baktı; sanki hiçbirisini okumamıştı. Birkaç tanesine dokundu.
Hangi kitabın neler anlattığını hiç hatırlamıyordu…

Kara kutuya baktı. Bunun hiç iyi bir fikir olmadığını
düşündü ve bir sigara daha yaktıktan sonra bakışları
yıllığına gitti. Eskimemiş kendisine bakmak için onu
yerinden aldı ve salona gitti. Omuzlarında bir ceket
gibi duran polar battaniyesi ile evin içerisinde hayalet gibi geziniyordu. Ondan korkacak kimse olmadığı
için rahattı. Sayfaları karıştırdı ama pencereden içeriye sızan sokak lambasının sarı ışığı yetersiz kalmıştı.
Kurulduğu koltuğun yanındaki abajuru yaktı. Anıları
artık sarı sayfalardan ibaretti. Sınıfın ilk sayfasından
itibaren, her birine neler yazmış olduğuna bakarak
geçti sayfaları. Onun sayfasını ve ona yazdıklarını okumadı. Kimilerini gördü tebessüm etti, kimilerine de
sinkaf etmekle yetindi. Kendi sayfasına gelince de satır satır okudu hakkında yazılanları. Neredeyse kimse kalmamıştı o sayfadan geriye. “Canım Arkadaşım,
Sevgili Dostum, Değerli Sırdaşım,” diye başlayan yalan satırları okudu. Sosyal medyanın varlığında bir
insan başka bir insanı arayıp sormuyorsa ikincil sebepler vardır. Sonra biraz daha düşündü. Tam da ne
güzel günlermiş falan diyecekti ki güzel olan her şeyin
aynı zamanda eski şeyler olduğu gerçeği aklına geldi.
An içerisinde güzel olan bir şeyin fakına varmayacak
oluşu kendisini güzelliklere karşı artık duyarsız hissettirdi. Yıllıktan sıkıldı, iki ay önce başladığı kitabını gördü. Ayraç bile toz tutmuştu. Kitabın kapağını
kaldırdı. Kaldığı sayfaya geldi. Okudu ama hiçbir şey
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hatırlamıyordu. En baştan başladı. Bu kitap tam ona
göreydi; içinde eksiklik ve yarım kalmışlık adına bir
sürü hezeyan vardı.

esnedi ve gerindi. Rauf kollarını açtı, köpek hiç yabancılık hissetmeden kucağına zıplayıverdi. Eve çıktılar.
Rauf ısındıkça köpeğin kokusunu duyar oldu.

Artık gün ağarsa da şu gündüzü yaşayıp bitirsem
diye içinden geçiriyordu ki ezan okundu. Ezanı okuyan her kimse o saatte nasıl bu denli canlı bir ses tonuyla okuyabiliyor diye düşündü. Başını pencereden
uzattı, kar tipiydi. Çöp konteynerinde bir köpek yatıyordu. Kendisine benzetti onu. Üşümemek için dünyaya sığınmış bir köpek gibiyim.

Banyonun yolunu tuttular. Köpek sıcak suya hiç itiraz etmedi. Köpürdükçe köpürdü, genleşti, keyiflendi.
Kurunması biraz zaman aldı. Banyodan çıktıklarında
köpek de Rauf gibi kokuyordu. Ev hâline alışık bir tavrı vardı. Belli ki defedilmişti. Sahibinin/sahibesinin emirlerini yerine getirmemiş olabilirdi. Rauf insanlara
olan öfkesini bir kenara bırakıp dolaptan bir şeyler çıkardı. Konserve kavurma ve biraz da su. Köpek, başını
öne eğip utangaç tavırlarla kocaman açtığı gözlerini
Rauf’a dikmiş, bir yandan da yemeğe doğru gidiyordu. Ağzı sulanmıştı. Salyası patilerine doğru savruluyordu.

Bir sigara daha yakıp tekrar çalışma odasına gitti.
Odada duran kara kutuyu aldı. Toz yumakları kutunun
üzerinden âdeta kanatlanıp üzerine uçuştu. Alelacele
açtı, torbasında muhafaza ettiği yastık kılıfını eline aldı ve kokusunu içine çekti. “Anne,” diyebildi. Koku
gün geçtikçe kayboluyordu, kendisinden sonra kokusunu da yitirmeyi göze alamayarak tekrar torbaya yerleştirdi ve ağlaya ağlaya odadan çıktı. Yatağına gidip
cenin vaziyeti aldı. Ağlamak hiç bu denli can yakıcı olmamıştı. Annesine her ihtiyaç duyuşunda o kokuya gider ve sonra da iflahı kesilene kadar ağlardı.
Yine öyle oldu. Tazeliğini hiç yitirmeyecek bir acıydı
bu. Annesiz kalmış erkek çocukları için dünya sadece
bir avuntu yeriydi. Eli kolu bağlıymışçasına kendisini sıkarak ağladı. Burnu tıkanmıştı. Ağlamanın verdiği ağırlıkla uyuyacak gibi oldu. Dünya nasıl da onu
kimseler içinde kimsesiz bırakmıştı. Bunu düşüne düşüne inliyor, bir yandan da uykuya teslim oluyordu
ki köpek geldi aklına. Burnunu çeke çeke evden çıktı.
Elinde sıkı sıkı tuttuğu ev anahtarı parmaklarına yapışacak gibiydi. Konteynere gitti. Köpeği sevdi, hareketsiz yatıyordu. Çöpün kokusu tıkalı burnuna kadar
gelmişti ama duymuyordu. Belli ki köpek de duyarsızlaşmıştı bu kokuya. Biraz sarstı, tepki vermesini bekledi. Tepkisizdi. Nefesini kontrol etti, karnını izledi ve
bir an için ölmüş olabileceğini düşünerek yeniden ağlamaya başladı. Ağlayınca sesini kontrol edemedi ve
konteyner içerisinde bir hareket hissetti. Köpek kafasını kaldırmış, uykusunu bölen densize bakıyordu.
“Ölmemişsin!” dedi sevinçle ve burnunu koluna sildi.
Gülüyordu köpeğe bakarak. Tipi ve rüzgârın taşıdığı soğuk onu öyle kuşatmıştı ki uyuştuğu için soğuğa karşı duyarsızlaşmıştı. “Ölmemişsin, seni yukarıdan
gördüm. Gelmez misin?” dedi. Köpek gözlerinin içine bakıyor ve yorgunluğunun anlaşılmasını bekliyordu. Dili dönse sanki “Sizin konuşarak anlaşamadığınız
evrende ben neler çektim!” diyecek gibi bakıyordu.
Bulgakov’u anlamasına çok az kaldığını düşünüyor,
bir yandan da köpekten cevap bekliyordu. Göz göze
iki âşık gibi bir süre bakıştılar. Köpek yine aldatılmak
ve yeniden defedilmek istemediğinden anlaşılmayı
beklercesine bakıyordu ama Rauf var gücüyle bir cevap bekliyordu. “Evim hemen şurada, gelirsen sana bir
ziyafet çekerim. Benim hiç böyle bakan dostum olmadı. Hadi gel!” dedi. Köpek üşenerek doğruldu ve dört
ayağının üzerine kalktı. Tipiden kıstığı gözlerle önünde duran maceraya bakıyordu. Ağzını kocaman açarak
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Köpek karnını doyurunca uyuma sinyalleri göndermeye başladı. Rauf hemen ona minderlerden bir yer
yaptı. Polar battaniyesini de minderlerin üzerine serdi. Bu yerin kendisine ait olduğunu anladı. Ani bir
tepkiyle karşılaşma çekincesine rağmen yavaş adımlarla yeni yatağına serildi. Başını patilerinin üzerine
koydu ve Rauf’a baktı. Rauf, köpeğin karşısında bağdaş kurdu ve dirseğini dizine dayayıp çenesini yumruğuna yasladı. Diğer eliyle de köpeği okşuyordu.
“Seninle devam edeceğiz. Bana eşlik eder misin?” dedi. Köpek nazlı nazlı süzdü gözlerini ve uzun bir kapatıp açma ile cevapladı bu soruyu. Rauf hâlâ köpeğin
başını okşuyordu. Öne doğru eğilip öptü. “Sana ‘Fâni’
diyelim. Ben senin de fâni olduğunu unutmamış olurum, kayıplara karşı tahammülüm kalmadı Fâni. Fakat
soranlara ‘Funny’ diyeceğiz, tamam mı? Bu da ilk sırrımız olmuş olur. Hoş geldin Fâni!” dedi. Köpeğin konuşulan her kelimeyi anladığından o kadar emindi ki.
Fâni uykulu gözlerle bu sırra ve başlangıca göz kırptı.
İçerideki odadan alarm sesi geldi. İşe gitmesi için kalkacağı saat gelmişti. Fâni uykuya dalmıştı bile.
Uyanmasın diye alelacele telefona koştu ve alarmı kapattı. Duşa girdi, çıkıp hızlıca hazırlandı. Duş onu da
ısıtmıştı. Tatlı bir uyku çökmüştü göz kapaklarının üzerine ama hemen evden çıkması lazımdı. Çıkmadan
önce salonda uyuyan yeni yol arkadaşına baktı.
Kendisinden daha huzurlu uyuyan bu sokak yorgunu
can ile candaş olmuştu. Gülümsedi ve salon kapısını
yavaşça çekti.
“Dünya Fâni…” dedi kendi duyacağı bir sesle ve
güldü. Aşağıya indi, arabasının camlarını temizlerken salon penceresine takıldı gözü. Fâni perdenin önünde, dili dışarıda, gülümser bir hâlde onu izliyordu.
Gülümsedi Rauf. Arabasını temizledi ve pencereye son
defa dönüp batığında Fâni’nin bir patisini cama yaslar
biçimde havada gördü. Rauf da ona el salladı.
Arabaya binince, radyoyu açıp söylenmeye devam
etti:
“Dünya Fâni…”
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Utanç
Yeşili
Yeşil
Onu ağzıma aldığım her an dudaklarım titreyerek
parçalanıyor. Evimin astar boyası dökülecek diye ödüm
patlıyor.
Yeşil
Kim dese seni, pataklamak geliyor içimden. İsmini
kimsenin ağzından duymayayım diye herkesin, konuşmayı bilen herkesin ağzına uygun bir bandana bağlamak istiyorum.
Yeşil
Düşüncesi bile midemi bulandırıyor. Maydanozun
sapında, lambanın ışığında, kalemin fosforunda ve hatta siyah beyaz görmeye alışkın olduğum kabusumda.
İnanmayacaksınız ama vallahi onu rüyamda gördüm.
Bir tel tokanın ucundan sarkıyordu. Hiç olmayacak bir
şey. Ama gördüm. İnanın bana.
Ah yeşil bak yaptın mı beğendiğini! Yalancı çıkarttın beni. Ama n’ olur sormayın bana bu yeşil fobisinin
sebebini.
….
Eskiden çok eskiden yaşamaya razı geldiğim müs22
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takil bir ev vardı. O zamanlarda içindeki koloniye ‘aile’ derdim. Sonra bir gece onun içinde bir şey gördüm.
Sokaklarında köpeklerin uluduğu bir geceydi. Annem
bahçedeydi, geceliğinin fermuarları sonuna dek açıktı.
Bronz sırtını ayın beyaz ışığı aydınlatıyordu. Öyle ki sırtı bir ayna gibiydi. Fermuarının bozulduğunu düşünerek
yardım için sokulacaktım. Fakat benden önce bir başkası
atıldı. Bu kişi aç bir kurt kadar cevvaldi. Elbiseyi parmak
uçlarıyla kibarca kapayacağına çekiştirerek daha da genişletti. Adam neredeyse etini dişleyecekti. Elbise annemin bedeninde paramparça oldu. Canı yanıyor yine de
sesini çıkarmıyordu. Onu kurtarmak için mutfaktan bir
meyve bıçağı aldım. Döndüğümde adam annemin etinin
tadına bakmaya başlamıştı. Planım şuydu herife arkadan yaklaşarak elimdekini sokacaktım. Ellerim titriyordu korkudan. Sonra bir an adamın yüzü bana döndü.
Karanlıkta parlayan beyaz köpek dişlerinden tanıdım
onu. Sonra şakaklarına düşmüş olan yorgun aktan ve
daha önce hiç bu şekle dönüşmemiş olan gözlerinden.
Bu annemin kocası. Benimse babamdı. Olduğum yerde
dondum. Bakışlarımsa tek bir yere saplanmış kalmıştı.
Annemin ayaklarının altındaki dört yapraklı goncaya.
Çok geçmeden çiçeğin bedeni de sarsıldı ve bir yaprağı
yere düşerek üçü kaldı. Şansına küssündü, yeşil goncanın dördü tek bedende yaşayamamıştı. Ama o tek yaprağından olacağına renginden olaydı daha iyiydi.
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ir insan diğeri ile karşılaştı.
Onu gördü ve kendine benzetti. Elleri, kolları, gözleriyle
aynı onun gibiydi. Bu karşılaşmayı
elbette romantik bir aşk hikayesine çevirebilirdik ancak defalarca izledik, dinledik. Bir insan diğerine baktı sonra o güne değin yaşadığı ve sahip olduğu şeyleri
geçirdi aklından. Şimdi bu benzer kişi onlara da sahip
olabilir miydi? Ya o üst üste dizdiği taşlar? Ne zordu
onları muntazam bir şekle sokmak. Ya o taşları devirirse bu yabancı? Hele bir de minik, kırmızı, tatlı meyvelerin yerini bulursa neler gelirdi başına? O halde sahip
olduklarını korumalıydı insan diğer benzerinden. İşte,
belki böyle başlamıştı birbirimizi sınırlandırmamız. Tek
olmaktan çıkınca bitmişti belki de özgürlüğümüz. Belki
de hiç böyle değildi. İlk görüşte aşktı. İnsan benzerine
tüm biriktirdiği taşları vermişti. Neye inanmak istersek
isteyelim. Bir gerçek var ki günümüz dünyası kocaman
bir nizamın içinde geçiyor.
Sınırlarımızı çizen “yasak” kelimesinin doğumuna
gidersek biraz uzaklara varmamız gerekir. Yasak kelimesinin kökeninin Moğolcadaki “yasag” olduğu düşünülmektedir. Meşhur hükümdar Cengiz Han, devletinin
nizamı için bir dizi yasa hazırlamıştı. Ne istiyordu Cengiz
Han? Mesela çalıntı bir atı olan kişi onu sahibine dokuz
at daha ekleyerek teslim etmeliydi. Eğer cezayı yerine
getirmezse çocukları alınırdı. Çocuğu yoksa da kendisi
kesilirdi. Akraba evliliği kesinlikle yasaktı. Gök gürültüsünde çamaşır yıkayan veya yıkanan öldürülürdü. Yalan
söylemenin de cezası ölümdü. Moğol yasaları özellikle

su ile ilgili konularda çok hassastı.
Suya işemek, elle taşıyıp israf etmek,
kirletmek kesinlikle yasaktı.
Tarih boyunca yasaklardan en çok çekenler kadınlar oldu. Antik Yunan’da başlayıp günümüze kadar
gelen olimpiyatlara o dönemde kadınların katılması yasaktı. Ara sıra katılabildikleri araba yarışlarını saymazsak vaziyet buydu.
Atinalı yönetici ve yasa koyucu olan Solon, hukuk ve
politika tarihi açısından büyük işler yapmış bir adamdı. Topluma getirdiği yeni düzen bir tarafa yasalarından
bazılarında ölülerin arkasından konuşulmasını, dirilerin
ise haklarında kötü konuşulmasını yasaklamıştı.
Antik Mısır’da kediler kutsal sayılırdı. Kedilerin
Mısır dışına çıkarılması yasaktı. Kedi öldürmenin cezası
insan öldürmekten daha sertti.
Antik Roma’nın şaşırtıcı ve renkli bir tarihi olduğu
kesindir. Ancak bazı yasaklar var ki direkt renkler üzerine çıkarılıyordu. Örneğin; Antik Roma’da fahişelerin saçlarını siyaha boyamaları yasaktı. Çünkü Roma’ya
getirilen köle kadınlar genellikle kuzey bölgelerden
toplanırdı. Bu kadınların saçları sarı veya kızıl olurdu.
Romalı soylu kadınlar ise kendilerini onlardan ayrı tutmak için saçlarını koyu siyaha boyardı. Fahişelere ise bu
rengi yasaklarlardı. Başka bir yasak da askerlerle ilgiliydi. Roma ordusundaki askerlere bot ve pantolon giymek
yasaktı. Çünkü bu kıyafetleri barbar kavimlerin askerleri kullanıyordu. Oysaki pantolon Türk süvariler için
23
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kolay ata binmeyi sağladığından sık sık kullanılıyordu.
Rus Çarlığı’nda ise düello çok popüler bir karşılaşmaydı. Hemen hemen tüm tartışmalar düelloya gidebilirdi. Kimler kimler bu düellolarda karşılaşmadı ki!? Rus
edebiyatının iki önemli ismi Turgenyev ve Tolstoy sıradan bir tartışmanın sonunda hararetlenip birbirlerini
düelloya çağırdılar. Karşılaşma oldu mu bilinmez fakat
iki yazar yıllarca küs kaldılar. Yine Rus edebiyatının ünlü isimlerinden Puşkin ise bir düello sonunda karnından
yaralanarak öldü. Bazı Rus çarları sorunu çözebilmek için düelloları zaman zaman yasakladılar. Fakat düello
furyası Rus Devrimine kadar devam etti.
Katolik kilisesinin merkezi Vatikan ise en güçlü silahı; bilgiyi yasaklamıştı. İndex Librorum Prohibitorum
Vatikan’ın meşhur yasaklılar listesiydi. Bu listede bugünün dünyasını şekillendiren birçok ünlü isim vardı. İlk
defa 1559’da yayınlanan liste 1966’ya kadar var olmaya devam etti. Galileo Gelilei, Kepler, Voltaire, David
Hume, Thomas Hobbes, Jean Paul Sartre bu listenin ünlü simalarıydı. Peki bu listede yer almak için ne demek
yasaktı? Örneğin; evrenin merkezinde güneş vardır demek size bu listede iyi bir sıra verebilirdi. 1966’da ise
Vatikan yasaklılar listesinden kurtuldu.
Osmanlı Devleti’ne geldiğimizde ise padişahların
emr ü fermanlarında buyurdukları yasakları görebiliriz.
Kadınlara gelen en enteresan yasaklardan biri II. Selim
döneminde görüldü: Kaymakçı dükkanlarına gitmek yasak! Şikayetlere göre kadınlar burada erkeklerle buluşup
gönül eğlendiriyordu.
Osmanlı ve yasak dendiğinde akıllara hemen IV.
Murat gelecektir. Yatsıyı geçiren biri ne yaparsa yapsın
ancak kesinlikle fenerini unutup da sokağa çıkmasındı.
Ola ki böyle bir hataya düştü, kılık değiştirmiş IV. Murat
ile karşılaşabilir ve sabaha varmadan da öbür aleme göç
edebilirdi. Günümüzde belki de tütün yasaklarına alıştık fakat kahvenin yasaklığını anlamakta güçlük çekebiliriz. Bu yasakların sebebini farklı açılardan bakarak
bulabilmek mümkündür. Dönemin güçlü dini kutuplarından olan kadızadeliler sultanı etki altına almışlardı.
Sert tutumlarıyla bilinen kadızadeliler tütün ve kahveyi
haram olarak nitelendiriyorlardı. Bir diğer sebep ise sık
sık çıkan ve çok can yakan yangınlardı. Dönemin iç içe
geçmiş ahşap evleri bir kıvılcımda kibrit gibi yanıp tutuşurdu. Tütün tüketimi ve kahvehaneler yangınların müsebbibi sayılıyordu. Başka bir neden ise kahvehanelerde
lafın lafı açmasıydı. Nitekim o dönem Osmanlı’nın ekonomik olarak sıkıntılarla boğuştuğu, isyanların sürekli
kapıya dayandığı bir dönemdi.
Sultan İbrahim’in ise arabalar son derece sinirini bozmaktaydı. Bir gün yolunun bir arabayla kesilmiş
olmasından dolayı çareyi tüm arabaları yasaklamakta
bulmuştu. Lale Devri’ne ve sarayın lüks düşkünlüğüne
darbe vuran Patrona Halil’den sonra hamam tellallığına Arnavutların alınması yasaklanmıştı. Sebebi basitti:
Patrona Halil Arnavut bir tellaldı.
Absürt yasaklar her zaman çağımızın çok da gerisin24
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de kalacak değildi. Yakın geçmişte, 1958’de bir rivayete
göre İstanbul sokaklarında hulahop çevirmek yasaklanmıştı. Sebebiyse bir genç kızın hulahop çevirirken
ölmesiydi. 1935 kışında ise yine İstanbul’da kar topu oynamak yasaklanmıştı. Çünkü insanlar bu oyunu o kadar
abartmıştı ki artık sakatlıklar yaşanıyor ve birçok kişi
durumu şikayet ediyordu.
Yasak belki de bir elma ile başlıyordu. Kimsenin dokunmaması gereken o elma belki de yasakların ilkiydi. Yine kovulmak da ilk cezaydı belki de. Biliyoruz ki
bir insan diğeri ile karşılaştığı andan itibaren sınırlar
ve kurallar koydu birbirine. Zamanın ruhu ise yasakları çeşitlendirdi. Gerekliliği ve mantıklılığı her dönem
sorgulandı. İnsan ancak daha iyisine sorgulayarak ulaşırdı. Fakat düzen ve adalet de olmazsa olmazıydı. Bu
nedenle yasakladılar gelip gitmeyi, girip çıkmayı, oturup kalkmayı; söylemeyi, yazmayı… bazen yasaklamada
sınırsızlardı. Bazen korudular güçsüzü aşırı güçlüden ve
haklıyı haksızdan. Zamanın ruhu değiştikçe insan değişecektir. İnsan değiştikçe de sınırlar... Yasak olamayacak
ise iki şey var: düşünmek ve sevmek… İnsan olmanın en
güzel tarafıdır sınırsızca düşünebilmek ve istediğin her
şeyi sevebilmek. Acısı ve tatlısı kalpte tercüme edilmek
üzere…

Uğur Buyuran

SANA YAKIN SAATLER
Bitiyor geçip giden öğlen zamanları,

Senden uzak ama en yakın saatlerim,
Boş bir vapurun hüzünlü seyri gibi
Öğrendim seni özlemeyi,

Sevmenin güne bakan zamanlarında
Yalnızlığımı söküp alışın gibi,

Ve başlıyor hayatın en güzel sahnesi,

Yazılmış bir masalın final cümlesindeyiz artık,
Yaz ateşi balayında gibi heyecanlı,

Yokluğun gibi yorucu ama içimi ısıtan,
Yanmaya meyilli begonviller gibiyim,
Sürüklenip gidiyorum ateşinde,

Tatminsiz bir sevdayla varıyorum ayak uçlarına,
Bitmeyecek günlerimiz olduğunu bilerek,
Sonbahar serili yatağımızda
Tüm bedenimiz,

Hep ilkbahar vakitlerinde soluklanırken,

Ellerim seni hatırlamak zorunda olmayacak artık,
Çıplak kolların,

ezberleyemediğim şarkılar gibi hayallerimde
kalmayacak ..
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DÜŞLERİME DÜŞTÜM DÜN GECE
Dün gece düşlediğim düşlerimi,

uyku tutmayan sol yanıma yükledim.

Vakitsizce sıkılan ruhuma oyalansın diye de, işler
yükledim.

Figen Çelik

Ne kadar beyaz çarşaf varsa, yıkadım pakladım.
Serdim düşlerimi yüreğimin en kıymetli köşesi,
balkonuma.

Gecenin ayazında sallana sallana kurusunlar diye.

Düşlediklerimi çizmekten.

Estikçe rüzgarlar, sallandıkça beyazlar içindeki

Daha da çizerdim de!

Mandallara astım birer birer düşlerimi.
çarşaflara,

düşlerimden resimler çizdim.

Bir köşesine çiçeklerimi renk renk,

bir köşesine yıldızlar, diğer bir köşesine gökkuşağı,

gürül gürül akan bir şelale, duvarları beyaza boyalı,
bacasında dumanı tüten bahçeli bir ev çizdim.
Bir ara, kahverengi boya aradım.
Sıra dağları çizmek için.

İki dağın arasından güneşi çıkardım.

Bahçesinde oynayan çocukları güldürsün, diye
iki göz ve de tebessümü eksik etmesin diye,
dudaklar çizdim güneşe.

Düşlerimin içine çocukluğumdan kalma,
düşlediğim ne varsa kattım karıştırdım.

Fırçada benim, özgürlükte benim dercesine.
Çocukluğuma indim psikolog aklımla.
İndikçe indim.

Dipsiz kuyulara tek başıma merdivensiz.
Boyadıkça boyadım.
Korkmadım.
Düşmekten.

Düşlemekten.
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Bir ara, durdu ellerim.

Erken uyandım düşlerimden.
Kar beyazı çarşaflarım,

Desenli, renkli, resimli çarşaflara dönüşüvermiş.
Kurumuş gecenin ayazında.

Serdim yatağıma sere serpe uzandım.

Çizdiğim desenli çarşafımı, sardım sarmaladım bedenime,

düştüm düşlerimin içine.
Düşerken korkmadım.

Uyku tutmayan sol yanımla, duvarları beyaza boyalı,
bahçeli bir eve girdim.

Düşlediğim düşlerimle uyumuş,

Olmalıyım ki, yüzümde tebessümle uyandım.
Düşümdeki evi düşündüm.
Oysaki ben böyle bir evde,
doğmuş, büyümüştüm.
Anladım ki!
Özlemişim.

Dorşin Yanardağ
İKİYÜZLÜ BIR ÇAĞIN YANLIŞLIKLARI
kaç zemheri ayazında üşüdü ellerim
kaç kere üşümüş yalnızlığım
dağılmış sensizliği topladı

dizelerim kursağıma dizildi

kayboldum gözlerinin belirsizliğinde
anlatmadım hiç kimseye hiç bir şey

kimliksiz çocukluğuma sarıldım durdum

kelimelerin gölgeleri

dağların yamacına düşüyor
geçmişten gelen derin yaralar
geleceği değiştirmeye yetmez
farkındalar

inanç gölgelerin toplamıdır

kendiliğinden düşen yapraklar gibi

gölgelerin ayak sesleri

bazen uzun bazen kısa

gölgeler oyunu herkes

düştüğüm yerde sustum

sesi sonuna kadar açılmış eski bir radyonun
gıcırtısıdır

kırık camda izlediğim yerküre
yerkürenin silueti

yol boyu uzayıp gidiyor
herkesi ölüme terk ettim
çok kez

herkes beni ölüme terk etti
bir kez

bir tayın çelimsizliği gibi

ikiyüzlü bir çağın yanlışlıkları

geçmişini çağıran bir kadının acılarını arıyor

boynumda asılı

hayatın orta yerinde

diş çıkaran bir bebeğin huzursuzluğu gibi

kelimeler kendini değil
yığınları ifade ediyor
kırık dökük
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BİR YÜZÜN BİR YÜZE OLAN KEHANETİ
BİR TAŞIN BİR TAŞA OLAN AZAMETİ

Beni buraya gagasıyla bir kuş getirmedi

İçim çöl ve her şey içimden taşıyor gibi.

Suç teşkil etmiyor kapitalist savaştan arta kalmış bir sancı
Ve vakit ılıman bir mevsimin son suları

Beni buraya akışa geçmiş bir su getirmedi
Genzimi kanatarak taşlar yuttum
Rabbi aradım insan yüzlerinde.

Son hecesinde dünyayı çözdüm
Bir ipe dizdim ince ve narin

Söz gelimi bazen çocuk oldum
Bazen toplumsal bir baba

Tırnakları kanamış modern devlet.

Beni buraya çoğul bir duygu getirmedi

Küçük hesaplı formüllerden türedim zamanın koynunda.
Beni buraya kendime karşı siper ettiğim
Çok köklü yüzler getirdi.

Herkesin bir telaşı vardı / saklanan

Herkesin yurt edindiği bir yara limanı.
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