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BurgazadaRaps
Neredey�m? Ne yapıyorum? Sırtımda b�r
kalen�n burçlarına tırmanırcasına
yabancı b�r ürperme yaratan bu es�nt�
de ne? Bu karşık� tepeler... Tepe m�?
Tepe ded�ğ�me bakmayın. Aklınızda
yemyeş�l ç�menler�yle, kır ç�çekler�yle,
gürgen ve kayın ağaçlarıyla bezel�;
z�rves�ne doğru tırmanırken
bacaklarınızın haf�fçe �syan edeceğ�
küçük b�r cennet köşes� canlanıyorsa
üzülmey�n, şanslısınız. Çünkü
İstanbullu değ�ls�n�z. B�l�nçaltı arada
sırada böyle ufak oyunlar oynayıver�r
�şte. Şu karşık� tepe, Maltepe derler
oraya, b�r zamanlar esk� B�t�nya’nın
uçsuz bucaksız uzanan ormanlık
sahalarıydı. Ha�nler ve foyası ortaya
çıkmış köstebekler B�zans �mparatorları
tarafından Prens Adalarına
sürüldüğünde gözler� b�r Marmara’da,
b�r bu tepel� ormanlarda g�d�p gel�rd�.
Sonra b�z geld�k. Orhan Gaz� bu
ormanlarda savaşıp Sur�ç�’ne doğru
yürümüştü. Ş�md� d�r�lse de buraların
hal�n� görse ya kalp kr�z� geç�r�r ya da
fıttırmıştır d�ye Erenköy’e kapatılır
maazallah. 

B�r zamanlar buralarda ceylanlar
c�lveleş�rm�ş. Ş�md�lerde betonarme
b�nalar arasında yürekler� taşlaşmış ve
doğadan soyutlaşmış on b�nlerce �nsan;
bu kargaşada, bu dev�nen keşmekeşl�k
�ç�nde yaşamaktan z�yade nefes alır,
günler�n� geç�r�r. Bazıları çoktan
ölmüştür, yetm�ş�nde de mahalle
mezarlığına gömülür. Ömrünü çalan bu
mahalle onu üç dört dak�kalık b�r
selayla uğurlar. Her gün bu rut�n devam

eder. Çoğu hayaller kurar, �şbu hayaller
kırılır. Önüne müteahh�tler�n b�na
d�kmed�ğ� ve manzarasını kapatmadığı
evler�n hane halkı şanslıdır. Sabahley�n
güneş�n Marmara üzer�nden yansıması
�le Burgaz, Kınalı ve Heybel� gözler�n� 

bayram ett�r�r. K�m� alışmıştır bu
b�naların arasında paraz�t g�b�
yaşamaya, şehr�n ona emekler�
karşılığında sunduğu az yahut çok
şeyden beslenerek. K�m�ne �se o üzüntü
b�rden gel�r, yağmurlu havalarda.
Aklında zamanı b�r vapur g�b� tasv�r
eder, h�ç durmayan b�r vapur g�b�. Evet, 
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Barış Çağlayan'23
od�s�

evet; b�r Ada vapuru olmalıdır bu.
Kadıköy’den b�r dem�r aldı mı
durdurab�lene aşk olsun! Zaman da b�r Ada
vapuru g�b� dem�r alıp durur.

Ha? Neredey�m? Evet doğru b�ld�n�z, bey�n
                              ormanlarının kuytu
                              köşeler�nde. Kınalıada’dan
                              dem�r alan vapur Burgazada
                              �skeles�ne doğru dümen�
                              sancağa kırmıştı. Her
                              İstanbullunun aş�na olduğu o
                              en kalınlarından re notasıyla
                              bütün Ada ahal�s�n�n
                              kulaklarını çınlatan vapur
                              düdüğü ben� hayaller�mden
                              uyandırdı. Gözler�m� karşı
                              kıyıya d�kt�m. Bu ned�r be
                              arkadaş? Fenerbahçe
                              Burnundan ta Samandıra’ya
                              tırnak ucu kadar yeş�l
                              göreb�lene aşk olsun. Eğer
                              İstanbullu değ�lsen�z ve Sa�t
                              Fa�k’�n öyküler�yle büyümüş
                              �sen�z bu yen� İstanbul  
                              s�luet�yle travma
                              yaratab�lecek b�r hayal
                              kırıklığı yaşayab�l�rs�n�z.
Hava, martılar, yosun kokusu... Eğer esen
soğuk rüzgar sırtınızda müth�ş b�r ürpert�
yaratınca, martıların çığlıkları kulaklarınızı
çınlatınca s�z de küçük dünyanızı bu şehr�n
umutsuz çehres�nde göz gezd�r�p kederlerle
yen�den kuruyorsanız yalnız değ�ls�n�z.
Burgazadalı yabancı �ht�yar da b�zden
b�r�d�r. 

Höh be! Bu gem� mazotu kadar kötü kokan b�r
şey bulamazsınız İstanbul'da. Vapur her
l�mana yanaştığında eğer �çer�den z�yade yan
güvertede oturmayı sevenlerdensen�z,
yavaştan �çer� kaçsanız �y� eders�n�z. Haf�f
ç�seleyen yağmur altında Burgazada �skeles�ne
ayak bastım. Sa�t Fa�k'�n Adalar'ı çok
sevmes�ne şaşmamalı. B�r kere b�le olsa gözüm
adadan ber� yana, karşı kıyıya bakadursun
                                      �ç�mden küfürler savururum.
                                             Bu b�nalar ned�r arkadaş?
                                                Dünyanın başka h�çb�r
                                                  yer�nde göremezs�n�z
                                                  böyle b�r vaz�yet-�
                                                 �şgal�. Ayrıca m�mar�
                                               estet�kten uzak,şek�ls�z,

                                         çalımsız, meşum b�nalardır
                                         bunlar. Bazı İstanbullular
bunlara nez�h der. Velhasıl İstanbul şartlarında
�y�n�n de kötüsüdür bu mahalle araları. B�r
zamanlar buralardan oluk oluk, b�n b�r çeş�t
balık çıkarken ş�md� koca dalyanlara lüfer b�le
tek tük vurur. Den�z de b�r farklı gözükür.
N�speten karadır suları buraların. Koca şehr�n
kanal�zasyonu akar buralara. Öyle b�r zamanlar
har�taya bakıp mav� sular �ç�nde koca şehr�n
karmaşasından oldukça uzak, o yed� küçük
noktayı görünce �nsanın �ç�n� açacak türden
değ�ld�r artık buralar. Ne olursa olsun, buralar
y�ne n�speten bozulmamıştır. Yağmurdan
sonra toprak kokar, tuz kokusu adamın genz�n�
yakar; çürümüş yosun kokusu k�m�n�n
m�des�n� bulandırır, k�m�n�n kafasını
güzelleşt�r�r. Burada öyle betonarme b�nalar,
güneş görmeyen apartmanlar, kuşatma
kuleler� g�b� d�k�len s�teler, her şeyden öte

Bu adamın surat�fades� tam da buydu �şte. B�rmav�, b�r özgürlük, b�raçıklık hasret�. 
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�nsanı mest eden mutlak sess�zl�ğ� bozan
arabaların gürültüler� yoktur.

B�r zamanların balıkçı kahveler�n�n yanından
Aya Yan�'n�n yokuşunu tırmanmaya
başladım. Tek tük yağmur taneler� alnıma
düştükçe adeta rahatlıyordum. D�k yokuşun
bacaklarımı yakan eğ�m�n� rüzgarla salınarak
düşen yaprakları �zleyerek unutuyordum.
Arnavut kaldırımlı yollardan; �k� katlı esk�
Rum evler�n�n arasından yarım saat kadar
tırmanıp sonunda Hr�sto Manastırı'na
vardım. B�r zamanlar daha yeş�ld� Burgazada.
Sonra yandı. İstanbullular ateş g�b�d�r,
düştüğü yer� yakar. Poyraz soğuk yağmur
damlalarını yüzüme yüzüme atarken b�r
banka oturdum. İstanbul ayaklarımın
altındaydı sank�. B�r kıyıdan bakıyormuş
g�b�yd�m dünyaya. Uçsuz bucaksız b�r şeh�r...

Ben�m vapur ger� dönüyordu. Önce yavaşça
Burgaz'a, sonra Kınalı'ya yanaşacaktı. Sonra
Moda'yı selamlayıp Kadıköy'e dem�r
atacaktı. Şu koca tepede yalnız ben vardım,
b�r de manastırın paslanmış dem�r kapıları
önünde esk� b�r ceket ve b�r kasketle
tabakasından tütün alıp saran b�r �ht�yar...
Ben� fark etm�ş olacak, kasket�n� kaldırıp
selam verd�. İnsanlarla konuşacak havamda
değ�ld�m ama fevr� davranmak uygun
kaçmazdı. Sağ el�m� kaldırıp selam ver�rken
usulca gülümsed�m. Pek uzak olmayan b�r
yerlerden �nek çanları duyuluyordu. İstanbul
g�b� b�r yerde ne m�nnet ama, ha? Alçalan s�s
ufku kapıyordu. Önümde b�r mav�, b�r
açıklık... Soğuk rüzgar yüzümü dondururken
der�n b�r nefes alıp havayı �ç�me çekt�m.
Düşünceler�m rüzgarla havaya uçup pus
arasında kayboluyor. S�s altında İstanbul...
Derken s�garasını b�t�ren �ht�yar ağır
hareketlerle yanıma yaklaştı ve tebessümle:

- "Merhaba del�kanlı. Müsaadenle?" 

Ağır b�r hareketle başımla onaylayıp kenara
kaydım. Esk�m�ş bastonunu bankın dem�r�ne
dayadı. Düğmeler�nden b�r�n� açıp el�n� uzattı. 

- "Ben Sa�t, Adalı Sa�t" ded�. El�n� sedef es�r
almıştı. Parmaklarının ucunda beyaz tuz
kalıntıları göze çarpıyordu. El�ne baktığımı
fark ed�nce gülerek:

- "Sedef ya. Buralarda pek yaygındır. Daha
doğrusu yaygın �d�. Gençl�ğ�mde �y� kürek
çekerd�m. Harb� Adalıydım yan�. O zamanlar
Burgaz daha nez�ht� tab��. Hep�m�z kederl�yd�k
ama olta başındayken öğlen güneş�nde dülger
balığının Rodos çakarı g�b� parlayan pulları
g�b�yd�k. Çoğu mezardadır. Ben kaldım ger�ye.
Sedef �y�d�r del�kanlı, den�z aramasını b�lene
en �y� merhemd�r."

- "Den�z m� kaldı amca? Dülger balığı ne ola?
B�r şu Adalar kaldı koca şeh�rde, ona da ne
kadar kalmak den�rse, şu manzaraya bak
adamın �ç�n� karartır. İstanbul koca b�r
gem�n�n �skelet� g�b� baştan kıça yayıldı g�tt�.
Ege'n�n kokusuyla şu k�rl� Marmara'nın
kokusu b�r m�d�r k�? Sen daha �y� anlarsın
amca, müdav�m�s�n buraların."

- "Doğru d�yorsun, ama b�r zamanlar öyleyd�
k� buralar... Semaverlerde sahlepler p�şer, ocak
lodosunda fazlaca kaynamış ıhlamur reng�n�
alırdı dalgalar. Ne balıkçılar görmüştür bu ada.
B�r dalsan yed� sek�z kulaç, yosunların üstü
m�s�nayla kaplanmıştır, bahse varım. Adalı
herkes �y� değ�ld� tab�. K�b�rl�s�, �çten
pazarlıklısı da çoktu adanın. Ama �nsanlar
huzurluydu. Ne s�nağr�tler, ne vatozlar
çek�lm�şt�r bu adada. Bura İstanbul'a
benzemez. Yan� en azından ş�md�k� İstanbul'a
benzemez. Bak hele, şu evlere bak. Kaçı den�z
görür bu evler�n, kaçının �ç�ndek�ler kürekler�n
palalarını düz tutmayı b�l�r? Kaçına ızbandut
ded�n m� küfür ed�lm�ş g�b� bakar? Kaçının 
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gözünde den�z ded�n m� m�s�na koptuğunda
h�ddetle kayığın altını üstüne get�ren
S�nağr�t Baba gel�r? Kaçının aklına Sa�t Fa�k
gel�r değ�l, kaçı Sa�t Fa�k'� tanır hatta. Sen
tanıyorsun herhalde onu?

- "Tab�� k�. Ne zaman şu b�naları görsem
aklıma Sa�t Fa�k gel�r. Şu tepede oturup
yüzlerce safya İstanbul'un katled�lmes�nden
dem vururdu herhal. Baktıkça kederlen�r,
belk� hasta düşerd�, b�lm�yorum."

- "Sa�t'� tanırdım. Küçük adada �k� Sa�t b�zd�k
zaten. Fazlaca benzerd�k de. Sonradan
gelm�şt� o buraya. Adapazarındandır o. A�les�
�y� tanınırmış oralarda. Sonradan geld�
adaya, ta harp zamanı."

- "Harp m�, hang� harp?" 

- "Hang� harp olacak? İst�klal Harb�!" 

- "Kaç yaşındasın sen amca?" 

- "Tamı tamına yüz on dört." 

- "Yok daha neler amca, olsa olsa seksen."

- “Hayal evlat hayal! Sen ders�n seksen�m,
ben der�m velev k� asırlık çınarım. Ta yıllar
önce, Sa�t �le balığa �lk ben çıktım. Kürekler�n
b�r�ne o, b�r�ne ben asıldım. Ben yazma �ş�n�
pek beceremezd�m ama Sa�t'ten daha �y�
düşünürdüm. Ben�m kafamda b�r ışık
yanıver�r, Sa�t o ışığı kel�meler�n aynasıya
kağıda yansıtırdı adeta. Pek çok h�kayey�
beraber yazdık. Bakır semaverde kaynayan
çay �k�m�z�n üstüne de döküldü. İk�m�z�n de
m�s�nası koptu. İk�m�z de güldük, �k�m�z de
ağladık. O g�del� on yıllar olur, ben kaldım.
K�mse benden �y� tanıyamaz onu evlat.
Ben�m b�r parçam Sa�t’�n z�hn�n�n köşeler�ne
hapsolmuştur. O yüzden her sabah buraya
çıkar, b�r avuç tütünü kağıda sarar
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tüttürürüm. Rüzgar onu Sa�t'e götütür. Den�ze
bakarım, o da ben�m gözler�mden görür."

Yaşlı Sa�t Amca'nın anıları arasında
kaybolurken kafamı yavaşça sağa döndürdüm.
Adamı h�ç detaylı süzmed�ğ�m� fark ett�m.
Yıllar boyu tuzlu sularla yıkanmış yanakları
kıvrım kıvrım olmuştu. Herhalde yıllarca kürek
çekmekten, kasları meşe dallarını
andırırcasına bel�rg�n ve üst üsteyd�. Ablak b�r
yüzdü bu. Elmacık kem�kler� �ç�ne çöküktü,
yanakları b�raz ş�ş�k. Boş �fadel� b�r surat
değ�ld� bu, görmüş geç�rm�şt� bu adam. Yüzü
b�r yerden tanıdık gel�yordu, ancak 



çıkaramadım. Aklımda b�r esk� s�yah beyaz
fotoğraf canlandı. B�r adam, b�z�m Burgazadalı
�ht�yarın tıpatıp aynısı... B�r teknede oturmuş,
arkada başka tekneler�n yelken d�rekler�,
eller�n� d�zler�nde k�l�tlem�ş. Arkasında b�r
s�yah köpek, herhalde dalgaların kayaları
döverken çıkardığı yankılara bakıyor. Bu
fotoğrafın sırrı dönüp duran dalgaların
der�nl�kler�nde, yosunların kıvrımlı
lab�rentler�nde saklıdır belk�. Uzak
zamanlardan b�r yankı, kumlar arasından
soğuk ve kesk�n b�r rüzgarla gel�r. Her şey
yeş�ld�r, her şey den�z�n altında saklıdır. 
K�mse karayı göstermez bu yeş�lde 
mahsur kalanlara. K�mse n�ç�n, 
nasıl, nerede b�lmez. Ama b�r 
şeyler kıpırdar, b�r şeyler 
çabalar ve ne pahasına olursa 
olsun der�n sulardan çıkıp 
ışığı yakalamak �ster. Bu 
adamın surat �fades� tam da 
böyle b�r şeyd� �şte. B�r mav�, 
b�r özgürlük, b�r açıklık hasret�... H�les�z
kucaklamak den�z�... 
B�rkaç yerde görmüştüm 
bu fotoğrafı, ünlü b�r� olsa 
gerek...

B�r anda Heybel�ada'dan gelen vapur gözüme
çarptı. Saate baktığımda fark ett�m k�; on beş
dak�kaya rıhtıma �nd�m �nd�m, �nemed�m
mahsur kalacaktım. Gözler�m� meşe
ağaçlarının sarmaladığı yokuş aşağı caddeye
çev�rd�m. İht�yar, gözler�m� adeta
okumuşçasına : 

- "Koş evlat koş. Vapur beklemez. Unutma,
hayaller�m�z�n İstanbul'u gerçeğ�nden çok
daha güzeld�r!

Sa�t �le balığa
�lk ben çıktım.

Kürekler�n
b�r�ne o, b�r�ne

ben asıldım.
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B�r ev

İç� yen�, dışı sağlam.

K�mse yaşamaz �ç�nde.

O kadar herkese yer vardır k� aslında

Onca boşlukta küçük b�r yer� kabullenemey�z ama.

En son kapısına değer eller�m�z

Çıkar g�der�z.

Yollar şeh�rlerden taşar, şeh�rlere kaçar.

Dünyanın her yer�nde tek k�ş�l�k odalar,

Çevreler�nde tanıdık yaşanmışlıklar b�ze a�t

olmayan...

Ve yen�k düşer ayaklarımız alışkanlıklara

Adımlarımız küçülür kapının ardında.

İçer�s� dardır, aydınlıktır fark etmez.

Görmeye pek vak�t olmaz etrafı

Duvarlarımız yanımızda hazır bekler.

Tam o sırada b�r h�s doğar �ç�m�zde,

Sonra b�z o h�ss�n �ç�nde kayboluruz.

Aşınmış sorular olur karşımızda:

Neredey�m ben, neres�ndey�m hayatın ?

Neredeyim
Gülse Duru Koçum'24

hayaller�m�z�n
İstanbul'u

gerçeğ�nden
çok daha
güzeld�r!

Yağmur Kaymakçı'23



Yarın başka yer� görecek eftelyanın dudağı
Sabah günaydın der demez tekerlek döner
Salı pazarının oraya kadar öper dudağı
Çarşısı sıklım sıklım tramvayları tıklım
Yollar yara g�b� kartalmış, �ğne g�b� sönmüş
Memleket�m�n yolu can pazarına kadar uzanır.

Şöylece ne olduğunu b�r anlayamadım g�tt�,
Oysa bunca severken ve
sevda sözler�n�n arasında
Yumulup kalmış �ken, yan�,
Başımın �ç� ufak t�trey�şlerle b�r ağustos geces�
Gamsız yıldızları ararken
Y�ne de n�kb�nl�ğ�m ama yüzüm gözüm 
kapalı,
El�m kolum bağlı çek�p g�d�şler�m,
Günaydın demelerden taşlı Moda 
yollarına kadar,
Çocuk sesler� duyulur, anlatsana bana
Çocuk sesler� nasıldı,
Günaydından Moda’ya oradan gecelere
ve gamsız yıldızlara,
Mav� havuzlar nasıldı oradan ked� suretler�
ve çekm�ş�m, yed� tepe,
Sıcak mı soğuk mu ve sank� h�ç özlemeden
ve konduramadan,
B�lemeden, bulamadan, koyamadan
şu şarkının adını.
Memleket�m�n yolu kavgalara karışır
Yolunda korku, b�n p�şman...

Ç�lek kokusu, dağlık,
Issız ve çabasız sevg�ler
H�çb�r yana yanaşmayan
ve k�msen�n yanında yaraşmayan,
Uçurumların gözü, tepeler�n canlısı;

İn�ndek� ayı, mav� havuzlar
şugün ve bugün:
Mav� duvarlar, deş�yorlar yürekler�n�,
Baltalar, kılıçlar ve flüt sesler�
Kartalmışlar, çökmüşler
ve buruşmuşlar,

Yanı bucakta, �ç�nde, kalb�nde,
kend�nde; sank� b�r suç �şlem�ş g�b�:
L�mon kokusu, ağaçlık, yazlık,
                       Sess�zl�k çöküyor, sess�zl�k
                              yanıyor,
                                 dem�rden sess�zl�k, kahve 
                                   bakırlardan,
                                   Su sak�n, su katışıksız,
                                 Yumuş yumuş ama metanetl�
                                 Dev�ngen oluver�nceyse
                              �çerden �çerden
                         Kışlıkça, yazlıkça ve baharca
Bah�sler sonsuz, palavralar tükenmez;
ben o �şlere g�rmem,
Otoyolda kuş ölüsü, ked� ölüsü,
dağlıkta gey�k ölüsü
Günaydından heyecana, günaydından
kabahate ve önümüzdek� yıllara
Memleket�m�n yolu bu dağdan başlar
mücerrete g�der.
Kalmaz h�çb�r şey bak� kalmaz ama
Her yan den�zken alab�ld�ğ�ne
onu görememek, koklayamamak;
kenar kuytusunda şarkılar söyleyememek,
ve yaşayamamak onu, b�rahanelerde sen�.
Gebert�yor adamı, b�r severs�n, b�r �ht�mal,
cereyan çarpmışa döners�n.

MemleketiminMemleketimin
Kalkedon Derg�
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Araz�, maraz� ve teraz�,
H�ç �çten gelmeyen
ve h�ç oluru olmayan, yan�, �şten b�le değ�l:
Günaydın yollarına, yollarına selam.
Günlere sebat; günler ölüyor
günlere yaşam.

Yer yürek, damarlarını yakıyor
Geç�n�yor b�r�ler�n�n sırtından,
Vesselâm d�yorum : esselâm,
Şa�rler, hek�mler ve f�lozoflar kuşatılmış
İnd�rm�şler hançerler�n� artlarından
Süpürülenler elbet b�r gün

çıkacak halıların altından,
Tüyüp kaçanlar, kaybolanlar
kuşatılmış;
Çıkarlar kapının arkasından
ve umut, b�r umut
Yok olanlar günyüzüne ağarır
yağmur sularıyla topraktan,
Ay sondördününde, yıldızlar
gamsız,
Ağaçlar sardı mı etrafını,
sardı mı önünü;
mahvolursun karanlığından.
Aman ha, gökmav�s�, gökkarası
sen�n �ç�n
�y’ bezenm�ş, öylece duruyor.
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an�den kalb�nde canlanan tuhaf b�r h�sle
ışığın geld�ğ� yere, çıkışına doğru sürünmeye
başladı.

D�zler�n�n üstüne oturup eğ�ld� ve başını
dışarı doğru uzattı, b�r uçurumun d�b�nde
g�b�yd�, aşağıda uçsuz bucaksız mav�
gökyüzü ve beyaz bulutlar... Karşıya
baktığında b�r bulutun üstüne oturup bacak
bacak üstüne atmış güneş� gördü. Güneş;
güzel, çocuksu, uzun k�rp�kl� gözler�n� ona
d�km�ş, �nce dudaklarıyla yanaklarına kadar
gülümsüyordu. Yanakları o kadar sıkışmıştı
k� �k� küçük kırmızı elma olmuştu. B�r
gövdes� yoktu, yüzünün etrafını kaplayan
güneş ışınlarının arasından �nce kolları ve
bacakları uzanmaktaydı.

Genç kız yukarıya baktığında tek b�r damlası
b�le aşağıya damlamayan kocaman b�r
okyanus gördü, genç kız gördükler�ne
�nanamıyordu, “Nasıl olur da bu devasa
okyanus aşağıya boşalmaz?” Güneş
kıkırdıyor ve yanaklarındak� elmalar
kızarıyordu, “Bu dünyada gökyüzü
yeryüzüdür, okyanus �se gökyüzü. Pek�
neden? Elbette gökyüzüne dokunab�lmek
�ç�n! Had� şu bulutun üzer�nde zıpla ve el�n�
uzat, ne ded�ğ�m� anlayacaksın.”

Genç kız yaşlı kütüğün üstünden pofuduk b�r
buluta atladı ve havalandı. Karşısında dağınık
saçlarının ve şaşkın yüzünün yansıması
vardı, “Çürümüş b�r kütükle nasıl böyle b�r

B�r �nsan eller�n� kalb�ne götürdüğünde, tam
göğsünün orta yer�nde h�ssett�ğ� o küçük,
beyaz ışıktım. Her b�r�n�n kalb�ne yerleşm�ş
den�ztaraklarının �ç�ndek� �nc�yd�m. İnsan,
b�rb�r�n� kavuşturduğu eller�n� yavaşça
açtığında onun yer�ne dünyaya bakab�l�rd�m.
Baktığı her yerde, herhang� b�r canlının, belk�
b�r serçen�n gözler�nde kend�m�, kend�s�n�
göreb�l�rd�m. İşte, bu ben�m h�kâyemd�.

B�r gün, b�r ormanda, açık mav� gökyüzüne
yükselen ağaçların arasında gez�nen genç
b�r kız, çalılar ve sarmaşıklarla tüm dünyadan
soyutlanmış b�r yer keşfetm�şt�. B�r çember�n
�ç�ndeyd�, yapraklar küre şekl�nde b�r kafes g�b�
etrafını sarmıştı, gökyüzü zar zor
görülmekteyd�. Bu g�zl� mekânın tam ortasında
yaşlı, kurumuş b�r ağaç kütüğü yatmaktaydı.
Genç kız bu uzun kütüğün �ç�nden öbür
tarafına bakarken
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tepetaklak oluyordu. Gözler�n� yavaşça
yumuyor ve uykuya dalıyordu, çember�n
yukarı yarısındaysa açık mav� gökyüzü ve
sarı güneş yeryüzüne gündüzü get�r�yordu.
O çocukça b�r dünyaya a�tt�, çemberden
bas�t b�r dünyada gece ve gündüz
yarısından b�r�yd� yalnızca. Y�ne de tek
aradığı güneş�yd�, d�ğer yarısıydı. Çocukça
b�r kalpte çember�n katlanmasını ve
güneş�yle buluşmayı �st�yordu. O b�r
hayald�, gecey� kaplayan b�r rüyaydı.
Güneşse uykudan uyanıp gözler�n�
aralayan, rüyalarını, hayaller�n� gerçek
dünyada arayan b�r bedend�. Çember
katlandığında o çocuk kalb�nde b�r
den�ztarağının �k� kabuğu olab�l�rlerd�.
İşte, bu ben�m h�kâyemd�. Belk� de bu
mektubumu okuyan, eller�n� kalb�ne
götürdüğünde, o düşled�ğ�m
den�ztarağının �ç�ndek� �nc� olab�l�r. Belk�
yaşlı b�r kütüğün ardında, gündüzle
gecen�n buluştuğu b�r yerde gözler�n�
açab�l�r ve etrafını, yaşamı kalb�yle
göreb�l�r. Yalnızca okyanusa
uzanarak b�le bütün düşünceler�n�n
ağırlığını parmak uçlarında taşıyab�l�r.

yere geleb�ld�m ben?” Güneş�n çocuk gözler�
aşağıya baktı ve uzun, kıvrık k�rp�kler�n�n
ardına saklandı, dudakları yavaşça düşerken �k�
küçük kırmızı elma da gökyüzünün
der�nl�kler�ne düştü. “Belk� de b�r muc�zed�r.
Sayamayacağım kadar çok yıldır buradayım,
yaşlandım ve bu beyaz tozlardan başka h�çb�r
şey�m yok. Sense b�r muc�zes�n. Ben�m �ç�n
el�n� yukarı uzat ve düşünceler�m�n, o devasa
okyanusun ağırlığını b�raz azalt, yapab�l�rs�n,
değ�l m�?”

Genç kız, el�n� okyanusa uzattığında parmak
uçları yansımasıyla buluştu, bütün okyanusun
ağırlığını parmak uçlarında taşıdı. Tüm
dalgalar, akıntılar ve düşünceler� haf�fled�
ve havalandı. Yukarı çıkan su den�ztarağının
kabuklarını yavaşça araladı ve �ç�ndek� �nc�
dışarı süzüldü. İnc�, uzun k�rp�kl� çocuk
gözler�n� araladı ve haf�fçe gülümsed�,
yanaklarındak� kırılgan �k� kar tanes� parıldadı.
Bu �nc�, koyu mav� sulara dolunay olmuştu,
yeryüzünde gördüğü her muc�zeye
gülümsey�ş�nde kar taneler� kırılıyor ve
ışıltıları saçılıp b�rer yıldız
oluyordu. Dünyası, okyanusu, b�r çember�n
yarısıydı; gündüz olduğunda yavaşça dönüyor,
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Hep mutlu mu görünmel�yd�m! Üstüne hava
da bugün çok sıcaktı. Ezg�: 

“Camı açab�l�r�z �stersen.”

“Sorun değ�l �y�y�m ben.” Ev�m�ze yakın b�r
mekana gelm�şt�k. Gerç� buraya �lk gel�ş�md�.
Esk� merd�venler, ağaçlar, sarmaşıklar…
Etraf sess�z ve sak�nd�. Merd�venler�n
sonunda ateş ölçerl� görevl�ler ateş�m�z�
ölçtüler. 

“Ben şurada bekler�m.” ded�m. 
“Olur, hem de manzarası güzel orasının.”
ded� Ezg�. 

Oturduktan sonra hızlıca maskem�
değ�şt�rd�m. Sıcaktan ıslanmıştı. Yakında
dedemler�n yanına g�tmesem belk� bu kadar
d�kkatl� olmazdım ama son amel�yatından
sonra onun yen� b�r hastalığı atlatab�lmes�
çok zordu. Bu yüzden üstüme düşen� yapma
gayret�ndeyd�m. Çantamdan kolonya ve
k�tabımı çıkarıp masayı güzelce s�ld�kten
sonra k�tabıma kaldığım yerden devam ett�m.
Sonrak� sayfaya geç�yordum k� b�rden b�r�
yanıma oturdu, annem...

“Kızım, Melek’�m sen� çok özled�m. Nasılsın?
Yalnız mısın burada?” 

“Yok, yalnız değ�l�m de sen neden
buradasın?” 

Babamla ev�n dem�r kapısından çıktık. Ben
arkadan gel�yordum. Keşke gelmek �ç�n ısrar
etmeseyd�m. Babam arabanın kapısını açtı,
yavaşça arka koltuğa oturdum. Sırt çantamı
ayaklarımın yanına aldım. Arabanın döşemes�
açık renkl�yd�. Yan koltukta b�r sürü ıvır zıvır,
evraklar ve çanta vardı. Haf�fçe ona baktım. 

- Merhaba Melek, ben Ezg�, tanıştığıma
memnun oldum.
“ Merhaba, ben de tanıştığıma memnun
oldum.” ded�m. 

İsm�m� b�l�yor olması gar�b�me g�tt�,
muhtemelen babam söylem�ş. Maskem�
çıkardım. Maskeyle konuşunca ne ded�ğ�m
anlaşılmıyordu. 

-Kahvaltı yaptın mı? 
-Hayır, sen randevum var dey�nce… 
- Keşke yapsaydın canım, 
�stersen hızlıca şuradan 
açma, börek b�r şeyler 
alalım. 

Kısık sesle 
konuşmalarına anlam 
veremem�şt�m. 
İlg�m� de çekm�yordu gerç�. 
Yoldak� d�ğer arabaları �zlemey� 
yeğled�m. Traf�k sıkışmamıştı bu sabah.
Babam: 

“B�r sorun mu var kızım? Yüzün asık.” 
“Yok, baba b�raz araba tuttu o kadar.” 

Kalkedon Derg�
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“Sev�nmed�n m� yoksa? Ben b�z�m �şten
arkadaşlarla kahvaltı yapmaya gelm�şt�m. Sen
k�m�nle geld�n?” 

“Babamla geld�m, gel�r b�razdan o da. ”
 
“Yanında bekleyey�m ben.” 

“Sen b�l�rs�n.” 

“Ne kadar büyümüşsün. Saçların çok güzel
olmuş.” 

“Çok oldu saçlarımı kest�rel�.” 

Annem maskes�zd�. Maskem�n tel�n�
sıkıştırdım. Ben� görünce, kolundak� ç�çek
desenl� mav� maskes�n� taktı. İk�m�z �ç�n de
konuşmak zordu, sess�z kalmak en �y�s�yd�.
Den�z� �zl�yorduk. Uzaktak� dalgaların ses�n�
�ç�m�zde h�ssed�yorduk belk� sadece ben
h�ssed�yordum. Anneme bakınca onun da
değ�şt�ğ�n� gördüm. Saçlarına beyazlar
düşmüş, yorulmuştu. Zayıflamıştı hatta b�raz
da solgundu. Dört yılda b�r yabancı g�b�
olmuştu annem. 

Değ�şmeyen şeyler de vardı, gözler� aynıydı.
Yeş�l… Ben� huzura boğan gözler�… Ç�çek
kokusu ve kısa kahvereng� saçlarını nasıl
unutab�l�rd�m k�. Sah�le g�tt�ğ�m�z günler� nasıl
unuturdum? Saçlarımı taraması, kek
yapmamızı ve beraber yaptığımız res�mler
unutulamazdı. Ama ş�md� ben unutmuştum,
annem yabancıydı bana. 

Babam kasa tarafından gel�yordu. Karşıdan
annem� tanıyamamıştı. Başını haf�fçe çev�r�p,
k�m bu yabancı der g�b� baktı Ezg�’ye. Ayağa
kalktım. 

“Sanırım g�d�yorsun.” ded� annem. 

Başımı salladım. Gözler�m dolmuştu,
konuşamıyordum. Boğazıma takılan
düğüm… Onunla böyle vedalaşmak…
Neden böyleyd�m ben? Hem annemd� 
hem de b�r yabancı. Söyleyeb�lseyd�m 
sen� çok sev�yorum d�ye, sen� çok 
özled�m d�ye, ağlasaydım göğsünde. 

Düşünceler�mden sonra k�tabımı 
çantama koydum, montumu aldım.
Annem:

 “Yakında sık sık görüşeceğ�z kızım, 
sen� çok sev�yorum.” ded� �nce b�r 
sesle.

“Görüşürüz anne.” ded�m. Sıkı sıkı 
sarıldı bana ve g�tt�. Sonrak�ne kadar 
son görüşmem�z böyleyd�. 
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Ruhunu b�le mağlup etm�ş 
Namağlup Şovalye 
Benl�ğ�n� d�ze get�rm�ş 
Namağlup Şovalye 

Gladyatör kuyusunun 
En d�b�nde b�r�
Tepeye tırmanmaktır amacı 
sank� şartlanmış g�b�. 

Çoğusu düşmüştür 
Anlatılır h�kayeler� 
Bazıları umudu keser 
Reddeder tırmanışı 

B�lmezler tepede ne var 
Gözler�n�n kat�l� 
B�r beyaz ışıktan başka 

H�kayeler uydururlar 
Her basamak bambaşka 
Her basamakta atışma 
Her basamaktan atılma ve 
Fon müz�ğ� olmuş b�r kavga

Zorlu b�r kavgadır 
Sey�rc�s�z b�r maç 
Sonu gelmez ezelden 
Hakem yok noktalayacak 

Bu tırmanışın yolcusudur. 
Bu basamakların ustasıdır. 
Bu h�kayeler�n konusudur ve 
Bu kavganın Namağlup’udur. 

NamağlupNamağlup
Korkutur herkes� 
Göğsünden fırlayan çel�kler�n 
�şlemel� s�vr� uçlarıyla 
Saklarken kabzaları sırtında 
B�r büyük kaftanla
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ŞovalyeŞovalye
Ulaşır son basamağa ve dokunur ışığa 
Dokunur ezd�ğ� bütün kayalardan 
Yaklaştığı bütün ateşlerden ve 
Yok ett�ğ� bütün rak�pler�nden 
Daha sert, daha sıcak 
ve daha güçlü varlığa.
Dokunur
ve aşağıya �t�l�r anında.

Taşla kaynaşmış b�r bedend�r 
Taşlaşmış b�r vücuttur 
V�truv�us'tur veya.
Yıldız g�b�, 
Süsler kuyunun zem�n�n� 
Bakışları saplanmış ışığa.

Mağlup oldu b�r kez 
ve sonsuza dek 
Gladyatör kuyusuna 
Namağlup Şovalye

Zırhı boyalı kırmızı 
D�z çöken rak�pler�n�n 
Şahdamar çığlığıyla 

Kulağı kapanmış k�br�nden
Merhamet �steyenler� 
Duymazdan gel�rken 

Kalın bacakları çatırdıyor 
Y�ne çatırdayan basamakları 
R�t�m tutarcasına çıktıkça

Herkes ve her şey bu kuyuda 
korkar şovalyeden 
Yurtsuz John, 
Bolu Bey� ve 
İspanya’nın yel değ�rmenler� de. 

Her rak�b� yener, her taşı ezer, 
Çıktıktan sonra b�r basamaktan. 
Kuruş kuruş harcamaya devam eder
Merhametten, şefkatten ve �nsanlıktan. 

Ulaşır k�msen�n ulaşamadığına 
Basılır basılmamış basamaklara 
Bağırışlar aşağıda kaybolurken 
Yaklaşır bakamadığı beyaz ışığa.
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Bulunduğu oda ve yattığı yatak; hafızasında
bundan önces� yoktu. B�r b�l�nmezl�ğ�n
�ç�nden alınıp başka b�r b�l�nmezl�ğ�n �ç�ne
konulmuştu. Rüyasız uykusundan uyanmıştı
ama ya önces�? Yoktu onun �ç�n. Hatırlamaya
çalışıyordu; b�l�nd�k b�r s�ma, yaşanılan b�r
anı, �ş�, a�les�… Çares�zl�k ruhunu daraltıyor,
�ç�n� kem�r�yordu. Hatırlayab�lmey� b�r amaç,
b�r hedef hal�ne get�rd�. İnsan k� yaşamı
geçm�ş�yle anlamlıydı. Kahramanımız bu
denl� büyük ölçüde b�r unutmanın �nsanda
oluşturacağı daralma ve tahr�battan en
yoğun b�ç�mde etk�len�yordu. Bu yüzdend�
çares�zl�ğ�. İç�nden çıkılamayan b�r sıkıntıydı
bu. Z�hn� ışığı yanmayan, kapısı kapalı,
penceres�z b�r oda kadar karanlıktı.

B�rkaç hafta geçt�. Artık yüzler� daha kolay
seçeb�l�yor, konuşulanları daha rahat
anlıyordu. Sıvıyla beslen�yordu. Dış dünyayla
herhang� b�r teması yoktu.

Önlüklü, uzun boylu b�r adam el�nde b�r
dosyayla b�rl�kte ser� adımlarla onun yanına
geld�. İlk gün yanına gel�p kontroller� yapan
k�ş�yd�, yan� doktoruydu. Onunla konuştu.
Doktorun ded�ğ�ne göre uzun zamandır bu
yoğun bakım odasında, bu yataktaydı. Uzun
yıllar önce geç�rd�ğ� b�r traf�k kazası
net�ces�nde bu hastaneye get�r�lm�şt�. Çok
uzun zamandır bu hastanede olduğunu,

Yıllardır b�l�nçs�z b�r şek�lde hapsolduğu
karanlığın �ç�nden n�hayet çıkmıştı. Sağ
yanındak� gen�ş pencereden gelen ılık b�r
rüzgar ten�n� okşuyordu. İçer�de alışık
olmadığı, rahatsız ed�c� b�r koku h�ssett�. Uzun
süred�r bu odadak� d�ğer hastalar g�b�, bundan
sonra o da bu kokudan nas�b�n� alacaktı. Çünkü
uyanmıştı. O karanlık boşluktan, o büyük
karadel�kten kurtulmuştu. Güneş, serumlu
el�ne ve sağ bacağının b�r kısmına vuruyordu.
İlk önce etrafına bakındı, solunda uzunca ve
gen�şçe b�r perde, perden�n tam önünde �se b�r
mak�ne vardı. Güçlükle sol yanına çev�rd�ğ�
başını esk� konumuna get�rmeye çalışırken b�r
hemş�re fark ett� onu. B�r şeyler söyled� ya da
b�r�ne bağırdı, kahramanımız yalnız bu
kadarını anlayab�ld�. Başını haf�f ve temk�nl�
b�r b�ç�mde doğrultup önüne baktı. B�rkaç
yatağın yan yana sıralandığını, her yatağın
b�rb�r�yle aradak� perde �le b�rl�kte ayrıldığını
gördü. Perde yatakların arasında b�r sınırdı.
Yataklarda çeş�tl� �nsanların yattığını fark ett�,
ama yüzler�n� seçemed�. B�raz sonra kafasında
s�perl�k, ağzında maske olan b�r doktor ona
doğru yaklaştı. Gerekl� kontroller� yaptı.
Doktor, kahramanımızın en başta gördüğü
hemş�reye tal�matlar verd�. Ardından hemş�re
tarafından yatağı d�kleşt�r�ld�. Yatağı
d�kleşt�r�l�rken ayağını oynatmaya çabaladı,
ama başarısız oldu. H�çb�r şey h�ssetmed�. Sağ
ayağı yokmuş g�b�yd�. El�n� hareket ett�rmeye
çalıştı, y�ne başarısız oldu.
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z�hn�nde ve beden�nde oluşan çeş�tl�
sorunların normal olduğunu anlattı ona. B�r de
v�rüsten bahsett�. Tüm dünyada ve ülkede
etk�s�n� ş�ddetl� b�r b�ç�mde gösteren v�rüsten
dolayı çeş�tl� önlemler alındığını kısa ve bas�t
b�r şek�lde anlattı. Çünkü karşısındak� adam b�r
karmaşanın daha �ç�ne düşemezd�. Yeter�nce
der�ne �nm�ş, yeter�nce yukarı çıkmıştı.
Bundan sonra hayatına devam etmes� �ç�n
kısalık ve bas�tl�k çok öneml�yd�. B�r de umut...
İnsan, anında g�den, g�tt�ğ� g�b� gelen, geld�ğ�
g�b� tekrar g�den ve bunu sürekl� tekrarlayan
umuda ne kadar sarılırsa, ne kadar onun
kalması �ç�n çaba göster�rse o kadar sıkı
tutunurdu hayata. Bu yüzden bu kadar
öneml�yd� umut. 

B�rkaç hafta sonra z�hn�n�n �ç�ndek� yüzlerce
kapalı kapı yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. O
z�f�r� karanlık b�raz olsun aydınlanmıştı.
Yüzündek� donuk �fade varlığını sürdürüyordu.
Eller�nde ve ayaklarında �se b�r değ�ş�kl�k
yoktu. 

İnsan, anında g�den, g�tt�ğ�
g�b� gelen, geld�ğ� g�b�

tekrar g�den ve bunu sürekl�
tekrarlayan umuda ne kadar

sarılırsa, ne kadar onun
kalması �ç�n çaba göster�rse

o kadar sıkı tutunurdu
hayata.
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Aylar geçt�. Z�hn� daha da berraktı. Rüyasız
uykusundan yavaş yavaş ayılıyordu.
Sağındak� gen�ş pencereden gelen haf�f
rüzgarı daha �y� h�ssed�yordu artık. 

Uyandığından ber� onunla sıklıkla �lg�lenen
doktor, 
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kahramanımızla konuşmak �ç�n yanına tekrar
gelm�şt�. En son bahsett�ğ� v�rüs meseles�n�
hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Hatırladığını
söyled�. V�rüsün ülkedek� etk�s�n�n c�dd�
b�ç�mde azaldığını, hasta yakınlarının
hastanelere g�d�p yakınlarını z�yaret
etmes�ndek� kısıtlamanın kaldırıldığını ve
yakın zamanda a�les�nden b�r�n�n z�yaret�ne
geleceğ�n� söyled�. Afallamış b�r şek�lde
doktorun yüzüne baktı. Doktor yanından
ayrıldı. A�les�n� düşündü, hatırlamaya çalıştı.
A�len�n ne demek olduğunu b�l�yordu ama
tanıdık k�ş�ler, yüzler hatırlayamadı.

B�r hafta sonraydı. Uyandı ve sağ yanına vuran
güneşe kafasını çev�rerek bakmaya çalıştı.
Güçlükle de olsa başardı. Daha önce görmed�ğ�
�nsanlar sırayla g�r�yordu odaya. Her b�r� b�r
yatağın başına g�d�yor, yatan k�ş�yle uzun uzun
konuşuyordu. Perdeler kalkmıştı. B�r süre
sonra b�r kadın, kahramanımızın yattığı yatağa
doğru yöneld�. Yaşlı gözlerle ona baktı. B�rkaç
san�yel�k bakışmadan sonra kahramanımızın
kaşları an�den yukarı kalktı, gözbebekler�
büyüdü. B�r şeyler hatırlamış g�b�yd�. Kapalı
kapılar açılıyordu. Yüzünde b�r gülümseme
bel�rd�. Çok uzun yıllar sonra b�r gülümseme…
O an bağlı olduğu mak�nalardan b�r� ötmeye
başladı. Onunla �lg�lenen doktor ve hemş�reler
hemen yanına koştular, oradak� kadını
uzaklaştırdılar. Eş�yd� o kadın, o korkunç
kazadan önce sıkı sıkıya bağlı olduğu eş�. 

An� gelen bu atağı beklem�yorlardı. O kadar
sene uyuyup, o kadar ay uyanık kalıp b�r anda
yen�den uykuya  dalmak rastlanmamış b�r
şeyd�. Yarım saat sonra vefat haber� geld�.
Hayata gözler�n� yumduğunda b�le yüzünde
hala müth�ş, mutlulukla dolu b�r �fade vardı.
Belk� amacına ulaşmıştı, hatırlamıştı. Belk�
sevg� ne olursa olsun süregelen b�r şeyd�.
Belk�ler çoğalab�l�rd� ama şuna h�ç şüphe yok
k� kahramanımız mutlu ölmüştü.



B�ç�ms�z sokaklarda b�çmeden yürüdük b�ç�lmeden 

İnsan �nsan hâlâ �nsana rağmen 

Duymaz uydurur, herkes b�raz sağırdır uydurur 

S�z de uydurmuştunuz herkes kadar 

Veyahut susmuştunuz duymayınca 

Aşktan süzülen ışıklar �ç�n geceler boyunca 

Kurdeşen döke döke tepeden tırnağa, 

Hab�re gayret� var ya şu az�z �nsanlığın, 

Hab�re ç�çek b�ter ya şu topraksız yüreğ�m�zde 

Han� açılmayan gözlerde sarkar el�m�z�n sayes� 

Soğuk soğuk yaklaşırız s�yah üst başımızla 

Res�mler�m�zde kahvereng�ler boğuk 

Her gün sev�şme vakt�, sev�lerde vak�t olmuyor. 

Leyla yürekl�m, tarumar oldum aşkında 

Yıldızların, yıldızların her gece parlıyor 

Aşkın ateşlerde paralıyor 

Dayanamam, dayanamam 

B�r kez âşık oldum b�r daha olamam 

Yaşayamam, yaşayamam 

Sevg�mde per�şan olmadan
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Vak�t

Yaşayamam,
yaşayamam 

Sevg�mde per�şan
olmadan.

Erol Uğur Güngör'21



hemen gelm�şt� otobüs. Hızlıca b�nd�k. Acaba
annem dayıma g�tmek �ç�n otobüse
b�nd�ğ�m�zde ya da babam halamı görmeye
Metrobüs'e b�nd�ğ�m�zde böyle m�
h�ssed�yor? Ablam, ab�m büyüdüler, ben
büyüdüm ve artık beraber b�r ev�
paylaşmıyoruz d�ye düşünüp tuhaf
h�ssed�yorlar mı? Camdan otobüsün
bekled�ğ� durağa bakınca nedense b�r anda
başka b�r şeh�r yer�ne İstanbul’u gördüm.
Ev�m�z�n hemen yukarısında kalan kültür
merkez�n�n arkasındak� durağı özell�kle.
Durağa doğru gelen yaklaşan ablamla
kend�m� gördüm sonrasında. Gözümü
kapatıp kend�m� duraktak� kend� yer�me
koymayı dened�m. 

"Çabuk olsana, geç kalacağız." ded� ablam.
Sank� oyalanan benm�ş�m g�b�.

"Sen makyajınla o kadar vak�t kaybetmesen
çıkıyorduk zaten önceden." ded�m ben de.
Dönüp “evde olsaydık görürdün sen”
bakışını attı bana.
 
"Akb�l�nde para var mı bar�? "

"Hay! Unuttum söylemey�, ben en son para
yüklemed�m."

"Afer�n akıllı," d�ye alaycı ses tonuyla
konuştu.
"Neyse, bende vardı, olmadı ben
halleder�m."

Gözümü açtığımda otobüsten �nmek 

Haf�f b�r m�de bulantısı ve gözüme g�ren güneş
�le uyandım. Annem mesaj atmış, b�razdan
�neceğ�z, uyan. Neredey�m, nereye �neceğ�m,
fark etmem zaman aldı b�raz ama sonra
hatırladım. İstanbul-Ankara tren�nde b�lmem
kaçıncı vagon, b�lmem kaçıncı koltukta
oturuyorum. H�çb�r zaman araba yolculuklarını
sevemem�şt�m, hep sallantılı gelm�ş ve m�dem�
bulandırmıştı. Ablam yanımdaysa ama genelde
ben� sak�nleşt�r�r ve cam kenarına
oturttururdu. Bu sefer de aynısı yapıp yanımda
olmasa da tren�n de sallantılı geçeceğ�n�
düşünüp cam kenarında koltuk almış.

İnmem gereken durak geld�ğ�nde annemle
beraber �nd�m. Beraber eşyalarımızı
koyduğumuz ortak bavulu da yanımıza alıp
otobüse doğru yürümeye başladık. Sess�z b�r�
olduğum söylenmez, hatta bazılarınca
gevezey�m ama bu sefer otobüs durağına doğru
g�derken annemle pek konuşmadım. Ablam
yanımda olsaydı ama mutlaka b�r konu açar,
gerek�rse mağaza v�tr�nler�nde gördükler�n�
göster�r, sess�zce yürümem�ze �z�n vermezd�.
Bu sefer de kend�s� konu olarak sess�zl�ğ�
bozdu:

"Ablanı özlem�şs�nd�r." ded� annem. Tab� k�
özlem�şt�m. Her zaman ablam gözüme büyük
gelm�şt� olduğundan ancak şuan ablamın
büyüdüğü gerçeğ� her zamank�nden daha farklı
gel�yor. 

"Çok özled�m." ded�m. 

Otobüs durağına geld�k sonrasında. Şansımıza
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ortaokul fotoğrafım, ab�m�n Rusya’dan
hatıra olarak get�rd�ğ� magnet yoktu. B�ze
en son kend� odasını gösterd�. Önden
annem g�rd�. Arkasından g�rd�ğ�mde
�çer�de ablamla kend�m� gördüm. El�m�zde
fırçalar b�rb�r�m�ze bağırıyorduk. Duvarda
gövdes� yen� b�tm�ş b�r ağaç vardı.

"Ya bence ç�çekler�n� pembe tonlarında
yapalım," ded�m.

"İy� de b�z pembeden kurtulmak �ç�n
dolabımızı beyaza boyamadık mı? N�ye
pembe yapıyoruz mor yapalım �şte." ded�
ablam. Arka planda 2000’ler�n pop
şarkıları çalıyordu. Tartışıyor g�b� dursak
da arada durup dans ed�yorduk.

"Pembe yapınca k�raz ağacı g�b� olacak
�şte," ded�m. 

"He, gelenler de hemen bakıp 'Aa k�raz
ağacı yapmışlar!' d�yecekler çünkü. Ben
mor yapacağım sonra ab�m� çağırır sorarız
hang�s� güzel d�ye," ded� ablam. 
                                
Kafamı sallayıp tekrar odaya baktığımda
ç�zd�ğ�m�z ağacı görmed�m. Yer�ne tek
k�ş�l�k b�r oda vardı. Çalışma masasında
ben�m k�taplarım yoktu. Ben�m yatağım
yoktu. Dolap yarım yamalak amatörce
                     tekrar boyanmış değ�ld�. Tanıdık
                           eşyalar vardı ama. Mesela
                               ablamın çalışma masasının
                                köşes�nde duran kaleml�ğ�
                                 aynı yer�ndeyd�. Yatağın
                                kenarındak� kom�d�n�n
                               üstünde ablamın saç fırçası
                           duruyordu. Ablamın kolyeler�
                       aynanın önünde aynı şek�lde
                d�z�lm�şt�. Yatağın kenarında yerde
ablamın terl�kler� duruyordu. Ablam
önüme d�k�lm�ş çok net b�r şek�lde
b�ld�ğ�m gülümsemes�yle bana bakıyordu.
Her zaman ablam gözümde büyüktü ama
h�çb�r zaman bu kadar büyük olmamıştı.

üzereyd�m. Yanımda bana s�n�rl� ablam
olmadığı �ç�n üzülsem m� sev�nsem m�
b�lemed�m. 

Ablamın yen� ev�ne doğru otobüs yaklaştı ve
�nd�k. Kapıya doğru annemle yürüyüp bavulu
sürüklerken yürüdüğümüz ağaçlı yol, o
kalabalık ve gürültülü caddeye dönüştü. B�rden
annemle aramdak� bavul değ�l ablam oldu.

"Canım çok tatlı çekt� anne ya," d�ye
sızlanışını duydum ablamın.

"Pastaneden pasta ya da başka b�r şey
alab�l�r�z." ded� annem. "Ama en son aldığımız
pastayı b�t�rmed�n�z küçük b�r şey alalım bar�."

"O zaman şu buton pastalardan mı alsak?"
d�ye sordum. Sorduğum anda kahkaha
atmaları b�r oldu. Ablam özell�kle �k� kat
gülüyordu. 

"Kızım buton ne �y� m�s�n? Beton pasta o,"
d�yerek gülmeye devam ett�. Bu sefer annem
daha çok gülmeye başladı. Ben de gülmeye
başladım ve eve g�rene kadar üçümüz beraber
gülmeye devam ett�k.

Daha sonrasında asansöre b�nd�k annemle
beraber. Ablam yanımızda değ�ld� ve katıla
katıla gülmüyorduk. Ablamın verd�ğ� adrese
göre 2. kat düğmes�ne bastık. Güzel b�r b�naya
benz�yordu. Asansörden �nd�k ve kapıya
vurduk. Ablamın ses�n� duydum ve kapıyı 
açtı. Çok mutlu görünüyordu. Annemle 
ayakkabılarımızı çıkarıp eve g�rd�k.
Maskeler�m�z� çıkarıp el�m�z� 
yıkadıktan sonra ablam b�ze ev�n� 
gezd�rd�. Rahatça yaşamasını sağlayacak 
her şey� vardı. Ev dışarıdan bakıldığında 
daha boş görünse de �ht�yacı olmayan b�r şey
yoktu. Ab�m�n odası yoktu mesela. Kor�dorda
büyük b�r komod�n ve üstünde babamın
anahtarları yoktu. Babamın telev�zyon �zled�ğ�
koltuğu yoktu. Buzdolabının üstünde ben�m 
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öğrend�ğ� bu sanatla ve sabırla yaratmıştı bu
yen� kuklayı. Parlayan pullarıyla zümrüt
yeş�l� b�r elb�sey� Agnetha’ya g�yd�rd�. O gece
tek gözünü dah� kırpmayıp Agnetha’yı
tamamladı. Özenle oyduğu tutacaklarına
kuklayı hareket ett�receğ� �pler� bağladı.
D�ğer uçlarını �se kuklanın üzer�ndek� ufak
kancalara düğümled�. Agnetha b�r şeyler
olduğunu h�ssed�yordu. Saatlerd�r yatıp
durduğu bu rahatsız masadan yavaşça
yüksel�yordu. Bacakları ve kolları
canlanıverm�şt�. Çenes� açılıp kapanıyordu.
Göz kapakları kıpırdıyor, saçları çatıdan
sızan haf�f rüzgarla güzelce sallanıyordu.
Rolf, kuklanın elb�ses�n�n düğmeler�n�
�l�kled�. Nasırlı eller�n� henüz zımparaladığı
tahtalara yerleşt�rd� ve sak�nce Agnetha’yı
kaldırdı. İğnes� b�raz yamulmuş
gramofonuna pek sevd�ğ� b�r plağı
yerleşt�rd�. B�r anda sank� Malmö’de bu
mütevazı kulübede değ�ld�, kozm�k b�r
seyahatle V�yana’da Kral�yet Orkestrasından
b�r opera d�nl�yordu. Agnetha kend�n� b�r
anda müz�ğ�n r�tm�yle dans ederken buldu.
Yılların deney�m�yle b�z�m �ht�yar
Agnetha’ya adeta rüzgarla usulca vals
yaptırıyordu. İdd�aya g�r�l�r k� b�z�m �ht�yarın
Agnetha’ya attırdığı taklaları V�yana’dak� en
yetenekl�, en zar�f baler�nler b�le atamazdı.
Usta oldukça mutlu görünüyordu. Ama güzel
Agnetha �ht�yara, taklalara, müz�ğe, camdan
�zled�ğ� karlı havaya ve den�ze b�r türlü
anlam verem�yordu. Bütün bunların anlamı 

                           An�den gözünü açtı. Ürkmüş b�r
                 bakışla gözünü lad�nlerden yapılmış
        bu esk� kulüben�n küflenm�ş tavanına d�kt�.
       Bütün bunlar neyd�? Kend�s� neyd�?
     Kafasını oynatamıyor, kollarını
kıpırdatamıyordu. Düşünem�yordu b�le. Sah�
düşünmey� dah� b�lm�yordu. İpekten
dudaklarını kıpırdatamıyordu. Kuzey İsveç’�n
en gürbüz atlarının ense yeleler�nden küçük
örgüler �le özenle d�k�lm�ş sarı saçları ve ona
farklı b�r hava katan kakülü ona h�çb�r anlam
�fade etm�yordu. Kollarına tuhaf b�r serzen�şle
bakıyordu. Neredeyd�? B�r anda karşısında
yaşlı b�r babalık bel�rm�şt�. Saçları yer yer
dökülmüştü ve Vänern Gölü’nün �lk karla
büründüğü reng� andırırcasına gr�yd�.
Yanakları yaban� kızılcıkların meyveler� g�b�
kıpkırmızıydı. Beyaz k�rl� sakalları ve kırışık
alnıyla tıpkı o esk� İskand�nav halk
masallarındak� adamları ve karlar altındak�
sırlarıyla artık k�mseler�n tapınmadığı tanrıları
andırıyordu. 

-“Agnetha!” ded� �ht�yar, ses� kapının altından
g�ren soğukla t�trerken. Kömürlükten �k� büyük
odun tomarı alıp şöm�nen�n hemen yanındak�
tuğlaların d�b�ne fırlattı. Bu �ht�yarın adı
Rolf’tu. Malmö’de b�r kulübede tek başına
yaşıyordu. Savaş zamanı Norveç sınırındak�
uzun görev�nden sonra yerleşm�şt� buraya.
Yıllar onu ve bu kulübey� yıprattığı g�b� b�rkaç
yıldır ona yoldaşlık yapan köpeğ� Rutger’� de
yıpratmıştı. Tekrar masanın üstündek� kuklaya
baktı. Zamanında kukla ustası babasından 
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Agnetha’nın kafasında bu sözler dönüp
durdu. Şu Malmö neres�yd�? Bell� k� bu
mekandı. Şu orman, bu kulübe, şu yağan
kar, den�z. Gözünü açtığı yer, kar taneler�
g�b� üzer�nde süzüldüğü bu s�sl� şeh�r.
Kızılcık da neyd�? Herhalde yen�len b�r
şeyd�. Kuklanın yemeğe �ht�yacı yoktu
elbette ama bu güzel koku onu mest
ed�yordu. Şurada sırtını duvara yaslayıp
otursa, p�şen kızılcıkların güzel
kokularıyla kar altındak� şehr� ve
Dan�marka kıyılarından gelen gem�ler�
�zlese başka ne �steyeb�l�rd� k�? Sah�, acaba
nasıldı dışarıdak� şu beyaz örtü? Pek� nasıl
 kokuyordu dışarısı? 

                             O gece esk� günler�n
                                    hatıraları ve babası 
                                     gözler�n� kapayıncaya
                            

 kadar �ht�yarla 
beraber oldu. Köpeğ� Rutger �se
 şöm�neye yakın b�r yerdek� yatağına
çömelm�ş, uyuyordu. Agnetha �se tek
gözünü kırpmadan bütün gece boğazı
�zled�. İstese de kırpamazdı gerç�. Göz
kapakları oyulmuş tahtadan başka b�r şey
değ�ld�. Düşünceler�n görünmez ağırlığıyla
yükselen b�r ürpert� sank� sırtını
karıncalıyordu. Bu yabancı h�ss�n adını
koyamıyordu b�r türlü. Mutluluk değ�ld�
bu. İç�nde huzur vardı. Odun ateş�nde
p�şerken nef�s kokular yayan kızılcıklar
g�b�, rüzgarın havada süzerek toprağa
kavuşturduğu b�nlerce kar tanes� g�b�... 
 İşte bu huzurdu. Velhasıl şu çürümüş
kulübede oturup dışarıyı süzmek, daha
doğrusu süzeb�lmek bu kısacık hayatında
deney�mled�ğ� �lk ve en güzel şey değ�l
m�yd�? Ama bu ürpert� ney�n nes�yd�? Ağaç

neyd�? Neden buradaydı? Her şeyden öte,
neyd�? İht�yarın yaptığı g�b� gülem�yor,
konuşamıyor, yürüyem�yordu. Bu duyduğu
yabancı kel�meler�n anlamı neyd�? G�zeml� b�r
şek�lde duyduğu her kel�me sank� tozlu b�r
raftan �nd�r�l�p tem�zlenen b�r k�tap g�b� b�r
anda aklında canlanıver�yordu. O k�tabın
yıllardır orda olduğu gerçeğ� g�b�, o kel�mey�
uzun yıllardır b�l�yormuş g�b� h�ssed�yordu.
İht�yardan duyduğu her şarkı, her türkü sank�
uzun yıllardır aklının der�nl�kler�nde
keşfed�lmey� bekl�yormuş g�b� açığa çıkıyordu.
Duyguları keşfed�yordu. Seyre daldığı den�z,
kar �ç�ndek� lad�n ormanı; b�lmed�ğ�,
tanımlayamadığı gar�p b�r h�s 
yüzünden ona huzur ver�yordu. 

Burnuna lez�z kokular 
çalınıyordu. Nerden gel�yordu 
bu güzel koku? B�r anda nasıl 
alıverm�şt� bu kokuyu? Kend�s� 
b�raz kereste ve kumaştan �baret 
b�r kukla değ�l m�yd�? Kend�s� hareket
edemeyen, h�sler� olmayan, donuk, cansız b�r
tahta değ�l m�yd� sadece? B�raz güzel
gözüküyordu o kadar, yoksa şöm�nede yanan
şu odunlardan ne farkı vardı k�? Ama o
farklıydı. S�h�rl� b�r şek�lde o canlıydı. İht�yar
�pler�n� oynatmadan kılını kıpırdatamazdı
elbette. Bar�z k� kend�ne a�t b�r ses� de yoktu.
Ama aklına b�n b�r türlü düşünce sokan,
dışarıyı seyre dalmasına neden olan bu gar�p
h�s neyd�? Bu h�s yabancıydı onun doğasına. Ya
da o öyle zanned�yordu. Neyd� kar altında
uzanan lad�n ağaçlarından, dışlanmış yaban�
çalılardan farkı? Tahtadan burnuna çalınan bu
kokuyu tak�p ederek bakışlarını şöm�nen�n
yanındak� çömleğe çev�rd�. Küçük kuklasının
büyülü gözler�yle odun ateş�nde adeta dövülen
çömleğ� süzdüğünü gören �ht�yar gülerken
öksürerek:

-”Kızılcık reçel�. Ne güzel kokuyor d� m�
meymenets�z? Annem yapardı ben küçükken.
Öyle lezzetl�d�r k� parmaklarını yers�n!” 
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“Ben mar�onette! Aç gözünü �zle ben�m
taklalarını. İşte ben, kukla! Frej’�n ez�lm�ş
kulu, Rán’ın özbeöz kızı! Ben Agnetha, d�nle
ben�m türkümü!”

Agnetha’nın sırtına o dünkü ürperme tekrar
yükseld�. Dışlanmış g�b�yd� o. Şu dışarıda
sallanan ağaçlar b�le daha özgür
görünüyordu ondan. B�r yabancıydı o,
�nsanların dünyasının dışından, doğadan
dışlanmış, b�r kaçak. Ne güzel şarkı
söylüyordu. İnsanlar böyle söylüyordu ona.
Ama �nsanların beğend�ğ� güzel ses� b�le
kend� ses� değ�ld�. B�r kuklaydı o, sef�l b�r
kukla! İrades�z, �steks�z, önems�z b�r tahta
parçası. Ona nasıl konuşacağını,
yürüyeceğ�n�, düşeceğ�n� �ht�yar öğretm�şt�.
Yakınamazdı bu hal�nden. Sah�, kend�nden
başka suçlayab�leceğ� k�m� vardı k�? Suç var
olmasıydı belk� de. Tekrar ve tekrar bu sözler
kafasını tırmalıyordu. B�r kuklaydı o, �ht�yar
şarkı söylemeye devam ett�ğ� sürece herkes�n
sevd�ğ� b�r tahta... Ney�n bedel�yd� bu? Doğa,
          �pler�yle onu mu çağırıyordu? 

                Burnunu b�r şeyler ayarttı. Kaynayan
                    kızılcık kokusuydu bu. Pek� ya 
                     nereden gel�yordu ? Şüphes�z
                kapının ardından. Bu kokuyla beraber
               Rutger huzursuzca hareket etmeye
              başladı. B�r anda yer�nden çıkıp
         Agnetha’yı ısırdı. Agnetha ağzında,
kapının altındak� köpek kapısından b�r anda
ev� terk ett�. Karın üstünde adeta rüzgarla
yarışıyordu. Hızla ormanın der�nl�kler�ne
daldı. Rutger ney�n peş�ndeyd�?

Agnetha; kulübeden uzağa g�tt�ğ� ve
Rutger’�n ağzında kokuya yaklaştığı her an,
�ç�nde yabancı olmadığı b�r duygu
h�ssed�yordu . Rutger’�n gözü her şeye kör
g�b�yd�. Orman, sank� Farel� Köyün Kavalcısı

genler� ona oyun mu oynuyordu yoksa? Bu b�r
çeş�t �nt�kam mıydı? Ney�n �nt�kamı olacaktı
k�? Kapıda uğuldayan rüzgara kulak verd�.
Hayatta olduğunu h�ssed�yordu. Oysa yaşamak
den�r m�yd� onunk�ne? Umutların çığ tuttuğu
tahtadan b�r hayattı bu. Bu alışılmadık
duyguların etk�s� altında büyülü b�r şek�lde
uykuya dalıverd�. 

Karlar altındak� m�st�k uykusunu yakındak� b�r
k�l�seden gelen çan ses� böldü. İht�yar
ortalıklarda yoktu. Dünkü ağaçlar kara
gömülmüştü. Öğlen vakt� �ht�yar aceleyle ger�
geld�. Tek kel�me etmeden küçük b�r sandığın
�ç�ne Agnetha’yı yerleşt�rd�. Kolunun altına
sıkıştırdığı küçük sandıkla hemen evden
ayrıldı. Agnetha’nın ne olup b�tt�ğ� hakkında
en ufak b�r düşünces� yoktu. B�r süre sonra Rolf
durdu. Sandığın sürgüsünü açıp Agnetha’yı
çıkardı. Burası büyükçe b�r k�l�sen�n avlusuydu.
Geceley�n ş�ddetle yağan kar kes�lm�ş ve kış
güneş� boy göster�yordu. İht�yar, papazla
konuşmuştu ve Paskalya �ç�n b�r göster�
yapacaktı. İht�yar Rolf’un göster�s�n� 
duyan çocuklar heyecanlandı. 
Küçükçe b�r sahne hazırlandı. 
Akşama kadar avludak� bütün 
karlar kürenm�ş ve oturaklar 
d�z�lm�şt�. Agnetha oldukça 
heyecanlıydı. Gözbebekler�n� 
oynatamasa da bu heyecanı 
yüzünden okunuyor g�b�yd�. 
İht�yar �se soğukkanlıydı. Perdeler 
açıldığında Agnetha parlayan yeş�l elb�ses�yle
gözler� kamaştırdı. İht�yar ona havada zar�f
taklalar attırırken çocukların d�kkatle onu
�zleyen gözler� parlıyordu. Ne özgürdü (!)
kırlangıç g�b� süzülürken, �p� çekt� usta. O gece
y�ne �ht�yar yorgun b�r şek�lde der�n b�r uykuya
daldı. Rutger �se y�ne köşes�nde uyanıktı ve
homurdanıyordu. Agnetha y�ne uyanık b�r
şek�lde karı ve den�z� �zl�yordu. İnsanlar onu
çok sevm�şt�.
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g�b� büyülü kavalını üflüyordu. Çaldığı
esrareng�z notalar Rutger’�n aklını başından
alıyor ve köpek ayın altında dans ed�yordu.
Doğruca kızılcık kokusuna doğru �lerl�yordu.
Dolunay tepeye varıncaya kadar yol aldı ve
ormanın kalb�ne ulaştı. İşte orada, kocaman
çömlekler �ç�nde kızılcıklar p�ş�yordu. Etrafta
k�mse görünmüyordu. Ormanın ortasında k�m
bu kadar kızılcığı kaynatıyordu, bu ateş nerden
gel�yordu? Ormanın ona hoş geld�n armağanı
mıydı yoksa bu? Ateş� ormanın yaktığını
düşündü. Ateş onun �ç�n özgürlüğün, yan�
kızılcıkların ateş�yd�. Rutger, Muspelhe�m’ın
ateş� kadar sıcak kazanın �ç�ne daldı.
Agnetha’nın saçlarına ve yüzüne kızılcık
bulaşmıştı. Saçları kızılcık kırmızısı olmuştu.
B�r ayna yoktu kend�n� göreb�leceğ� ama
saçlarından gelen o güzel koku onu mutlu
ed�yordu. Rutger, sess�z kavalı d�nlemeye
devam ett�. B�r küçük tepen�n arkasındak�
donmuş gölün kıyısına çağrılıyordu. Göle kadar
sesler� tak�p ett�. Agnetha, donmuş gölün
üstünde kırılan kr�stal yakamozu �zlerken b�r
anda Rutger onu bırakıp kaygıyla tabanları
yağladı. Agnetha enses�nde b�r hırıltı h�ssett�.
B�r gr� kurttu bu! Ormanın kavalından
çıkartığını sandığı bu sess�z ezg�ler, onun boş
m�des�n�n acı uğultularıydı meğer. An�den
d�şler�n� boynunda h�ssett�. Zavallı Agnetha,
gözler� �stems�zce kapanırken �ht�yardan
hatırladığı esk� b�r Kuzey İsveç n�nn�s�n�
mırıldandı: 

“Gecen�n ormanında b�r kurt uluyor 
Uyumak �st�yor ama naf�le 
Açlık m�des�ne hükmed�yor 
Ve oyuğunda çok soğuk hava 
Kurt, sen� kurt; buraya gelme 
Çocuğumu almana �z�n vermeyeceğ�m”

Tahtadan gözler� kapandı. Son b�r kez, açlık
�ç�nde uluyan kurdun ses�n� duydu. Havada
kızılcık kokusu vardı.
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“Bırakalım çocuğu Nevzat” ded�. Nevzat: 

“ Ben bu mesleğe kaç yılımı verd�m haber�n
var mı? Bana �ş�m� m� öğreteceks�n Ahmet?”
d�ye yanıtladı. Tüm bu olanları gören Bakkal: 

“ Onun b�ze zararı yoktur. Her gün gel�r
b�z�m kağıtları toplar, g�der. Yet�md�r, yapma
etme. Annes� de hastaymış d�yorlar.
Aşağıdak� sokakta oturuyor. Dokunma
ekmekler�ne.” 

Uday konuşulanları anlamamış ve
korkmuştu. Gözyaşları yanaklarından s�c�m
s�c�m boşalıyordu. Nevzat çocuğun yüzüne
d�kkatle baktı. S�yah saçları, esmer ten�,
kahvereng� gözler�... Heps�n�n h�kayes� b�rd�.
K�m b�l�r neler görmüştü bu gözler, kaç
kardeş�nden, arkadaşından ayrılmıştı?
S�maları belleğ�n�n ger�ler�nde saklanmıştı.
Nevzat: 

“Bu sokakta b�r daha sen� görmeyey�m.”
dey�p genc�n kolunu bıraktı. Uday, bekç�ler�n
uzaklaşmasını beklemeden yen� kartonları
çuvalına koydu. Bakkal b�r el �şaret�yle onu
yanına çağırdı ve poşetled�ğ� üç ekmeğ� ona
uzattı. Gözyaşlarının kuruduğu yüzünde
gülücükler bel�rd�. Teşekkür ett� ve hızlı
adımlarla ev�n�n yolunu tuttu. Bakkal da
dükkanın kepenkler�n� kapattı. Ş�md� sokak
sarı cılız ışıkla yalnızdı.

Karanlığın çökmüş olduğu sokakta senelerd�r
yer�nden ayrılmayan bakkal dışında her yer
kapanmıştı. Arkasında sürükled�ğ� k�rl�
çuvalıyla sokağın başında bel�rd�. Soğuk
havanın parmaklarını dondurmasına aldırış
etmeyerek sess�zce çöp tenekeler�ne yöneld�.
İş�ne yarar kartonları ve plast�k çöpler�
ayırıyordu. Karşısındak� bakkalın yen� bıraktığı
boş kol�ler epey para ederd�. Dükkanını
kapatmaya hazırlanan Bakkal Ömer de son kez
bakkalın g�r�ş�n� tem�zl�yor, sebze ve meyve
kasalarını �çer� alıyordu.

Son zamanlarda hırsızlık vakaları artmıştı.
Mahalleye hırsızların dadandığı duymayan
kalmamıştı. Geçen hafta Terz� Sam�’n�n
dükkanında b�rtakım eşyalar çalınmış, bu hafta
Ç�çekç� Gülten Abla’nın on yıllık b�s�klet�
kaybolmuş ve para kasası boşaltılmıştı.
Mahallel�ler bu hırsızlıktan olaylarından
usanmış, b�rl�kte mahalle karakoluna ş�kayette
bulunmuşlardı. Başkom�ser Mehmet ş�kayetler
üzer�ne �k� bekç� görevlend�rm�şt�. 

Düdükler�n ses� yaklaşmıştı. İk� bekç� bakkalın
yanından geçerken soğuk b�r selam verd�ler.
Çöp tenekeler�n� karıştıran Uday’ı
gördükler�nde onu hemen yaka paça
kollarından tuttular. Ab�s�n� geçen haftadan
ber� hırsızlık şüphel�s� olarak arıyorlardı.
Ab�s�ne a�t olduğu �dd�a ed�len b�r şapka
soyulan kuyumcunun önünde bulunmuştu.
Uday d�l�n�n döndüğü kadarıyla kend�n�
anlatmaya çalıştı. “Ab� vallah� hırsız değ�l ben,
ben çalışmak, ben Uday.”
Bekç�lerden yaşlı olanı: 
“Sus, pol�se anlatırsın.”ded�. D�ğer�
düşüncel�yd� ve bu çocukla uğraşmak
�stem�yordu. 
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Oturuyordu. El�nde k�tabı... Önünden gel�p geçenler vardı. Çoğu ona h�ç d�kkat
etmeden geçt� g�tt�. Z�hn� doluydu ve o, �stese de �stemese de susmuyordu:
“Ağlıyorum ben. Ben m� ağlıyorum? Hayır tab�� k�! K�tabım ağlıyor. Gözler� yok k�
onun. Ben�m gözler�mden ağlıyor. Satırlarında ben g�zl�y�m onun. Han� şu
kel�meler�n arasındak� boşluklarda, b�rkaç sözcüğün arasında sıkışmış...
Oturduğum bank, bankın üstünde durduğu ç�menler, betonu del�p geçen
ç�çekler... Onlar da ben�m yanımdalar. Yok, olmuyor. Toparlayamıyorum
cümleler�m�. Tüm güzel sözler söylenm�ş romanda. Onları da el�mde tutuyorum.
Evet güzeller, hüzünler� güzel onların. Ben� anlatışları güzel. Ağlıyorum. Sözler�n
gözler� yok k�. Onların yer�ne de ağlıyorum. Gözyaşlarımı avucumda topluyorum.
Kel�meler ıslanıyor. Ama en çok k�tap ıslanıyor. Kend� gözyaşlarıymışlar g�b�
bağrına basıyor onları. Sayfaları çev�r�yorum. Zaman sayfaların arasına sıkışıyor.
Rüzgâr el�mden alıyor sayfaları, uçuşturuyor onları, daha da hızlı çevr�l�yorlar.
Zaman yet�şem�yor onlara. Avucuma düşüyor o da. B�r tek o ıslanmıyor.
Buharlaşıp gözyaşlarımı da kend�s�yle beraber rüzgâra karıştırıyor. Yoruldum.
Derd�m� unuttum. Y�ne de duramıyorum, ağlıyorum. K�tap �ç�n ağlıyorum. O
unutmamış acısını. Onun gözler� yok k� ağlasın. Ben�m gözler�m onun yaşlarını
akıtıyor.” Etrafında gel�p geçenler... Bankta oturup k�tap okuyan, z�hn� dolu b�r�...
Şaşırmıyorlar. Geç�p g�d�yorlar d�kkat etmeden. 

“Ne değ�şt� pek�?” d�ye sordu, gözler�nden sayılamayacak kadar çok duygu
okunurken. “Bunca zamandır sandım k� sen terk ett�n ben� g�derek. Anladım artık,
meğer olduğun yerde kalmak değ�lm�ş g�tmemek her zaman.

�m Terk Eder?K

eraber AğlamakB
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M�na Mend�ll�'22, Barış Çağlayan'23, Ek�n Can'23, Nazlı Sude Yusoğlu'23

HAMLET ÇEVİRİM SHAKESPEARE’E
TEŞEKKÜR
Yazmaya başladığınızdan ber� etk�lend�ğ�n�z ya
da usta saydığınız yazarlar k�mler? Kend�
eserler�n�z� nasıl değerlend�r�yorsunuz?
“M�rasçısıyım.” d�yeb�leceğ�n�z b�r �s�m var mı?
Shakespeare, Nazım H�kmet, Yunus Emre...
Ayrıca, gençl�k yıllarımda Yahya Kemal,
Orhan Vel�, Mel�h Cevdet Anday, Özdem�r
Asaf, Behçet Necat�g�l g�b� şa�rlerden
etk�lend�m, üslupları �le egzers�zler yaptım.
Hamlet çev�r�m �le Shakespeare’e teşekkür
borcumu ödem�ş sayılab�l�r�m.

UYGARLIK
S�zce İnsanlığın bu meden�yet düzey�ne
ulaşab�lmes�nde sanat ve edeb�yatın rolü ned�r?
“Uygarlık” desek? D�l�m�ze dönük b�r saldırısı
var ve Türkçe kazanımlarını korumak �y� olur.
Sanat lüks değ�l, varoluşumuzun öneml� b�r
boyutu. B�l�mde yanlış olur ama sanatta pek
olmaz, �y� �le daha �y� olab�l�r -kötü sıfatından
kaçınırım. Tüm sanat etk�nl�kler� övgüye
değer. Sanat r�skl� olab�l�yor. Mağara
res�mler�n� yapanlardan bazıları taşlanarak
öldürülmüş. 

MOZAİK DESTAN
"20 yaşımda oluşturduğum moza�k projemden söz etmek �ster�m. B�r gün Moda’da dolaşırken

aklıma b�r şey geld�: 'Edeb�yat tar�h�ndek� bütün şaheserler başarısızdır, çünkü amaç öyle büyüktür
k� ürün yeters�z kalır, ama şaheser olur. Acaba nasıl b�r proje seçey�m k� �mkânsız olsun, başarısız
olayım, ama ortaya şaheser çıksın. Bütün tar�h; ama yalnız geçm�ş değ�l, gelecek de. Olanlar değ�l,

olamayanlar ve olamayacaklar da. Çeş�tl� türlerde yazar, 8-10 yılda b�r seçk� yapıp düzenler�m,
ortaya moza�k destan çıkar buna."

 

Şa�r k�ml�ğ�n�z� dışarıda tutarsak s�z�n kend�n�z�
en �y� �fade ett�ğ�n�z alan hang�s�d�r?
Ş�md� şa�r k�ml�ğ�m� ben bırakayım da, o ben�
bırakmıyor. Fakat oyunculuk d�ye cevap
ver�r�m bu soruya, hatta kend�m� oyuncu-şa�r
olarak da n�telend�reb�l�r�m. Bunlar b�rb�r�n�
besleyen şeyler.

Bu salgın dönem�n�n edeb�yata yansımaları nasıl
s�zce?
Aynı gezegendey�z. Bu gerçek herkesçe
daha �y� anlaşılıyor. Umarım Dünyadaşların
etk�leş�m� daha ver�ml� olur, bundan böyle.
Ben�m �ç�n har�ka b�r dönem, daha rahat
yoğunlaşab�l�yorum. Shakespeare ş��rler�n�
salgın dönem�nde yazmış. Tek başına ver�ml�
olab�lenler �ç�n b�r yoğunlaşma fırsatı oluyor.

Kend�n� ‘Dünya Uygarlığı gönüllüsü’ sayan şa�r ve yazar Tarık Günersel aynı zamanda
‘katkıcı öğrenc�’ n�telemes�n� sev�yor. ’71 mezunumuz Günersel’�n ödüller� arasında

“Kr�stal Martı” da var. 
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"MEYVE SALATASI OLMAK
İSTİYORUM" DİYEN ELMALAR
Epey çok yer gezm�şs�n�z, bu yerler�n
yazarlığınıza nasıl katkısı oldu?
“Hak �ç�nd�r uğraşım, dünya yurttaşıyım,”
d�ye yazmıştım 1968 n�sanında, 15 yaşımda. O
zamandan ber� b�r dünya yurttaşı olarak
gel�şmeye çalışıyorum. 

2012’de Bosna-Hersek’te b�r yaratıcı yazarlık
sem�ner�ne davetl�yd�m. Karşıma farklı
gruplardan l�se öğrenc�ler�: Boşnaklar,
Sırplar, Hırvatlar. Ded�m k� : "Bazı elmalar
vardır, 'Kahrolsun öbür meyveler, dünyada
yalnız elmalar olsun!' der. Bunlar ırkçı
elmalardır. Bazı elmalar der k� : 'Ben elmayım
ama portakallar, muzlar da olsun.' Bunlar
demokrat elmalardır. Bazı elmalar da der k�:
'Elma olmayı ben seçmed�m, meyve salatası
olmak �st�yorum.' Dünyadak� bütün
kültürlere açığım, hatta çeş�tl� kültürlerden
kend�me adlar seçt�m; farklı açılardan
bakab�lme terb�yem� gel�şt�rmek �ç�n.
Kend�m� gezegen b�l�nc� temell� b�r Dünya
Uygarlığı gönüllüsü sayıyorum.

ULUSAL EDEBİYAT İLE DÜNYA
EDEBİYATI BİRBİRİNİN KARŞITI DEĞİL
Türk edeb�yatının geleceğ�n� nasıl görüyorsunuz?
Küreselleşmen�n genelde b�z gençler üzer�nde ve
edeb�yat özel�nde ne g�b� etk�ler� var ve olacak?
Bu küreselleşmede ulusal edeb�yatın yer� ne?
Öncel�kle tüm d�llerde gel�şen ortak b�r
dünya edeb�yatı var. Kazak�stan’da bu
konunun konuşulduğu b�r toplantıda
“küyerel / glocal” anlayışın önem�ne
değ�nd�m: Günümüzde yerel �le küresell�k
b�rb�r�n� dışlamak zorunda değ�l. Ters�ne,
hem yerel hem küresel yaklaşım gerekl�.
Yen� ter�m �le ‘küyerel.’ Aynı gezegendey�z.
Bu gerçek küresel yaklaşım gerekt�r�r. Öte
yandan, her b�r�m�z bu bütünün b�r
noktasındayız.  

L�brett�st olarak, Türk�ye’de ve dünyada opera
sanatının geleceğ�n� nasıl görüyorsunuz?
Opera �nsanlığın doruklarından b�r�. 
L�bretto �se özver� gerekt�ren alan, ne 
zaman şa�rl�ğ�n�z� kullanacaksınız, ne 
zaman manzume �le yet�nmek daha 
ver�ml� olur, bestec� �le b�rl�kte ayarlamak
gerek�yor. 



“DÜNYA ZİNDAN İDİ, ZİNDAN DÜNYA
OLDU.”
“Dünya z�ndan �d�, z�ndan dünya oldu,” cümles�
‘Zırhlı Kurt’ p�yes�n�z�n �lk sözü. İzdüşümler’de
‘Devr�k Pad�şah’ adıyla yer alıyor. Bu güçlü sözün
k�tap kapağında bulunması n�ç�n?
 “Avcı” lakabı �le anılan IV. Mehmed’�n traj�k
yaşamı �lg�nç. Babası ‘Del�’ İbrah�m’�n
babaannes� Kösem Sultan tarafından
öldürtüldüğünü ve bunun onayını da yed�
yaşındak� b�r çocuk pad�şah olarak
b�l�nçs�zce verd�ğ�n�n farkına varınca
sarsılıyor. Osmanlı'nın ger�lemes�n�n
başladığı dönemde uzun süre pad�şahlık
yapıyor; �hanetler, yen�lg�ler, �syanlar
görüyor. B�r yen�lg� sonrası ordu tarafından
tahttan el çekt�r�lerek Ed�rne Sarayı'na
kapatılıyor. Pad�şahken keder�nden ötürü
herhalde Dünya z�ndan g�b�yd�, artık z�ndan
dünyası olmuştu. 

HER ÜRÜNÜM TEK ESERİN
PARÇALARI
Oluşmak adlı k�tabınız İzdüşümler �le b�rçok
yönden benzerl�k taşıyor. Bu bakımdan
İzdüşümler’� , alt başlığı “kend�m �ç�n kılavuz”
olan Oluşmak’ın b�r devamı yahut kılavuzluktan
çıkmış b�r vers�yonu olarak göreb�l�r m�y�z?
Tamamlayıcısı sayab�l�r�z. Yazdığım hemen
her şey tek eser�n parçası. Örneğ�n
Oluşmak’a �k�nc� basımında b�r şeyler
ekleyeceğ�m.

Hammurab�’den başlayıp Anne Frank’le b�ten b�r
zaman yolculuğu d�yeb�leceğ�m�z bu eser�
(İzdüşümler) b�rçok farklı noktayı aynı kalemden
okuyab�leceğ�m�z b�r edeb� eser olarak mı yoksa
tar�hten ders çıkartmamız �ç�n gereken b�r eser
olarak mı okumalıyız?
Her �k�s� de. Homeros �le Herodot b�rl�kte
olmalı. Yapmaya çalıştığım şey bu.
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L�sey� Kadıköy Anadolu L�ses�’nde ve ABD’de
okumanın s�ze ne g�b� olumlu veya olumsuz
etk�ler� oldu?
Kadıköy Maar�f Kolej� o zaman da bugün
olduğu g�b� kal�tel� b�r eğ�t�m kurumuydu.
Çok �y� b�r öğretmen-arkadaş çevres�nde
yet�şt�m. ABD’dek� 1970-71 dönem�m
uluslararası deney�m kazandırdı. 2013’te
Sheboygan North School’da yaratıcı yazarlık
sem�ner� verd�m. 
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YAZ Kİ DAHA İYİ OKU
B�z gençlere öner�ler�z nelerd�r? Ş��r ya da yazı
yazma serüven�ne yen� başlayan arkadaşlarımıza
ne öğütlers�n�z?
Yazmak, yazdığında değ�ş�kl�kler yapmak,
emek sürec�nden zevk almak öneml�. Makul
gelen �k� yanlış öğüt var. B�r�nc�s�, “Önce çok
okuyun k� çok yazab�les�n�z” öğüdü.
Telev�zyonda ol�mp�yat yarışı �zlemekle �y�
yüzücü olunmaz. Önce yazmak gel�r, yazın k�
�y� okuyab�les�n�z. Sabah uyanınca hemen
kalkmayın, düşünün, b�r f�k�r ya da söz
gel�nce kalkıp yazın. Kötü yazmaktan
korkmayın, saçmalamaktan korkmayın. Her
�y� şey emekle gel�ş�r.

Aralık 2020

Teşekkür eder�z. Sevg�l� Okuldaşlar, Tarık
Günersel hakkında kapsamlı b�lg� �ç�n bkz:
www.tar�kgunersel.com �le V�k�ped�’ye
bakılab�l�r. YouTube’dak� kanalında Türkçe ve
İng�l�zce söyleş�ler� yer alıyor, abone
olab�l�rs�n�z.



herhang� b�r�nde beyefend�yle tanışma
uğursuzluğuna sah�p herkes b�l�rd� k� onunla
tartışmak yorucu, bunaltıcı ve anlamsızdı.
Bahçıvan daha bu şerefe er�şmem�şt�.

“Neden bahsett�ğ�n�z� b�lm�yorum.” ded�
beyefend� sahte b�r masumlukla.
Papatyaların kurtarılamaz hale geld�ğ�nden
em�n olmak �ç�n b�r baler�n g�b� topuklarını
b�rb�r�ne vurmayı �hmal etmeden havaya
sıçradığında bu masum numarası
anlamsızlaşmıştı. Bahçıvanın cevabını
duymayı beklemeden arkasını döndü ve attığı
her adımda b�rkaç zavallı ç�çeğ�n topuklarına
yapışmasına özen göstererek onu bu
bahçeden çıkartacak cev�z kapıya doğru
yavaşça yürümeye başladı. Eğer yarım saat
�çer�s�nde halasının ev�nde olması
gerekmeseyd� bahçıvanı s�n�rlend�rmeye
devam etmekten büyük b�r zevk alırdı.

“Buna p�şman olacaksın.” ded� bahçıvan.
Gözler�n� b�r an b�le karşısındak� adamdan
ayırmamıştı. Beyefend� �se böyle tehd�tlere
h�ç yabancı değ�ld�. “El�n�zden gelen�
ardınıza koymayın." ded� arkasına
dönmeden. 

“En kısa sürede yen�den görüşmek üzere
sevg�l� dostum. Eş�n�ze ve kızlarınıza
saygılarımı �let�n lütfen.” ded� beyefend�
yüzündek� gülümsemey� yer�nde tutmaya
çabalayarak. “Hayır, hayır gerçekten bana b�r
araba ayarlamanıza gerek yok. Evet, s�z de
sağlığınıza d�kkat ed�n.” Kapı arkasından
kapanır kapanmaz adamın yüzündek�
gülümseme s�l�nd�. Ağzında hoş olmayan b�r
tattan kurtulmak �sterces�ne taş yolun
kenarındak� gel�nc�klere doğru hışımla
tükürdü ve statüsünü korumak �ç�n katlanması
gereken bu formal�te k�barlıklara lanet ett�.

“Ne yaptığını sanıyorsun?” Beklenmed�k bu
çıkış beyefend�y� yer�nden sıçrattı. Kısık
gözler�yle bahçey� yavaşça süzdü ve sonunda
görkeml� güller�n önünde yere çökmüş
bahçıvanda durdu. “Papatyalarımın üzer�ne
basıyorsun.” Ses�n kaynağı �nce yün b�r yelek
ve yamalı b�r pantolonla d�k d�k beyefend�ye  
              bakıyordu. Geçm�ş kırk �k� yıldan 
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Ayakkabılarının
Götürdü 

Kend�m�z�n
farkında olmak ;

dünyadak�
kötülüğün, acılarınve felaketler�n defarkında olmak

demek.



bahçıvana döndü. Ayakkabıların ses�n�
bastırmak �ç�n kulaklarını kapama �steğ�ne
karşı çıkmaya çalışıyordu. “Har�ka. Çok
yaratıcı. Ne yetenekl�s�n�z. Belk� b�r meslek
değ�ş�kl�ğ� düşünmel�s�n�z. S�h�rbazlıkta
hayl� başarılı olab�leceğ�n�ze �nanıyorum.
Bahçıvanlığın aks�ne.” Bahçıvanın �çten
kahkahasını duymazdan gelerek devam
ett�. “Bakın benden ne �st�yorsunuz
b�lm�yorum ama bu saçmalığa en kısa
sürede son ver�n. Bu saçmalıklara ayıracak
h�ç vakt�m yok. Para mı, bağlantılar mı,
yen� kıyafetler m�? Ş�ddetle yen� b�r
pantolona �ht�yacınız olduğunu
göreb�l�yorum.” Bahçıvan hala gülüyordu
ama ayakkabılar susmuştu. Sonunda
kend�n� toparladı ve yüzüne kend�nden
em�n b�r gülümseme kondurdu. “B�r
�y�l�k.” “Efend�m, anlayamadım?” “İçten
gelen rastgele b�r �y�l�k, dünyayı daha �y�
b�r yer hal�ne get�rmek �ç�n yapacağın
herhang� b�r şey… B�r merhamet
göster�s�.” d�ye b�t�rd� bahçıvan.

“S�z ne ded�ğ�n�z�n farkında değ�ls�n�z.”
ded� beyefend� en sonunda. “Ben hep �y�l�k
yaparım. B�r ç�çeğ� ezd�ğ�m �ç�n neredeyse
ben� şeytan �lan edeceks�n�z.” Bahçıvan
onu d�nl�yor g�b� değ�ld�. “Terz�n�n

Buradan halasının ev�ne g�den yol en kötü
günde y�rm� beş dak�ka alırdı ve bugün güzel
b�r gündü. Güneş tepede parlıyor, sedefotları
rüzgarla b�rl�kte tembelce salınıyor ve
yakınlardan alçak, hızlı b�r mırıltı gel�yordu.
Beyefend� m�sk�nce gözler�n� kapattı ve b�r
sürel�ğ�ne güneş�n yüzünü ısıtmasına �z�n
verd�. Mırıltılar umduğu g�b� kısa sürede yok
olmayınca huzursuzca etrafına bakındı. Büyük
yolda, metrelerce ötede top oynayan b�rkaç
çocuktan başka k�mse yoktu.

“Sen k�ms�n? Hemen ortaya çık!” Mırıltıların
sah�b�n� tuzağa düşürmek �sterces�ne an�den
bağırdı. 

“Ben k�m�m?” ded� aşağılardan gelen b�r ses,
“Sen k�ms�n?” d�yen aşağılardan gelen başka
b�r sesle aynı anda. Beyefend� korkarak
bakışlarını aşağı �nd�rd�. Kahvereng� der�
ayakkabıları otuz �k�şer d�şle ağızlarından
tükürükler saçarak bağırıyordu. Bu, dünyanın
var olduğu dört buçuk m�lyar yılda k�msen�n
şah�t olmadığı b�r görüntüydü.

“Hey, tanışmışsınız bakıyorum.” Bahçıvan
cev�z kapıya yaslanmış, gülümseyerek
beyefend�y� �zl�yordu. “Sürpr�z�m� beğend�n
m�?” Beyefend� der�n b�r nefes alarak 
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da şeh�r kütüphanes�nde çocuklara k�tap
okumak �ç�n gönüllü olab�l�rs�n.” 

Yol boyunca ayakkabılar h�ç susmadı. B�raz
ağlaştılar ve b�raz gülüştüler ve b�raz
yalvarıp yakardılar. Sadece ne olacağını
merak ett�ğ�nden beyefend�n�n b�r çocuğa
ağaçtan b�r elma uzatmasına, genç b�r kızın
saçına �lt�fat etmes�ne ve yerde bulduğu
değerl� g�b� görünen b�r kolyey� ün�formalı
b�r pol�s memuruna tesl�m etmes�ne de sebep
oldular. H�çb�r şey olmadı. Beyefend�n�n her
geçen san�ye daha da s�n�rlenmes� dışında
h�çb�r şey.

Eve g�rd�ğ� an kapıyı arkasından çarptı ve b�r
koltuğa gömülerek ayağındak� ayakkabıları
çekmeye başladı. Pek başarılı olduğu
söylenemezd�. “Daha büyük b�r �y�l�k
gerek�yor olab�l�r,” ayakkabılardan b�r�n�n
başladığına d�ğer� devam ett�. “ya da görünür
ya da daha �çten. Gerçekten �y�l�k yapmayı
�stemel�s�n. Kalb�n mutlulukla dolmalı.
Dünyaya b�r fay...” Beyefend� anlaşılamaz b�r
şeyler tısladı. Aptal b�r bahçıvanın oyununu
oynamak zorunda kalmaktan nefret etse de
hayatının ger� kalanı boyunca aynı çorapları
g�ymek zorunda kalmaktan daha çok nefret
ederd�. “S�z� bu kadar �lg�lend�ren ne?” d�ye
sordu ayakkabıların serzen�şler�n� bölerek.
“Konuşursunuz ya da konuşmassınız, ne
önem� var k�?”

Ayakkabılardan b�r� alınmış g�b� b�r ses
çıkardı. “Ah, ne önem� m� var?
Umursamazlığının nasıl b�r lütuf olduğunun
farkında değ�ls�n. Nedens�z yere acı çeken
çocuklar, b�r kazananın olmayacağı savaşlar,
çares�z hastalıklar... Bunların heps� b�zler
g�b� zavallı der� parçaları �ç�n çok fazla. Çok
fazla. Çok fazla.” Beyefend� gözler�n� dev�rd�,
tam b�r şey söylemek �ç�n araya g�recekt� k�
ayakkabılar devam ett�ler. “Buna
dayanamayız. Dünya çok kötü b�r yer. Çok
kötü b�r yer. Ah, yapab�leceğ�m�z h�çb�r şey

karısının b�r cadı olduğu söylent�s�n� 
 çıkardığını b�l�yorum, komşunun kuşunu
zeh�rlemeye çalıştığını da…” Beyefend� s�n�rle
kafasını salladı. Utanıp utanmadığını anlamak
�mkansızdı. “Evet, ana f�kr� anladım sanırım.”
Bahçıvan b�r çocuk g�b� eller�n� çırptı. “Har�ka!
B�r an önce �şe koyul o zaman. İy� şanslar, buna
�ht�yacın olacak.” 

Beyefend� saat�n� kontrol ett�. Halasıyla
randevusuna beş dak�ka kalmıştı ve bugün
kötü b�r gündü. 

“Pekala,” ded� ayakkabılardan b�r�, “Ş�md� ne
yapıyoruz? Ş�md� ne yapıyoruz? Ş�md� ne
yapıyoruz?” Beyefend� kısık gözler�n�n
ardından ayakkabıları �zled�. Az önce
yaşadıkları son derece rahatsız ed�c� olsa da bu
bahar başına gelen en sıradışı şey sayılmazdı.
Geçen ay kızkardeş�nden doğum gününü
kutlayan b�r mektup almıştı mesela. Evet, bu
kes�nl�kle ayakkabılarının konuşmaya
başlamasından daha �lg�nçt�. 

“Belk� ev�n�n önündek� d�lenc�ye b�rkaç
bozukluk atarak başlayab�l�rs�n.”
Ayakkabılardan b�r� c�yakladı. “Ya da sokak
köpekler�ne artan tavuklardan vereb�l�rs�n ya
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ett�. En sonunda yeterl� cesaret� toplamış
olacak k� el�n� kaldırdı. “Şey dayıcığım,
annem�z b�ze sadece edeb�yat ve p�yano
ders� verd�, bu yüzden bu anlattıklarınız
b�ze olduça yabancı.” Odadak� hava b�r
anda soğudu. Adam gözler�n� yavaşça açtı
ve hızlı hızlı kırpmaya başladı. “Ne ne ne?“
Kızlardan b�r� d�ğer�n� dürtüp anneler�n�
çağırmasını söylemeseyd� uzun b�r süre
daha devam edeb�l�rd�. “Bana b�r dak�ka
müsaade ed�n lütfen.” Mutfaktan çıktığı an
ayakkabılarını yere vurdu. “Plan �ptal.
Buna katlanamam. Ne ded�kler�n�
duydunuz mu? Edeb�yat… edeb�yat ve
p�yano mu? Hem de ceb�r yer�ne. Bunlar
kayıp vaka. Kurtarılamaz. Kız kardeş�mle
�lg�l� yanlış b�r şeyler olduğunu çok
küçükken anlamıştım zaten.” K�msen�n
peş�nden gelmed�ğ�ne em�n olmak �ç�n
arkasını kontrol ett� ve koşar adım evden
çıktı.

“Buna böyle devam edemeyeceğ�n�n
farkındasın değ�l m�?” ded� soldak�
ayakkabı. “Ya asla esk� hal�m�ze
dönemezsek. Ya…” Eve varana kadar
ayakkabıların tüm konuşma çabalarını
susturdu. Sonunda ser�n mutfağında b�r
elma kem�r�rken ağzını açtı. “Daha �y� b�r
f�kr�m var.”

Ertes� gün kend�n� bahçıvanın karşısında
el�nde kumaş kaplı b�r kutuyla �şte bu
şek�lde buldu. “Doğruyu söylemem
gerek�rse sen� bu kadar çabuk göreceğ�m�
düşünmem�şt�m.” Bahçıvanın yüzünde
sıcak b�r gülümseme vardı. Beyefend�,
güneş�n altında kahvereng� 
saçlarının nasıl bu kadar 
parlak görüneb�ld�ğ�ne 
şaşırdı. “Sen� 
görmek 

yok. B�z�m g�b� �k� zavallı der� parçası ne
yapab�l�r k�?” “Tamam!” d�ye bağırdı
beyefend� sonunda. “Bu s�z� susturacaksa
tamam. Daha büyük b�r �y�l�k. Ne kadar zor
olab�l�r k�?” Gözler�, yıllardır görüşmed�ğ�
kızkardeş�nden gelen ve sehpanın üzer�nde
duran mektuba takıldı. Büyük �y�l�ğ�n�n ne
olacağına karar verm�şt�.

***

“Son kez söylüyorum, çocuklarının üzer�nde
b�r deney yapmayı planlamıyorum.” Beyefend�
kızkardeş�n�n omuzlarının düşüşünü �zled�.
Çabucak pes etmes� onu h�ç şaşırtmamıştı.
“Pekala,” ded� genç kadın yorgun b�r sesle.
“Bana �ht�yacınız olursa arka odada olacağım.”

Öğretmenl�ğ� bırakışından beş yıl sonra
yen�den dört çocuğa katlanmak yeter�nce
büyük b�r �y�l�k olmalıydı. Kend�n�, kızkardeş�
�ç�n burada olduğu konusunda �kna etmek �ç�n
b�rkaç dak�ka harcadı. Evet, zavallı kadın yalnız
başına dört çocuk yet�şt�rmeye çalışıyordu. Ne
kadar �y� b�r �ş çıkardığı bahçede yen� yıkanmış
elb�seler�ne aldırmadan koşuştuşturan
çocuklardan anlaşab�l�rd�. Beyefend� dehşet�n�
bell� etmemeye çalışarak boğazını tem�zled�.

“Hemen önümde d�z�l�n bakalım. Afer�n!
Bugünkü öğretmen�n�z ben�m. S�zden
sözümden çıkmamanızı ve sess�zce
anlattıklarımı d�nlem�z� bekl�yorum. Ş�md�
defterler�n�z� alıp doğrudan mutfak masasına
g�d�n lütfen.” B�rb�r�n�n aynı elb�seler� ve uzun
örgülü saçlarıyla eve koşuştuan çocukların
arkasından baktı.

Beyefend� mutfağa geld�ğ�nde kızlar çoktan
yerler�ne oturmuş onu bekl�yorlardı. “Bu
konuda anlamadığınız b�r şey olmadığına
em�n�m. Ceb�r�n en temel konularından b�r�n�
hala �çselleşt�remem�ş olmanıza �mkan
verm�yorum. Yanılmıyorum değ�l m�?”
Aralarından en küçükler� kısa b�r süre tereddüt
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s�ze yardım etmel�y�m. Ben�m yüzümden
buradasınız ve b�r beyefend� olarak görev�m
ger� g�tmen�ze yardımcı olmaktır.” 

“Hey, bu kadardı �şte gördün mü?” Bahçıvan
çocukça olduğu yerde yaylanıyordu. “Sen�
gördüğüm �lk an uğraşmama değer b�r�
olduğunu anlamıştım.” Beyefend� �ç�n her
şey çok hızlı oluyordu. Başı dönmeye
başlamıştı. Kend�n� yerde bulacağını
düşündüğü an b�r�n�n kolundan tuttuğunu
fark ett�. “Vedalaşma vakt�! Belk� g�d�p onları
boyatmak �steyeb�l�rs�n. Bu kadar hareketten
sonra... b�r c�layı hak etm�şlerd�r.” 

Ayakkabılar mutlulukla cırlamaya başladılar.
“Görüşürüz.” ded� beyefend� bahçıvanın
sözüne uyarak. “Ya da belk� görüşmesek

daha �y� olur. Hoşçakalın! Ben s�z� daha fazla
tutmayayım.”

Beyefend�, ayakkabıların gözler� olsaydı şu
an sıkı sıkıya kapalı olacaklarını düşündü.
Der�n b�r nefes aldı, eller�n� yüzüne götürdü
ve t�z b�r ses çıkmasını, b�r ışık yükselmes�n�
ya da sonunda olağanüstü her şey�n esk�
olağan ve rahatlatıcı sıkıcılıklarına
döndüğünü gösteren b�r �şaret h�ssetmey�
bekled�. H�çb�r şey olmadı. Kısa b�r süre sonra
sabırsızlıkla gözler�n� açtığında bahçıvanın
b�r gülümsemeyle onu �zled�ğ�n� fark ett�.
El�yle ayakkabıları göster�yordu. Adam, ne
görmey� bekled�ğ�nden em�n olamayarak
kafasını eğd�. Yen� kes�len taze ç�menler�n
arasında b�rkaç ay önce kes�nl�kle değer�nden
daha fazla vererek aldığı b�r ç�ft ayakkabı...
Gayet normal görünüyorlardı. Şüphel�
derecede normal. Adam eğ�l�p ayakkabılara
dokunma �steğ�n� bastırdı ve bahçıvana
dönüp kafasını aşağı yukarı salladı. “Kontrol
etmek �ç�n soruyorum, artık yatağa
ayakkabılarımla g�rmek zorunda
kalmayacağım, değ�l m�?"

�stemed�ğ�mden değ�l, şaşırdım sadece.” 
“Evet evet.” Beyefend� huzursuca kıpırdandı 
ve el�ndek� kutuyu bahçıvana uzattı. “Bu s�z�n
�ç�n.” Karşısındak�n�n şaşkın bakışlarını
gar�psemed�. Bundan önce sadece b�r kere
karşılaşmışlardı ve onun da pek �y� g�tt�ğ�
söylenemezd�. Bahçıvan b�r teşekkür
mırıldanarak kutuyu açmaya koyuldu. 

“Beyaz, kad�fe eld�venler?..” Beyefend�
nefes�n� tuttu ve b�r şey olması �ç�n beklemeye
başladı. Bahçıvanla b�rb�rler�ne baktıkları
b�rkaç dak�ka g�b� h�ssett�ren b�rkaç san�yen�n
ardından bahçıvandan b�r kahkaka yükseld�.
“Ah tab� k�, ş�md� anladım. Yeter�nce �ç�nden
gelmed� sanırım?” Pek alınmış görünmüyordu.
“Y�ne de merak etme. Bakarsın b�r değ�ş�kl�k 
yapmak �stey�p kalın bahçe eld�venler�m yer�ne
bunları g�ymeye karar ver�r�m.”

Beyefend� s�n�rle durduğu yere çöktü ve başını
eller� arasına aldı. İç�nden gelerek �y� b�r şeyler
yapab�ld�ğ�n� düşünmek onun aptallığıydı. Kırk
�k� yıllık alışkanlıklar �k� günde bozulamazlardı
k�… B�r hıçkırık ses�yle gözler�n� açtı. “Lütfen,
b�ze yardım etmen gerek.” Başka b�r hıçkırık
buna eşl�k ett�. “Lütfen, tek umudumuz
sens�n.” Beyefend� hala bu kötülüğün
varlığından acı çek�yormuş g�b� davranan
ayakkabıları anladığını �dd�a edemezd�. “B�z
esk� hal�m�ze dönmek �st�yoruz. Kend�m�z�n
farkında olmak ; dünyadak� kötülüğün, acıların
ve felaketler�n de farkında olmak demek. Ah,
buna h�ç değmez. H�ç değmez. Lütfen. Lütfen.”
Bahçıvan cev�z kapının önünden onları
�zl�yordu. Bugüne kadar beyefend�n�n kend�n�
düşünerek yapmadığı �şler b�r el�n parmağını
geçmezd�. B�r el�n parmağını geçmeyen başka
şeyler �se yarım bıraktığı �şlerd�.

Son b�r kere gözler�n� sıkıca kapayıp açtı ve
ayağa fırladı. “Haklısınız,” ded�. “Haklısınız
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Eld�venler�n� çıkarıp el�n� ısıtmaya başladı.
Bunu yaparken b�r gözü döşektek�
arkadaşında, d�ğer gözü dışarıdaydı.
Manzarayı gördüğünde ev�n konumu
hakkında net b�r f�k�r ed�nm�ş g�b�yd�.
Çatısı yıkılmış olsa da Galata Kules�’n�
uzaktan tanımıştı. Çocukluğunda
İstanbul’da en sevd�ğ� yerd� burası. Sağ
tarafına baktığında da gar�p ve �ron�kt�r k�
hala ayakta duran surları gördü. P�erre Lot�
tepes�nden Hal�ç’e bakan b�r evd� burası.
Manzaraya bakarken başka şeyler� de
anımsadı: A�les�n�, Feshane’dek�
lunaparkı, Eyüp Sultan'ın avlusunda uçan
kuşları…

Artık sıradan hale gelm�ş yıkılma sesler�
onu bu düşten uyandırdı. Sayısız defa
yaşasa da �rk�l�yordu her duyduğunda b�r
molozun daha yerçek�m�ne yen�lmes�n�. O
telaşla aklına yapması gereken şey geld�,
Paltosunun ceb�nden küçük last�k pakette
bekleyen ıhlamurları çıkardı. Kaynamakta
olan suyun �ç�ne döktü. O sırada b�r ç�ft
gözün kend�s�ne bakmasının ağırlığını
h�ssett�. Başını kaldırdığında uyanan
arkadaşını gördü. Büyük �ht�malle eve
kadar yerde süründüğü �ç�n üstü toz ve
otlara bulanmıştı. B�rb�rler�ne baktılar.
Adam tezgahtan b�r f�ncan kaptı, Mehmet
Ak�f’�n Seyf� Baba’sındak� g�b� verd� f�ncan
f�ncan, dünya ham�yyets�z, paraları da yok
�d�. Kend�ler�nden başka h�çb�r şeyler�
yoktu. Dışarıdak� n�ce tehl�keye,
ham�yyets�z dünyaya karşı “sıfır”
noktasındalardı. Sıfırdan başlayacaklardı,
her başlangıç g�b�.

Üzer� kül örtüsüyle kaplanmış, menteşeler�
çıkık, rüzgarda �ler� ger� sallanan ahşap kapı
güçsüz b�r tekmeyle açıldı. Tozlanmış
pantolonuyla ve �nce paltosuyla �çer�ye b�r
adam g�rd�. Sağ el�nde b�r tabanca vardı.
İçer�n�n boş olduğundan em�n olmak �ç�n
kafasını uzattı, sağ tarafa baktığında küçük b�r
oda gördü. Savaştan önce büyük �ht�malle kuş
tüyü d�ye satılmış yatağın üstünde b�r kuş
yuvası vardı. Adam, sol el�yle, arkasında,
oldukça ağır g�b� duran b�r şey� tutuyordu. Onu
bırakmak �stemed�ğ�nden olacak, odaya
bakmayı kısa kest� ve zorak� b�r adım daha
atarak kapının arkasından sol tarafa döndü.
Bakımsızlıktan dökülen banyodan kesk�n b�r
rutubet kokusu gel�yordu. Yüzünü ger� çev�rd�.
İçer�de k�msen�n olmadığından em�n olmuştu
artık. Tabancayı bel�ne koydu, arkasına döndü
ve kollarıyla b�r vücudu �çer�ye çekmeye çalıştı.

İçer�ye g�rd�kten sonra belk� son gücünü
kullanarak baygın vücudu kucağına aldı.
Kor�dorda �lerleyerek en uçtak� döşeğe yatırdı.
Belk� de el�nde kalan tek şey olan bu �nsanın
yüzüne baktı. B�r süre daha uyanmayacağını
anlayarak ev�n odalarını gezmeye başladı.
Arkasını döndüğünde açlıktan olacak k� mutfak
d�kkat�n� çekt�. Buzdolabına yöneld�, kapağı
tutup çekmes�yle kapağın büyük b�r gürültüyle
yer�nden çıkması b�r oldu. Ayağını son anda
kurtarmıştı, dolabın �ç�ne göz gezd�r�nce
açılmamış b�r kavanoz turşudan başka b�r şey
bulamadı. Kavanozu alıp tezgaha yöneld�. B�r
küçük cezveye su doldurdu. Daha önceden
yerde gördüğü tüpü alıp döşekte uyuyan
arkadaşının yanına get�rd�. D�kkatl�ce açtı,
ceb�ndek� çakmakla yaktı. Cezvey� koydu.
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SabahınGece
Saatleri

Her sabah daha güneş doğmadan kalktığı yatağını bırakıp �şe g�derd�. Sokaklar
henüz sönmem�ş lambaların s�l�k ışıklarına rağmen kalabalığı saklayab�lecek
kadar karanlık olurdu. Aslında beş dak�ka ayırab�lecek olsa altını yakacağı
çaydanlığı üzüntüyle, artık b�r çaydanlık ne kadar üzgün durab�l�rse, ocağın
üstünde en az onun kadar yalnız beklerd�. B�raz zaman geç�nce uyanma sırası
çocuklarına gel�rd�. Alarmlar çalardı sırasıyla: 06.05, 06.10, 06.15... En sonunda
alarmın ses� dayanılamayacak hâle geld�ğ�nde kalkılırdı uykunun tatlı yer�nden.
O alarmlar da nasıl oluyorsa hep yorganın en sıcacık, rüyaların en heyecanlı
olduğu anda çalmayı başarırdı. Çocuklar evden çıktığında onun �ç�n artık çok geç
olurdu. Y�ne de sev�n�rd� çocukları mutlu olduğu �ç�n ama bunu düşünmeye çok
zamanı olmazdı. İşe daha da geç kalmanın gereğ� yoktu. Telaşla kapıya yöneld�.
Kapının kolu her zaman orada olmasına rağmen y�ne de yabancıydı. Dışarıya
çıkmanın bütün hazırlıklarına rağmen kapının koluydu her şey� gerçek yapan,
dışarıyı gerçek kılan. Sokaklar hâlâ karanlıktı. Hâlâ �ç�ndek� kalabalığa sadık
karanlığın ev sah�b�yd�ler. Sabahın dışarıya atılan �lk adımıyla beraber o güzel,
uykulu gözler�n sah�b�n� de saklı kalabalığın b�r parçası yaptılar.

Sokaklar hâlâ

karanlıktı. Hâlâ

�ç�ndek�

kalabalığa sadık

karanlığın ev

sah�b�yd�ler.

Gülse
Duru
Koçum'24



çabasıyla geç�rd�kten sonra çev�r�
denemeler�ne başladı. Lak�n b�r
röportajında söyled�ğ� g�b� “B�r çev�rmen
yabancı d�l� ne kadar �y� b�l�rse b�ls�n,
kend� d�l�ne hak�m değ�lse başka b�r d�l� ne
kadar kavrayab�ld�ğ� tartışılır!” sözüne
mukab�l olmak �st�yordu. Türkçeye en �nce
ayrıntısına kadar hak�m olmak �st�yordu,
başarılı da oldu. 

İlk öyküsü “Şeker Bebek”� derg�de
yayınladığında yazar yer�nde artık
“Tomr�s Tamer” yazıyordu. Evet, şa�r Ülkü
Taner �le evlenm�şt�. Ölüm ayırır c�nsten
b�r aşk vardı aralarında. Öyle de olmuştu
aslında. Ek�n adını verd�kler� kızlarını
henüz b�rkaç aylıkken kaybett�ler. Bu acı
kayıptan sonra ayrılık gel�p çaldı kapıyı. 

Daha evl�yken “İk�nc� Yen�”n�n kurucusu
olmasını sağlayan Cemal Süreya �le tanıştı.
Aralarında b�r aşk doğmuştu sonunda.
Tomr�s Uyar’ın yer� Cemal Süreya’da çok
farklıydı.

“Daha nen olayım �sterd�n, onursuzunum
sen�n! ” sözü Cemal Süreya’nın aşkın
fazlasının zarar olduğunun henüz farkına
varamamış olduğunun gösterges�yd�.
Cemal Süreya’nın kend�s�ne verd�ğ� bu

15 Mart 1941 b�r k�ş�y� anımsatır mı s�ze?

“Yaşam öykümün yazılmasını �stemem. Kend�
üzer�me düşünmey� bu kadar öneml�
saymıyorum.” d�yen. Türk edeb�yatında b�r
dönem oluşturmuş b�r kadını mesela. 

Pek� k�m bu kadın? 

Hem eserler�yle hem de aşklarıyla adından söz
ett�rm�ş, Türk edeb�yatının güçlü h�kaye yazarı
ve çev�rmen�, özgün ruhlu kadını: 
“TOMRİS UYAR” 

Tomr�s, Ged�k a�les�n�n tek kızıydı. 15 Mart
1941’de dünyaya geld�. Annes� de babası da
hukukçuydu. Eğ�t�m hayatına İng�l�z Kız
Ortaokulunda başladı. Ardından Arnavutköy
Amer�kan Kız Kolej�nde (günümüzdek� adıyla
Robert Kolej�) eğ�t�m gördü.

Tomr�s’�n gönlüne öykü yazma �steğ� l�se
sıralarındayken düştü. Bu �steğ�n
çocukluğundan gelm�ş olma �ht�mal� b�r hayl�
yüksekt�. Çünkü çocukluğu babasının ş��r
k�tapları ve annes�n�n çev�r�ler� arasında
geçm�şt�. Ün�vers�te terc�h�n� etk�leyecek kadar
kaptırmıştı gönlünü öykü yazmaya. 

Tüm l�se ve ün�vers�te yıllarını öykü yazma
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Ve bu aşk Turgut Uyar s�roz hastalığından
ötürü hayata veda edene kadar devam ett�.
Aradan çok süre geçmeden Tomr�s de s�roza
yakalandı. Ama onu öldüren hastalık s�roz
değ�l, kanserd�. 

Yemek borusu kanser� onu nefess�z bırakarak
almıştı onu b�zden, dünyadan.

Belk� şu an bu yazıyı okudunuz ve Tomr�s’�
sadece beraber �l�şk�s� olduğu adamlardan
ötürü tanındığını ve öneml� olduğunu
düşünüyorsunuz. Eğer k� böyleyse büyük b�r
yanlışa düşers�n�z. Çünkü o d�l� doğru şek�lde
kullanmak uğruna çev�rmen olmuş b�r
�deal�st, adına h�taben yazılmış onca şeye
rağmen mütevaz�, s�roza yakalandığını
öğren�nce “En hak�k� Atatürkçü k�mm�ş?”
d�yeb�lecek kadar Atatürkçü …

B�r kadın oldu, Tomr�s Uyar oldu. İy� k� oldu.

fazla değer onu rahatsız ed�yordu. B�r gün
Tomr�s “Akşamları b�raz geç gel be adam. B�r
erkek h�ç dolaşmaz mı? Arkadaşlarıyla gez�p
tozmaz mı?” d�yerek Süreya’ya s�tem eder.
Bunun üzer�ne ertes� akşam eve 10 dak�ka geç
gel�r. Sonrak� gün 15 dak�ka geç gel�r. Ondan
sonrak� gün eve altı buçukta gel�r. Oysa hep
saat altıda evde olurdu.

B�r akşam Tomr�s, bez s�lkelemek �ç�n
pencereye çıkıver�r. B�r bakar k� Cemal Süreya
oturmuş kapının önünde, saat�n dolmasını
bekl�yor. Tomr�s bu duruma “Şahs�yet Rötarı”
adını verm�şt�r. Cemal Süreya, en güzel
ş��rler�n� Tomr�s �ç�n yazmıştır. Velhasıl ayrılık
vakt� geld�ğ�nde Cemal Süreya’yla olan aşkları
son bulmuştur.

1962 yılında tanıştığı, en uzun �l�şk�s�n�
yaşayacağı adam: Turgut Uyar g�rm�şt�r
Tomr�s’�n hayatına. Tomr�s’�n Turgut
hakkında b�r sözü vardır:

“1966 yılında Cemal Süreya’dan ayrılmak
üzereyd�m. Turgut da eş�nden ayrılmıştı.
İstanbul’a gelm�şt�. O zaman daha yakın
oturup konuşma fırsatını bulduk ve
mektuplaşmaya başladık. Bu mektuplar önce
sadece ş��r üzer�ne mektuplardı. Hala 
duruyor bende. Ve anladığım kadarıyla çok
sıkışık b�r dönem geç�r�yordu, bu sıkışıklık
ş��rler�ne de yanısıyordu. Es�n per�l�ğ� olarak
�fade etmek �stem�yorum ama herhalde çok
konuştuğum, çok dürttüğüm, yazmasını 
çok r�ca ett�ğ�m �ç�n d�yey�m, yavaş yavaş 
ş��r yazma �steğ� yen�den doğdu.” 
Görüldüğü g�b� Tomr�s, Turgut Uyar’a ş��r
yazma �steğ�n� kazandırmıştı.

1969’da evlend�ler. Hayr� Turgut adında 
b�r oğulları oldu. İk�s�n�n de sanatçı ruha 
sah�p olmasından kaynaklı olmalı k� çok
fırtınalı b�r �l�şk�ye sah�pt�ler. Fakat 
Turgut Uyar, Tomr�s’� “B�r bozuk saatt�r
yüreğ�m, hep sende durur…” şekl�nde
tanımladı.
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yaşıyordu, b�r ked� ona yoldaşlık edeb�l�rd�.
Sonuçta ked�ler �nsanlar g�b� konuşmazdı,
�nsanlar g�b� bakmazdı, �nsanlar g�b�
yargılamazdı, �nsanların aks�ne ş�r�nlerd�
yan�.

Düşünceler�nden sıyrılıp telefonunu
tezgaha bıraktı ve ş�md� p�şm�ş olan
yumurtasını tabağa aldı. Yumurtasını
b�t�rd�kten sonra kend�s�n� tebr�k ett�. Şu
ana kadar p�ş�rm�ş olduğu en güzel
yumurtaydı. Salgından önce yumurta b�le
haşlayamayan kend�s� ş�md� neler neler
p�ş�reb�l�yordu. Kend� kend�ne güldü. B�r
bakımdan salgın �ş�ne yaramıştı. Daha
sonra oturma odasına geçt� ve b�rkaç
gündür okumakta olduğu k�tabını aldı.
Bugün bu k�tabı b�t�rmey� hedefl�yordu
sonuçta daha okumak �sted�ğ� b�r sürü
k�tabı vardı.

Salgından dolayı �ş yer� onlara �z�n vermek
zorunda kalmıştı. Tam olarak �z�n
denemezd� çünkü evden çalışmak
zorundaydılar. Yaptıkları normal
çalışmanın yarısı b�le değ�ld�, bu yüzden
boş zamanı çoktu. Ayrıca evden çalışacağı
�ç�n meslektaşlarıyla konuşmak ya da
ş�rket�n gerg�n ve meşgul ortamında
koşuşturmak zorunda değ�ld�. Fakat bu
sebeple rahatlayıp gevşemek �stem�yordu,
en azından kend�s�ne koyduğu günlük
hedef�n� tamamlamak �st�yordu çünkü b�r
kere gevşerse düzelmen�n zor olacağı
bell�yd�. Koltuğa uzandı ve k�tabına
odaklanarak okumaya başladı.

K�tap b�tt�ğ�nde saat bayağı �lerlem�ş, 

Balkonun kapısını açtı ve �çer� g�ren tem�z
havayı �ç�ne çekt�. Ne güzel b�r gündü. Güneş
ona nazlı nazlı gülüyor, rüzgar da tatlı tatlı
eserek güneşe eşl�k ed�yordu. Dudaklarında b�r
gülümseme bel�rd�, bugün ş�md�den har�kaydı.

Ev� havalandırmak �ç�n balkon kapısını açık
bırakarak mutfağa g�rd� ve kend�s�ne kahvaltı
hazırlamaya başladı. İlk önce buzdolabından
yumurtaları çıkararak yumurtaların sarısını ve
beyazını �k� farklı kaba ayırdı. Daha sonra �se
esk� ama halen �ş gören m�kser� �le yumurta
beyazını köpüksü kıvama gel�nceye kadar
çırptı. Beyazlar �sted�ğ� kıvama geld�ğ� zaman
da yumurta sarılarını naz�kçe �ç�ne karıştırdı.
Daha sonra yumurtaları tavaya aldı ve kısık
ateşte p�ş�rmeye başladı.

Yumurtası p�şerken yen� b�r haber ya da tak�p
ett�ğ� ked� sayfasından yen� b�r paylaşım
gelm�ş m� d�ye telefonuna baktı. Yen� b�r haber
yoktu, en azından son b�rkaç ay boyunca
yayınlanan haberlerden farklı değ�ld�. Salgın
yüzünden hayatını y�t�ren sayısı az çok
aynıydı, daha aşı falan da yoktu; �ç�n� çekt�.
Gerçekten aşı bulunab�lecek m�yd�, en azından
�nsanlarda c�dd� b�r yan etk�ye sah�p olmayan...
En başından ber� çok umutlu değ�ld� ama ş�md�
umudu tamamen tükenm�şt�. 

Kend�s� �ç�n �y� ve daha öneml� olan �se tak�p
ett�ğ� ked� sayfasının yen� b�r gönder�
paylaşmış olmasıydı. Her zamank� g�b�
paylaşılan ked� çok tatlıydı, o tüylü ş�r�n suratı
avuçlarının arasına alıp sıkıştırmak �st�yordu.
İç�ndek� ked� manyağı da eve b�r ked� alması
konusunda ısrar ed�yordu. Zaten yalnız
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b�raz daha dayanın... İnsanların salgın
hakkında neden bu kadar dırdır ett�ğ�n�
anlamıyordu. Ona göre önlemler�n alınması
gerekl�yd� ve herkes de bu konuda duyarlı
olmalıydı. İnsanlar evler�nde tıkılıp kaldıkları
�ç�n yakınıyordu fakat buna h�ç gerek var
mıydı? B�r nev� uzatılmış tat�ld� bu. İşe
g�tmek �ç�n sabahın köründe kalkıp uzun
araba kuyruklarında yolun açılmasını
beklemeye, sıkış tıkış toplu taşımaya
b�nmeye, acele acele �nsanları yararak koşup
b�r yerlere yet�şmeye, şehre a�t hızlı, gerg�n
ve gürültülü ortama g�rmeye h�ç gerek yoktu.
İnsanların sev�nmes� gerekmez m�yd�? Gerç�
h�çb�r zaman başka �nsanları anlamakta �y�
olmamıştı. Başkalarını anlamaya �stekl� de
sayılmazdı. O mutluydu. Ev�nde yalnız,
sess�z, sak�n... İsted�ğ� buydu. Onun �ç�n
günler güzeld�, rahattı. 

Neyse, bunları düşünerek kafa yormaya
gerek yoktu, yatağına g�rd�. Onun �ç�n yatma
vakt�yd�. Erken yatacaktı ve erken kalkarak
güneş�n doğuşunu seyredecekt�, hep yapmayı
hayal ett�ğ� ancak salgın başladıktan sonra
yapab�ld�ğ� şey�... Uyumadan önce gülümsed�.
Ne güzel b�r gündü.

neredeyse �k�nd� vakt�ne gelm�şt�. Haf�fçe
ger�nd� ve harekets�z kalmış kaslarını esnett�.
Epey okumuştu, ne de güzel b�r k�taptı! Sank�
yazar onun ne okumak �sted�ğ�n� b�l�yor da ona
göre yazıyordu. K�tabın yazarına baktı ve o
yazarın başka k�taplarını da okuma kararı aldı.
Ayağa kalktı ve kend�s�ne atıştırmalık ufak b�r
şey hazırladı. En son sabah yem�ş olmasına
rağmen aç h�ssetm�yordu. Çok �ştahlı b�r�s�
değ�ld� zaten; bu yüzden annes� - Allah ruhuna
rahmet eyles�n - ona çok defa çöp kadar �nce
olduğunu, daha çok yemes� gerekt�ğ�n�
söylerd�.

Atıştırmalıklarından sonra b�lg�sayarını açtı ve
�ş yer�n�n verd�ğ� ufak tefek �şler� halletmeye
koyuldu. Salgından dolayı çok �ş� yoktu yan� �ş�
çok uzun sürmeyecekt�. Gülümsed�, �ş�nden h�ç
hoşlanmıyordu.

İşler�n� hallett�kten sonra kahves�n� hazırladı
ve akşam saatler�n� geç�rmek �ç�n seçt�ğ� f�lm�
açtı. Bu, uzun zamandır seyretmek �sted�ğ� b�r
pol�s�ye f�lmd�. Romant�k f�lmlerden
hoşlanmıyordu, oyuncular normalde
olduklarından daha da yapmacık gel�yordu
ona. F�lm �se bekled�ğ�nden çok daha �y�
çıkmıştı. Genelde tahm�nler� doğru çıkıp f�lm�n
heyecanını kaçırırdı. Bu defa öyle olmamıştı.
Tahm�n�n�n aks�ne suçlu olduğunu düşündüğü
k�ş� masumdu. F�lm b�tt�kten sonra d�şler�n�
fırçaladı ve gecel�ğ�n� g�y�nd�. Aklında hep
f�lmden kareler... Yatmadan önce telefonunu
son b�r kez aldı ve yen� b�r şey var mı d�ye
kontrol ett�. B�r �ş arkadaşından �şle alakalı b�r
ma�l gelm�şt�, şöyle b�r göz attı ma�le. Çok
öneml� değ�ld�, yarın halledeb�l�rd�.

Ked� bloğu yen� b�r paylaşım yapmıştı, evet
kes�n b�r ked� almalıydı artık. Buna �kna
olmuştu. Tak�p ett�ğ� onl�ne gazete �se salgınla
�lg�l� b�r yazı daha yayınlamıştı. Yazıya b�r göz
attı. Y�ne aynı şeyler yazılmıştı: Herkes sosyal
mesafeye d�kkat ets�n, dışarı çıkarken
maskeler� unutmayın, yen� b�r sokağa çıkma
yasağı geleb�l�r, evde sıkıldığınızı b�l�yoruz,

Kalkedon Derg�
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