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Önce bir kişi uyudu. Sonra birkaç kişi. Sonra herkes. En sonunda, dünyada uya-
nık kimse kalmadı.

Ormandaki yaşlı adam, onun köpekleri, Nesrin, Selma, üniversitedeki arkadaş-
larım, hocalarım, annem, babam ve dünyadaki her bir insan. Uyudular.
Dünya bembeyaz bir suskunluğa büründü. Çıt çıksa, dünyanın herhangi bir 
ucundan duyulabiliyordu. Ama herkes derin bir uykuda olduğu için kimse duy-
muyordu. İnsanın uyanık olmadığında yaşam devam ediyor, hayat akıyor, dün-
ya dönüyor, günler geceler birbirini kovalıyor ama bunun kimse farkında olmu-
yordu. Herkes uyuyordu. 

Nasıl oldu, bilmiyorum. Yatağa girdiğimde sabah bir hikâyenin içerisinde uyan-
mak istediğimi dilememden mi kaynaklandı acaba? Yatayım, gözlerim kapansın, 
uykuya dalayım. Çok güzel bir rüya göreyim. Mesela Nesrin’le mutlu bir hayatı 
paylaşıyormuşuz. Birbirimizi dinliyor, anlıyor, konuşuyor, bazen tartışıyor ama 
bir şekilde orta yolu buluyor, velhasıl yaşıyormuşuz. Nerede, ne şekilde olduğu-
muz pek mühim değilmiş. Bir hikâyemiz varmış ve biz ona inanıyor, manasını 
yalnızca ikimiz biliyormuşuz. Taşta yazan sır gibi. İkimizin hikâyesi.

ÇOCUĞUN 
KURGULARI

caner almaz
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Sabah uyandım. Annem uyanmamıştı. Ba-
bam da. Aksi bir şey olduğunu düşünmedim. 
Saate baktım, baya ilerlemiş. Geç kalıyorum. 
Hazırlanıp çıktım. Apartmanı dinliyordum. 
Sokağı. Dünyayı rüzgârın sesi dolduruyordu. 
Kuşlar dahi susmuştu. Sanki, hep beraber 
birlik olmuşlar, bir, iki, üç, tıp! demişler ve 
susmuşlardı. Ya da ben. Sağır olmuştum. İn-
san iç sesini duyuyorsa sağır değildir. Birkaç 
kere parmağımı şıklattım, dizlerimde elle-
rimle tempo tuttum. Sonra aklıma geldi, bir 
iki kelime ettim. Duyuyordum. Sağır değil-
dim. Ama hayat çok sessizdi. Oh, dedim, ne 
güzel. Dünya sessizken daha çekilebilir. 

Yolda kimse yok. Dükkanlar açılmamış. İhti-
lal mi oldu. Sokağa çıkma yasağı mı var. Böy-
le kapsamlı bir yasak daha önce görmemiş-
tim. Gün doğumundan gün batımına günün 
24 saati haftanın 7 günü yılın 12 ayı kuşlar 
ve kediler ve köpekler ve insanların dahil 
sokağa çıkmasını, konuşmasını, bir çıt dahi 
çıkarmasını yasaklayan kanun hükmünde 
kararname. Kendi kendime kıkırdadım. Du-
yuyordum. Kendim hariç hiçbir hayat belir-
tisi yoktu. Yürüdüm. 

Dükkanların spotları sönük, her yerde rüz-
gâr ıslık çalıyor. Bir gariplik var. Nasıl bir öy-
küye uyandım. 

Ne bir araç, ne tren, ne dolmuş. Yürüyerek 
üniversiteye vardım. Okulun ilk günü er-
kenden bahçede biten tez canlı öğrenci gibi. 
Banka oturdum. Bir sigara yaktım. Bir tane 
daha. Sonra bir tane daha. Sigaranın çıtırtıla-
rını dinleye dinleye bir süre zaman geçirdim. 
Yok, olmuyor. Sıkıldım. Zaman geçmiyor.

Apartmanı 
dinliyordum. Sokağı. 

Dünyayı rüzgârın 
sesi dolduruyordu.

Kuşlar dahi 
susmuştu. Sanki, 

hep beraber birlik 
olmuşlar, bir, iki, 

üç, tıp! demişler ve 
susmuşlardı.
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Telefonla insanlara ulaşayım dedim. Birer bi-
rer arkadaşları aradım. İlki açmadı. Zaten pek 
derslere gelmezdi. İkincisi. Üçüncüsü. Dör-
düncüsü en çalışkanı, kesin açar, belki sınıf-
tadır diye düşündüm. Açmadı. Nesrin’i ara-
dım. Açmadı. Selma’yı arayayım, kıkırdasın, 
dedim. Açmadı. 

Beni dünyanın ortasında bir başıma bıraktı-
nız. Yalnız başıma. Yalnız.

Çok fazla hikâye mi anlatıyordum? Yalan yan-
lış kelimeler üretip o kelimelere saçma sapan 
geçmişler giydiriyorum diye mi yalnız bırakıl-
dım. Hiç mi beni sevmediniz.

Üniversitenin bahçesinden çıktım, karşıda bu-
lunan ormana doğru yürüdüm. Kar kalkmıştı, 
yürümesi eskisi kadar zor değil. Arada sırada 
etrafıma bakıyordum. Belki insan görürüm 
de içimdeki telaş son bulur. Yok. Yoklar. Her-
kes mi gitti. İstemsiz bir aceleyle ormana dal-
dım. Eski kiliseye doğru yürüdüm. Harabenin 
içindeki çadır duruyordu, yanaştım. Hayal 
değilmiş. Hikâye değilmiş. Ben uydurmamı-
şım. Çadırın içine baktım. Yaşlı adam uyuyor. 
Uyandırmayayım dedim. İçim ferahlamıştı. 
En azından, bir kişi de olsa insan yüzü gör-
müştüm. Oh, dedim. İnsan göreceğime hiç bu 
kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.

Gerisin geriye üniversiteye döndüm. Belki de, 
dedim, ben henüz uyanmadım. Bir rüyanın 
içerisinde dolanıp duruyorum. Bunu da yük-
sek çözünürlüklü yaşıyorum. Evin salonuna 
gelmeyen teknoloji, dedim, rüyalarımda ger-
çekleşiyor. Bari, dedim, evime döneyim yata-
ğımda seyredeyim. Rüyayı. 

Çok fazla hikâye mi 
anlatıyordum? Yalan 
yanlış kelimeler 
üretip o
kelimelere saçma 
sapan geçmişler 
giydiriyorum diye 
mi yalnız bırakıldım. 
Hiç mi
beni sevmediniz.
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Bomboş yollardan yürüdüm. Sessizlik içe-
risindeyken, insan kendi sesini daha çok 
duyuyor. Hele iç sesin, aklını bulandıracak 
şeyler sayıklayıp duruyor. Ya bir rüya de-
ğilse, ya herkes seni bir başına bırakıp git-
mişse. İyi de, diyordum, büfede sigara sa-
tan adam beni niye terk etmek istesin. Ya 
da dolmuş şoförü. Kesin, dedim, bir iş var. 
Ben rüya görüyorum, gördüğüm rüyayı 
kaldıramıyorum.

Eve döndüm. Annemle babamın odasına 
baktım. Annem ve babam yatıyordu. İyi 
dedim. Madem onlar yatıyor ben de ya-
tayım. Yatağıma uzandım. Evi dinledim. 
Dünyayı. Sessizlik. Uyumuşum. 

Rüyamda, insanların beni uyandırmaya 
çalıştıklarını gördüm. Ne yaparlarsa yap-
sınlar, ne kadar beklerlerse beklesinler 
uyanmıyordum. Annem perişan, babam 
ne yapacağını bilmez vaziyetteydiler. Eve 
türlü çeşit doktorlar geliyor, beni hastaneye 
yatırıyorlar, profesörler inceliyor, haberci-
ler, gazeteciler bilgi alma telaşında. Diyor-
lar ki, niye uyanmıyor doktor bey, şimdi-
lik bir şey söylemek güç, gerekli tetkikleri 
yaptık, sonuçları bekliyoruz, kendisinin 
uyanmamasının sebebini kesin bir şeye 
bağlayabilmek için sonuçları görmemiz ge-
rekiyor. Sonuçlar geliyor, aksi, olumsuz bir 
şey yok, sapasağlamım ama uyanmıyorum. 
İyice merak artıyor, akşamları haber prog-
ramlarında tartışma konusu ediliyorum. 
Diyorlar ki, neden uyuyor. Sosyologlar ko-
nuşuyor, siyaset bilimcileri, çok bilmiş saç-
ma sapan insanlar. Her akşam ekranlarda 
bir sürü kafa beni tartışıyor. İktidar sahip-

Bomboş yollardan 
yürüdüm. Sessizlik 

içerisindeyken, 
insan kendi sesini
daha çok duyuyor. 

Hele iç sesin, aklını 
bulandıracak şeyler 
sayıklayıp duruyor.
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leri beni tutuklamaya çalışıyor, pasif dire-
niş sergiliyor, hükümeti eleştiriyor, cezasız 
mı kalsın, herkes onun gibi olur da uyursa, 
memleketin, dünyanın hali ne olur. Eve po-
lis geliyor, kapıda koçbaşı dayanıyor. Güm. 
Güm. Güm. Annem babam direniyor. An-
nemi yerlerde sürüklüyorlar, yapmayın, do-
kunmayın, o daha çok küçük diyor. O daha 
bir çocuk. Uykumda alıp beni götürüyorlar. 
Hapishane ranzasında uyuyorum. Bir güzel 
uyuyorum. 
Uyandım. Etrafıma baktım. Sessizliği dinle-
dim. Değişen bir şey yok. Kalktım, anneme, 
babama baktım. Hâlâ uyuyorlar. Seslendim. 
Yanlarına gidip sarsarak uyandırmaya çalış-
tım. Yok. Aynayı burunlarına tuttum, buğu-
landı. Yaşıyorlardı. Ölmemişlerdi ama uyan-
mıyorlardı da. Salona döndüm. Çıldırıyor 
muyum acaba diye düşündüm. Televizyonu 
açtım. Kanalları geçtim. Hiçbirinde yayın 
yok. Radyoyu açtım. Ses seda yok. 

Çıldırdığımı düşünmeye başladım. Açıkla-
ma yapamıyordum. Bir başıma mı kalmış-
tım dünyada, herkes mi uyuyordu? Ne yapa-
caktım. Mutfağa gittim. Karnım acıkmıştı. 
Dolabı açtım. Boş boş bir süre baktım. Son-
ra kapattım. Salona döndüm, koltuğa otur-
dum. Bomboş baktım. Baktım. Baktım. 

Düşündükçe, aslında yaşamımda pek bir 
şeyin değişmediğini fark ettim. Oradalardı. 
Bir şekilde yaşıyorlardı. Nefes alıyor, ayna-
da buğu yapıyorlardı. Telefonlarımı cevap-
lamıyorlar, söylediklerimi dinlemiyorlardı. 
Paniğe gerek yok, dedim. Her şey yolunda. 
Nasıl olsa uyanırlar. Beni ilgilendiren bir şey 
yok. Onları ilgilendiren bir şey yok. Sade-

Çıldırdığımı 
düşünmeye 
başladım. Açıklama 
yapamıyordum. Bir 
başıma
mı kalmıştım 
dünyada, herkes 
mi uyuyordu? Ne 
yapacaktım.
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ce uyuyorlar. Uyanacaklar ve yaşamlarına 
kaldıkları yerden devam edecekler. Okula, 
işe gidecekler. Birbirlerini umursuyor gibi 
yapacaklar. Herkes kendi derdine düşecek. 
Kadınlar, işçiler, çocuklar ölmeye devam 
edecek. Savaşlar sürecek. Ekranlarda baş-
lar konuşacak. Radyolarda, televizyonlar-
da yalanlar söylenecek. Hastagler yüzün-
den insanlar tutuklanacak. Güçlüler güçlü, 
zayıflar zayıf kalacak. Her şey düzeninde 
akacak. Bir şey değişmeyecek.

Uyanacaklar. Hiçbir şey olmamış gibi unu-
tacaklar. Yaşanmamış sayacaklar. Alışacak-
lar. 

Ben. Ben mi? Ben her zamanki gibi hikâ-
yeler uydurmaya devam edeceğim. Bunun 
gibi. Kimse inanmayacak. Yanımdan geçip 
gidecekler. Beni fark etmeyecekler. Çocu-
ğun kurguları diyecekler. Geçiniz, diyecek-
ler. Geçiniz.

Uyanacaklar 
ve yaşamlarına 

kaldıkları yerden 
devam edecekler. 

Okula,
işe gidecekler. 

Birbirlerini 
umursuyor gibi 

yapacaklar. Herkes 
kendi derdine

düşecek.
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“Yaşamak bir tıkırtıydı, aldırmadılar.”
-İsmet Özel

Rivayet odur ki ne zaman bir kral kölesi tarafından öldürülürse, köleye geçermiş 
kralın ruhu. Etrafımdaysa ne öldürülecek bir kral, ne de canıma kast edecek bir 
köle var. Otuz dört gündür yalnızım. İnsan, yaşından daha fazla günü tek başına 
geçirmemeli. İnsan, yaşından daha fazla yolu, kendi başına kat etmemeli. İnsan 
her şeyden önce, yaşından daha fazla özür dilememeli. Özür dilerim tanrım. 
Özür dilerim yarım bıraktıklarım. Özür dilerim sevgili bacaklarım. Bu kadarı 
yeterli. 

Tık… Tıkıtı… Tıkı…

Bu sefer neden çağırıyorsun beni? Yatma vaktim mi geldi? Neredesin, ey meta-
netimin katili… 

Tıkı… Tık… Tıkırt…

TI-
KIRTI

üstüngel arı
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Ayağa kalkıyorum. Kulağımı sesin geldiği yöne 
çevirip dikkat kesiliyorum. Dikkatimle birlik-
te, ses de kesiliyor. Bu döngü günlerdir sürü-
yor. Evimi bir fareyle paylaşıyor olma düşün-
cesi beynimi, farenin kemirdiklerinden daha 
fazla kemiriyor. Belki de bir tahta kurusudur. 
Tekrar oturuyorum. Tahta kuruları tahta ke-
mirirse, kız kuruları da kız mı kemirir? 

Tıkı… Tık…

Bu sefer sözümü kesmekte haklısın. Son cüm-
lem pek de üzerine düşünülesi bir soru değil. 
Fakat izin verirsen…

Tık tık tık…

Yeniden ayağa kalkıyorum. Bu sefer sesin gel-
diği yöne, yani kitaplığa doğru birkaç adım 
atıp hareketsizce bekliyorum. Nefes aldığımı 
duyabiliyor musun? Sana yaklaştığım için mi 
susuyorsun? Hareketsiz bekleyişim kırk saniye 
kadar sürüyor. Ya piç kuruları… Onlar da piç 
mi kemi…

Tıkırt! Tık…

Sese doğru bir adım daha atıyorum. Sessiz ve 
yavaş bir adım. Kendi evimde kibar bir hırsı-
zı oynuyorum. Sana bir isim vermeli miyim? 
Ama önce neye benzediğini görmeliyim. 

Tı… T…

Biraz eğiliyorum. Sessizliğin içinde bir ses ara-
maya çalışmak, sensizliğin içinde bir sen ara-
maya çalışmak kadar zor. Yasemin’i hatırlıyo-
rum. Otuz dört gün önce kapıyı çarpıp gi…

Sese doğru 
bir adım daha 

atıyorum. Sessiz 
ve yavaş bir adım. 

Kendi
evimde kibar bir 

hırsızı oynuyorum.
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T…

Nefesimi tutuyorum. Bu sefer olacak. Bili-
yorum. Çok yakındayım. Kitaplığı hafifçe 
sarsıyorum. Okumaya benden daha meraklı 
olman ise beni hafifçe sarsıyor. Neden bu-
radasın? Satın alıp okumadığım kitapları 
yüzüme vurmak için mi? Yalnız geçirilen 
onlarca geceyi övünçle yan yana dizmeme 
rağmen, kendimi yalnız bıraktığım her gece 
oturup yeni bir roman yazmak yerine eski 
sevgililerime ettiğim küfürler için mi? Bana 
neden kızgınsın? Sana neden kızgınım? Bil-
miyorum. Cevapları, seni yakaladığımda al-
mayı umuyorum. 

Tıkı… Tık…

Yakındayım. Biliyorsun. Biraz daha eğiliyo-
rum. Hissediyorsun. Hangimiz diğerinden 
korkuyor? Ya da hangimiz, diğerini alt et-
mek için sırasını bekliyor? O halde en vefasız 
olanımız atsın ilk taşı. İlk taşı, en hastalıklı 
olanımız… Kitaplığı bir anda tutup kendi-
me çekiyorum. Evet! Evet! Sonunda kaçan 
gölgeni gördüm. Peşinden koşuyorum. Sen 
bir faresin. Artık seni tanıyorum. Elime ge-
çirdiğim süpürgeyle, hazırladığım kapanla-
ra yönlendiriyorum seni. Bir anlığına bunu, 
hayatımdaki insanlara da yaptığımı fark 
ediyorum. Özür bile dileyebilecek kimsem 
kalmadığında, yalnız olduğumu daha iyi 
anlıyorum. Özür bile dileyebilecek kimsem 
kalmadığında, kendimi bile affedemiyorum. 

Çat! 

Hah, diyorum, işte şimdi yakaladım seni! 

Nefesimi tutuyorum. 
Bu sefer olacak. 
Biliyorum. Çok 
yakındayım.
Kitaplığı hafifçe 
sarsıyorum. 
Okumaya benden 
daha meraklı olman 
ise beni
hafifçe sarsıyor.
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Artık bir özür de ben bekliyorum. 

Kapana kısılmış kuyruğun, kapana kısıl-
mış kuyruğumu andırıyor. Görmezden 
geliyorum. Çıkardığın ses, gidenlerimin 
ardından çıkardığım sesi anımsatıyor. 
Umursamıyorum. Seni kapanınla birlikte, 
bir zamanlar içi alkol ve pişmanlıklarımla 
dolu siyah poşetin içine tıkıyorum. Bağır-
mayı bırak. İyi olacak hasta, doktorunun 
ayağına gider. Ben kendimi, hastalıklarım-
la var ediyorum. Sanrım, beni bağışla. Bana 
verdiğin ne varsa, hepsini yitiriyorum.

Şimdi İsa’yı çarmıha gerenler gibi, seni 
de çarmıha germenin vakti geldi. Sanrım, 
beni bağışlamayı unutma. Beni, yaktığım 
canlarla sınama. On üçten geriye sayıp, üç 
kere duvara çalacağım seni. Ölmeye hazır 
mısın, ey ilhamımın katili…

Pat! Pat! Pat!

Bitti. Kalp atışlarımdan başka bir şey duya-
mıyorum. Biraz daha nefes. Derin bir ne-
fes. Derin birkaç nefes. Poşeti, bir zaman-
lar içi alkol ve utançlarımla dolu başka bir 
siyah poşetin içine yerleştirip, ağzını sıkı-
ca bağlıyorum. Şimdi sıra, sana yaraşır bir 
kabir bulmak için evden çıkmakta. İnsan 
otuz dört günün ardından dışarı çıktığın-
da, bir değişiklik görmeyi umuyor. Oysa ki 
her şey aynı. Benden önce nasılsa, benden 
sonra da aynı. İnsan, yaşından daha fazla 
günü tek başına geçirmemeli. İnsan, yaşın-
dan daha fazla canı, kendi başına katlet-
memeli. İnsan her şeyden önce, yaşından 
daha fazla ölüm görmemeli. Özür dilerim 

İnsan otuz dört 
günün ardından 

dışarı çıktığında, bir 
değişiklik

görmeyi umuyor. 
Oysa ki her şey 

aynı. Benden önce 
nasılsa, benden 

sonra da
aynı.
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tanrım. Özür dilerim yarım bıraktıklarım. 
Özür dilerim sevgili bacaklarım. Bu kadarı 
yeterli. 

***

Günler süren konsantrasyon bozukluğumun 
ardından, kendime bir yasemin çayı hazırlı-
yorum. Kopardığım yaseminler geliyor ak-
lıma, ya da Yasemin’den kopardıklarım. Bir 
yudum alıp onsuz gecelerim kadar boş bir 
sayfanın karşısına geçiyorum. Evet, artık ya-
zabilirim. Yine, yeni ve yeniden yazabilirim. 
İyi bir açılış cümlesi gerekiyor içimdeki tüm 
zehri tek seferde akıtabilmek için. İyi bir açı-
lış cümlesi… Eski güzel günlere geri döne-
bilmek için.

Tık… Tıkıtı… Tıkı…

Hayır!

Tıkı… Tık… Tıkırt…

Hayır, hayır, hayır!

Tıkı tıkı tıkı tıkı tıkıtıkı…

Yeniden ayağa kalkıyorum. Hırsızın kibarı 
makbuldür ama bu sefer sese doğru hışımla 
gidiyorum. Sen öldün! Seni ben öldürdüm! 
Tek bir hareketle tüm kitaplığı yere indiri-
yorum. Seni bulmak için, edebiyat tarihini 
yerle bir ediyorum. 

Tıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkı…

Özür dilerim tanrım. 
Özür dilerim yarım 
bıraktıklarım. Özür 
dilerim
sevgili bacaklarım. 
Bu kadarı yeterli.
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Kitaplığın yaslı olduğu duvarın dibindeki 
küçük boşluğu fark ediyorum. Buradasın 
değil mi? Buradasın biliyorum! 

Tıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkı…

Bir koşu içeri gidip, elime bir çekiç alıyo-
rum. Henüz kiminle dans ettiğinin farkın-
da değilsin küçük dostum. Henüz, dans et-
tiğinin farkında bile değilsin. 

Tıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkıtıkı-
tıkı…

Çekicin sivri ucuyla küçük boşluğa vurma-
ya başlıyorum. 

Bam! Bam! Bam! 

Bamtıkıtıkıbam! Bamtıkıtıkıbam! 

Boşluk artık küçük değil. Boşluk artık boş-
luk bile değil. Boşluk artık bir oyuk. Boşluk 
artık bir oyun. 

Bamtıkıtıkıbam! Bamtıkıtıkıbam! Bamtı-
kıtıkıbam!

Boşluk istediğim boyuta gelene kadar du-
vara ritmik darbeler indiriyorum. Ardın-
dan şınav pozisyonu alıp, içeri bakmaya ça-
lışıyorum. Seni göreceğim küçük dostum. 
Gerekirse seni, bir kez daha gömeceğim. 

Tık tık tık tık tık tıkı tık… 

Yaklaşıyorum. Biraz daha. Biraz daha. Bi-
raz daha yaşlanıyorum. 

Boşluk artık küçük 
değil. Boşluk artık 

boşluk bile değil. 
Boşluk artık bir

oyuk. Boşluk artık 
bir oyun.
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Tık tık tık tıkı tık… 

Önce ellerimle boşluğu iki yanından tutarak, 
başımı içeri çekiyorum. Sonra biraz daha, 
biraz daha, biraz daha… 

Tık tık tık tık… 

Kollarımdan aldığım güçle, tüm bedenimi 
içeri sürüklüyorum. 

Tıkı… Tıkı…

Artık içerdeyim. 

Tık… Tı…

Göster yüzünü. Göster yüzünü ey ahiretimin 
katili… Göster ki düşmanımı tanıyabileyim.

Tık.

Aniden tüm ışıklar sönüyor. Etraf zifiri ka-
ranlık. Kör mü oldum? Yoksa gözüm mü 
görmüyor? Hareket… Hareket edemiyorum. 
Bir ses… Bir ses duyuyorum. Sanki biri, za-
ferini kutluyor. Hah diyor, işte şimdi yakala-
dım seni. 

Nefes alamıyorum.

Göster yüzünü. 
Göster yüzünü ey 
ahiretimin katili… 
Göster ki
düşmanımı 
tanıyabileyim.
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*yadigar ejder - the ringo jets

Yediğim içtiğim her şeyde kolonya tadı var. Yemek yemeden önce ellerimizi ayak-
larımızı kaburgalarımızı kolonyayla iyice ovalıyoruz. Yemeği yiyoruz, ağzımızda-
ki kolonya tadı tüm yemeklerde. Alkolik olsam çok mesud olacağım bu senaryoda 
“Bi şekilde hayattayız kurcalama” türü bir varoluşçu olduğumdan dolayı çok tatsı-
zım. Her şeyde kolonya tadı var. Kahve içeceğim, sevgilim kupayı öyle bir ovmuş 
ki kolonyada kahve demlemiş gibiyim. Bardağı alıyoruz, kahveyi koymadan önce 
içini, dışını, çocukluk anılarını iyice bir ovuyoruz. Su içeceğim, suda kolonya yok 
direkt limon var! Anioksidanmış. Benim anti kalifiye bünyem henüz oksidan üre-
tememiştir be çiçeğim, beni çok ciddiye alma. Nasıl yapsak bilemiyorum, evim 
evime sığmıyor. Hayat eve sığıyor ama evim evime sığmıyor. Biraz mutfak biraz 
abajur, işte kalite budur. 

*a horse with no name - america

Bir süredir pek geçiniyorum denemez. Geçinmek üzereyim ama. Etrafım bir sürü 
hanım ve bey doldu. Tüm meslek hayatımı hanımlardan ve beylerden uzağa kur-

ÖLÜ PİKSELLERÖLÜ PİKSELLER
DİRENİYOR!

anıl nişancalıanıl nişancalı
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dum, dünyanın en asosyal mesleğini seçtim 
yazar oldum. Üstüne yetmedi üç kedi ve bir 
köpekle ömrümü geçirdim ki aşık olana kadar 
kimseye ihtiyacım olmasın. Öyle bir asosyal-
lik kovaladım yani. Ama ne oldu, dünyanın 
belki de en asosyal mesleği beni en poşet sos-
yallik olan beyaz yakaya mahkum etti. Asker-
de mimar bir arkadaş sormuştu, “Biz demir-
den kazanıyoruz parayı, siz kelime başına ne 
kazanıyosunuz kankit?” demişti de kuruyup 
kalmıştım. Hayatta kalmak için reklam ajans-
larında bir sürü dingile bey demem gerekti-
ğini, bir sürü mutsuz beyin maillerinde, hiç 
bilmediğim hanımlar beyler arasında kaybol-
duğumu, reklam yazarlığı yapmak zorunda 
kaldığımı falan anlattım. Başından sonuna 
kadar, suratındaki elmaya benzeyen ifadesi 
değişmeden dinledi, “Aynen” dedi. Kimseye 
izah edemiyorsun ki. Yazarlık belki havalı bir 
meslek ama o havanın karşılığı on beş daki-
ka. Tanıdığım tüm yazarlar reklam sektörün-
de. Girdiğim ajansların %90’ında Üstüngel’in 
kaktırması çoktur mesela. Özgür ile uzun 
süre aynı ajansta iş kovaladık aynı şekilde ba-
tırdık. Kim ödüyor sanıyorsunuz lan bu ko-
lonyalı kapuskayı? Ajanslara yazarlıkla ilgili 
sadece yazı yazmayı bildiğinizi anlatamazsı-
nız. İnternet sitesi yapmaktan bir sürü saçma 
toolda saçma yazışmalara girmeye, aynı anda 
üç Whatsapp grubunda aynı kişilerle üç farklı 
konuyu üç farklı üslupla konuşmanız gerekti-
ğine kadar bir sürü takoz iş yapmak zorunda-
sınız. Pandemideyiz, sigara içmek yapılacak 
en sağlıklı eylem. Tütün bitmek üzere. Tütün 
paralı. Herkes sevgilisiyle sürekli dışarıday-
ken, oksijen özgürken, yapılacak her şeyin 
parayla olduğu gerçeği çarptı suratıma bir 
ara. Hava bedava ama aldığın yer parayla. Ev 

Hava bedava ama 
aldığın yer parayla. 
Ev parayla. Bira 
parayla.
Gülmek parayla 
değil belki ama 
güldürmek parayla 
galiba.
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parayla. Bira parayla. Gülmek parayla değil 
belki ama güldürmek parayla galiba.

*onlar da yansın - yüzyüzeyken konuşuruz

Sevgilimle biraz aramız bozuk. Ben o film-
lerdeki havalı adam olmayı romanlardaki 
gibi ters kalkmaktan zannettim sonra da 
huyum götüme kaçsın üstüme oturdu. Anıl 
kötü uyanır laneti tüm hayatımızı sardı. Sa-
bah uyandığımda benden önce homurtu-
larım evi gezmeye başlıyor. Onun o güzel 
enerjisiyle dans gibi yaptığı tüm ev benim 
bokuma bulanıyor. Ve yarasalar sırtında ta-
şıyarak beni yatak odasından salona geti-
riyor. Kahvaltı hazırlamış, sanki kahvaltıyı 
oraya yavrulamış gibi. Kahvaltı mutluluk 
verir, sevgilim o kahvaltının öz kardeşi gibi 
duruyor. İnsanın suratı vanilyaya benzer 
mi? Peki ben nasıl bir dangalak tarafından 
kontrol ediliyorum ki o surata baktığımda 
“Anıl boka mı bakıyorsun” tepkisi alacak 
kadar bet biçimde uyanabiliyorum? Bir tek 
şunu anlayabiliyorum civil beynimde, ben 
bu mutluluğu tercih etmemiş olabilirdim. 
Aşık oldum, hızımı alamadım. Belki bazı 
insanlarda aşk sadece haddini aşmaktan 
ibarettir, bilemiyoruz ki. Kimse bu kadar 
güzel bir şeyi yönetecek kadar güzellik ba-
rındırmak zorunda değil ki? Kimisi kırık-
tır, parçalı güzeldir, birleştirince tadı kaçar. 
Ama sabah sabah beni sucukla uyandıran 
kadına terslik yaptım diye kendimi aklama-
ya çalışmanın da bir sınırı var. Özür dile-
mem gerekiyor. Kahvaltıyı edemedik. Gidip 
usulca ensesini öptüm, fışşşık diye zıpladı 
yerinden. “Acıktın mı, karalayayım mı bir 
şeyler?” diye sordum. Yazarım ya, aklım sıra 

Belki bazı insanlarda 
aşk sadece haddini 
aşmaktan ibarettir,

bilemiyoruz ki.
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şiir miir kurtulacağım. “Sabahı karaladın” 
dedi. “Özür dilerim” dedim. “Sen de yap yap 
özür dile Anıl” dedi, “Yavrum hiçbir şey yap-
madan gelip özür dilesem çok saçma olmaz 
mı?” diye sordum. Aldım yani gönlünü.

*dance of the clairvoyants - pearl jam

Uzay Gazinosu çok eğlenceliydi. Yukarıda 
yazdığım hanımlara beylere, askerdeki kel 
komutana ve dünyanın en güzel kahvaltısına 
somurtan çirkin suratıma rağmen bana re-
zistans sağladı. Bu ara biraz bilgisayar oyunu 
oynuyorum, asla direniş diyemem rezizstans 
demeliyim ve bir bulaşık makinesi canlandır-
madan devam etmeliyim konuşmaya. Acayip 
bir iş bilgisayarı verdiler bana, kendi bilgi-
sayarımın büyüğü. Duvardan duvara ekran 
var, nereye bakacağımı şaşırıyorum. Sonra da 
o bilgisayarı benden almasınlar diye oturup 
eşşek gibi reklam metni yazıyorum. Bir sürü 
beyle muhattap oluyorum, hiçbirine ailesi 
isim koymamış galiba. 

cumartesi - the robo

Askerdeyken zaman bir kırılma yaşıyordu. 
Bizim üşümüş ruhlar olarak orada geçirdi-
ğimiz bir gün, gerçek dünyada üç güne de-
lalet ediyor. Bir zaman mekan kırılması söz 
konusu yani. Kısacası senin burada üç günde 
yaşadığın aksiyon ve yorgunluğu ben orada 
tek gün yaşıyordum. Bir kere tek yapmanız 
gereken şey var olmak. Var olmayı atlatabilir-
seniz gerisi inanılmaz kolay. Var olmak der-
ken, şahsiyet minvalinde bir durum olarak 
düşünmeyin. Gerçekten bir et olarak orada 
durmanız ve kafayı 18 gün ila 6 ay arasında 

Bir kere tek 
yapmanız gereken 
şey var olmak. Var 
olmayı
atlatabilirseniz 
gerisi inanılmaz 
kolay.
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kapatmanız gerekiyor. Var olmaya bir mola 
vermeniz, bir yandan da söylenen saatlerde 
aynı yerlerde olmanız gerekiyor. Her sabah, 
size benzeyen binlerce adamla aynı saatte 
uyanıp, aynı şeyleri giyip, aynı traş sırasını 
bekleyip, aynı yerde toplanıp, aynı kahvaltı-
yı etmek için üç kilometre yukarı yürüme-
niz gerekiyor. Ve bunu her gün yapmanız 
gerekiyor. Bir gün, biraz daha beni anlaya-
bilitesi olan badilerden birine “Ne acayip 
lan, altı günümüz kaldı ama geçmesi için o 
altı günü de yaşamamız gerekiyor. Bedeli bu 
yani” dedim, gaflete düştüm. “Kuş bile canı 
sıkılınca uçuyo gidiyo mnakiim” dedi. “Ay-
nen lan ne biçim uçuyor” dedim ben de.

2021’de yayınlanacak yeni romanım Ölü 
Pikseller’den -de- kısımlar içerir

Ne acayip lan, altı 
günümüz kaldı ama 

geçmesi için o altı 
günü de

yaşamamız 
gerekiyor. Bedeli bu 

yani
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Herkesin hayatında muhakkak etkilendiği kişi ya da kişiler olmuştur. Bazıları-
mızda etkilendiğimiz kişiler sevgilimiz olurken bazılarımızda ise etkilendiğimiz 
kişiler maalesef ki bizleri arkadaşı veya dostu olarak gördüklerini belirtir. Tabi o 
arkadaşı veya dostu olarak görenlere içimizden “At yalanı s.keyim inanı!” diyo-
ruzdur, biliyorum. Bir de bu söylediklerimin dışında üçüncü grupta olanlar var 
elbette: Ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde hayatına kimse girmemiş olanlar. Bazı-
larımız öyle durumdadır ki, konuştuğu insanla sevgili olma aşamasına geçti mi 
geçmedi mi bunu anlamayacak kadar salaklaşmaktayız. Yapmacık ilişkilerdense 
kaliteli yalnızlık olsun diyenler olacaktır elbette. Söyleyeceğim tek şey “Ha s.ktir 
lan oradan!” Haspam kaliteli yalnızlık diyor bir de. Üçüncü grupta olan bizler 
çok mu çirkiniz? Belki. Çok mu iticiyiz? Belki… Muhabbetlerimiz sarmıyor mu? 
Belki… Bu soruları uzatmak ve cevaplandırmak mümkündür. Lakin gerçekten bu 
insanların suçu nedir lan? Neden bu insanlara çocukken oynadığımız oyunlarda 
kendimizden küçükleri oyuna alırken pilavlık olarak aldığımız gibi davranıyorsu-
nuz? Önerisi olan, tavsiyesi olan, çözümü olan varsa ufaktan haberlesin de fayda-
lansın garipler.

PEKİ, YA HİÇ SEVGİLİSİ OLMAYANLAR
ONLARIN SUÇU NEDİR, HI?

ersin boran
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“Ne istediğimi ifade etmek için doğru sözcüğü nasıl bilebilirim? İstediğim şeyi, as-
lında istemediğimi nasıl bilebilirim? Ya da istemediğim şeyi istemediğimi? Bunlar 
anlaşılması zor şeyler. Onları adlandırdığımız an, güneşte kalan bir deniz anası 
gibi erir, çözülür ve anlamları kaybolur. Bilincim dünyayı kendi tarafına çekmek 
için vejetaryen olmak istiyor. Ve bilinçaltım bir parça et için çıldırıyor. Peki ben ne 
istiyorum? Dünya egemenliği mi?” 
Andrei Tarkovsky’nin Stalker (İz sürücüsü) filmi bu diyaloglarla başlıyor.
Filmde tükenmişlik sendromu yaşamakta olan bir fizik profesörü, yine tüken-
mekte olan bir yazar ve bir bir iz sürücüden oluşan 3 kişilik grup “Bölge” denilen 
bir yere gitmek isterler. Yazar ve fizik profesörü realist insanlar ve hayatlarına bir 
amaç katmak ya da bir ilham edinmek istiyorlar. Bu isteklerle bir gün barda otu-
rurken “Bölge” denilen bir yerin varlığını öğrenirler. Burası alışılmışın dışında bir 
yerdir. Oraya “ufo”nun düştüğüne inanırlar ve ordu tarafından bu bölge karantina 
altına alınır. Oraya gidenler ya akıl sağlığını yitirmiş şekilde dönerler yahut yaşa-
mını yitirirler. Sadece birkaç defa iz sürücü ve kardeşi oraya gidip gelebilmiştir. 
Diğerlerine nispeten biraz daha inançlıdırlar. Adam o kadar ince düşüncelidir ki 
kendi DDD’sini yaratmıştır. Yanındakiler sadece onun denizinde yüzmeye çalışır. 
Film çok karamsardır. Medeniyet için korku, intiharlar ve felaketin kaçınılmaz 

BİR DDD BİR DDD 
(DERİN DÜŞÜNCELER DENİZİ) SENDROMU

güzide gümüşlügüzide gümüşlü
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olduğunu vurgular. Komünizm veya kapitalizm 
fark etmeden, materyalizm her yerde hüküm 
sürmektedir. Stalker ise insanlığın yoldan çık-
tığını devamlı belirtir. Dünyada kapitalist ka-
nunlar egemen durumdayken, bölgede sadece 
iz sürücünün rehberliğinde ilerleyebilirler. İn-
san kendini her zaman önemli hissetmek ister 
ve iz sürücü sadece kendi bölgesinde önemli 
birisidir. Bölgeye sadece dünyadan umudunu 
yitirmiş kişilerin girmesine izin vardır. Bölge 
yapısı bakımından kültür ve inanç ruhunun 
kaçtığı bir yeri andırır ve burada herkese sadece 
bir hediye almalarına izin verilir. Bölgenin ordu 
tarafından korunması gerçek bir hediyenin ne 
kadar tehlikeli olduğuna işaret ediyor. Yetenek 
içten gelendir ve büyük bir yetenek güç ister. 
Bölgeye gitmek sadece hayati tehlikeyi almakla 
mümkündür. Orada hiçbir zaman düz bir çizgi-
de yürüyemezsiniz. Tuzaklar kibir ve saygısız-
lık edeni yok etmektedir. Ancak yolun sonunda 
bile kaçak odaya ulaşabilen bekleyen hediyeyi 
alamamaktadır çünkü ruhlarına elleri bomboş 
bir şekilde geri dönüş yapmaları gerekmektedir.
Dış dünyada insanlar tutkularıyla hareket eder-
ler. Peki neydi bu tutkular? Duygusal bir ener-
ji değil de dış dünya ile duygularının çatışması 
mıdır? Ya da tutkular insanlarda derin düşün-
celer yaratıp sığ hayatlar yaşamalarına mı sebep 
oluyordur? O kadar çok nefret ediyordur ki o 
insanlardan yanındaki insanlar kendilerini ve 
tutkularını ucuza satmamak için uğraş içerisin-
dedirler. 

Tarkovsky soruların yanıtlarından çok bambaş-
ka sorular doğurarak filmi şu mükemmel cüm-
lelerle tamamlıyor. 
“Renksiz ve kısır bir hayat yaşamaktansa... acılı 
bir mutluluk daha iyidir.”

Bölgeye gitmek 
sadece hayati 
tehlikeyi almakla 
mümkündür. Orada
hiçbir zaman 
düz bir çizgide 
yürüyemezsiniz. 
Tuzaklar kibir ve 
saygısızlık edeni
yok etmektedir.
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 Yıllardır Doğru Bildiğimiz Yanlış: Kaplumbağa Terbiyecisi 
Sahne ışıkları üzerinden hiç ayrılmayan bir tablo: Kaplumbağa Terbiyecisi. Zama-
nının öncüsü konumu, tabloyu devleştirmiş ve üzerinden yorumların eksik olma-
masını sağlamıştır. Acaba Osman Hamdi Bey, bu tabloyu çizerken tarihe damga 
vuracağını düşünmüş müdür ya da hangi hislerle tuvale aktarmıştır? Gelin, tablo-
nun üstündeki yorumları ve hikayesini çok farklı bir gözle inceleyelim.

“Aranızda hiç kaplumbağa terbiyecisi gören var mı?” 

Sorunun sahibi gazeteci Emre Aköz. Müzeci, arkeolog ve ressam Osman Hamdi 
Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunun 5 trilyona (günümüzdeki karşılığıyla 
5 milyona) satıldığı zamanlarda yazdığı bir makalenin başlığıymış. Soru sorulmuş 
ama üzerine pek fazla düşülmemiş. Fakat zamanı geldiğinde Osman Hamdi’nin 
torunu Edhem Eldem’in soruyu ele aldığını ve cevabını aradığını göreceğiz.

Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan bir 
akademisyen. Kendisi daha çok Osman Hamdi’nin hayatını ve çalışmalarını araş-
tırmış, alanı olmadığından da çoğu zaman dedesinin tablolarını yorumlamaktan 

YILLADIR DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞ:YILLADIR DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞ:  
KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ

kübra gaburgakübra gaburga
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kaçınmış bir tarihçi. Fakat söz konusu tab-
lo üzerinde bir yorum kirliliği olduğundan 
(kendisi over-reading terimini kullanıyor) 
işin özünü araştırmaya yönelmiş. Aköz “Os-
manlı’da ‘kaplumbağa terbiyeciliği’ diye bir 
meslek, bir hüner var mıydı?” diye makale-
sinde sorduğu soruya Eldem’den de cevap 
istemiş. O zaman Eldem, çok fazla fikri ol-
madığını beyan etmiş ama zaten aklının bir 
köşesinde bu mesele olduğundan, konuyu 
uygun bir zamanında araştırmaya koyulmuş.

Eldem, bulduğu bilgiler ışığında bir makale 
yazarak tablonun asıl ilham kaynağı hakkın-
da bizleri aydınlatmış. Bu önemli meseleye 
gelmeden önce değinmemiz gereken mese-
le ise tablonun ismi. Açık artırmada açılış 
fiyatının pek üstünde bir fiyata satın alın-
masından sonra “yerli Mona Lisa”mız olan 
tablonun ismi bir hayli değişmiş. Paris’te bir 
sergide teşhir edilen tablonun ismi “L’Hom-
me aux tortues” olarak geçmekteymiş. Yani 
tablonun ressamı ona “Kaplumbağalı Adam” 
ismini vermiş. 1912’de Ressamlar Cemiyeti 
Gazetesi’nde ise tablodan “Kaplumbağa Mü-
rebbisi” olarak bahsedilmiş. Birkaç sene son-
ra Lucy Garnett kitabında aynı tabloyu “The 
Tortoise Charmer (Kaplumbağa Terbiyecisi)” 
olarak sunmuş. O günden bugüne de isim bu 
terim üzerinden günümüze ulaşmış ve “Kap-
lumbağa Terbiyecisi” olarak kalmasına sebep 
olmuş. Maalesef ki aynı isimlendirme sorunu 
Osman Hamdi’nin diğer tabloları için de hâlâ 
geçerli. Mesela 1908’de yaptığı “Silah Taciri” 
tablosunun asıl adının “Keskin Kılıç” olduğu 
saptanmış. Görüldüğü üzere Osman Ham-
di’nin pek çok tablosu kendi isminin dışına 
çıkarılmış. 

Acaba Osman Hamdi 
Bey, bu tabloyu 
çizerken tarihe 
damga
vuracağını 
düşünmüş müdür 
ya da hangi hislerle 
tuvale aktarmıştır?
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Anlıyoruz ki insanların kattıkları yorum-
larla beraber bahsettiğimiz tablonun ismi 
değişerek bugünkü halini almış. Yani aslın-
da Osman Hamdi sadece kaplumbağalı bir 
adamı resmederken ondan sonraki kişiler 
tabloya yeni bir boyut kazandırmışlar. Çün-
kü tablo için yapılan yorumlar terbiyeci baz 
alınarak yapılmış. Eldem de bu terbiyeci ne-
dir, neyin nesidir diye yola çıkarak gerçek 
bilgilere ulaşmış.

Eldem’in verdiği bilgileri sunmadan önce 
biraz tablo ile ilgili yorumlara göz atmak 
gerektiğine inanıyorum. Bilindiği üzere Os-
man Hamdi Bey çağının ilerisinde, Batılı 
vizyonuna sahip bir Osmanlı vatandaşıydı. 
Osman Hamdi’nin bu aydın karakteri tab-
lolarının yorumlanmasında etkili olmuştur. 
Kaplumbağa Terbiyecisi ile ilgili ilk yorum-
lar Osman Hamdi’nin müzeciliği zama-
nında çektiği sıkıntılar ile alakalı olmuştur.  
Eczacıbaşı Sanal Müzesi’nin açıklamasına 
göre; Lale Devri’nde Sadabad eğlencelerin-
de kaplumbağaların sırtlarına mumlar di-
kilerek serbest bırakıldıkları bilgisi verilir 
ve kaplumbağalarla bağ kurulur. Bunun ya-
nında yönetici olan Osman Hamdi Bey’in 
mesai arkadaşlarına yönelik acımasız, ümit-
siz bir hicvi olarak yorumlanır. Ayrıca tab-
lo klasik oryantalist tablolarına rağmen bir 
hayli sadedir.

İki önemli sanat tarihçisi Semra Germaner 
ve Zeynep İnankur’un yorumları ise biraz 
daha somuttur: “Kaplumbağa terbiyecisinin 
düşünceli duruşu, sabır isteyen çok zor bir 
uğraş içinde olduğunu belli eder. Bu kalın 
kabuklu ve ağır kanlı mahlukları zor kulla-

Yani aslında Osman 
Hamdi sadece 

kaplumbağalı bir 
adamı

resmederken 
ondan sonraki 
kişiler tabloya 
yeni bir boyut 

kazandırmışlar.
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narak terbiye etmek güç olduğundan, derviş 
ney üfleyerek ve nakkare çalarak kaplumbağa-
ları eğitmeyi düşünmektedir. Osman Hamdi 
Bey’in kendisiyle özdeşleştirdiği kaplumbağa 
terbiyecisinin elindeki tek araç, tabloda müzik 
aletleriyle simgelenmiş olan sanattır. Osman 
Hamdi Bey, Arkeoloji Müzesi ile Sanayi-i Ne-
fise Mektebi’nin kuruluşu ve Asar-ı Atîka Ni-
zamnamesi’nin çıkarılması gibi girişimlerinde 
karşılaştığı güçlükleri ve toplumun değişmeye 
karşı olan direncini ima etmektedir.”

Diğer bir örnek ise arkeoloji çalışmalarıyla 
ünlü Wendy Shaw’ın yorumudur: “Kaplum-
bağa Terbiyecisi isimli tablosunda kendisini, 
içinde yaşadığı düzenin hayal kırıklığına uğ-
rattığı bir eğitici olarak resmeder. Bu tablo-
da hafifçe eğilmiş, verdiği yaprakları yemekte 
olan öğrencilerini izlemektedir. Ne yazık ki 
Osman Hamdi’nin öğrencileri, çaldığı neyin 
sesini işitecek kulaklardan yoksundur; ayrıca 
boynundaki aletin darbelerini hissetmelerini 
önleyen sert kabukları vardır. Müzeye açık 
bir gönderme içermemesine karşın bu tablo, 
Osman Hamdi’nin Osmanlı toplumunda üst-
lendiği eğitimci rolüne alegorik bir gönderme 
işlevi görebilir. Osman Hamdi, eğitim araçla-
rına sahiptir ama öğrencileri onun talimatla-
rını algılayabilecek kapasiteden yoksundur.”

Yukarıdaki yorumlardan anlayacağınız üze-
re tabloya yüklenen derin anlamlar mevcut-
tur ve bu anlamlar günümüzde de temel ola-
rak alınır. Fakat Edhem Eldem’e göre Osman 
Hamdi bir mesaj ressamından öte bir genre 
(tür, günlük yaşam) ressamıdır. Bu yüzden-
dir ki aşırı yorumlardan kaçınarak işin aslını 
araştırmaya koyulur. Yaptığı taramada gerçek 

Bu kalın kabuklu 
ve ağır kanlı 
mahlukları zor 
kullanarak terbiye
etmek güç 
olduğundan, derviş 
ney üfleyerek ve 
nakkare çalarak 
kaplumbağaları
eğitmeyi 
düşünmektedir.
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bir kaplumbağa terbiyecisi gravürü ile kar-
şılaşır. Üç kaynakta da yer alan gravürün bir 
basımını da “Le Tour du Monde” adlı seya-
hat dergisinin 1869 senesi cildinde yer alan 
Japonya’yı konu edinen bir makalede bulur. 
Kaplumbağa terbiyesi diye bir sanat, kap-
lumbağa terbiyecisi diye bir meslek vardır 
ve bunlar 19. yüzyılda Japonya’da yer alır. 
Peki, Osman Hamdi’nin eline bu makale 
geçmiş midir?

Osman Hamdi’nin mektubuna göre; 1869 
yılında Edhem Paşa, Bağdat’ta görevde bu-
lunan oğlu Osman Hamdi’ye Le Tour du 
Monde’un o seneye ait ilk cildini yollamış 
ve oğlu da bunu okumuştur. 1906 yılında ise 
Osman Hamdi, dergideki gravürü Osmanlı 
ortamına uyarlayarak bir tablo haline getir-
miştir. Ve Osman Hamdi, gravürü adapte 
ederken işin esasını oluşturan terbiye mese-
lesini tamamen ortadan kaldırmış, terbiye-
ciyi sıradan bir adama çevirmiştir. İşte tab-
lonun gerçek ilham kaynağı bu gravürden 
ibarettir!

Eldem, tablonun asıl ilham kaynağını or-
taya koyarken diğer yorumlar için de asla 
gerçek değildir demiyor aksine ihtimalleri 
es geçmiyor. Ama bu kadar yorumun artık 
söz konusu tablonun üzerinden çekilmesi-
nin mantıklı olabileceğini söylüyor. Şimdi 
sıra sizde; Eldem’in verdiği bilgiler ışığında 
tabloya bir kez daha bakmakta...

Not: Yazı için Edhem Eldem’in 2009 tarih-
li “Ressamlar, Kaplumbağalar, Tarihçiler...” 
isimli makalesinden; bazı resimler için Arif 
Müfid Mansel arşivinden yararlanılmıştır.

Kaplumbağa 
terbiyesi diye bir 

sanat, kaplumbağa 
terbiyecisi diye bir

meslek vardır ve 
bunlar 19. yüzyılda 

Japonya’da yer alır.
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Dünya zorluk, mücadele, her nevi insan duyguları ile bezenmiş sarmallar topu 
gibi... Yaşamda güzel tatlar olsa da içine girdiğimiz bu karmaşık dönem en çok 
hayatın zorlu ve mücadeleci kısmının öne çıkmasına sebep oluyor. Hele bir de iç-
selleştirip “Bu hayat hep böyle mi gidecek? Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! “ 
diyenlerdensen şimdi iyi dinle! Yalnızca birkaç dakika karantinayı unut, savaşları 
unut, küresel ısınmayı unut; yani genelden özele doğru in ve kendine gel! 

Şimdi kendi hayatını düşün: Hangi zorlukları nasıl aştığını/aşamadığını bir anımsa. 
Sana bir daha güneşin içini ısıtamayacağını düşündürten soğuk geceleri, belki de 
gün ışığının bir daha asla aydınlatamayacağını sandığın karanlık dünyanı... Ne oldu? 
Hepsi öyle ya da böyle geçti değil mi? Şimdi sana kendi hayatımdan ve güç aldığım 
naif bir o kadar da dipçik gibi sağlam bir arkadaştan bahsedeceğim. Nazende’den... 

Eminim yolda yürürken, parkta otururken, yerden bir şey alırken ya da tam ayak-
kabını bağlayacakken gözün ilişmiştir bu kudretli arkadaşa. Benim de çok üzgün, 
bitkin ve kendimi yalnız, çaresiz hissettiğim bir gündü. Hava almak biraz kafamı 
toplamak ve düşüncelerimi yoğurmak için dışarı çıktım. Yürüdüm, yürüdüm, yü-
rüdüm... Boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı derler ya; o hesap... Bir 

SADECE 
NAZENDE’Yİ HATIRLA

merve özcan
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türlü olduramadım beynimin içindekileri. 
En sonunda yoruldum ve yüksek bir kaldı-
rıma oturdum. Kimseyle konuşmak isteme-
diğimden ve bana faydaları olmayacağını 
bildiğim için kendi içimde sohbet etmekten 
de yılmıştım aslında. Başımı rüzgardan sü-
rüklenen bir kâğıt hışırtısına çevirince kar-
şılaştım Nazende ile... Nazende’yi hepiniz 
bilirsiniz aslında. Hani bu bir hırsla sıkı sıķı-
ya yapıştırılan kaldırım taşlarının arasından 
beklenmedik sekilde filizlenen ya da hun-
harca üst üste atılan ziftlerin içinden ren-
giyle baş veren azimli çicekler... Hatırladınız 
mı? Hah evet o naif bir o kadar da dayanıklı 
güzelliklerden bahsediyorum. Ona bir süre 
baktım; koparsam dayanamaz bir saniyede 
ölecek kadar savunmasız ama en sert yerleri 
delebilecek kadar da gözü kara... Sadece bi-
raz sabır, inanç ve zaman ile her şeyin üste-
sinden gelebileceğini fısıldıyor adeta. 

Bizler de şu koca evren üzerinde birer Na-
zendeyiz. Bizi koparsalar yeryüzüne tutu-
namayacak kadar güçsüz ama ilginçtir her 
zorluğun üstesinden gelebilecek kadar da 
güçlüyüz. Eğer Nazende zarif, saç teli kadar 
gövdesiyle sadece elinde yüreğiyle ve inana-
rak kendini zamana bırakarak delebiliyorsa 
en yağız kayaları, emin ol sen de, ben de, o 
da her zorluğun üstesinden gelebiliriz .Bu 
samimiyetsiz bir avutma ya da afaki bir ör-
nek değil! Bu gerçek! Zaman aktığı sürece, 
dünya döndükçe ve sen nefes aldıkça hiç 
bir zorluk seni yıldırmamalı. Yorabilir ama 
yıldıramaz. Azmet, sabret, zamana bırak ve 
şükret... Emin ol geçecek... Bu zor günler de 
bu mutsuz döngün de bitecek... Sadece inan 
ve her düştüğünde Nazende’yi hatırla....

Ona bir süre baktım; 
koparsam dayanamaz 

bir saniyede ölecek 
kadar

savunmasız ama 
en sert yerleri 

delebilecek kadar da 
gözü kara...
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Duymaktan en nefret ettiğim soru: “Buraya nereden, nasıl geldik?” Bin cevaplı 
soru. Bende bin değil birkaç cevap var. En geriden başlayacaksak tabii ki elma 
meselesi. Klasik demeyin hemen öyle, hâlâ boğazımızda duruyor sonuçta. Daha 
yakın bir olay da cevap olabilir: “Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.” Sahi kapıyı 
gören var mı? Viyana’ya kadar dayanıp Misak-ı Milli’ye çekilmemiz de cevaptan 
sayılır. Tamam bu kadar tarih dersi yeter. Soruya verilecek en basit cevabım: Güneş 
doğmadan uyandım, kahvaltı yapmadan evden çıktım, gözlerim tam açılmadan 
otobüs durağına yürüdüm. Anlamışsınızdır herhalde fakat ben yine de belirteyim 
de sonradan söylemedi demesinler, evet ben bir öğrenciyim ve sabahın köründeki 
derse yetişmem gerekiyor. Tabii duymaktan en nefret ettiğim sorunun ve sırala-
dığım cevapların hiçbirinin anlatacaklarımla bir alakası yok. Sadece etkileyici bir 
giriş yapmaya çalıştım. Uykumu alamadım. Hem daha saat sekiz bile değil. Biraz 
idare edin.

Otobüsün içinde sarsıla sarsıla ilerliyoruz. Ön cama yerleştirilmiş, üzerinde 
“Kampüs, Erkek Yurdu, Vefa Evleri, Toki, Kaymakamlık, Devlet Hastanesi” yazan 
uğranılacak bölgeler tableti sarsıntı ile birlikte cama vurup duruyor. Yolcuların 
bir kısmı cama vurup duran tabletten bir kısmı da sırf oturuyorum diye benden 

BURADAN 
DÖNÜNÜZ

muhammed atakurmuhammed atakur
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şikayetçi. Benden şikayetçi olanlar genelde 
belli bir yaşın üstündekiler. Umurumda mı? 
Tabii ki değil. Pardon da son durakta ini-
yorum ben. Sabah 8 dersi uykusuzluğuna 
ayakta gidemem. Hem daha saat sekiz bile 
değil, bu kadar yaşlı insan nereye gidiyor? 
Koltuk kapmama sinir olanların bakışları 
altında kırmızı ışıkta duruyoruz. Onlarca 
araba bizimle birlikte kırmızı ışıkta duru-
yor. Bakın bunu başarmak zordur. Bir sürü 
insanı aynı anda durdurmak, bekletmek 
hareket etmelerine izin vermemek. Muaz-
zam bir güç. Trafik ışıklarına saygım son-
suz. Hep birlikte 80 saniyenin dolmasını 
bekliyoruz. 80 saniyeliğine hayat duruyor. 
Gözlerimiz ışıklarda. Sabırsızlıkla sürenin 
azalmasına bakıyoruz. Kırmızı ışığın üze-
rinden bir uçan karınca, bir kuş, bir karga 
ve bir ejderha geçiyor. 80 saniye uzun bir 
süre, azalmasını seyredince henüz açılma-
mış gözlerim yanılabiliyor. Hareketsiz dur-
san da hareket eden bir cismin içindeysen 
sen de hareket edersin yasası devre dışı ka-
lıyor. Ben hareketsizim, içinde bulunduğum 
cisim de hareketsiz.  Ki zaten sürekli için-
de bulunduğumuz cisim olan dünya sürek-
li hareket ediyorsa da biz fark etmiyoruz. 
Bok fark etmiyoruz. Saçınızdaki beyazlara 
bakın, dünyanın ne zamandır döndüğünü 
anlarsınız. Şu zamanı biraz ciddiye alın ar-
tık. Ölmek üzeresiniz. Biraz yaşayın. Evet, iç 
sesim nutuk attı. Fakat işte henüz saat sekiz 
bile değil. Ayrıca 80 saniye... Yani yaşayalım 
tamam ama kırmızı ışıkta geçilmez. Tonla 
ceza. Ceza yerken de daha büyük vakit kay-
bı. Duralım en iyisi. 80 saniyeden bir şey ol-
maz. Hah! Yeşil! Bas bas... 

Bakın bunu 
başarmak zordur. 

Bir sürü insanı aynı 
anda durdurmak,

bekletmek hareket 
etmelerine izin 

vermemek. 
Muazzam bir güç. 

Trafik
ışıklarına saygım 
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Hep birlikte hareket ediyoruz. Kimseyi arka-
da bırakmıyoruz. Sanırsın bir devrimin en 
şaşalı anındayız. Birazdan tepedeki adamı 
koltuğundan indireceğiz, sonra da sevinçten 
sokaklara çıkıp hep birlikte şarkı söyleyece-
ğiz. Yok çav bella değil, kurtulun bu klişe-
lerden. Ayrıca ayrıntılara takılmayın. Şarkı 
önemli değil, önemli olan otobüsteki bu bir-
lik ruhu hani yani bu ekip böyle çok işler çı-
karırız diyorum. Ekip ruhu diyorum da kime 
diyorum, yine bana atılan bakışlara takılıyo-
rum. Ekip ruhundan vazgeçiyorum. Ne dev-
rimci insanlarsınız yahu. Bireysel takılın işte 
kimseye bulaşmayın. Hem saat daha sekiz 
bile değil. Kimseyi kışkırtmayın. 

Üzerime yağan bakışlara maruz kalmamak 
için kafamı telefona gömüyorum. Bir hafta-
dır konuştuğum kızdan çok y’li bir günaydın 
mesajı gelmiş. Şöyle bir şey: “Günayyyyydın 
:)” Gülümsüyorum, tabi ben de bir günaydın 
çakıyorum hemen. Benimki onunkinden bir 
y fazla, bir tane de değil iki gülen surat emo-
jisi bırakıyorum sonuna. Hani bir tanesi sen 
bana günaydın yazdığın için mutluyum an-
lamında diğeri ben de sana günaydın yaza-
bildiğim için mutluyum anlamında. Ulan ne 
adamım. Saat daha sekiz bile değil ama kafa 
zehir. 

Mutlu mutlu yola bakıyorum. Yol devam edi-
yor. Kıvrılmadan giden uzun, düz bir yol. 
Kısa, beyaz bir çizgi ve bir boşluk. Kısa, beyaz 
bir çizgi ve bir boşluk. Kısa, beyaz bir çizgi 
ve bir boşluk. Yok olmuyor. İnsan ne kadar 
mutlu olsa da uzun, düz ilerleyen bir yol kar-
şısında hayat, evren ve her şey üzerine düşün-
meden yapamıyor. İnsanın başına ne gelirse 

İnsanın başına ne 
gelirse yolda geliyor, 
yoldan geliyor. İnsan
yanındakini en iyi 
yolda tanır diye 
bir efsane var ya 
hani, yalan efendim 
külliyen
yalan. İnsan yolda 
önce kendini tanıyor. 
İnsan yolda önce 
kendinden nefret
ediyor.
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yolda geliyor, yoldan geliyor. İnsan yanın-
dakini en iyi yolda tanır diye bir efsane var 
ya hani, yalan efendim külliyen yalan. İn-
san yolda önce kendini tanıyor. İnsan yolda 
önce kendinden nefret ediyor. Hani bu düz 
dünyacılar haklı çıksın da bir gün bir yol-
culuğumuz öylece son bulsun istiyorum. Bir 
yere varmayalım. Dünyanın sonuna ulaşa-
lım ve sırf oraya kadar geldik diye artık bu-
radan dönülmez deyip kendimizi dünyadan 
uzaya bırakalım. Tabii düz dünya fikri doğ-
ru olsa bile dünyanın sonuna yine uyarı ma-
hiyetindeki tabelalardan yerleştirilirdi elbet. 
 Buradan Dönünüz!!! 

-Sonrasında Sizin İçin Bir Şey Yok- 

Sonrasında kimse için bir şey yok. Onu bili-
yoruz. Ama biz bir kere olsun çıktığımız yo-
lun sonunu görmek istiyoruz. Bir kere olsun 
başka yerlere varmak istiyoruz. Sadece bir 
kere olsun... Bir kere de bir sabah yolculu-
ğu beni derin düşüncelere düşürmesin. Bu 
nedir arkadaş! Ben her sabah varoluşsal dü-
şüncelere düşmek zorunda mıyım? Neyse ki 
gözler hâlâ üzerimde neyse ki dersin başla-
masına da benim okula varmama da beş da-
kika var. Neyse ki saat hâlâ sekiz değil. Ney-
se ki kuşlar. Neyse ki güneş. Neyse ki hayat. 
Neyse ki... Derken otobüs daha da dümdüz 
gitmesi gereken yolda bir anda dönüş ya-
pıyor. Şoför dikiz aynasından bize sesleni-
yor. “Yolu kapatmışlar. Yol çalışması varmış. 
Burdan dönüyoruz.” Kafamı ön cama doğru 
uzatıp bakıyorum. Yolun ortasına dikilmiş 
tabelayla göz göze geliyorum. 

Sonrasında kimse 
için bir şey yok. Onu 

biliyoruz. Ama biz 
bir kere

olsun çıktığımız 
yolun sonunu 

görmek istiyoruz. 
Bir kere olsun başka 

yerlere
varmak istiyoruz. 

Sadece bir kere 
olsun...
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Buradan Dönünüz!!! 
-Sonrasında Sizin İçin Bir Şey Yok-

Hiç bilmediğim bir yoldan okula ulaşmaya 
çalışıyoruz. Sanki şehir, ülke, kıta değiştir-
miş gibiyiz. Öyle yabancıyım bu yollara. Saat 
sekizi çoktan geçti. Geç kaldım. Hiç bilme-
diğim yerlerden okula ulaşmaya çalışıyoruz. 
Her yerini ezbere bildiğimiz oyunda yeni bö-
lüm açılmış da etrafı çözmeye çalışıyor gibi-
yiz. Fakat benim kafamda çok daha önemli 
bir soru var ve cevabını bilmiyorum. Buraya 
nereden, nasıl geldik? 

Her yerini ezbere 
bildiğimiz oyunda 
yeni bölüm açılmış 
da etrafı
çözmeye çalışıyor 
gibiyiz.
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1. Hoş geldin huzur pencereleri yağmur suyu geçiren odama. Şaşırdın değil mi? 
Genelde güneşi beklerdin böyle bir cümlenin sonunda! Benim pencerelerim yağ-
mur suyunu geçiriyor, öyle istiyorum çünkü. Odamın zemini mandalina bahçe-
sinden zar zor getirdiğim toprakla kaplı. Her gece boşluğa bakıp hayal etmektense 
birkaç umut ekiyorum. Yağmur suları umut için değil; onlar vakti geldiğinde za-
ten büyüyecekler, toprak kokusunu seviyorum ben...

2. Hepimiz çocuk olduk değil mi? Mesela yere düşen çikolatamızı üfleyip tekrar 
yedik. Anne terliği, acı öksürük şurubu, erken yatağa girmeler, zoraki süt içme-
ler... Bazen unuttuğumuzu düşünüyorum, biz gerçekten çocuk olduk değil mi? Ne 
giyeceğiz derdi olmadan, bazen salça ekmekle sokaklarda koşturduk, apartman 
boşluğunda eve çıkarken bağıra bağıra şarkı söyledik. Buna benzer daha birçok 
örnek var, hatırlarsınız mutlaka. Hatırlayın çocuk olduğunu /mu/zu. Kiiri, hoşgö-
rüsüzlüğü, saygıyı da hatırlayaca/ğız/ksınız, ister istemez.

3. Kap kacaklara koyduğumuz umutlarımız, özlemle katık ettiğimiz sevinçlerimiz, 
kaderi gün ışığında ısıtan tecrübelerimiz var bizim.
Hey!

NOT-NOT-
LAR

ahmet utku
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Gülmeye, mutlu olmaya sebeplerimiz var. En 
kötü günlerimizde bile güzel anıları aklımıza 
getiren yaşanmışlıklarımız var. Siz diz boyu 
çamuru kir olarak adlandırırken, sabahın kör 
saatinden akşam yemeğine kadar içerisinde 
debelenen çocukluğumuz, “yarın daha güzel 
olacak” dediğimiz bir çok karanlıktan çıkan 
gecelerimiz var bizim. Umutla gökyüzünü 
seyreden bir çift yürekten bahsediyorum, va-
nilya kokulu bir duygudan.

4. Kapıyı çalmadan gir içeri ve sessizliği dinle. 
Dinle bak neler anlatıyor sana. Öğüt sanırsan 
eğer dinlemeden uzaklaşacaksın, biliyorum! 
Ondan dolayı kulak misafiri ol. Neyi mi anla-
tıyor? Herkesin iç dünyasında çığlık atıp kar-
şısındakine fısıldayamadıklarını...

5. Çocukların uçurmalarını kırdınız, şekerle-
rini yerlere attınız; ardından kimin ne kadar 
hayali olduğunu, hangi umudun yeşiline tu-
tunduğunu umursamadan hayatın hep en zor 
kısımlarını gösterdiniz. Halbuki bu çocuklar, 
parklara gidip kumdan ev yapmayı, ara so-
kaklarda evcilik oynamayı, mutlu olmanın en 
küçük halinle kocaman umutlar uçurmayı o 
yaşlardan itibaren biliyorlardı...

Kapıyı çalmadan gir 
içeri ve sessizliği 
dinle. Dinle bak neler 
anlatıyor
sana. Öğüt sanırsan 
eğer dinlemeden 
uzaklaşacaksın, 
biliyorum! Ondan 
dolayı
kulak misafiri ol. 
Neyi mi anlatıyor? 
Herkesin iç 
dünyasında çığlık atıp
karşısındakine 
fısıldayamadıklarını...
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Tüm bu büyüme denen olgunun yarattığı bunalımları bir yana bırakarak düşün-
meye zorluyorum kendimi.  Düşünmez, kendime dönmezsem sistemin beni bir 
ruh emiciye dönüştüreceğini biliyorum.  Artık insanların yüzüne bakarken kafa-
larından çıkan oklarda yazan küçük, önemsiz ama led ışıklarla süslenmiş, yüzle-
rine çarpılmayı bekleyen olumsuzlukları görmeye başlamıştım. Hayır, ben böyle 
olmayacaktım! Her şeyin kelimelerde, düşüncelerin değişmesinde saklı olduğuna 
inanan beni biraz dürtüp uyandırma vaktiydi. Öncelikle kendime iyi gelen şey-
ler nelerdi? Bunları bulmalıydım. Sosyalleşmek, film izlemek, bir şeyler çizmek, 
fotoğraf çekmek. Bunları uzun süredir yapmadığımı fark ettiğimde ilk tokadımı 
yemiş oldum. Haftada iki defa temizlik yapan ben, haftalardır temizlik yapmamış, 
çöpleri bile atmamıştım. Bekar oğlan çocuğu olarak hayatıma devam edemezdim. 
Değişim başlamalıydı. 

Düşünce boyutunda değişim çoğu insana gereksiz gelse de ruh biliminin temel 
taşlarından biridir. Sırf bu yüzden bana beyin sandığımız kadar akıllı değilmiş 
gibi geliyor. Küçük değişimler sürekli olduğu takdirde fark yaratır ve “Her şey 
çok iyi çok güzel Tahsin!” sesinin ekolarını duyarız. Elbette değişim hızlı olmaz. 
Oturduğumuz yerden buzdolabı doldurabildiğimiz, dünyanın en karmaşık bilgi-

KENDİNE
DÖNME REHBERİ

ayşe çokyavaş 
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sine sadece ince motor kaslarımızı kullana-
rak ulaşabildiğimiz bir dönemde “kendine 
dönmek” uzun zaman ve çaba gerektirmekte. 
Belki de kişinin yaptığı en zor şeylerden biri 
olarak tarihimize geçmekte. Bir kullanma kı-
lavuzu yok. İhtiyaç listesi yok. İçinde keşfet-
mediğin yerlere, özel kıyafetin olmadan tüp-
süz bir şekilde dalacaksın. Hem de gördüğün 
şeyi bir daha unutamıyorsun. Ama olay da 
bu değil mi zaten? Yıllardır güvenli alanında 
suya sabuna dokunmadan –bu dehşet verici 
tabir için özür dilerim- yaşarken aslında bi-
linçsiz bir şekilde seni rahatsız eden ve üzen 
olaylardan kaçıyorsun. Yani şahsi hapisha-
nendesin, yaşantın arttıkça daralan bir hapis-
hane… Anısı var diye dinlemediğin ama her 
seferinde diline dolanmaya çalışan şarkılar 
bile hapishanendir. Müzik listelerinde denk 
gelmemek için girdiğin çaba seni zahmetli 
bir yola sokar. Attığın adımlarda uyanık ol-
mak zorundasındır; yoksa geri plana attığın 
o anı karşına çıkar. Etrafında bilinçdışından 
oluşmuş dikenler ve önünde taşlı bir yol. Bir 
yerlere çarpıp çağrışım yapar diye, taşları bile 
kenara çekemiyorsun. “Hayat mı bu?” dedi-
ğin anda alevler, havai fişekler, balonlar, Gan-
dhi’nin bizzat gelip seni tebrik etmesi falan 
bunlar yaşanıyor hep… Hayal baloncuğunu 
patlattığımızda ise iç sesimizin savaş boyala-
rını sürüp zırhını giymeye başladığını duyu-
yorsunuz. Önce yavaş yavaş giriyorsun suya; 
ancak bir noktadan sonra seni üzen ve kal-
bini ilk günkü gibi acıtan noktaya temas edi-
yorsun. O an çok mu canın yandı? Yıllardır 
seni sen yapan özelliğin aslında bir yanılsa-
ma mı? Her şey yolunda giderken kahretsin 
ben bu noktaya nasıl mı geldim? Yok yok öyle 
düşünmeyelim… Bu sancılı süreci göze alma 

Anısı var diye 
dinlemediğin ama 
her seferinde diline 
dolanmaya
çalışan şarkılar 
bile hapishanendir. 
Müzik listelerinde 
denk gelmemek için
girdiğin çaba seni 
zahmetli bir yola 
sokar.
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cesaretine sahip olmak en önemlisi. “Güneş 
yerinde, her şey yolunda” diyebilmek için 
ilk hedefiniz kendiniz olmalıydı. Ne kadar 
bela okusanız da bunun doğru yoldaki bir 
durak olduğunun farkındasınız. Orada so-
luklanmak, etrafa bakmak, belki acının ne-
denini bulup onunla barışmak iyi gelecek-
tir. Özgürlük, etrafında dikenlerin olmadığı 
bir yolda kollarınızı savurarak gezme hissi, 
böyle bir süreçle mümkün. 

“Her şeyin saatlerle belirlendiği bir sistem-
de kendinize ayırdığınız her vaktin değerini 
bilin” diktesini sevmekle birlikte, içeriğinin 
bol aktiviteli olmasına karşıyım. Vaktin de-
ğerini bilirken gözlerini bir noktaya dikip 
tüm akşamını o noktayla olan randevuda 
geçirmek de kendine dönmeye dahil, ken-
dinle kalmak da. Hızlı tüketilen maddeler 
dünyasında zamana dur demek bir cesaret 
ve farkındalık işidir. Değerini ve farklılığını 
unutmadığın bir dönemin giriş bileti olsaydı 
tam bu cümlede verirdim. Dalışa hazırsın.

Hızlı tüketilen 
maddeler 

dünyasında zamana 
dur demek bir 

cesaret
ve farkındalık işidir.
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Ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, aklına gelenler gölgesi gibi peşindeydi. Sanki sa-
dece aklına gelmiyor aynı zamanda kendine eşlik eden nesneler gibi onunla yürü-
yor, gittiği yerlere gidiyor, geçtiği köprülerden geçiyorlardı. 
İnsan bazen unutmak istedikçe, kötü anılar gelip tam aklının orta yerine çivileni-
yordu. Tabi bunda yaşadığı evin de katkısı büyüktü. Onunla zaman geçirdiği ve 
dile kolay çeyrek asır tükettiği biricik evi. Onunla yaşanılan anıların izleri vardı 
her yerde. Ondan kalan, onunla alınan onunla eskitilen eşyalar… Ruhunun böyle 
bunaldığı zamanlarda eşyalar da çok sinsi oluyorlar. Sanki ona bir şeyler anlatma-
ya çalışıyorlar. “Bak bu köşede gazetesini okur, buraya çayını koyar, buraya kolunu 
dayardı,” diyorlar. Gözünün önüne siluetini dikiverip aklındaki resmi tamamlı-
yorlardı. Ne kadar çaresiz oluyordu insan böyle zamanlarda, ruhunun en zayıf ve 
yalnız anlarında ne kadar ihtiyacı oluyordu insanın anlatmaya ve anlaşılmaya... 

“Keşke doğanın kendini yenileme özelliği insanlara aktarılabilseydi,” diye düşün-
dü bir an. Kırıldığı yerden incecik tazecik filizler verip baharla yenilenen ve yeni 
mevsimlere, yeni günlere, ışığa doğru uzanabilmek. Bu fikir hoşuna gitmiş ola-
cak ki yüzüne belli belirsiz bir gülümseme yerleştiğini hissetti. Oturduğu yerden 
kalktı; aklını meşgul eden, geçmişine mal olan bir yığın anıyla nereye gidebilirdi 

UMUDUN 
YOLCULUĞU 

cansu doğan



43

bu saatten sonra? Ama bu evde kaldıkça bir 
yere gitmek şöyle dursun, evin her köşesin-
deki yaşanmışlıklar onu girdap gibi çekip 
duruyordu. Belki karşısında onu terk eden, 
aklında bir sürü soru işareti ile yapayalnız 
bırakan hayat arkadaşı çıkagelse, bağırsa, 
çağırsa, kırıp incitse şu eşyaların ve evin ver-
diği zararı veremeyecek, onu böyle çaresiz-
liğe mahkûm etmeyecekti. Asıl sessizlik ve 
geçmişin bunca dilsiz pişmanlığı yoruyor-
du insanı. İnsanın insana söyleyemediğini 
eşyalar söylüyordu, hatırlayıp haykırıyor, 
geçmişini ve yaşanmışlıklarını hatırlatarak 
onca şeye rağmen “hâlâ nasıl bizimlesin, ta-
nık olduklarımız karşısında biz bile bunca 
eskimişken sen nasıl dayandın” diyorlardı. 
Gitmesi gerektiğini biliyordu. Tazelenmesi 
gerektiğini ve bunun için düşünmeye gerek 
olmadığını da. 

Birden balkona çıktı, evet sadece onları ala-
caktı yanına. Nereye giderse gitsin yanında 
ona umut verecek, yaşayan, o evden onun 
gibi diri çıkan ve biten her günün sonrasın-
da daha güçlü olmak için yenilenen çiçek-
lerini alarak çıktı evden. Yanına almadığı 
anahtarları aklında bile yoktu; çünkü geri 
dönmeyi hiç düşünmeden yeni hatıralara 
doğru yol almaya başlamıştı. Artık kendi 
olabilmenin huzuru ve özgürlüğü ile attığı 
her adımda endişelerinden, pişmanlıkların-
dan ve korkularından uzaklaşıyordu...

Asıl sessizlik ve 
geçmişin bunca 

dilsiz pişmanlığı 
yoruyordu insanı.

İnsanın insana 
söyleyemediğini 

eşyalar söylüyordu.
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Emekliler Kahvehanesini erken açtık bugün. Sigara içilmez yasağı bize pek uğ-
ramadığı için içerisi bir hayli sigara dumanı kokuyordu. Emekliler Kahvehanesi 
için yeni bir günün başladığını demlenen çayın buharı haber verir. Masaları dü-
zelttikten sonra çayı demledik. Ankara simidi ve demli çay eşliğinde kahvaltımızı 
yaparken elinde günlük gazeteleri ile ilk Bekir geldi; ardından da Selim Abi...

Sessizliği bozsun diye televizyonu açtık ve karşımızda Müge Anlı çıktı. Kaybolan-
ları bütün hızıyla bulmaya devam ediyordu. Selim Abi dikkatle izliyor programı.
“Noldu abi? Kaybolan sizin köylü herhalde çok dikkatli bakıyorsun televizyona,” 
diye takılıyorum.
“Ben kendimi 21 senedir bulamazken bu kadın program başına kaybolan birileri-
ni buluyor. Düşün 21 senedir hükümsüzüm ve kendimi bulamadım,” diyor Selim 
Abi.
Önündeki boş çay bardağını alıp usulca gidiyorum yanından.

Öğlen saatleri yaklaştığında kahvehanenin tüm gediklileri gelmişti; tam kadro-
muza ulaşmıştık.

EMEKLİLER 
KAHVEHANESİ

çağrı ünalçağrı ünal
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Televizyondaki programlar sıkıntılarımıza 
yeni sıkıntılar ekleyince radyodan yana dene-
dik şansımızı. Kibariye, ‘Sil Baştan’ı söylüyor-
du.
“Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak.
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak.”

Ama buradaki kimsenin sil baştan başlama-
ya gücü yoktu, bitiklere dönüyorduk. Sıfır-
dan başlamak, sıfırı dahi tüketenler için im-
kansızdı. Hele ki her şeyi unutmak, buradaki 
bünyelerin altından kalkabileceği bir durum 
değildi. Biz hayattan ve insanlardan tüm 
umudunu yitirmiş, çevresini olabildiğince 
daraltmış ve mutluluğu okeyle biten bir oyu-
na indirgemiş ruh halimizle sadece günü bi-
tirmeye çalışıyorduk.

Eşinden ayrılanlar, çocuğunu göremeyen-
ler, icralık olanlar... Kahvenin ismi Emekliler 
Kahvehanesiydi ama değiştirip Tutunama-
yanlar Kahvehanesi yapsak hiç de sırıtmazdı. 
Çünkü bu hayata hiçbirimiz tutunamamıştık. 
Taş seslerini içten çekilen oflar bastırıyor, ha-
yatı boyunca yüreğini ısıtacak birini bulama-
mış olanlar en azından ellerini ısıtabilmek 
için daha bir sıkı sarılıyordu burada çay bar-
daklarına. Hani diyor ya Süleyman Seba “Çok 
üzüntülerimiz oldu hepsini yuttuk oturduk.” 
Buradaki insanların en büyük sorunu da iler-
leyen yaşlarına rağmen yuttuğu üzüntüle-
ri hazmedememek oldu. Hayat herkese eşit 
şartlarda davranmıyor. Bizse o eşitliğin en bi-
linmeyenli mutsuzluk denklemleriydik. Bel-
ki bir çözenimiz olur umudu ile yaşamıştık 
bunca yıl. Ama hep bilinmeyen kalmıştık.

Biz hayattan ve 
insanlardan tüm 

umudunu yitirmiş, 
çevresini

olabildiğince 
daraltmış ve 

mutluluğu okeyle 
biten bir oyuna 
indirgemiş ruh

halimizle sadece 
günü bitirmeye 

çalışıyorduk.
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Artık çoğumuz tedavülden kalkan paralar gi-
biydik. Çevremizdeki insanların gözünde bir 
değer ifade etmiyorduk ve bilemiyorduk ge-
ride bırakılan kaçıncı emisyon olduğumuzu.

Bekir baş parmağı ile işaret parmağını birleş-
tirip sallayarak bir çay daha işareti yapıyordu. 
Çayı tam masaya bırakırken masa örtüsünün 
rengini göstererek “Yeşil renk yaşamı, gençli-
ği, yenilenmeyi, ümitleri ve dinçliği simgeli-
yor,” dedi.
“Bilmiyordum,” dedim. Bilseydim masa örtü-
lerini yeşil almazdım.
Yaşam bizim için artık buradaki dört duvar-
dan ibaretti.
Gençlik bizi terk edeli kaç sene olmuş hesap 
etmek için iki elin parmakları yetmez.
Yenilenmek? Yenileyebildiğim tek şey boşa-
lan çay bardakları.
Ümit etmek ve dinçlik? Tebessüm ettim sa-
dece…
Hadi dedim bir bardak daha sıcak çay içelim. 
Yaşanmış tüm mutsuz günlere inat.

Artık çoğumuz 
tedavülden kalkan 
paralar gibiydik. 
Çevremizdeki
insanların gözünde 
bir değer ifade 
etmiyorduk ve 
bilemiyorduk geride 
bırakılan
kaçıncı emisyon 
olduğumuzu.
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Bir an çocukluğum geliyor gözümün önüne; göz kapaklarım birer film perde-
si, birkaç saniye içinde büyüyorum gördüğüm filmde. Her şey sanki dün gibi… 
Zaten daha ne kadar zaman geçti ki? O sırada aklıma tuhaf bir düşünce geliyor, 
filmlerdeki ölümden dönen insanların klasik repliği: “Bir film gibi bütün hayatım 
gözlerimin önünden geçti.” Sanki mümkünmüş gibi! Ama evet, mümkünmüş, son 
dakikalarımda yaptığım bu tespitin bana ne faydası olacağını düşünüyorum: Hiç. 
Ancak ne düşünmeli ki insan ölürken. Faydalı bir tespit mümkün mü? Sahi, bunca 
zaman ölen, bunca insan ne düşündü ki ölürken? Koca hayatlarının koca hiçliği-
ni mi? Sanmıyorum, eğer giderayak birden filozof olmadılarsa daha basit şeyler 
olmalı… Yoksa düşünemeyecek kadar çok mu korktular? Belki de farkına bile 
varmadılar. Öyle ya, insanoğlunun en iyi yaptığı şey değil mi bu: Fark etmemek.
Gözlerim kapalı, nedenini bilmiyorum ancak açmıyorum da. Sanki gördüğüm 
şeyi sevmeyeceğim, oysa ki mavideyim. Vücudumun o ana kadar farkına varma-
dığım çabasını görmemek için belki bu kaçış: Deli gibi çırpınıyor. Evet, o çırpı-
nıyor, ben değil! Ben de… Nasıl anlatsam: Benimki sonsuz bir teslimiyet… “Her 
bitiş bir başlangıç”: böyle garip bir düşünce geçiyor aklımdan, hayatı boyunca hep 
bir virgül koyup devam etmiş olan benim aklımdan, olacak iş değil! Noktaları 
sevmem ki ben. Biteceğini bildiğim şeye başlamam ki. Virgül varken, noktaya ne 

BİR DELİNİN NOTLARI - 
MAVİ’DE-

ece çelik
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lüzum var. Belki bundan, bazen benden sı-
kılışları; ardı arkası gelmeyen uzun cümle-
lerimden. Ancak, bir cümle kurup ardından 
da nokta koyup anlatılmaz ki dert. İnsan bir 
cümleye sığmaz ki. Ben sığamam. Sığmadım 
da… Taştım, taştım… Kalem bitti, mürekkep 
bitti de ben… Ben bitemedim. Peki ya şim-
di? Şimdi bittim mi yani? İnsan böyle tüke-
nen bir şey mi? Modası geçiyor evet, vadesi 
doluyor… Eskiyor, yıpranıyor da insan, ama 
bitmek? ‘’Aman sen de!’’ diyorum, neden bit-
mesin ki? Her şey bitmiyor mu? Sen sevmi-
yorsun noktaları da hayat seviyor işte: Adını 
yazıyor, sonra da sonuna bir nokta koyuyor 
işte. Bu düşünce, içimde bir yerlerde bir şey-
leri uyandırıyor sanki: Asi bir at. Şaha kalkı-
yor, gitmek istiyor. Zaten hiçbir yere sığamadı 
ki bunca zaman. Biliyorum; doğasına aykırı, 
kızamıyorum da. İzin mi versem? Dizginleri-
ni bıraksam gider mi? Gülüyorum kendime, 
dizginleri hiç bırakmamalı diyen ben değil 
miydim? Sahi hâlâ zapt etmek mümkün mü 
onu? Gerçi hiç zapt ettim mi, yoksa peşinden 
mi sürüklendim? Belki asıl soru, ‘’Beni ben-
de bırakıp gider mi, tek başına?’’ Asıl korktu-
ğum ‘’O giderse ben, hâlâ ben olur muyum?’’ 
Hah, harika! Giderayak contaları iyice sıyır-
dım, içimdeki asi atmış! Oksijen yetmezliği-
nin yarattığı şuur bulanıklığı mı neden olu-
yor bunlara acaba? Yok canım, benim kafam 
her zaman bulanıktı zaten. Bu bulanık kafa-
nın içinde, işte bir at doludizgin koşuyor şu 
an. Başka şey düşünmek ne mümkün… Beni 
buraya getiren o; kabul etmek istemesem de, 
kurtaracak yine o. Kurtulmak istiyor mu-
yum? Bu da soru mu, sen de diğer herkes gibi 
korktun işte. Utanma. Ya da vazgeçtim utan, 
insana bahşedilen en güzel duygu durumu; 

İnsan bir cümleye 
sığmaz ki. Ben 
sığamam. Sığmadım 
da… Taştım,
taştım… Kalem 
bitti, mürekkep 
bitti de ben… Ben 
bitemedim.
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hâlâ insan olduğunun kanıtı, utanabiliyor-
san ne âlâ. Sonuçta yüzü kızaran tek yaratık 
biziz yeryüzünde, en azından bir kısmımız 
öyle(!) Utanıyorum, yaptığımdan. Bu, içim-
de bir yerlerde, bir şeylerin bitmediğini dü-
şündürüyor. Belki, hâlâ diyorum… Tam bu 
sırada bırakıyorum dizginleri, aynı anda da 
hafifliyorum ve yükselmeye başlıyorum. Bir 
şeyler kalıyor geride benden, umursamıyo-
rum. Gözlerim kapalı. Sanki açsam gözle-
rimi, boğacak beni gördüklerim. Her şeyle 
yüzleşmek zorunda değil ki insan, bazen 
kaçabilir. Evet, tamam; çözülmez belki suda 
kalanlar ama yıpranır. Belki bir gün kıyıya 
vurduğunda alıp çöpe atarsın onları, kendi-
ni daha güçlü hissettiğin bir zamanda. Şimdi 
değil diyorum, bunu şimdi yapmak zorun-
da değilim. Sımsıkı sıkıyorum zaten kapalı 
olan gözlerimi. Çok az kaldı, hissediyorum. 
Sonra birden bedenim delip geçiyor suyu: 
Başardım. Açıyorum gözlerimi, bir başka 
mavi. Kocaman bir nefes alıyorum, ciğerle-
rim yanıyor. Oksijen, hücrelerime nüfuz et-
tikçe sanki hayat da yeniden içime doluyor. 
Yeni doğan bir çocuk gibiyim: Acıdan göz-
lerim dolu dolu.

Düşünüyorum da bütün doğuşlar sancılı 
hayatta. Ancak hayat böyle bir şey işte: San-
cılı... İnişler ve çıkışlar var içinde, dibe vur-
duğumuz bazı anlar. Önemli olan ise nasıl 
çıktığımız yüzeye, vurgun yemeden, geride 
–derinlerde- ‘önemli bir şey’ bırakmadan. 
Gülümsüyorum, 
               vurgun yemedim,   

İnsana bahşedilen 
en güzel duygu 

durumu hâlâ insan 
olduğunun

kanıtı, 
utanabiliyorsan ne 

âlâ. Sonuçta yüzü 
kızaran tek yaratık 

biziz
yeryüzünde, en 

azından bir kısmımız 
öyle(!)
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Yaşlanmak! Her canlının tadacağı o ağır hayat benim için de başlamak üzere... 
Dolayısıyla emekliliğimin geldiğini, köşeme çekilip anılarımı tartacağım günlerin 
kapımda olduğunun farkındayım. Yıllarım, yükseklerden insanları gözlemleye-
rek geçti. Her gün onların hayatlarındaki dönüm noktalarını göstermeye çalıştım. 
Bazıları gördü, bazıları hep yanlış yollara saptı. Doğrularını görsünler diye neler 
yaptım ama nafile... Ben kim miyim? Düğümcü diyorlar bana. Oysaki ben, kader 
düğümcüsü denmesini tercih ederdim.

Bir düğümcü, insanların kaderindeki en iyi yolu onlara göstermekte görevlidir 
ama göstermenin ötesine geçemez, müdahale edemez. Seçim yine insanındır. O 
sadece düğüm atar, insan düğümü görmeyebilir.

Mesela bakın, şuradaki Ayşe Teyze. Kulübesinde yapayalnız oturuyor. Bayram 
seyran olmasa çocuklarının geleceği yok. Torunlarını çok özlüyor ama en çok da 
Ahmet Amcayı... Ahmet Amca sonsuzluğa göçeli epey oldu. Ayşe Teyze hatırlamı-
yor, sorsanız dün gibi der. “Dün gibi gidişi...”. Ben aslında Ayşe Teyzeyi düğümler-
ken Ahmet Amcanın biraz öksürmesini sağlamıştım. Belki anlar demiştim hasta 
olduğunu ama onların gözleri birbirinden başka hiçbir şeyi görmüyordu. İnsanlar 

KADER 
DÜĞÜMCÜSÜ

esra zengin
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buna aşk diyor, büyülü bir duygu. Her yer-
de, her şeyde onu görmekmiş. Sorsan Ayşe 
Teyze sonunu bile bile yine Ahmet Amcayla 
birlikte olmak ister. Anılara tutunarak kalan 
günlerini tüketiyor Ayşe Teyze, zaten başka 
bir düğümü de kalmadı.

Şu okulun bahçesindeki güzel kızımız da 
Duygu. Gözlerinizi alamadığınızın farkın-
dayım. Çok güzel bir kız. Bugün bir yarış-
maya girse dünya güzeli olur ama her gü-
zelin bir kusuru var dediklerinden. Kolay 
kandırılabilen cinsten. Onun yanındaki de 
Cem. En yakın arkadaşı Duygu’nun, hatta alt 
komşusu. Çok yakınlar ve Duygu’nun koru-
yucu meleği. O olmasa zavallının başına çok 
kötü şeyler gelebilirdi. Onları yakın arkadaş 
olarak düğümlemiştim ve düğüm hâlâ sağ-
lam. Fakat işler her an değişebilir. Çünkü en 
başından beri Cem, Duygu’ya âşık. Henüz 
cesaretini toplayamadı ama ona açıldığında 
işler karışabilir. Duygu’nun vereceği karar 
bütün hayatını değiştirecek. Dönüm nok-
tası zamanı yaklaşıyor Duygu için. Uma-
rım Cem’i kendinden uzaklaştırmaz. Cem’i 
kaybederse serseri birisiyle tanışıp hayatını 
mahvedecek, o güzelliği solacak, sonbaha-
rı tadan bir çiçek olacak ve sonbahar Duy-
gu’nun sonu olacak ama Cem’i seçerse mut-
lu son onları bekliyor. 

Hani belirsizlikte olmak sizi deli ediyor, her 
şey sonuçlansın istiyorsunuz ya işin aslı pek 
öyle değil. Sonları bilmek ve müdahale ede-
memek de çok kötü. Benim yerimde olsanız 
belirsizliği tercih edersiniz. “Duygu, lütfen 
senin için olan mutlu düğümü gör!” demek-
ten başka bir şey gelmiyor elimden...

Hani belirsizlikte 
olmak sizi deli 
ediyor, her şey 

sonuçlansın
istiyorsunuz ya 

işin aslı pek öyle 
değil. Sonları 

bilmek ve müdahale 
edememek

de çok kötü.
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Orada görmüş olduğunuz genç çiftimiz de 
Nazlı ve Ali. Evleneli iki yıl oldu. Bebekle-
ri olsun istiyorlar ama olmayacak. Bir iki yıl 
daha hastane hastane koşturacaklar. Halbuki 
evlerini çocuk esirgeme kurumunun yanına 
düğümlemiştim ama göremiyorlar. Camdan 
bakan kırmızı yanaklı tatlı kız Selin onları 
bekliyor. Hatta dün onları gördü, gülümsedi 
onlara ama Nazlı ve Ali düşünceli düşünceli 
yürüyüp geçtiler önünden. 

Bazen de yaptığınız düğümler görünmez 
olur. Basiretim bağlandı diyor insanlar. Ha-
yır, siz bakmayı bilmiyorsunuz. Ben size bü-
tün olasılıkları düğümlüyorum. Bakmayı bil-
mezseniz göremezsiniz, sizin için bağladığım 
güzellikleri...

Ve son olarak size Tayfun ve Esma’dan bahse-
deceğim. Tayfun, üniversitede edebiyat bölü-
münde okuyor, sessiz sakin bir çocuk. Tesa-
düfen Esma’yı fark etti. Aslında tesadüf değil 
ben düğümlemiştim ikisini. Esma da fizik 
bölümünde okuyor, kantinde arkadaşlarıyla 
sohbet ediyorlardı. Göz göze geldiler. Esma 
öylesine kafasını çevirmişti; fark etmedi Tay-
fun’u. Tayfun bu bakışmadan cesaret aldı. 
Esma neredeyse o da orada olmaya başladı. 
Kendince bir aşk dağı yarattı ve her tarafı ye-
şillendirdi. Her yerde Esma’yı gördü, rüyala-
rında bile... Sonra bir gün o düğümlediğim 
son karşılaşma anında Esma’ya açılmaya ka-
rar verdi. Kız arkadaşlarıyla ona haber saldı, 
çekingen birisiydi neticede... Esma şaşırdı, 
merak etti Tayfun’u, kabul etti tanışmayı. Ta-
nıştılar ama Esma’nın kafasında canlandırdı-
ğı resme uymamıştı Tayfun. Kibarca reddetti 
ama cesaretini her zaman takdir etti. Aradan 

Basiretim bağlandı 
diyor insanlar. 
Hayır, siz bakmayı 
bilmiyorsunuz.
Ben size bütün 
olasılıkları 
düğümlüyorum. 
Bakmayı 
bilmezseniz 
göremezsiniz,
sizin için bağladığım 
güzellikleri...
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uzun bir zaman geçtikten sonra Esma, o son 
düğümü hatırladı birden. Tayfun’la göz göze 
geldiği o anların en sonuncusunu. Gördü 
onu! O düğüm anını ağır çekimde yaşadı, 
çok şaşırdı. Esma, Tayfun’u kabul etmedi 
ama bakmakla görmenin ne demek olduğu-
nu çok iyi anladı.  

Bu düğüm aslında Tayfun için değil Esma 
içindi. Esma bazı şeyleri daha iyi anlasın 
diye. Tayfun için böyle sonuçlanacağını za-
ten biliyordum. Bazen birisinin aydınlan-
masına katkıda bulunmak için düğümler 
atarsınız.

Bunun gibi bir sürü insanın hayatına dokun-
dum. Kötü sonuçlanan düğümleri kalbim 
artık kaldırmıyor. İnsanlar hep iyileri seçsin 
istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor.

Dediğim gibi ben bir düğümcüyüm. Kesi-
şen kaderlerin düğümlerini atarım, sonuç-
larını bile bile... Benim de görevim bu. Bazı 
insanlar görür düğümleri, bazıları kader 
der üzülür durur. Aslında kader ama öyle 
sandığınız gibi değil. Bir sürü olasılık var, 
ben sadece düğümlüyorum ama doğru ola-
nı yalnız siz görebilirsiniz. Gözlerinizi açın, 
düğümleri görün. Çünkü güzel olan çaba is-
ter.   

Dediğim gibi ben 
bir düğümcüyüm. 

Kesişen kaderlerin 
düğümlerini

atarım, sonuçlarını 
bile bile...



54

Dün mezarlığın önünden geçiyordum. Her geçtiğimde bütün ölmüşlerin ruhuna 
illaki bir Fatiha okuyorum. “Rabbim günahlarını affetsin aciz kullarının, mevtala-
rın kabir azabını azaltsın,” diye de duada bulunuyorum.

Mezarlıklar da mekanımızdır.

Sakinleri vardır; yaş yaş, boy boy, cins cins...

Kimi anasını, kimi babasını, kimi evladını, kimi sevdasını defnetmiştir. Ve hepsi-
nin ortak bir yanı vardır o da hüzündür.

Tefekküre daldığım an bir fani seslendi bana mezarlığın içinde.

- Ey dertli kardeş, selam sana.

Acayip derecede şaşırdım, sendeledim bir an. Bu da kimdi böyle, nerden çıktı? 
Hem benim içimi nereden biliyor yahut nasıl anladı iç halimi?

İÇİMDEKİ
KABRİSTAN

gürhan gürsesgürhan gürses
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Yıldırım hızıyla sorgu sual faslını geçtim he-
men.

- Efendim, dedim.

- Yanıma gel de dertleşelim. Hem derdim 
bir yüreğin kaldırabileceği kadar basit bir 
dert değil. Arzu edersen benim derdimi 
dinlersin ve arzu edersen ben de senin der-
dini dinlemek isterim, dedi.

“Allah Allah! Meczub mu bu, kalp gözü açık 
biri mi, keramet sahibi bir evliya mı, Allah’ın 
sevgili kulu mu?” diye söylendim. Sonra:

- Senin derdini anladım da benim derdimin 
olduğunu nereden biliyorsun, diye ona sor-
dum.

-Kimileri benim gibi sevdiğini kara toprağa 
defneder ve her gününü gelip o mezarın ba-
şında oturarak geçirir, kimileri de senin gibi 
yüreğine defneder sevdiğini sabah akşam 
o dert ile mücadele eder. Biz kara toprakla 
teselli bulur, hasretimizi dindirmeye çaba-
larız. Sen de içten içe kendini yiyerek özle-
mini arttırırsın.

İçimi okuyordu adeta, ruhumu ezbere bili-
yordu.

-  Yani şunu mu anlamam lazım senin de-
diklerinden: Sahiden ölen bir insanın kabri 
vardır ve o kabre defnedilmiştir etiyle kemi-
ğiyle. Mezar taşı vardır; geleni gideni... Dua 
edeni, ağlayanı... Ama diri olduğu halde 
kalbe defnedilenlerin de olduğunu söyle-
mek istiyorsun.

Kimileri benim 
gibi sevdiğini kara 

toprağa defneder ve 
her gününü

gelip o mezarın 
başında oturarak 

geçirir, kimileri de 
senin gibi yüreğine
defneder sevdiğini 

sabah akşam o dert 
ile mücadele eder.
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Tabi ki konuşurken gayri ihtiyari mezarlığın 
iç tarafına geçmiş, adamın başında durduğu 
kabrin yanına gelmiştim.

- Bu benin sevdiğimin mezarıdır ey fani! 

Ellerini mezarın üstündeki toprağın altına ko-
yup bir avuç dolusu toprağı alarak havaya saçtı.

-Saçları gece gibiydi, dedi saçtığı toprağa ba-
karak. Dalgalandı mı kalp kıyılarıma vurur-
du heyecanım. Tansiyonum çıkardı, nabzım 
atardı ve yükselirdim ona. Bu da gözleri, di-
yerek ikinci kez avuçladığı toprağı tekrar me-
zarın üstüne attı. Dünya güzeli gözleri vardı. 
Gözlerime isabet ettiğinde her bir bakışı beni 
yüreğimin tam da ortasında vururdu. Onun 
o güzelim gözleri beni kendisine mahkum 
eden bir sihre sahipti. Ya elleri yumuşacık el-
leri...Tuttuğumda dünyada tutunduğum dal 
olurdu. O narin güzelim elleri baksana o da 
toprak olmuş. Daha kaç oldu ki? Yüreğim ya-
nıyor ey fani! Cayır cayır hem de!

Gözlerinden yaşlar boşandı mezarın üzerine.

Her damlanın değdiği yerde papatyalar filiz-
lendi anında.

O kadar garip bir hali vardı ki adamın.

Ne ondan ayrılabiliyordunuz ne de ona yak-
laşabiliyordunuz.

Çok ağladı.

Onunla benim de gözyaşlarım kirpiklerimi 
ıslattı.

Biz kara toprakla 
teselli bulur, 
hasretimizi 
dindirmeye 
çabalarız. Sen
de içten içe kendini 
yiyerek özlemini 
arttırırsın.
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O, gözyaşlarını dışarı döküyordu ben ise içe 
döküyordum.

Onun gözyaşlarının değdiği her toprak par-
çasında bir papatya bitiyordu benim ise içi-
me değen her damlada bir zehir yüreğime 
nakşoluyordu.

- Senin de yüreğin kabristan olmuş be fani! 
Gözlerin o kabristanın kapısı... Halin pek 
de iyi değil yani. Kaç kez denk geldim sana. 
ben buradaydım sen oradaydın. Ben seni 
görüyordum ama sen beni göremiyordun, 
diye seslendi bana bakarak.

Gözlerinden süzülen yaşları görüyordum.

Kılcal damarlarına değin sirayet eden hüz-
nü yaşıyordum.

- Aslında ikimiz bir meçhulün yasını tutu-
yoruz. Benimkisi ömür billah gelmeyecek 
olan birisi, seninki ise hiç gelmemiş gibi. 
Yanılıyor muyum, diye sordu bana.

- Hayır yanılmıyorsun doğru söylüyorsun, 
dedim. 

Bir buz parçası gibi çözülüyordum. Adam 
yakıyordu içimi. Ruhumu teslim alıyordu ve 
ben buna engel olamıyordum.

“Rabbim sen bana metanet ver, bunu aş-
mam için güç ver.” diye dua ediyordum.

İçimi harfi harfine okuyan biri canımı oku-
du.

Onun gözyaşlarının 
değdiği her toprak 

parçasında bir 
papatya

bitiyordu benim 
ise içime değen 
her damlada bir 
zehir yüreğime 
nakşoluyordu.
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- Buradan geçerken asla dua etmeden geçme ey 
yolcu! dedi bana. “Ben de sana dua edeceğim. Yü-
reğindeki hüznün azalsın. diye.” Ayağa kalktım ve 
“Dua edeceğim.” dedim. “ Sen de duanı esirgeme 
benden.” dedim.

 -Git şimdi. dedi. “Sen hüznün adamısın, attığın 
her adıma kadar sirayet etmiş bu hüzün. Sana say-
gım var bu yüzden. Bu dünyada hüzün  en çok 
ikimize yakışıyor, emin ol.” dedi.

 Yarası sağılmış, hüznü beslenmiş bir adamdı o 
bence. “Kim o?” diye sormayın. Sadece içimde-
ki kabri gören ve orada meftun olan güzelim dua 
eden bir meçhuldü o.

Ben ise sevdiğime yüreğimden daha güzel bir yer 
bulamadım. Gerçekte hayatımda olmasa da, içim-
de saklı dursun diye onu oraya defnetmiştim. An-
layın onu nasıl sevdiğimi? Onun yokluğunu bile 
kendime varlık kılıyorum. Onsuzluğu bile kendi-
me zenginlik biliyorum. Ayrılığından bile nema-
lanıyorum. Yüzüm gözüm zaten ona bulaşmış, 
içim dışım zaten o olmuş. 

 Beni görünce yüreğimdeki kabristana Fatiha oku 
ey yolcu!

 Dua et bendeki ona.

Sen hüznün 
adamısın, attığın her 
adıma kadar sirayet 
etmiş bu
hüzün. Sana saygım 
var bu yüzden. Bu 
dünyada hüzün 
en çok ikimize 
yakışıyor,
emin ol.
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İnsan çocukluğunu bildiği birine başka hissediyor. Belki en saf haline şahit olmak-
tan, belki de saf halinle hissettiklerinden geliyor bu başkalık. Birlikte ne kadar va-
kit geçirdiğinin, onu sevip sevmediğin bir önemi yok; çünkü zaman aranızda hiç 
hissettirmeden tuhaf bir bağ kuruyor. 

Çocukluğumuzun geçtiği mahallede sokakta oynayarak büyüdük. Bir top peşinde 
fütursuzca koştuğumuz, en yakın okula hep beraber gittiğimiz dönemlerdi. Bü-
yüdükçe önce saklambaçtan vazgeçtik sonra topa yüzümüzü çevirdik ama sokağa 
çıkmaya devam ettik. Zamanla mahallenin sokak aralarına taştan kale kurmaya 
bizden küçükler başladı. Onlara feleğin çemberinden yüz kere geçmiş, tecrübenin 
dibine vurmuş havalarında davranırdık. Konuştuklarımıza karıştırmaz, yanımıza 
çok yanaştırmazdık. İşimize gelen durumlar hariç... Sivilceli uyanıklar olarak bak-
kala gidilmesi gerektiğinde aralarından birini seçer, yollardık. Bu genellikle Kadir 
olurdu. Diğer çocuklardan farklıydı Kadir.  Hiç itiraz etmez, ağzını bile açmazdı. 
Zaten mahallede kimseyle çok konuşmazdı, gerektiğinde en fazla iki cümle kurar-
dı. Bileğinden dört parmak yukarı çektiği çoraplarının yeri hiç değişmez, şortu-
nun boyu bir santim olsun oynamazdı. İncecik bacaklarıyla parayı aldığı gibi ko-
şar, koşarken sıskacık koluna taktığı büyük Casio saat ondan daha çok görünürdü. 

Ş.
K.

neyran güniçer
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Farklı çocuktu Kadir, sanki sokağa oynamak 
için değil de durmak için çıkardı. Saat beşte 
annesi Asiye Teyze pencereden sarkar, her za-
man taktığı dantelli yakası düşecek gibi olur 
ve Kadir’in ismini iki heceye bölerek soluğu 
yettiğince bağırırdı. Kadir hiç sesini çıkar-
madan, yüzündeki ifadeyi zerre bozmadan 
sessizce giderdi. Giderdi ama onun gittiğini 
kimse fark etmezdi.

Değişikti Kadir. İlkokul birinci sınıftayken tüm 
padişahların isimlerini sırasıyla ezbere sayar-
dı. Sonra illerin plaka numaralarını ezberledi. 
Biraz daha büyüyünce ülkelerin başkentlerini. 
Ezberledi mi, bir kere asla unutmazdı. Her ge-
çen sene Kadir yeni şeyler ezberledi, biz onu 
bakkala yollamaya devam ettik.

Kadir’i bu bakkal vakalarından daha çok 
hep karşılaştığımız Yaşar Usta’da hatırlarım.  
Onunla en büyük ortak özelliğimiz ikimizin 
de limonlu ve böğürtlenli dondurmadan asla 
taviz vermemesiydi. Parmaklarının ucunda 
yükselerek elindeki bozuk paraları uzatır, don-
durmasını alırken yüzünde nadiren gördüğüm 
o gülümseme belirirdi. Yaşar Usta’nın önünde-
ki kaldırıma oturur, dondurmamızı yerdik.  O 
limondan başlardı ben böğürtlenden... 

O kaldırımda aynı yaştaydık Kadir’le.  San-
ki orası herkesten gizli muhabbet alanımız-
dı. Ne o mahalledeki suskun Kadir’di, ne de 
ben mahalledeki ergen. Dondurmamız bite-
ne kadar konuşurduk. Bazen o daha çok an-
latırdı, bazen ben. Kim konuşursa konuşsun 
dondurmayı eritmeden yemek hep daha mü-
himdi. Bir defasında Fazla Şükran’ı anlatırken 
dondurması ellerine akmıştı. Şaşırmıştım. 

İlkokul birinci 
sınıftayken tüm 
padişahların 
isimlerini sırasıyla 
ezbere
sayardı. Sonra illerin 
plaka numaralarını 
ezberledi. Biraz 
daha büyüyünce
ülkelerin 
başkentlerini. 
Ezberledi mi, bir 
kere asla unutmazdı.
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Mahallenin ergen tayfası olarak Fazla Şükran’ı 
pek sevmezdik. Kızın her şeyi fazlaydı; gülü-
necekse fazla güler, ağlanacaksa fazla ağlar, su-
sulacaksa fazla susar, konuşacaksa fazla konu-
şur. Şükran’ın hep bir fazlası vardı yani.

Zaman geçti, biz büyüdük. Mahallenin so-
kakları dar gelir oldu. Çocukken en uzak zan-
nettiğimiz yerler yakınlaştı. Adımız gibi bil-
diğimiz sokağımız gelip geçtiğimiz yolumuz 
oldu. Arkadaşlarımız değişti, hayatlar değişti. 
Yaşar Usta beş sokak öteye taşındı,  çocukla-
rın kurduğu kalelerin taşları görünmez oldu. 
Çocuk dediklerimiz üniversiteye başladı, tip-
leri değişti ama sanki Kadir hiç değişmedi. O 
zamanlar bir kaç kere bizim sokakta gördüm 
onu, bir iki kere de Yaşar Usta’da. Çorapları-
nın dört parmak mesafesi ile şortunun kısa-
lığı aynıydı. Elbette limonlu ve böğürtlenli 
dondurmasını alırken yüzündeki gülümseme 
de. Bir de Fazla Şükran değişmedi. Bakkalda, 
manavda, fırında fazlasıyla çıktı karşıma. Bu-
nunla da yetinmedi ya fazla konuştu ya faz-
la güldü ya da fazla bir hareket muhakkak 
ki yaptı. Yıllar içinde fazlalıklarına hep yeni 
fazlalıklar ekleyerek devam etti. Fazla Şükran 
neden bu kadar fazlaydı? Aman bize neydi.

Bir gün aniden Fazla Şükranlar mahalleden 
taşındı. Hiçbirimiz onu tanımak için çaba sarf 
etmesek bile kimse üzülmedim diyemezdi. 
Fazla Şükran daha geçenlerde beş yaşındaydı. 

O senenin sonunda annemle Asiye Teyzeyi 
gördük Yaşar Usta’da.  Yine aynı dantelli ya-
kası boynunda. Limonlu, böğürtlenli don-
durma alıyordu. 
“Kadir’e mi alıyorsun?” dedim. 

Bir gün aniden 
Fazla Şükranlar 

mahalleden taşındı. 
Hiçbirimiz onu

tanımak için çaba 
sarf etmesek bile 
kimse üzülmedim 

diyemezdi.
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Hüzünlü yüzüne zoraki bir tebessüm yerleş-
tirdi: 
“Evet” dedi. 

Çok konuşmadı. Omuzları düşük, hafif kam-
buru çıkmış gibiydi. Yorgun ve bitkindi Asiye 
Teyze. Annem arkasından bir ah çekti: 
“Çok üzülüyorum Asiye’ye, zor tabii” dedi. 

Dondurmamın önce böğürtlenli kısmını ya-
lama telaşı arasından “Neden” dercesine bak-
tım. 

“Kadir mecnun olmuş diyorlar” dedi. 

Limona geçtim, çok önemsemedim: 
“Ergenlik aşkıdır o, bir şey olmaz.” 

Hala Kadir’den koca yedi yaş büyüktüm. 

Ertesi yıl Asiye Teyzeler de mahalleden taşın-
dı. Sonra ne Kadir’i gördüm ne de hakkında 
konuşulduğunu duydum. Sessizce gitti Kadir 
ve yine gittiğini kimse fark etmedi.

Beş yıl önce bugünlerde Urla’daydım. Sabahın 
erken saatlerinde limana kadar yürüdüm. Ba-
lıkçı teknelerinin yanaştığı iskelenin tam kar-
şısındaki kahveye oturdum. Tek derdim Türk 
kahvesi içmekti. Gözlerim garsonu ararken 
birkaç masa ileride, tek başına oturan kadına 
takıldı. Dantelli yakası vardı. Saçları bembe-
yaz, kamburu belirgindi. Dikkatlice baktım. 
Asiye Teyzeydi. Sarıldık. Kahvelerimizi be-
raber içtik. Kadir’i bekliyordu. Beraber bek-
ledik.  Kadir’in tüm hikâyesini o kahvede 
anlattı Asiye Teyze. Fazla Şükran’la sevgili ol-
malarından başlayarak. 

Ertesi yıl Asiye 
Teyzeler de 
mahalleden taşındı. 
Sonra ne Kadir’i
gördüm ne 
de hakkında 
konuşulduğunu 
duydum. Sessizce 
gitti Kadir ve yine
gittiğini kimse fark 
etmedi.
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Şükran hakkında hiç kötü söz söylemiyor-
du. Kesin bir fazlalık yapmıştır diye düşün-
düm. 
“Çok düzgün, akıllı, yardımsever kızdı,” 
dedi, öyle miydi?

Çok âşıkmışlar Kadir’le birbirlerine... Ka-
dir’in içine kapanık haline derman olmuş 
Şükran. Olmuş olmasına ama seneler sonra 
ortada hiçbir şey yokken bir anda gitmiş. 

“Hep ailesi yüzünden, kızı mahvettiler” dedi 
Asiye Teyze. 

Kadir kaldıramamış. İnanmamış. Söyleye-
ceği iki cümleyi bir taneye sığdırmış: “Hoş-
ça kal demeden gitmez Şükran.” 

Bunalıma girmiş Kadir. Doktorlar, ilaçlar 
para etmemiş. Asiye teyze: 

“Kadir bir gün ortadan kayboldu” dedi. 

Haberimiz yoktu diyemedim, utandım. Ba-
bası bulmuş Kadir’i bir sokak tabelasının 
arkasına bakarken. Sprey boyayla yazılmış 
harflere dikmiş gözlerini... 

“Ne yazıyormuş tabelanın arkasında Asiye 
Teyze?”  diye sordum.
“Ş.K.” dedi.

O günden sonra Kadir, İstanbul’daki bütün 
Ş.K. yazan tabelaların peşine düşmüş. Hep-
sini tek tek saymış. Yerlerini bir bir ezberle-
miş.  İkisinin baş harflerini tabelaların arka-
sına Şükran’ın yazdığını düşünmüş. 

Sarıldık. 
Kahvelerimizi 

beraber içtik. Kadir’i 
bekliyordu. Beraber

bekledik. Kadir’in 
tüm hikâyesini o 
kahvede anlattı 

Asiye Teyze.
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“Onu bulmam için yapıyor Şükran,” demiş. 
Kendini her gün sokaklara atmış. Kadir bu, 
bir aşkı ezberledi mi asla unutması mümkün 
değil... 

Asiye teyze “Baş edemedik” diyordu. İstanbul 
sokaklarında bir yerden mutlaka çıkıyormuş 
Ş.K. yazısı. İşte o zaman Urla’ya taşınmaya 
karar vermişler. 

Kadir, Urla’da ilk sene biraz rahatlamış ama 
sonra bir anda tekrar kaybolmuş.  Her yere 
bakmışlar, Kadir yok. Günler sonra limana 
yanaşan bir balıkçı teknesinden inmiş. O gün 
bugündür her gün aynı teknenin balıkçıla-
rıyla denize açılırmış. O an göğsümün orta 
yerine bir yumru oturduğunu hissettim. Bir 
tekne sesi duyuldu sonra limana yanaşan. 
Ucunda Kadir... Çorapları yine bileğinden 
dört parmak yukarıda, şortu aynı kısalıkta... 
Beni tanımadı Kadir. Tuhaf bir üzüntü peyda 
oldu içimde, belli etmedim: 
“Seni göreceğimi bilsem Yaşar Usta’dan li-
monlu, böğürtlenli dondurma getirirdim” 
dedim. 
Yüzüne o gülümsemenin gelmesini bekle-
dim. Gelmedi. 

Kadir ve Asiye teyze gidince o kahvede biraz 
daha oturdum. Esasında bizden hep büyük-
müş Kadir.  Selamsız bir gidişi bir insana ya-
kıştıramayacak kadar büyük... 

O kahveden ayrılırken Kadir’in indiği tekne-
ye son bir kez dönüp baktım. O zaman gözü-
me ilişti teknenin adı. Beyaz üstüne mavi ile 
yazılmıştı: “Ş.K”

Seni göreceğimi 
bilsem Yaşar 
Usta’dan limonlu, 
böğürtlenli
dondurma 
getirirdim.
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 1.
   Şiddete karşı ruhumuzu korumanın bedeli olarak bedenimizi kirlettiğimizden 
beri yaşıyoruz. Hırpalandığımızdan beri de, daha çok. 
    Sokak taşlarını saymaya başladığımızdan beri ellerimizi ceplerimizde taşıyoruz. 
Ellerimizi ceplerimize sokacak kadar yalnızlaştığımızdan beri de, daha çok ölüyo-
ruz. 
    Yara almaya başladıkça insan soyu yalnızlığında, daha da çok anlıyor yaranın 
acıtmadığını. Sarmaşık gibi bedeni saran yaraların sayısı arttıkça, parmak hesa-
bı yapılamaz hâle geldikçe anlıyor ki, ölüm var ama acı yok dürbünün camında. 
Acıyı hissetmemeyi, acıyı hissede hissede hissizleştiğinde öğreniyor insan. Kıyı 
kıyı dolaştıkça anlıyor acının yalnızlaştırmadığını veya acıyla yalnızlaşanın yalnız 
kendisi olmadığını. Acıyla dahi yalnız kalamayacağını.
    -Yavrularını kanıyla beslediğinden beridir ölümsüz flamingolar. Ölümsüzlüğün 
bedelini yine en iyi, kanıyla ödeyebileceğini bilen tek canlı flamingolar.-
   Ruhumuzdan kopardığımız parçaları umursamadığımızdan beridir, daha çok 
yalnızız.
   Biz. Kıpırdanışları kolay olmayan dalgaların altından geçmek isteyen, yalnızlığı-
nı en iyi biçimde dalgaya anlatabileceğini sanıp yanılan kimseleriz. 

FLAMİNGOLAR VE 
‘SIRADAN’ MEVZULAR

oğuzcan cağan
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    Düşün bir. Düşün uzunu kısası olur mu? 
Düşün uzunu kısası varsa eğer, ölümün de 
vardır. Ölüm, bir nevi düştür. Düşse ölüm. 
Hangisi daha çok yalnızlaştırır insanı? Dü-
şünde mi daha yalnızdır insan, yoksa öldü-
ğünde mi? 
   Dur kıpırdama! 
   Dönüp bakma ardına. Yavrusunu besleyen 
flamingoyu kaçıracaksın. Ve kaçırdığında, 
ölümü çözdüğünü “sanacaksın”.

2.
    Dağ, taş, orman ne kadar severse sevsin 
seni. Doğduğundan beri yetmez insana, daha 
çok ister. Daha çok almaya programlanmıştır 
ruhsuz yürekler.
    Ruhunu bedeninden ayırıp katık edebil-
diysen kalbini yiyenlere, işte o zaman cesare-
tini kanıtlayabileceğini gösterirsin seyreden-
lere. Kalbin içinde saklayamadıysan ruhunu, 
korkma! Bir zamansızlık denklemi kurabilir-
sin sonra. Çok sonra sorabilirsin kendine na-
sıl katık ettiğini, edebildiğini. 
    Yüksek tavanlı gururun olmadığını göste-
rirsin. Gösterirsin: “Bak yüksek bir tavanım 
olmadığı gibi, avizelerim de yok!” Avizeler en 
büyük süsüdür sahte ruhların. Onlardan sar-
kan sahte taşlara benzer gösterişli omuzları. 
    Ey okuyucu! Dur ve soluklan şimdi. Başını 
yukarı kaldır ve seyret kendi zamansızlığını. 
    Ey okuyucu! Sesli oku bunları ve bilsin ken-
disini zamansızlığın efendileri. 
    Korkma ey okuyucu! Sonrası gelir bu söy-
lediklerimin. Sen benim noktayı koyduğum 
yerde, kendi cümlelerine başlarsın elbet. Ve 
devam ettirmiş olursun benim ne yaparsam 
yapayım tamamlayamayacağım cümlelerimi. 
Aslında bizim cümlelerimizi. 

Bak yüksek bir 
tavanım olmadığı 

gibi, avizelerim de 
yok! Avizeler en

büyük süsüdür sahte 
ruhların. Onlardan 

sarkan sahte taşlara 
benzer gösterişli

omuzları.
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    Yazı âlemine attığım her bir çentik, yalnız 
beni değil seni de bağlar o âleme. Bu yüzden 
işte yalnız benim değil, bizim cümlemiz her 
biri. 
    Bizim yalnızlığımızdan çıkarıp ördüğümüz 
her bir cümle, bizden başka birine köprü. 
Aman yıkılmasın! Koru köprülerimizi.
   Koru hepsini.

3.
   Marketlerde yazar kasalardaki fişlerimizi al-
mayı unuttuğumuzdan beridir yaşadığımızın 
farkında değiliz. Ölüme inanmamaya başla-
dığımızdan beri de, daha çok.
   Artık ambulans sireni gibi uzadıkça uzayan 
hayatlarımızın olmayacağından haberdarız. 
Nefeslerimiz sıklaştığından beri de, daha çok. 
Daha çok farkındayız.

Marketlerde 
yazar kasalardaki 
fişlerimizi almayı 
unuttuğumuzdan
beridir 
yaşadığımızın 
farkında değiliz. 
Ölüme inanmamaya 
başladığımızdan beri
de, daha çok.
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Kendimize vakit ayırmayı çoğu zaman hayatın koşuşturmasına kapılıp unuturuz. 
Yapılacak işler, görevlerimiz, sorumluluklarımız bitmek bilmez. Zaman geçer biz 
farkına bile varmadan…
Kendi isteğimizle olmasa da bazen şartlar bizi “birazcık kendinle kal” diyerek 
uzaklaştırır kalabalıklardan. Öyle günleri yaşıyoruz şimdilerde, birbirimizi koru-
mak için evlerimizde kalıyoruz. Tam bahar gelmişken, kendimizi dışarı atmamak, 
güneşin sıcaklığını hissederek doya doya gezememek zor gelse de, dışarı çıkma-
yarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Peki evdeyken nasıl değerlendirme-
liyiz zamanı? Hep aklımızda olan o filmi, mesela merak ettiğimiz o diziyi izleye-
biliriz ya da çok isteyip de bir türlü zaman ayıramadığımız, kitaplıkta durup artık 
tozlanmaya başlayan o kitabı okuyabiliriz. Ama benim size başka bir tavsiyem var 
aslında: “Kendinizi tanımanız” ama daha yakından. Yeniden tanışmayı deneyebi-
lirsiniz, eminim sıkılmayacaksınız. Çünkü soracak o kadar çok sorumuz var ki: 
Kimim ben gerçekten? Ne istiyorum? Ne yapmalıyım? Kendim gibi miyim, yoksa 
başkaları birazcık daha çok sevsin beni diye başkası gibi mi davranıyorum? Ken-
dime inanıyor muyum, yoksa yaptığım rolleri gerçek sanmayı mı tercih ediyo-
rum? Neyi seviyorum ben? Sevdiğim şeyleri dürüstçe söyleyebilecek kadar cesur 
muyum peki? Bu soruları çoğaltarak yeniden kendinizle tanışmayı deneyin. 

CORONA GÜNLERİNDE 
VAKİT GEÇİR KENDİNLE..

sedef balta
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Yalnız kalmayı çoğu insan sevmez, sıkılır. 
Neden sıkıldıklarını düşündünüz mü hiç? 
Sıkıldıkları şey kendileridir aslında. Çünkü 
tanımadıklarıyla vakit geçirmekten çok hoş-
lanmaz insanlar. Kendinize yabancıysanız 
kendinizle kalmak istemeyebilirsiniz ama 
şimdi tanışmanın tam zamanı! Bolca boş 
vaktiniz varken kendi istekleriniz, kendi dü-
şünceleriniz neler, onların farkına varın. Hep 
bir yerlere koştururken arka plana attığınız 
kendinizi tanıyın iyice. Bence tanıdıkça daha 
çok seveceksiniz...

Kendi isteğimizle 
olmasa da bazen 
şartlar bizi “birazcık 
kendinle kal”
diyerek uzaklaştırır 
kalabalıklardan. 
Öyle günleri 
yaşıyoruz 
şimdilerde,
birbirimizi korumak 
için evlerimizde 
kalıyoruz.
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Sesi daha önce hiç duymadığım bir tınıdaydı. Titrekti. Önceleri sesinin hiç titredi-
ğini duymamıştım. O güçlü, neşeli, tok sesi ilk defa duvarları büyüdükçe daralan 
o soğuk binadan bize kadar yankılanıyordu. Titrek sesi birkaç dakika sonrası kal-
bindeki merhamet ve özlemle ayağa kalkmış kilometrelerce uzaklardan bana sa-
rılmıştı. “Sen beni hiç sevmiyorsun, kızım,” demişti bana bir keresinde. Ankesör-
lünün başında o ilk “Alo, kızım?” deyişinde… Sesini duyduğum anda, onu ölümde 
ve yaşamda, savaşta ve barışta, aşkta veyahut öfkede eşi benzeri olmayan bir yo-
ğunlukta sevdiğimi anladım. Kalbimdeki özlem ve merhamet duygusuyla titreyen 
sesimle seslendim. “Seni çok seviyorum, anne!”, “Biliyorum yavrum, ben de seni 
çok seviyorum,” diye az öncekinden çok daha güçlü bir ses tonuyla seslendi. Anne 
işte. Tüm dünyanın yükünü omuzlarına da yükleseler, tüm dünyadaki yolları da 
kapatsalar, bir camın arkasına da hapsetseler… Sıkıca sarılmak için ellerine ihti-
yaç duymuyor, sana nasihat vermek için tümcelerde kaybolmuyor, seni sevmek 
için sevilmeyi bile düşlemiyor belki. Anne işte, kendini hiçe sayıp da acılara hep 
göz yumuyor. Ondan ayrı kaldığım anlarımı düşündüm, günlerimi, aylarımı…
Öncesinde kalbimin kırıldığını sandığım, isyanlar ettiğim, öfkelendiğim, ağladı-
ğım günleri düşündüm. Hiçbiri, hiçbir korku evin içerisinde sessizliğinde boğul-
mak kadar derin değil annem. Bir keresinde henüz çocuk sayıldığım yaşlardayım. 

AN-
NE.

tuğba balcı
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Uzunca bir koridorun sonunda ameliyatha-
nenin kapısında ellerimizin ilk ayrılışını ha-
tırlıyorum. “Korkma, sen güçlü bir kızsın,” de-
miştin bana. Güçlü olmak istemiyorum anne! 
Geceleri uyuyamadığımda yanına sığınmayı, 
ısınmayı… Üstümü açtığımda hissetmiş gibi 
gelip üzerimi örtmeni. Uyurken ne zaman 
yanıma gelsen, uyanıp güzel bir rüyaymış gibi 
seni öpmeyi… Saçlarımı örmeni istiyorum 
anne. Saçlarımı örmeyi hiç bilmiyorum anne. 
Uzunca saçlarımı balıksırtı örerken canımın 
yanıp yanmadığını sormanı istiyorum. Tüm 
isyanlarımı geri almayı istiyorum. Kavgala-
rımızın çiçeğe dönüşmesini istiyorum. Çiçek 
kokunu doya doya içime çekmek istiyorum. 
Anne, ben seni çok özlüyorum.

Sen orada bir başına çok düşüncelisin, hisse-
diyorum. Güçlü olmak için uğraştığın o sesi-
nin arkasındaki gözyaşlarında boğuluyorum 
anne. Başına ağrılar saplanıyor mu çok? Ba-
şına masajlar yapıp saçlarını okşayıp öpmeyi, 
sana ninniler söylemeyi çok istiyorum anne. 
Anne olmadan anlayamayacağım şeyleri an-
lamak için ben bile çokça küçüğüm anne. Se-
nin yüklerinle yüzleştiğimde senin ne kadar 
güçlü bir kadın olduğunu daha iyi anlıyorum. 
Sen benim hayatımda tanıdığım en güçlü ka-
dınsın anne. Güçlü duruşlarım hep bundan-
mış, sen gidince anladım. Geceleri ağlayıp sa-
bahına şiş gözlerle uyandığımda “Sen neden 
ağladın?” diye soracak, türlü kelimelerle süs-
lediğim yalanlara inanıyormuş gibi yapacak 
kimsem yok şimdi. Oralarda sakın bizi dü-
şünme annecim. Gözyaşlarımı silip de anne 
olmayı çok iyi hallediyorum. Sen beni benden 
daha iyi tanıyan kadın. Sen hiç korkma. Yol-
culuğunda küçüğün saçlarını ben örüyorum, 

Sesini duyduğum 
anda, onu ölümde ve 
yaşamda, savaşta ve 
barışta,
aşkta veyahut 
öfkede eşi 
benzeri olmayan 
bir yoğunlukta 
sevdiğimi anladım.
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koca oğlana ben arka çıkıyorum, babamı te-
levizyonun karşısında uyuyakaldığında ben 
yatırıyorum. Aklın hiç kalmasın bizde. Biz 
senin çocuklarınız. Senin sayende çok güç-
lüyüz. Her şeyden önce seni çok seviyoruz.
Neyi fark ettim biliyor musun? Anne ile 
baba bir değilmiş, hiç değilmiş. Annem, gü-
zel annem, ben böyle her şeyi yokluğunda 
mı fark edecektim? Anne; yanında huzur 
bulduğun bir deniz kenarı, yüzünü okşayan 
bir meltem. Dallarında bahar çiçekleri açan 
köklü bir ağaç. Sen iyi ol yanımıza koşa koşa 
gel diye, geldiğinde seni sapasağlam yuva-
mızda kucaklayalım diye biz çok iyi bakı-
yoruz kendimize. Bunları yazarken elbette 
ağladım. Ama sen ağladım diye üzülme, her 
şey yalnızca özlemden annem.

Anne; yanında huzur 
bulduğun bir deniz 

kenarı, yüzünü 
okşayan bir

meltem. Dallarında 
bahar çiçekleri açan 

köklü bir ağaç.
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Oradaydın, geçmişimden hikâyeler uydurduğum geceydi hiç unutmam dalga ses-
leri eşliğinde yanımda uzanmış beni dinliyordun. Ben hikâyelerime dalıp uzun 
uzun anlatırken, sen habersizce şimdiki hikâyeme kahraman oluyordun. En çok 
o hep uzaklarda kalışlarımdan, sürekli oradan oraya savruluşlarımdan bahsedip 
durmuştum. Bir hikâye diğerini izliyor sanki sonu gelmeyecekmiş gibi bir yandan 
anlatırken sıkılıyor bir yandan da anlatarak rahatlıyordum. İlgini en çok on iki 
gün boyunca hiç dışarı çıkmadan yapayalnız geçirmek zorunda bırakıldığım o 
evin içindeki hikâyem çekmişti…

Kendimle kaldığım anda yazıp durmalarım, sesimi duyurabilmek için çalışlarım, 
bir parça hayat bulabilmek için okuyuşlarımda ne bulmuştun? 
Hatırlar mısın? Bir ara büyük bir sessizlik olmuş öylece birbirimize bakmıştık. 
Çok derinlerden gelen, o dalga seslerine eşlik eden ses kulaklarımızdaydı. Aynı 
melodiyi duyduğumuzu hissetmiştik. Sessizlik bir anda bozulmuş mırıldanıyo-
ruz, fa si la sol fa. re-mi fa … Evet bu, Glinka’nın “L’alouette”si ne melankolik bir 
melodiydi fakat bir anda birimiz espri yapmış gibi gülmeye başlamıştık. Sen yine 
ellerinin altında tuşlar varmış gibi parmaklarını hareket ettirmeye başlamıştın. 
Parmaklarını görünce “Balakirev ne güzel piyano düzenlemesini bestelemiş değil 

TARLA-
KUŞU 

yusuf dursun
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mi?” diyerek başladım hemen yine konuş-
maya; hep o düzenlemeyi ya dinlemişiz ya 
sen çalmışsın, asıl eserin sözlerinden haber-
siz. Nasıl bir tesadüftü bilmiyorum ama tüy-
lerim ürpermişti, anlatırken fark etmiştim 
eserin sözlerindeki o tesadüfi inceliği. Nes-
tor Kukolnik’in kaleminden dökülen sözle-
rini bilir misin diye sormuş, sorar sormaz 
hemen devam etmiştim. Sözler birer birer 
ağzımdan hayat bularak dökülürken gözle-
rindeki o pırıltıyı hiç unutamam.

“Gökyüzü ve dünya arasında bir şarkı işiti-
liyor. 
Sonsuz bir melodi dizisi yüksek, daha yük-
sek sesle akıp gidiyor. 
Görünmeyen bu yerden şarkı söyleyenin 
yüksek sesle şarkı söylediği daha önce du-
yulmamış. 
Başucundan çınlayan bir tarlakuşu geçiyor.  
Kime gittiğini bilmeden, rüzgar beraberin-
de götürüyor şarkıyı.
Elbet kime söylendiğini, kimden geldiğini 
hissedecektir rüzgar. 
Akıt içini şirin umut şarkım. Biri beni yâd 
eder, gizlice âh çeker…”

Geçmiş!
Günlerdir kurtulamadığım bir hüznün için-
de yaşıyor vücudum, nedenini bir türlü çö-
zemediğim. Ama sonra fark ettim ki yıllar 
önce seni ilk gördüğüm günmüş bugün. Yıl-
lar önce duyduğum karmakarışık mutluluk 
duygusu yerini hüzne bırakmış. 
Neden çıktın karşıma? Neden dinledin 
beni? 
Neden? 

Başucundan 
çınlayan bir 

tarlakuşu geçiyor. 
Kime gittiğini 

bilmeden,
rüzgar beraberinde 

götürüyor şarkıyı.
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Gittim.
Gittin.
E HALİYLE!

Günlerin geçmek bilmez tavrı üzerimde 
gün geçemedikçe tahammülsüzlüğe sebep 
oluyor, tahammülsüzlüğümün ardındaki 
düşünceler bir o kadar sorgulayıcı, sorgu-
layıcı olduğu kadar da umursamaz bir hale 
bürünüyordu. Bürünmüşlüğüm insanlara 
dert oluyor, dert olmuşluğum insanlara si-
nir oluyordu. E haliyle sinir olmuşluğum 
kendine gıcık oluyordu. Kaçınılmaz bu ta-
vırların arkasında kendine yer bularak sak-
lanmış benliğim anestezi uygulanmış bir şe-
kilde uyandırılmayı bekliyordu.
Küçük dünyaların, küçük hayatların, küçük 
hayallerin, küçük tavırların, küçük dertlerin 
insanı olmuştum yani.
Sessizliğe hasret insan görmekten bıkmışlı-
ğım bir o kadar özlem dolu, özlem dolulu-
ğum bıkmışlığımı hafifletmez bir haldeydi. 
Hafiflemeyen bıkmışlığım kaçacak yer arı-
yor, kapana kısılmış yer aramalarım sonuç-
suz kalıyordu. Sonuçsuzluğum özleme sığı-
nıyor, sığınmalarım gün sayıyordu…

Küçük dünyaların, 
küçük hayatların, 
küçük hayallerin, 
küçük
tavırların, küçük 
dertlerin insanı 
olmuştum yani.
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