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Neden yazıyorum? Yazmak nedir? Edebiyat nedir?Neden yazıyorum? Yazmak nedir? Edebiyat nedir?Neden yazıyorum? Yazmak nedir? Edebiyat nedir?Neden yazıyorum? Yazmak nedir? Edebiyat nedir?    

Alâra Kuset Alâra Kuset Alâra Kuset Alâra Kuset         
    
     

    
Bana göre, bu sorgu sualler, kesin ve tek 
bir cevabı olmayan fakat herkesin -en 
azından, edebiyata kıyısından köşesinden 
bir şekilde bulaşmış herkesin- ûstûnde kafa 
yorması gereken konular. 
 
Endişelerimi, karın ağrılarımı, sevinçlerimi, 
anlamlandıramadıklarımı/ fazlasıyla 
anlamlandırdıklarımı kağıda dökmeye 
çalışıyorum ben. 
 
Bir varoluş meselesi, bir yerlere tutunma 
çabası. Nazım Hikmet'e, Sait Faik'e, Oğuz 
Atay'a, Gûlten Akın'a, Tezer Özlû'ye, Bilge 
Karasu'ya, Yusuf Atılgan'a, Cemal 
Sûreya'ya, Tomris Uyar'a, Edip Cansever'e 
ve daha nicelerine tutunuyorum, onlarla 
anlamlanıyorum belki de. 
“Edebiyat nedir?”e gelince.. Burada 
Sûreyyya Evren'in o gûzelim şiirinden alıntı 
yapmak istiyorum: 
 
"Edebiyat eninde sonunda bir ten 
sunmaksa bunu yapabiliyorum işte bir 
koku salmaksa bir kaşığı yerden alma 
yordamıysa insanın dirseklerinin 
ve alnının konuşmasıysa yıllar geçiyor ama 
değişmeyen şeyler var 
mesela saklanmanın en iyi yolu 
çocukluktan beri hâlâ gözlerini 
kapamak." 
 
*buraya çöp dökmek yasaktır  
                                 sevgilerle  
                                 lilililerle 
    

    

    

    

    

    

Đlayda Akarcalayda Akarcalayda Akarcalayda Akarca    

    

    

    

AyAyAyAyşegûl Alpayegûl Alpayegûl Alpayegûl Alpay    

Eski sayfalar, tozlu kitaplar... Sevgili 
gûnlûk ile başlayan cûmlelerden sıkılıp yine 
de yazmak için bir sınav kağıdından daha 
değerli olduğu için, içimdekileri dökmek 
için yazıyorum ben. 
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Yıkılmaz Yıkılmaz Yıkılmaz Yıkılmaz Şehirde Deprem: 7.2 ehirde Deprem: 7.2 ehirde Deprem: 7.2 ehirde Deprem: 7.2 
Şiddetinde, Merkezi Kalpiddetinde, Merkezi Kalpiddetinde, Merkezi Kalpiddetinde, Merkezi Kalp    

Alara KusetAlara KusetAlara KusetAlara Kuset    
 
Đçime ata ata, ruhuma göme göme 
hissettiklerimi; bu hale geldim işte. Kafamda bir 
canavar taşıyorum. 
 
Gördûklerim bûyûdû, bûyûdû, bûyûdû... 
Kocaman, kıpkırmızı gözlû bir canavara 
dönûştû. 
 
Ne zaman fal baktıracağım tutsa, "Ah gûzelim, 
yûreğin kabarmış senin" diyorlar. 
 
Kabarır tabii, kafamda canavar taşıyorum ben! 
 
Konuşamamaktan, kendimi anlatamamaktan, -
gûya kırılmamı engelleyen-  sapasağlam 
duvarlarımı yıkamamaktan... fazla şişirilmiş 
bisiklet lastiği görûnûmûnde bir hafızam var 
artık. 
 
"Paslanmaz çelikten tava" da neymiş, "yıkılmaz 
duvarlardan – çatlamaz patlamaz – 
fevkâladenin fevkinde" hafızam var benim! 
 
Yıkılmaz duvarlarıma taş atanlar, sarsmaya 
çalışanlar da olmadı değil. En bûyûk sarsıntım 
3.4 şiddetinde oldu: 
    
Yere dûYere dûYere dûYere dûştû bir gûn minik bir kız çocutû bir gûn minik bir kız çocutû bir gûn minik bir kız çocutû bir gûn minik bir kız çocuğuuuu    
Kırmızı jilesinin altındaKırmızı jilesinin altındaKırmızı jilesinin altındaKırmızı jilesinin altında    
Rugan ayakkabılarıRugan ayakkabılarıRugan ayakkabılarıRugan ayakkabıları    
Oynarken dûOynarken dûOynarken dûOynarken dûşûverdi çamurlu suya,ûverdi çamurlu suya,ûverdi çamurlu suya,ûverdi çamurlu suya,    
Etrafındakiler de, tûm çocuklar gibi Etrafındakiler de, tûm çocuklar gibi Etrafındakiler de, tûm çocuklar gibi Etrafındakiler de, tûm çocuklar gibi 
acımasızca,acımasızca,acımasızca,acımasızca,    
Gûldûler ona.Gûldûler ona.Gûldûler ona.Gûldûler ona.    
ÜstûÜstûÜstûÜstû----babababaşıııı----elielielieli----yûzûyûzûyûzûyûzû----aaaağzızızızı----burnburnburnburnuuuu----kalbikalbikalbikalbi----ruhuruhuruhuruhu    
Çamurlandı kızın.Çamurlandı kızın.Çamurlandı kızın.Çamurlandı kızın.    
Bunları gören duvarlarımsaBunları gören duvarlarımsaBunları gören duvarlarımsaBunları gören duvarlarımsa    
Hafifçe, 3.4'ce, sarsıldı.Hafifçe, 3.4'ce, sarsıldı.Hafifçe, 3.4'ce, sarsıldı.Hafifçe, 3.4'ce, sarsıldı.    
 
Kocaman, kıpkırmızı gözlû canavarımı 
kızdırıyor bu tûr sarsıntılar. Kargalar 
tarafından didiklenen bir korkuluk gibi 
hissediyor kendini. Öyle çaresiz. Saklandığı 
yerin bulunmasını istemiyor. Korkuyor. 
 
Ama bir gûn, tûm duvarlar yıkılıyor… 
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
Rakı kokulu bir gecedeRakı kokulu bir gecedeRakı kokulu bir gecedeRakı kokulu bir gecede    
Biri baktı bana.Biri baktı bana.Biri baktı bana.Biri baktı bana.    
BaktıBaktıBaktıBaktı    
                        GördûGördûGördûGördû    
                                            DuyduDuyduDuyduDuydu    
                                                                    KokladıKokladıKokladıKokladı    
                                                                                            Anladı.Anladı.Anladı.Anladı.    
40 deliden daha deli çıktı,40 deliden daha deli çıktı,40 deliden daha deli çıktı,40 deliden daha deli çıktı,    
Kuyularıma taKuyularıma taKuyularıma taKuyularıma taşlarlarlarlar    attı.attı.attı.attı.    
Duvarlarım yıkıldı,Duvarlarım yıkıldı,Duvarlarım yıkıldı,Duvarlarım yıkıldı,    
Kırmızı gözlû canavar evsiz kaldı.Kırmızı gözlû canavar evsiz kaldı.Kırmızı gözlû canavar evsiz kaldı.Kırmızı gözlû canavar evsiz kaldı.    
 
Hafızam çat çat patladı, pat pat çatladı. 
Đçinden bir uçurtma, bir yoyo,  çocuklukta 
izlenmiş çizgi filmler, fotoğraflar, şiirler, 
şarkılar, hikâyeler… çıktı. 
 
Bir de, kırmızı gözlû canavarın aslında minik bir 
kedi olduğu ortaya çıktı 
 

- Gökten dûşen ûç elmayı da rakı kokulu 
çocukla afiyetle yedik. 

 
 

�ubatubatubatubat,,,,    2011201120112011    
    
 

 

 

 

 

 

    
Desen: ADesen: ADesen: ADesen: Aysysysysegûl Altunayegûl Altunayegûl Altunayegûl Altunay    
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YaYaYaYaş    KırmızıKırmızıKırmızıKırmızı 
Đlayda Akarcalayda Akarcalayda Akarcalayda Akarca    

 
Nerdeyim, bilmiyorum. Hayır, aslında biliyorum, 
tanıdığım, hep gördûğûm sokaklar. Bu aşinalık, 
içimdeki milyonlarca dûğûmû çözmeye çalışıyor; 
bir şeye, bûyûk örtûlû bir yere ulaşmak istiyor. 
Aslında tek hissettiğim - tekrar yapmaya 
başladım; ama anlayamıyorum- beni kaplayan 
serinlik. Rûzgâr esmiyor; ama benim etrafımda 
dolanan, bana sarılan bir serinlik var; acıtıyor 
hafiften, sinek ısırıyormuş gibi bir his. “Ay!” 
demem mi lazım?  
 
Üzerimdeki karganın kanat çırpışları kulağıma 
ulaşıyor; buruşturulup atılmış sayfalar açılıyor; 
o sûrtûnme sesleri “garç gurç” değil ama. “Tık, 
tok, tuk” dûzensiz yûrûyûşûmûn -evet 
yûrûyormuşum meğer görmeyen gözlerim 
bulanık da olsa renkleri içine çekmeye 
başlayınca anladım- izleri sokakta yankılanıyor. 
Her şey devam ediyor belirsiz bir aşinalıkla; ama 
benim için sıcaklık bitti, çekiştiriliyorum; çûnkû 
şaşkınım. Ruhum, sıcağın gittiğini, 
kaybolduğunu dûşûnûyor. Oysa kaybolan, 
bulunabilir; giden, geri gelebilir; ama bu farklı. 
O, yok oldu. Puf! 
 
Ayaklarımda bir tuhaflık, boğuluyorlar; sanki 
rugan ayakkabılarım sızlatıyor, çok sıkmışım. 
Dengem bozuluyor, bensiz bedenim zorlanıyor; 
ellerim taş duvarlardan yardım istiyor. Onlar da 
soğuk şimdiki her şey gibi. Gözlerimden kaçan 
damlalar çıplak göğsûme dûşûnce ıslaklığı 
hatırlıyorum ve “tırırırıı….m” çarklar geriye 
dönmeye başlıyor. Hatıralarım o hep saklanan 
nadide çeyizlik porselen takımları gibi seriliyor 
önûme. Bir kıpırtı başlıyor tenimde, sıcaklık mı 
o? Hayır, bir iz sadece; ama o bile yetiyor ben 
gibi hissetmeme. Hatırlıyorum o gûnû, bir elbise 
aldırmıştım anneme ne şımarıklıklarla; 
giyeceğim de giyeceğim. Elma şekerlerinden bile 
gûzel kırmızı bir rengi vardı. Ucu açılmış, 
çatlak ayakkabılarıma bile ışık katmıştı sanki.  
 
Çimenler yemyeşil göz alabildiğine, gûneşe 
rağmen ûzerlerinde hafif bir ıslaklık var. 
Giymişim elma şekerimi, hemen göstermek 
istiyorum yeni cicimi sıcaklığın tam kalbinde 
oturan o uzun adama. Gerçi kalbi onda 
oturuyor ya.Uzakta, bulanık uzunca bir yol var 
aramızda; ama hayır ben inatçıyım koşacağım 
ne kadar yorulsam da, o rûyalar kadar gûzel 
gûlûmsemeye ulaşacağım. Çabalıyorum, 
çabalıyorum… Bir tûrlû yakınlaşamıyorum. Ne 
oluyor? Anlayamıyorum. 

    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

FotoFotoFotoFotoğraf: Alara Kusetraf: Alara Kusetraf: Alara Kusetraf: Alara Kuset    
    
    “Pat, kût, tak, tûk” ahh nereye takıldım, 
anlayamadım delik miydi o, bir sese çarptım; o 
bana çarptı “baban öldû”. Đnanılmaz bir yankı  
benliğimi parçaladı; çarptım, dağıldım,  
ayrıldım. Bir kuyunun dibine dûştûm.  
 
“Sizin hiç babanız öldû mû?” *  
 
Benim öldû. 

Mart,  2011 
 
*Cemal Sûreya 
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Uyudu, Uyandı; 
Uykuya Daldı 
Zeynep Doğancı 
 
Gözlerinin içine saplanan oklar göz bebeklerinin 
tam ortasından geçiyor, retinasını deliyordu. 
Bağırmak için ağzını açtığında sesi, kendisinin 
bile duyamayacağı kadar az çıkıyordu. Sanki 
tüm sözcükler unutulmuş, bilinen tüm 
gerçeklikler acıyla kaplı bir duvarın ardına 
gizlenmişti. Hayır, bu kesinlikle gerçek 
olamazdı. Yaşadığı dünya böyle bir yer değildi. 
Etrafındaki bu bulanık sular, küller ve dikenler 
ona hiç de yaşadığı yerdeki o uçsuz bucaksız 
denizleri, tertemiz havayı anımsatmıyordu. 
Belki de beklenen zaman bu gündü. Dünyanın 
sonunun geldiğini görmek, neden başka 
birilerine değil de ona kalmıştı? Her zaman 
kendisinin oldukça sıradan biri olduğunu 
düşünürdü. Ne harikulade bir işi, ne de güzel 
bir ailesi vardı. Arkadaşlarıyla ayda en fazla bir 
iki kez görüşür, onda da kendini ortamın 
hareketliliğine bırakır ve sessizce etrafında olan 
biteni izlerdi. Konuşmalara nadiren katılır, fikir 
yürütmek yerine dinlemeyi yeğlerdi. Hatta daha 
da derine inmek gerekirse hiçbir konuda gerçek 
düşünceleri olmamıştı. Gündüzleri kahvesini 
yudumlarken gazetedeki haberlere üstün körü 
bir göz atar, sonra dünyanın haline her gün 
biraz daha şaşırarak sevmediği işine doğru yola 
koyulurdu.  Yalnız olsa da kendini bırakmış, 
zayıf bir erkek görüntüsünün aksine bakımlıydı. 
Güzel kıyafetler giyer ve şık restoranlarda 
yemek yemeyi seçerdi. Gittiği her yerde,  
yemek boyunca tek başına oturup kırmızı şarap 
içen bu adama hayretle bakan gözleri görmek 
hoşuna gider, gözlerini bu meraklı bakışlardan 
kaçırarak kendisini daha da gizemli bir hale 
sokardı.  
 
Bu sabah, otuz sekiz yıldır yaşadığı her sabahtan 
farklıydı. Bu sabah ilk defa korkuyordu, ilk defa 
gerçekten acı çekiyor ve karşılığında hiçbir şey 
yapamıyordu. Bu çaresizliğin verdiği his onu 
yiyip bitiriyordu. Aniden gözlerini açtı ve  
yataktan fırladı. Yatağın karşısındaki aynada 
nefes nefese kalmış, zorla soluk  
alan terlemiş bedenine baktı. Sonra yüzüne… 
Korku doluydu. Daha önce hiç böyle bir kâbus 
görmemişti.  Duymaktan iğrendiği tüm sesler, 
görmek istemediği tüm manzaraları görmüştü. 
Depremler, korkunç dalgalar, fırtına ardına 
gizlenmiş şimşekler ve simsiyah gökyüzü. Göz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
gözü görmüyordu. Bir kâbus olarak 
düşünüldüğünde bile bu kadar dehşet verici  
bir şeyin gerçek olabileceğine inanmak 
istemiyordu.  
 
Görünüşe bakılırsa bu sabah her zaman yaptığı 
gibi soğuk bir duş alıp, kahvesini ve sigarasını 
içip ardından durduk yerde arızalanan ancak bir 
türlü satamadığı arabasına binip işe 
gidemeyecekti. Ahmet, bu sabah hiçbir şey 
yapamayacaktı. Kaskatı kesilmiş bedenini 
rahatlamak için geriye doğru esnedi ve kalkıp 
yüzünü yıkadı. Lavabonun üstünde asılı 
aynadan yüzünden aşağıya süzülen damlaları 
seyretti Bir süre. 
 
Dün gece üzerinden çıkardığı eşofmanlar hala 
koltuğun üstündeydi. Vakit kaybetmeden 
giyinip kendini sokağa attı. Karar vermişti, bu 
gün kesinlikle işe gitmeyecekti.  Evden çıkıp 
biraz yürüdü. Sahile vardığında kapalı havaya 
aldırmayan insan kalabalığının içine karışıp 
etrafı izlemeye başladı. Köşede oturmuş bir 
grup erkek, önlerinden geçen genç kızlara laf 
atıyorlardı. Üstelik sanki yaptıkları terbiyesizlik 
çok doğalmış gibi rahatlardı. Üzerlerindeki kirli 
kıyafetler içlerindeki kötülüğün birer yansıması 
gibiydi. Üstelik kıyafetleri de epey tuhaftı. Tam 
yanlarında, günlerdir aç ve yorgun olduğu her 
halinden belli, yere uzanmış; güneşin altında, 
etrafındaki kırılmış bira şişelerinin parçalarına 
aldırmadan uyuyan bir evsiz vardı. Gözleri içine 
çökmüş, zayıflıktan kırılacak gibiydi. Bu yaz 
gününde kalın montuyla öylece yatıyordu.  
Yürümeye devam etti. Ellerinde kırmızı güllerle 
gelen bir  Çingene kızı önünü kesti. Ağzında 
sakızı, elindeki güllerden bir tane satmak için 
saatlerce dil dökmeye hazır gibi görünüyordu.  
Basma eteği ve çoraplarıyla birlikte giydiği 
yazlık terliklerle tam bir renk cümbüşüydü.  
Arkada burunları ıslak, yüzleri kirli küçük 
çocukları gördü. Biraz uzakta olan biteni 
umursamaz bir biçimde ayakkabılarını çıkartıp 
ağacın gölgesine uzanmış adam da babaları 
olmalıydı. Ne de olsa çalışıp para kazanmak 
onun işi değildi. Karnı açlıktan guruldamaya 
başlamıştı. Köşedeki simitçiden simit almak için 
adımlarını hızlandırdı. Otoparkın kapısına kadar 
geldiğinde, pahalı bir spor arabanın kapısının 
yanında duran üç genç delikanlıyı gördü. 
Hayatları boyunca sahip olamayacakları bu 
güzelliği adeta büyülenmişçesine 
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seyrediyorlardı.  Biraz daha yaklaştığındaysa 
gördüğü manzara az önceki masum bakışlardan 
çok farklıydı. Belli ki bu gençlerin gözlerindeki 
hayranlık yerini hırsa ve açgözlülüğe bırakmıştı. 
Ellerindeki uyduruk aletlerle gündüz vakti bir 
hırsızlık yapmayı göze alacak kadar gözleri 
karartan şey, elbette ki daha iyi bir yaşama 
hasret olmaktan ibaretti.  
 
Aslında bu dünyadaki her şey hırs ve ihtirastan 
ibaretti. Ahmet, o anda duyduğu hazzı 
bastırmak için koşar adımlarla oradan uzaklaştı. 
Ne yapıyordu? Boş bakışlarını çevresinde bir 
süre dolandırdı. Etrafında gözüne bir çırpıda 
çarpacak hiçbir renk yoktu. Canlı bir sarı ya da 
parlak bir mavi görmeye hasret gözleri bu koyu 
gri kalabalığa bakakalmıştı. Açlıktan karnının 
guruldadığını hissedene dek öylece durdu. Fark 
ettiğindeyse bir şey yemeden evine dönmek için 
döndü ve yine koşar adımlarla yürümeye 
başladı. Şu anda iş yerindeki dosyalarla dolu 
masasının önünde, en önemli evraklardan 
birinin üstüne döktüğü kahveyi kurutmaya 
çalışıyor bile olsaydı, bu kadar çaresiz 
hissedemezdi. Her gün biraz daha yaşlanan 
bedenine nazaran ruhu gittikçe gençleşen ve 
olgunluğu azaldıkça meraklılığı artan bir 
organizmaya dönüşmeye başladığını 
hissediyordu. Yoksul olsaydı paranın kıymetini 
bilebilirdi, aç olsaydı yediği her lokma için dua 
edebilirdi ve çirkin olsaydı güzelliklerin farkında 
bir hayatı olurdu. Bunların hiçbirine sahip 
değildi ancak yalnızdı ve sevginin kıymetini 
bilmiyordu. Dün gece gittiği barda çalan şarkıyı 
hatırladı. Gece boyunca iki kez çalan şarkının en 
sonunda, solo kısmından önceki o birkaç 
saniyelik sessizlik 

anında şöyle diyordu : “Yalnızlık bir ilaç mı 
yoksa hastalığın ta kendisi mi ?”  Bu sorunun 
cevabını bulduğu anda genzini tıkayan bu 
düğümden kurtulabilirdi. 
 
Apartmanın önüne geldiğinde nefes nefeseydi. 
Asansör olmayan bu yedi katlı apartmanın en 
üst katında oturmak, bedenini önceden nefes 
nefese kalmaya alıştırmıştı.  Daha önceleri 
balkonunda oturup saatlerce denizden geçen 
gemileri izleyerek bütün gününü harcadığı 
olmuştu. Bugünse terli bedenini olduğu gibi 
yere bıraktı ve kapının önünde kıvrılarak göz 
hizasındaki halının tüylerine bakmaya başladı. 
Soğuk taş bedenini kaskatı hissettiriyordu. 
Nefesinin sesini dinleyerek kapanan göz 
kapakları bir daha hiç açılmayacak kadar ağırdı.  
Ölümüne saatler kalmış gibi bir farkındalık 
içindeydi ve sanki uzun zamandır bunu 
bekliyormuş gibi rahat ve özgür hissedecekti. 
“Aslında hepsinin dışında artık yalnız 
olacak bir ben olmayacak” dedi ve derin bir 
nefes aldı. Elleri gözlerinin önünde, derin bir 
uykuya daldı.  

Şubat, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desen:  
Öykü Aras 
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GülGülGülGül 
NeNeNeNeşe Güvençe Güvençe Güvençe Güvenç    

    
Terzinin önünde, 
sokağı iğrenç bir 
kokuya boğan 
kanalizasyonun 
kapağının deliğine 
sıkışmış kan 
kırmızısı güldü o 
günü hatırlamamı 
sağlayan. Hafızam 
hiç de iyi değildir. 

Genelde geçmişte olup bitenleri öyle 
ayrıntılarıyla hatırlayamam. Özellikle kötü 
anılarımı hep unuturum. Bilinçaltımın kendi 
kendini koruma mekanizması var, sanırım... 
 
10 yıl önceydi, galiba. Evet evet, şimdi 20 
yaşında olduğuma göre, 10 yıl önceydi. Şeker 
bayramıydı. Bayramları severim. Aile fertleri 
yılda iki kere bir araya gelir bu sayede. Güzel ve 
özenli bir şekilde giyiniriz. O gün de pembe 
elbisemle, yeni siyah rugan ayakkabılarımı 
giydirmişti annem bana. Büyüklerin her birinin 
elini teker teker öpmek bir eziyet olsa da bunun 
sonunda verilen harçlık, çikolata ve şekerler; 
temiz olup olmadığını bile bilmediğimiz elleri 
öpmemizin hediyesiydi biz küçükler için. 
 
Herkesin okulla ilgili aynı soruları sorması, 
teker teker hepimiz hakkında şöyle güzel, böyle 
çirkin diye yorum yapması, çikolatalarımızı 
yerken hiç de rahatsız etmezdi bizi. 
Babaannemin evindeki o çatlak kuşun cik 
ciklemeleri bir yerden sonra beynimize işlerdi. 
Ama çok severdim o kuşu... 
 
Neyse, o gün de öptük o buruşmuş, yaşlılıktan 
lekelenmiş elleri; aldık çikolatalarımızı ve en 
sevdiğim kuzenimle bahçeye indik. Topladığımız 
paraları, çikolataları komşu çocuklarıyla 
karşılaştırmak için. Bir de gördük ki, bütün 
çocuklar bahçede sadece süs olsun diye taştan 
örülmüş, kullanılmayan kuyu benzeri yerin 
çevresine toplanmışlar. Đçine taş atıp duruyorlar, 
bir yandan da gülüyorlar. Đçinde ne olduğunu 
anlamak için çocukları ite kaka kuyunun 
kenarına gittk. Kuyunun dibinde bir karga!  
 

O gün hayatın acı gerçeği bir bıçak gibi 
saplanmıştı kalbime. Bir yanda öyle korkmuş, 
kanlar içinde can çekişen zavallı kargacık, diğer  
 
 
 
yanda gülen, kargayla dalga geçen o acımasız 
çocuklar. Sanki hepsi anlaşmış, temiz saf 
ruhumu, onların kirlenmiş ruhlarının yanına 
katmaya çalışıyorlardı. O an o çocukların 
hepsinin kafasını duvarlara taşlara çarpmak 
geldi içimden. Kargacığa yaptıkları gibi ben de 
onları taş yağmuruna tutmak  
istedim... Ama o zaman onlarla aynı seviyeye 
düşerdim. Ben de kargayı kuyudan çıkarıp 
veterinere götürmeye karar verdim.  
 
Çocuklara bağırdım, onları annelerine şikâyet 
etmekle tehdit edip kaçırdım. Kargacığı dikkatle 
elime aldım. Kuzenimi annemlere haber vermesi 
için eve gönderdim. Ben de elimde kan revan 
içindeki kargayla veterinere gittim. Kargayı 
hekimin eline verirken ilk kez baktım karganın 
gözlerine, meğer son kezmiş, sonra anladım. 
Sanki teşekkür eder gibiydi ya da benim büyük 
hayal gücümün küçük bir eseriydi bu düşünce.  
 
Kısa bir süre  sonra veteriner hekim çıkageldi. 
Ona neler oldu ğunu anlatmamı istedi. Ben de 
anlattım. Bana çok üzgün olduğunu, ama 
kargacığı kaybettiğimizi söyledi. Kargacık 
bedeninin kaldırabileceğinden çok çok fazla 
darbe almış yine de iyi dayanmıştı. Ama kan 
kaybına dayanamayıp ölmüştü. Her şeye 
rağmen veteriner hekim kargayı getirdiğim için 
bana aferin dedi. Kargayı alıp babaanne min 
evinin bahçesine gömdüm o gün. Karganın 
üzerine örttüğüm toprağın tepesine, yolda bir 
çingene çiçekçiden tüm harçlığımı verip aldığım 
gülü koyarken, zavallı kargacığı taşlayan 
çocuklar bana bakıp neden bu kadar 
üzüldüğümü anlamaya çalışıyorlardı...  

Mart, 2011Mart, 2011Mart, 2011Mart, 2011    
    

 
 
Desen: AyDesen: AyDesen: AyDesen: Ayşegül Altunayegül Altunayegül Altunayegül Altunay
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Çıkmaz Sokak 
Ayşegül Alpay 
    
Diyelim bir yola girdiniz ve orası çıkmaz sokak. N’aparsınız? Geri 
dönüp yeni yollar ararız. Evet, bakışımızı değiştirip yola devam 
ederiz.  
 
Çıkmaz sokak nedir? Her zaman bir sokağa girdiğimizde sokağın 
sonunda karşımıza çıkan taştan, çıplak bir duvar mıdır? Sanırım 
her zaman öyledir. Ama eğer o duvarın üstünde bir damla bile 
boya varsa yolu giderken harcadığın zamana biraz olsun 
değmiştir. Çünkü o duvarın üstündeki boya sonunda seni çıkmaza 
sürüklemiş olsa da bir şey öğretmiştir sana. Ama boyanın rengine 
de dikkat etmek erek. Kırmızı mı? Dikkatli ol, işin ucunda tehlike 
var. Mavi mi? Belki deniz mavisidir, huzur vardır sonunda. Yeşil 
mi? Dört yapraklı yonca kadar şanslısındır belki. Ya da zengin 
cimri bir adam bekliyordur seni. Ayağında rugan ayakkabıları, 
bacaklarında yeni ütülenmiş pantolon, omuzlarının üstünde 
tertemiz bir ceket, ağzında  puro, yüzünde sinsi bir gülümseme, 
bir tek melon şapkası eksik adeta. Dönen bir koltuğun üstünde, şık 
bir masanın gerisinde oturmuş seni bekliyor. Bir şirket sahibi 
anlaşılan. Eğer yeşil renk bu adamı ifade ediyorsa kırmızı da kesin 
vardır yanında; aman ha, adımlarını dikkatli at! Belki de yanakların 
üzerinde bulunan al bir renk vardır duvarda, annenin sana 
gülümsemesini andıran ya da babandan yediğin tokat. Siyah renk 
en zorlarındandır. Kuyu gibi derin bir ruhun içinde 
kaybolmuşsundur. Siyah zor diye beyazı kolay sanma sakın, 
parlaklığı göz kamaştırır, seni kandırır.  
 
Sırf duvara takılıp kalma; ama görebildiğin her şeyi hafızana kazı. 
Yukarıda uçan kuşlara bak. Güvercin kadar barışçıl, karga kadar 
bilge, serçe kadar klişe, leylek kadar uzun ya da akbaba kadar 
ölümcül olabilir her hareketin o sokağın içinde. Sokağın içinde her 
şey çok önemlidir bunu sakın unutma. Bazen çıkmazın içinde çıkar 
yolu bulduracak olan yegâne aleti bulabilirsin. Bir çekiç mesela... 
 
Anlayacağın, sen ne yap et sonunda bir çatlak aç o duvara. 

 Mart, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotoğraf: Gestapo Informer, Henri Cartier 
Bresson 

    

----    Alara KusetAlara KusetAlara KusetAlara Kuset    
Ve şimdi tırnaklarının çekilme 
sırası ondaydı. 
Bir çuval şeker uğruna görmezden 
geldiği insanlık, peşini 
bırakmamıştı. Bir Yahudi’nin 
çizgili kamp kıyafetinin kopan 
düğmesinde, bir Rus askerinin 
kalpağında, bir eşcinselin yanan 
saçlarında, tecavüze uğrayan 
komünist bir kadının bedenindeydi 
insanlık. Peşini bırakmamıştı. 
Ve şimdi tırnaklarının çekilme 
sırası ondaydı. 
-Peki, herkesin insanlığı nerdeydi? 
                                                             

                           AralıkAralıkAralıkAralık,,,,    2010201020102010    
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Hey sen! Beni buldum. 
İlayda Akarca 
 
Neden? Neden kayboldun birden; ben 
ayrılmazdık sanıyordum bir baktım ki 
yoksun. Hiç mi düşünmedin içimdeki 
üzüntüyü? O küçücük yerin bile ne 
kadar boş kaldığını bir bilsen, belki 
anlar gitmezdin. Ee, ya peki sen, 
istemeden gittiysen? Ben mi attım 
seni? Hayır, böyle bir şeyi kesinlikle 
istemem, bunu bilmen gerek; seni 
sevmiştim; mutlu değil miydik yoksa? 
Yüzüme gülüp ben kafamı çevirince 
ağladın mı? Çok mu gitmek istedin 
buralardan? 
 
Ah! Çıldırmak üzereyim (ki çıldırmak 
buysa); beynimde sorular sanki 
kepçeyle karıştırmışçasına dönüyor, 
yok bu yeterli değil; afacan bir 
veledin merakla ve zevkle, hızlı cana 
düşüncelerimi karıştırması gibi. Ah 
sebzelerimin başı döndü, ağlıyor 
pirinçlerim! Hop, bir dakika, ne 
diyorum ben?  
 
Bak, başıma neler geldi; ne geldi 
gerçekten? Çok karıştım. Hey dur 
artık; son durakta inecek var! Ne son 
durağı, yoksa sen de mi orada indin? 
Neden son? E, o sonsa bulamaz mıyım 
ben, derim: “son durak lütfen”. Peki, 
ya şoför son durağı bilmiyorsa? Hiç 
gitmediyse? Sahi son durağın dönüşü 
var mı? Tamam, “son” da son mu yani? 
Bir filmi sondan başa doğru da 
izleyebilirsin belki anlamazsın ya da 
o kadar iyi anlarsın ki “aman ne saçma 
film” dersin. Gerçi saçma ne ki? 
 
Şu an neyi başlattığının farkında 
mısın? Ben farkındayım galiba. 
Yıllardır içimde birikmiş, gizli  
kalınması istenen o küçük kapılı 
kocaman ve bir o kadar dolu soru 
“odacığımın” kapısını açtın. Kilidi 
aldın kaçtın ve gittin.25 derecelik 
sıcak evimden 0 derecedeki sokağa 
atılmış bir kedi gibiyim. Of ne acı! 
Soğuk değil de dokunan; sıcağın 
özlemi. 
Alışkanlıklarım, alıştıklarım, 
alıştırıldıklarım-sız- neyim ki ben? 
Hı? Benim mi? Hangi benim? Ha, benim. 
Evet, ben dediğim şey aslında bir 
yansımaymış veya yansıyanın bozulmuşu;  
 
 

 
 
 

Fotoğraf: Alara Kuset 
 
 
 
dolapta çürümeye atılmış tavuk gibi, 
rengi solmuş, suyu akmış, tadı 
bozulmuş, istenmeyen. Dur bir dakika 
desem, kime ne? Başladım bir kere. 
Hey, bu adil değil! Tamam, bu eski 
bozulmuştan kalan bir tepki oldu. 
Baksana hâlâ üstün olmaya çalışıyor. 
Ups, o da ne birileri geliyor! 
 
Amanın, kocaman gözler, küçük küçük 
damlalar. Annem mi o, peki yanındaki 
koca göbekli, koca burunlu adam? Çok 
tanıdık. Hayır, bir yanlış var burada, 
yalnız onlar yok, bilmediğim; ama bana 
bakarak o mürekkep lekelerini 
göstererek beni çözdüklerini iddia 
eden birkaç raporlu var. Ah, pardon 
onlar diploma diyordu galiba. 
Bilemiyorum ki, ben ilk gördüğümde 
duvar kâğıdı sanmıştım. Sanki kapıdan 
başlayıp tavana kadar uzanan ölü ağaç 
yapraklarıyla dolu bir duvar. Korktum 
mu o an? Hayır, çok tuhaf bak yeni 
benliğimin getirilerinden; 
korkmuyorum. Daha doğrusu 
korkamıyorum. Çünkü o kadar çok soru 
soruyorum ki cevap veren yok, 
duygularımı bana vermiyorlar nasıl 
alabilirim? Sorguluyorum; evet 
farkındayım bunun; ama söyler misin 
bana onlar neden aynısını yapmıyor?  
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Efendim; yapamıyorlar mı? Hayır, bak 
buna inanmam işte; hiç gerçekçi değil. 
Hi hi ayağımın altına tüy deydi sanki 
böyle söyleyince, iç gıdıklayıcı bir 
sözcük. 
 
Herkesin kapıları var değil mi, bunu 
anlamak zor ve yıkıcıydı. Ama şu an 15 
günlük deprem enkazından elinde 
serumla kurtulmuş 65 yaşında hayata 
yeniden gelen bir kadın gibiyim. Evet, 
yine kadınım, biliyorsun benlik 
meselesi. Keşfetmeye başladın mı 
gerisi geliyor da, öyle bir alışmışım  
ki annemin yeme dediği dondurmayı bir 
o kadar isteyip almamaya.  
 
Biri bana “unut anneni, istiyorsan 
dondurmayı git al” dedi. İlkönce 
çekindim çok kararsız kaldım, 
yıllarımı döktüm. Sonra o his içinde 
seni iskeleden itmek isteyen şakacı 
bir çocuk var, ha işte o dürttü beni. 
Tamam, be dedim tam gideceğim biri 
geldi “istiyormuşsun yani? Dikkat et 
ağır ve soğuk gelir dedi. Heh, diye 
gülesim geldi ben de biliyorum soğuk 
olduğunu da neden ağır anlayamamıştım, 
aslında ağırlığını düşünmekten 
korktum; o şakacı çocuk boyuna 
dürtüyordu beni; ama hayır, annemin 
kızgın, çatık kaşları geldi bir an 
aklıma; dondurmaya bir kala durdum. 
Yıllar döktüm; ama öyle hızlıca ve 
duvar seyreder gibi değil; düşündüm 
elimde olmayanla elimde olduğunu 
varsaydıklarımı karşılaştırdım. Hiç 
kolay değildi o çatık kaşlar nasıl da 
beynime kazınmış. Bir rüzgâr esti, 
neredeyse vazgeçiyordum itilmekten.  
 
Ama sonra sen kayboldun. Gittin, ben 
bir başıma kaldım. Ve bir baktım bizim 
şakacı iskelede ilerliyor “dur gitme 
orası derin, gitme boğulursun” 
diyorum; dinlemiyor. A a o da ne ben 
de yampiri yampiri ilerliyorum. Beynim 
ayaklarıma hükmedemiyor adeta. E 
tabii, beynim meşgul o sırada; yıllar 
sonra ilk defa alışamadı 
“çocukcağız”.İşte bunlar oluyor, 
başlıyor, gerçekleşiyor hatta. 
Sonrası, son durak mı? İkinci defa 
soruyorum; hayır, daha fazla 
bilemiyorum kaçıncı defa; aralarda 
sormuşluğum var da arkadaki çıkmak 
isteyen soruların arasında ezildikleri 
için tam olarak sayamadım. Daha 

doğrusu saymıyorum, bıktım kümelerden, 
kurallardan, hatta isimlendirmekten. 
Bir tahta var; çürümüş, azıcık 
sallanıyor. Ne tuhaf, içimde, öyle, 
yani telimsi bir şey; anlatması güç. 
İlk deneyimim çok çekişmeli 
geçiriyorum yani. Sanki sıcak suda 
kaynadıkça yumuşayan ve tencereden 
çıkmayı bekleyen o makarnacık gibi bir 
şey.  
 
Şakacı sonunda dönüyor ve soruyor; 
geliyor musun diye? Geliyor muyum? 
Dondurma, deniz, annem, ben, sen her 
şey birleşiyor ve kapı yıkılıyor. 
Olamaz böyle sancı böyle mutluluk. 
Makarna şimdi tencereden fırladı 
dondurmayı tuttum yemek için 
sabırsızlanıyorum, denizi “gördüm, 
girmek istiyorum ne olursa olsun”,seni 
kaybettim aramak istiyorum nerede 
olduğunu bulamamak olsa da.  

Mart, 2011 
 

 
 
Desen: Öykü Aras 
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Kırmızı Başlıklı Kız 
Zeynep Doğancı 
 
Günlerden bir gün, gökten üç elma daha 
düşmeden önce... Güneşli bir günde Kırmızı 
Başlıklı Kız, hasta ve bunak büyükannesine 
çörek götürmek için yola koyulmuş. Annesinin 
söylene söylene yaptığı, zaten bir kısmı yanmış 
çörekleriyle birlikte ormanın içinden geçerken 
kendi kendine kibirleniyormuş: “Benim gibi 
güzel ve akıllı bir kıza yaptırılacak iş mi bu!”  
 
Küçük kız saatlerce yürümüş ancak dere tepe 
düz gitmesine rağmen büyükannesinin o çok 
uzaktaki evine ulaşamıyormuş. Bir ağaç 
gölgesinde bir süre kestirmeye karar verdiği 
sırada, günlerdir aç, zavallı bir kurt yanına 
yaklaşmış: “Kırmızı Başlıklı Kız, günlerdir açım. 
Çöreklerinden birini bu zavallı kurda vermez 
misin?” Kırmızı Başlıklı Kız alaycı bir edayla 
cevaplamış: “Sen bu halinle bir de benden çörek 
mi istiyorsun? Şu kılığına bak! Tüylerin pislik 
içinde… Haydi, git buradan!”  
 
Çaresiz kurt, son bir şans adına şöyle demiş: 
“Eğer sen bana çöreklerinden birini verirsen, 
ben de senin için ormandan dağ çileği toplarım. 
Çok iri ve kırmızıdırlar.” Dağ çileklerini çok 

seven 
Kırmızı 
Başlıklı Kız, 
kurdu bir 
oyuna  

 
 
 
 
getirmek istemiş. Kurdun teklifini kabul edip 
çilekleri aldıktan sonra çörekleriyle yola 
koyulmuş. Zavallı kurt, ne yapacağını şaşırmış. 
Sonunda çareyi küçük kızı büyükanne-sinin 
evine kadar takip etmekte bulmuş. Kırmızı 
Başlıklı Kız, yol boyunca o kadar çok dağ çileği 
yemiş ki büyükannesinin bahçesindeki hamakta 
uyuyakalmış. Büyükanne o kadar tembelmiş ki 
yataktan bile kalkamıyormuş. Kapısının yanına 
kolayca  
 
açılabilmesi için bir ip asmış. Çaresiz kurt, kapıyı 
açmış; büyükannenin çöreklerinin hepsini yemiş, 
meşrubatlarını içmiş. Gücünü topladığında, 
karnını doyurmanın mutluluğuyla sessizce 
kulübeden çıkıp ormanın derinlikleri arasında 
kaybolmuş. Kırmızı Başlıklı Kız akşamüstüne 
doğru uyanmış. Çöreklerinin yerinde olmadığını 
fark etmemiş bile. Yaşlı büyükannesine şöyle bir 
göz atıp aceleyle biraz ilerideki şatoya doğru 
yola koyulmuş. Ne de olsa Uyuyan Güzel’e 
çaya davetliymiş…       

NisanNisanNisanNisan,,,,    2011201120112011    
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Son Durak: İstanbul* 

Sanem Barış Ünsal    
 
Sonunda, günlerden bir gün 
Burgazada’nın canına tak etti: “Ulan!” 
dedi kendi kendine.                 

- Yıllardır aynı yerdeyim, aynı 
komşularla, aynı noktada. Yetti 
be yetti! Gidiyorum ben, 
gideceğim dünyayı göreceğim, 
farklı denizlerde yüzüp farklı 
yüzler göreceğim. 
Buruk bir gülümsemeyle etrafına 

bakındı. Artık eskisi gibi yeşil 
değildi yamaçları. Yangınlar görmüş, 
derisi kavrulup gitmişti. Artık kaptan 
Hristo da yoktu, mavi boyalı balıkçı 
teknesi de. Despina ve çocukları bir 
gecede dönmek zorunda bırakılmışlardı 
Atina’ya. Burgazada’nın canından çok 
sevdiği Sait Faik abisi de bu dünyadan 
gideli uzun zaman olmuştu. 

- Artık İstanbul’un bir anlamı 
yok benim için; eski günlerim 
geride kaldı. Hem yaşlandım 
artık dünyayı görmeden çekip 
gitmek istemem. 

      Böyle böyle tartıştı kendisiyle  
 
Burgazada ve sonunda bir karar verdi: 
Gece olunca yola çıkacaktı. Görünmek 
istemiyordu; hem arkadaşları 
Heybeliada, Büyükada ve Kınalıada’yı 
üzmemek için hem de korkuyordu bu zar 
zor aldığı karardan vazgeçirirler diye 
onu.  
 
Akşamüstü sakinliğinde rüzgâra sırtını 
verdi ada. Ağaçlarının yapraklarını 
nazlı nazlı dans ettirdi. Gözlerini 
kapadı ve vapur düdüğünün sesini, 
martıların ciyaklamalarını, kanat 
çırpışlarını dinledi. Gülümsedi: 
“Hakkını yememek lazım be İstanbul’um 
seninle ne kadar çok anımız var. Ne 
çok sevindirdin beni, ne çok ağlattın 
ama hep oradaydın.“ 
 
İstanbul’u terk etmek hiç de kolay 
değildi. İstanbul onun dostu, annesi, 
babası, sevgilisiydi ne de olsa. Ama 
kararı kesindi; yeni maceralara 
atılmanın, yeni yerler görmenin vakti 
gelmişti. 
 

Sonunda gece oldu. Etrafta çıt yoktu. 
Zifiri karanlık gökyüzü, zifiri 
karanlık denizle birleşmişti adeta.  
 
 
 
Karşı kıyıdan yansıyan ışıklar 
aralıklı dalgaların üzerinde ilahi 
ışık huzmeleri yaratıyordu. Sakindi  
İstanbul fakat sezmişti dostunun 
gideceğini. 
 
Burgazada tereddütle etrafına bakındı: 

- Hoşçakal İstanbul, şehrim, 
memleketim. Her şey için sana 
minnettarım. 

     Ani bir hareketle kendini 
dalgaların arasına ittirdi Ada.  Ah ne 
güzeldi hareket etmek, denizin üstünde 
kâğıttan bir gemi gibi süzülmek. Ne 
kadar da hafiflemişti. Benliği 
özgürlük hissiyle dolup taşıyordu. 
 
Bütün gece yol aldı Burgazada. 
Dinlenmedi, duraklamadı. Kâh sırt üstü 
verip kendini sulara, ayı izledi, kâh 
İstanbul’un göz kamaştıran siluetine 
bakıp gülümsedi. 
 
Sabaha kadar yol aldı Ada. Yolda daha 
önce hiç görmediği türlü türlü balığı 
izledi. Mercan resiflerine, kuytu 
mağaralara rastladı. Öyle de tatlı bir 
meltem esiyordu ki Burgazada bu 
yolculuğa çıkma kararı aldığı için 
kendi kendisini defalarca takdir etti: 
“Aferin be canım! Ne akıllıyım ben 
yahu, İstanbul benim için bitmişti 
zaten. Görülecek hiçbir şey kalmamıştı 
oralarda. Bir de şimdiki hayatıma bak, 
dünyada ne güzel yaratıklar 
varmış!”Ada bu keyifli gezintisinde 
karabatakların balık yiyişine, bir 
yengecin yan yan yürüyerek mağaranın 
derinliklerinde kaybolmasına, denizin 
renginin bir açılıp bir koyulaşmasına 
tanıklık etmiş olsa da en sonunda 
yoruldu, dinlenmek istedi. Sabahın ilk 
ışıkları denizi aydınlatıyordu. Cam 
gibiydi su. Marmara’nın o sigara 
izmaritleri, deterjan, çöp ve pislikle 
dolu denizi gitmiş yerine göz 
alabildiğine geniş, parlak ve bakir 
bir su gelmişti. 
 
Burgazada meraklı gözlerle kolaçan 
etti ortalığı. Bir iz, bir ses aradı. 
Fakat uçsuz bucaksız bu açık denizin 
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ortasında minicik bir kara parçası 
bile yoktu. Ufuk çizgisine yüzerek 
ulaşılamayacağını da o an anladı Ada. 
Koskocaman denizin ortasında Adacık 
küçüldü, küçüldü, ufacık bir nokta 
oldu. Sanki yırtıcı sular onu yutmaya 
çalışıyor, ötekileştiriyor ona “evine 
dön” dercesine bağırıyordu. 
 
Burgazada telaşlandı. Saatlerce bir o 
yöne bir bu yöne yüzerek yalnızlığını 
paylaşacak herhangi birini, herhangi 
bir şeyi aradı. Ağladı, bağırdı: 

- Kimse yok mu? İstanbul 
nerdesin? 

 
Sonunda yorgunluktan bitap düştü. 
Olduğu yerde durdu. Gözlerinden 
pişmanlık yaşları süzülüyordu. 
İstanbul onun her şeyiydi.  

-  Ah be salak kafam, ah be geri 
zekâlı! Ne halt yemeye gittin 
bilmediğin, görmediğin yerlere?, 
diyerek dövündü. Durakladı ve eski 
bir gurbet şarkısı mırıldanmaya 
başladı. 
-  Şimdi İstanbul’da olmak vardı 
anasını satayım! Püfür püfür bir 
vapurun yan tarafında… 

 
Sesi uçsuz bucaksız gökyüzünde 
yankılandı. Martılar uçuştu İstanbul’u 
hatırlatırcasına. 

-  Öleyim bari, dedi Burgazada. 
“Geri dönemedikten sonra”.  
-  Ölürken de İstanbul şiirleriyle, 
İstanbul şarkılarıyla öleyim ulan. 
Ağzımda rakı-balık tadı, 
kulaklarımda “İnleyen Nağmeler”, 
zihnimde bir ada vapuru resmi, Yeni 
Cami’nin gülümseyen suratı, 
Beyoğlu’nun karmaşasıyla öleyim. 
İstanbul’a dönemiyorsam, İstanbul 
olup öleyim. 

Gözlerini sımsıkı kapadı. Kendini 
yavaş yavaş denizin dibine ittirdi. 
Gemisinin batacak olduğunu anladığında 
silahı kendi kafasına dayayan bir 
kaptanın mağrur edasıyla ölüme 
gidiyordu. Burgazada üstündeki evleri, 
lokantaları, iskelesi, kilisesi ve 
pazar yeriyle yok oluyordu ki çok 
uzaktan bir vapur sesi kulaklarında 
çınladı. Zihni ona bir oyun mu 
oynuyordu? Yoksa İstanbul haline 
acımış, onu geri çağırmaya mı 
çalışıyordu? “Düüüüüt!” Bir kez daha 
uzaklardan gelen bu ses Ada’yı 
heyecanlandırmıştı. Apar topar denizin 

yüzeyine çıkmaya çalıştı. Acelece 
sesin geldiği yöne yüzmeye başladı. 
Sevinçliydi. Kocaman bir dünyanın tam 
ortasında kaybolan bu küçük çocuk 
annesini bulmanın heyecanıyla 
yalpalaya yalpalaya koşuyordu 
dalgaların arasında. 

- Geliyorum İstanbul, beni bekle! 
Vira vira geliyorum can 
yoldaşım. 
 

Aynı coşkuyla saatlerce yüzdü Ada. 
Gece olmuştu ama bu sefer içinde 
gurbetin acısı yerine sılaya varmanın 
sevincini taşıyordu. Dur durak 
bilmeden ana kucağına koşuyor, 
mutluluk naraları atıyordu. Ve sonunda 
beklediği an geldi; İstanbul 
karşısında kaşları çatık, elleri 
belinde: “İşte beni bırakıp gidersen 
böyle olur eşek sıpası” dercesine 
bakıyordu ona. 
 
Burgaz saçlarını okşadı İstanbul’unun. 
Usul usul diğer adaların yanındaki 
yerini aldı. Demir attı. 
 
 
*Bu öykü, Adapazarı Özel Enka Okulları’nın 
“Yazadurmak” adlı yarışmasında mansiyon 
ödülü almış ve aynı adlı kitapta 
yayımlanmıştır.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotoğraf: Alara Kusetoğlu 
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Bir VarmıBir VarmıBir VarmıBir Varmış, Bir Yokmu, Bir Yokmu, Bir Yokmu, Bir Yokmuşum*um*um*um*    
Alara ÇakmakçıAlara ÇakmakçıAlara ÇakmakçıAlara Çakmakçı    

    
Geceyi bir tül gibi örten sis, boğazın üstüne iyiden 
iyiye çökmüştü. Çalışmaya başlayalı epeyce 
olmuştu ve harfler yavaş yavaş karışmaya, satırlar 
birbiri üzerinden atlamaya başlamıştı. Omuzlarına 
varan dağınık kesimli bakımsız saçlarını toplayan 
sarı lastik tokayı tek bir hamleyle çıkartıp bileğine 
taktı. Kalemini bıraktığı an hissettiği ağrıyı biraz 
olsun dindirmek üzere arkasına yaslandı, kollarını 
iki yana açtı, hafifçe esnedi ve “Yorulmuşum…” 
diye mırıldandı.  
 
Her gece sırası bile değişmeden yaptığı işler vardı 
Piraye’nin.  Çalışmasını bitirir, arkasına yaslanır, 
yaptıklarına şöyle bir göz atar; daha sonra 
döşemesi yıpranmış ve çökmüş 1800’lü yıllardan 
kalma Đngiliz çalışma koltuğunu usulca iter ve 
üzeri deri kaplı masası ile koltuk arasından 
süzülerek çıkar, yeşil şapkalı okuma lambasını 
söndürür ve odasının kapısını kapatırdı.  
 
Fakat o akşam adını koyamadığı bir dürtü onu ta 
salonuna kadar sürüklemişti.  Kocaman camların 
beyaz yağlı boyalı kenarları salonunu süsleyen 
Boğaz Köprüsü için adeta bir çerçeve görevi 
üstleniyordu.  Her sabah kahvesini köprüye karşı 
yudumlar ve düşünürdü.  
 
“Milyonlarca insan, milyonlarca hayal, 
milyonlarca hayat. Ne acınası bir varlık insan. 
Tanrının denekleri belki de. Hepsinin yetişmesi 
gereken birer işleri, hiç tanımadıkları insanlarla 
yaşadıkları yapay ilişkiler, fütursuzca yaptıkları 
hatalar, söyledikleri yalanlar, ve inkar kabul etmez 
bir biçimde itaat ettikleri ‘zaman’.” 
 
Mademki insan “zaman”la cezalandırılmış bir 
varlıktı Piraye’yi diğer insanlardan ayıran bu 
zamandı. O zamana itaat etmez, ona inanmaz ve 
yıllardır ona meydan okurcasına saat takmaz, 
hiçbir işini saate göre ayarlamazdı. Saliseler 
saniyeyi, saniyeler dakikayı, dakikalar saatleri, 
saatler günleri haftaları ayları ve en nihayetinde 
yılları kovalıyordu. Herkes birileriyle yarışıyor, bir 
şeye karşı koyma ihtiyacı hissediyordu. Bu 
‘zaman’dı.  
 
Yaşadığı hayatın yalnızca bir oyundan ibaret 
olduğu gerçeğini felsefe edinmiş, bu görüşe sıkı 

sıkıya bağlanmıştı. Eğlenmeyi sevmezdi, oyunlar 
ona göre değildi. Hayattan, dolayısıyla hayatın  
 
 
 
getirdiği bütün insanca duygulardan yoksundu. 
Sevmez, bağlanmaz, mutlu olmaz, hüzünlenmez, 
ağlamazdı.  
 
Hiç arkadaşı yoktu, aslında arkadaşa ihtiyacı da 
yoktu. Çünkü arkadaşlık yalnızca çıkar ilişkileri 
üzerine kurulmuş, insanları beklentileriyle 
birbirlerine bağlayan bir kavramdı.  
 
Zamana aldırış etmemesi ilk defa Kemal’in 
ölümüyle filizlenmişti. Piraye kendince, kendi 
kurallarıyla sevmişti Kemal’i. Bunu hiçbir zaman 
Kemal’e söylememiş hatta hissettirmemişti. 
Kuralı buydu, kimseye muhtaç olmamaktı, birine 
onu sevdiğini söylemek, teslimiyet değil de neydi? 
Hem zaten tam olarak sevdiğini de söyleyemezdi 
kendine bile. Kemal öldüğü vakit gözünden bir 
damla yaş dahi süzülmemişti. Đnsanlar sevdiklerini 
kaybedince ağlarlardı. O ağlamamıştı, çünkü bunu 
nasıl yapacağını bilmiyordu.  
 
Piraye’nin duygusallığı kendisinin bile 
bulamayacağı derinlerde gömülüydü. Yaşadığı 
hayal kırıklarını bir zırha dönüştürmüş ve insan 
kılığından çıkıp bütün duygularını kendi elleriyle 
gömmüştü. Güçlü ve yıkılmaz görünüşünün 
ardında, aslında oldukça zayıf ve aciz bir kadın 
vardı. Zamana inanmaması, ağlamaması, 
gülmemesi yalnızca bir zırhtı.  
 
O akşam salonunda büyük bir sürpriz bekliyordu 
Piraye’yi. Yanında ufacık kaldığı büyük camının 
hemen arkasındaki beyaz koltuğa oturdu ve 
dışarıya baktı. Köprü yoktu. Đki kollu canavar 
misali iki kıtayı kucaklayan koskoca köprü, 
üzerindeki yüzlerce araba, yüzlerce insan, ışık, 
hiçbir şey yoktu. Farkında olmadan ayağa kalkmış 
ve yüzünü cama dayamıştı. Karşı kıyı en ufak 
ayrıntısına kadar görünüyordu; fakat köprüden 
eser yoktu. Uzun bir süre yanıldığını, köprünün 
üzerine çöken sisin, köprüye görmesine engel 
olduğunu düşündü ve bu sisin geçmesini bekledi. 
“Zaman” ilerliyordu, alacakaranlık iyice kendine 
göstermiş, ve sis tamamıyla kalkmıştı. 
  
Ayın şavkı oldukça net bir biçimde yansıyordu 
olmayan köprünün yerine. Denizi görebiliyor, 
geçen gemileri seçebiliyor, karşı kıyıdaki araba 
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farlarını takip edebiliyordu, ama köprüyü 
göremiyordu.  
Uykusuzluktan gözleri kapanıyor ve buna daha 
fazla karşı koyamıyordu. Bu saçmalık tamamen 
uykusuzluğun tesiriydi ve sabah uyandığında 
köprü arabalarıyla, bir yerlere yetişmeye çalışan 
insanlarıyla birlikte orada, karşısında duracaktı. 
Ama o an uyuması gerekiyordu. 
 

Desen: Öykü ArasDesen: Öykü ArasDesen: Öykü ArasDesen: Öykü Aras    
 
Gün dayanılmaz bir baş ağrısıyla merhaba demişti. 
Yataktan kalkmak istemiyordu çünkü küçücük bir 
çocuk gibi korkuyordu. Kahvesini alıp her sabah 
yaptığı gibi salonuna gidecek ve balkonuna 
çıkacaktı. ‘’Peki ya köprü…’’ diye içinden geçirdi.  
Ve köprü yine yoktu.  
  
Bunun üzerine hemen bilgisayarına davrandı ve 
herhangi bir haber sitesi açtı. Đstanbul’un bu 
haberle sarsılacağını, köprünün bu aniden 
yıkımının sebebinin bütün muhabirler tarafından 
araştırılmış haberlerini göreceğini umuyordu. 
Ama yoktu.  
 
Günler, haftalar geçti. Köprü hala yoktu. Bununla 
beraber bazı küçük ayrıntılar da yok oluyordu 
hayatından, mesela yıllar önce Đngiltere’den aldığı 
kalemi, çalışma masasındaki küçük camdan 
yapılmış fil, okuduğu birkaç kitap… Bunların 
bazılarının yokluğunu hissediyor, bazılarının 
farkına dahi varmıyordu. Günler geçiyordu. Hiçbir 
şey yiyemez, çalışamaz, düşünemez olmuştu. 
Aklında sadece bir tek soru vardı; “Neler oluyor?”  
 
Yıllar önce Kemal’in çok yakın dostu Neriman’la 
görüşüyorlardı. Neriman oldukça düzgün, hırslı, 
işinde başarılı, yaşamayı bilen, hayat dolu bir 
kadındı. Piraye onu hiç sevmezdi, bunun nedeni 
aslında tamamen zıt karakterlere ve inançlara 
sahip olmaları değil, Piraye’nin hiçbir zaman 

kabullenmediği kıskançlığı ve onun gibi olma 
isteğiydi. Neriman Kemal’e Piraye’nin ciddi bir 
psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyler, ve 
kabul ettiği taktirde onu tanıdığı çok iyi bir 
doktora götürebileceğini söylerdi. Kemal bunu 
Piraye’ye her söyleyişinde, acırcasına bir bakış ve 
alayla karşılaşır, onun kimseye muhtaç olmadığını 
ve kimseye anlatacak bir derdi olmadığını bilmesi 
gerektiğini söylerdi.  
 
Yine bir gün, sabaha karşı saat dört sularında, o 
doktora gitmeye karar verdi. Evet, belki de yavaş 
yavaş hayata teslim oluyordu. Çünkü hayatın ona 
oynadığı bu oyundan gerçekten sıkılmıştı. Bunu 
gidip bir uzmanla paylaşmak istiyordu. Amacı 
dert yanmak değildi çünkü kimsenin fikrine 
ihtiyacı yoktu, sadece bütün bunların sebebini 
merak ediyordu. 
 
Doktor Cihan, kırklı yaşlarında kır saçlı, uzun 
boylu, yapılı bir adamdı. Piraye’nin anlattıklarını 
herkesin başına gelebilecek olağan 
olaylarmışçasına dinliyordu; çünkü durumunun 
ciddiyetini Piraye’ye hissettirmek onu 
kaybetmekten başka bir işe yaramayacaktı. 
Doktorluk hayatı boyunca böyle bir vakayla 
karşılaşmamıştı. Her gün Piraye’nin seansı 
bittikten sonra farklı farklı doktorlarla toplantı 
yapar, toplantılar sırasında yurtdışındaki 
hastanelerle bağlantı kurar, Piraye’nin durumunu 
ve tedavisini tartışırdı.   
 
Hasta çok ağır bir psikolojik bunalımdan geçiyor. 
Kadının anlattıklarını daha doğrusu söylediklerini 
duysanız… Anlatacak hikâyesi zaten yok. Kaç 
yaşındasınız diye sorduğumda dünya zamanıyla 
ilgilenmediğini, saat kullanmadığını, yılları 
saymadığını söyledi ve…-“ 
Masadaki başka bir doktor sözünü keser ve; 

- Nedeni ne peki? Zamanla 
ilgilenmemesinin? 

Doktor Cihan hızla cevap verir; 
- Tanrının insanı “zaman”la 

cezalandırdığını, kimse zamana karşı 
koyamadıkça Tanrı gücünün farkına 
vardığını düşünüyor, bu nedenle zamanı 
inkar ediyor. Bir çeşit Tanrıtanımazlık, 
ama ölümden sonra hayat olduğuna 
inanıyor işin ilginç tarafı. Yıllardır bırakın 
profesyonel desteği, bir arkadaşıyla bile 
konuşmamış bütün bunları. Ve şimdi 
yaşadığı bu ağır depresyon beyniyle 
birlikte ona bir oyun oynuyor. Boğaz 
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köprüsünü göremiyor mesela, aslında 
yok olduğunu iddia ediyor, sadece köprü 
değil, kendisine ait büyük küçük, önemli 
önemsiz her nesne kayboluyor bir bir. 
Yani beyni onları görmeyi reddediyor. 

 
Odada uzun  bir sessizlik olur. Bütün doktorlar 
şaşkın, gözleri açık bir şekilde düşünmeye 
başlarlar. Doktorların yardımcıları yeni mezun 
stajyerler bu olay karşında donakalırlar ve bütün 
söylenenleri en ufak ayrıntısıyla not ederler. 
Odadaki bu derin sessizliği bozacak kişi yine 
Doktor Cihan olacaktır ; 

- Kısacası arkadaşlar ben derim ki, Piraye’yi 
hastaneye alalım, ve yakından ilgilenelim. 
Durumu her gün göz ardı edilemeyecek 
kadar ağırlaşıyor. Kendi başına yemek 
yiyemeyecek hatta kendi başına 
yürüyemeyecek hale gelecek. Çünkü 
evindeki nesneler kendi zihninde onu 
terk edecek ve dolayısıyla kanepesinin 
yeri kendi zihninde boş olacak ama 
aslında kanepe yine yerinde duracak. O 
yürümeye çalıştıkça ayağı takılacak, 
düşecek. Anlayacağınız kendi başına 
yaşamayacak hale gelecek. Hoş, 
hastanede de yapacaklarımız şuan 
yaptıklarımızdan pek de farklı olmayacak 
ama… En azından denemeliyiz, siz ne 
dersiniz? 

 
Diğer doktorlar hep bir ağızdan aşağı yukarı aynı 
şeyi mırıldanırlar; 

- Doğru, yapılabilecek en doğru şey 
bu.  

- Bununda faydası olmaz ama… 
- Haklısın denemeye değer… 

Doktor Cihan bütün sesleri o etkili ses tonuyla bir 
anda kesiverir,  

- Tamam arkadaşlar, toplantı 
bitmiştir, der. 

 
Odadaki herkes kitap ve defterlerini yavaş yavaş 
toplamaya başladığı sırada Doktor Cihan 
pencerenin kenarında durmuş, bu odadan çıkıp 
bir hemşireyle birlikte Piraye’nin evine gideceğini, 
eşyalarını toplayıp hastaneye getireceğini 
düşünmektedir. Bunları düşünürken farkında 
olmadan tebessüm eder. Bu tebessümü odadaki 
genç doktorlardan biri fark eder ve usulca 
hocasına yaklaşır, “Neden gülümsüyorsunuz?” 

der. Genç doktorun sesiyle irkilen Cihan biraz 
düşünür ve gözüyle doktorların odadan çıkmasını 
beklemesini işaret eder. Herkes odayı terk ettikten 
sonra; 
 
“Neye güldüm biliyor musun? Bu kadın hayatı 
boyunca kimseye muhtaç olmayacağım diye 
kendini paralamış ve aklını kaybetmiş. Şimdi 
sadece bir iki kişiye muhtaç olmakla kalmayacak, 
herkesten yardım istemek zorunda kalacak, 
dediğim gibi kendi yaşayamayacak hale gelecek. 
Ne kadar ironik… Ölüme ve zamana inanmayan, 
kimseye muhtaç olmak istemeyen kadın, “ay”lar 
sonra yardıma ‘muhtaç’ bu hastane odasında 
ölecek… Çok yazık.” der.  
 
Bu kadar basitti işte. Yıllar boyu zamana kendince 
meydan okuyan kadın, etrafındaki her şeyi gerçek 
anlamda kaybetmiş, bütün gerçeklikler tarafından 
terk edilmiş, yalnızca insanlardan değil 
nesnelerden bile soyutlaştırılmış bir biçimde 
bembeyaz ve bomboş bir odada yaşayacak ve 
ölümünü bekleyecektir. Bu hastane odasında 
zihninde kaybetmediği ve her gün gördüğü tek 
nesne ise, duvarında asılı duran siyah kadranlı saat 
olacaktır.   
 
*Bu öykü, Özel Koç Lisesi’nin “Yabancılaşma” 
temalı yarışmasına katılmış, aynı adlı kitapta 
yayımlanmıştır.  
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Türkçe'nin İronisi: 

Gözaltında Kaybolmak 

Alara Kuset 
 

Karanlık. Gözlerini açtı mı açamadı mı 
anlayamıyor, öyle bir karanlık. Ama 
hiç şikâyeti yok karanlıktan, 
göreceklerinden korkuyor zira. Görmek 
istedikleri yok ortalıkta. Çalmışlar. 
"Neredeler" diye de sorgulamıyor 
artık. 
"Şıp şıp şıp.." 
Duyduğu ses hoşuna gidiyor. Damlayan 
kanının sesi olduğunu biliyor içten 
içe, ama anlamazlıktan geliyor. 
Utanıyor biraz da. Kan sesinden mutlu 
olacak insan mıydı o? Demek ki "onlar" 
oldukça başarılı. Baksana ne hale 
getirdiler bizim kan görünce bayılan 
pasifist kızımızı. 
 
Ama o, düşünmüyor artık bunları. Karşı 
çıkmayı,  isyan etmeyi, öfke duymayı 
unutalı çok olmuş. Unutturmuşlar. 
Dudağından süzülen sıcak damlayı 
düşünüyor sadece. O'nu ısıtan tek şey 
bu artık. 
 
Kan kokuyor. Zaten artık hep kan 
kokuyor. Kan, sidik, bok ve küf olmuş 
o. Bir zamanlar hep yasemin kokardı 
sanki? Ve deniz, çimen, vanilya 
kokardı. Ama hatırlayamıyor. Zaten, 
hatırlamak acı verir. Şairin de dediği 
gibi; "Bu bahiste geri gelmesi mümkün 
olmayan hatırlanmamalı." 
 
"Tıkır tıkır tıkır.." 
 
Hah, sonunda geldi arkadaşı. Bugün ona 
verecek ekmeği yok. Yüzü yere dönük bu 
yüzden. Fareleri saldırganlıkları 
yüzünden insanoğluna  
benzeten kişiye sövüyor. Halt etmiş o. 
Fareler, insanoğluyla aşık atamaz. 
Falakayı, parmak uçlarından verilen 
elektriği, tecavüzü bilmez onlar. 
Karanlıkta gözleri parlıyor 
arkadaşının. Bıyıkları kocaman, 
hücredeki esintiyle titriyorlar. 
Esinti nereden gelmiş? Bilmiyor, 
bilmiyor. Artık soru duymaya 
dayanamıyor. Ekmeğini bulamayınca 
küsüp gitti arkadaşı. Yine kan 
damlasıyla baş başa kaldı. 
 
 
 

 
 
 
 
 
"Güm güm güm!" 
 
Ah, yine geldi demek günün o saati. 
Artık zaman kavramını böyle algılıyor: 
Bayat ekmek saati, helaya gitme saati,  
arkadaşının ziyaret saati ve o melun 
saat.. 
 
"Konuşsana kaltak!" 
 
... 
 
"Senin de hoşuna gidiyor değil mi 
güzelim?" 
 
Konuşmuyor, duymuyor, bakmıyor. 
Üstündeki ağırlığı düşünmüyor. Nefes 
de almıyor. Artık hep yasemin 
kokuyor.. 
 
"Puf!" 

- Üniversite öğrencisi E.K., 
27.Haziran.1973 tarihinde, 
sorgusu için alındığı 
gözaltında kaybolmuştur. Ailesi 
ve yakınlarına bildirilir. 

- Nasıl mı? Gözaltında nasıl 
kaybolunur?  
"Puf!" diye. 

 
Ve leylak ve tomurcuk kokan gece, 
yasemin kokmaya başlar bir anda.. 

Aralık, 2010 
 
 
 
*Bu öykü, Adapazarı Özel Enka Okulları’nın 
“Yazadurmak” adlı yarışmasında katılmış, 
aynı adlı kitapta yayımlanmıştır. 
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ZifiriZifiriZifiriZifiri 

Đlayda Akarcalayda Akarcalayda Akarcalayda Akarca    
 

Güneş yavaş yavaş çekiyordu yüzünü 
gökyüzünden. Turuncu ışıklarla kaplı betondan 
sıcaklık yükseliyor, bacaklarını, belini sarıp; 
alnında küçük ter damlaları oluşturuyordu. 
Bunalıyordu. Çok hem de. Pütürlü bir yolda 
düşmüş; etrafını haşhaşlı bir doku sarıyordu 
yavaşça, hani(istemediği) pütürlü pütürlü... 
Kalkan uçakların sesi düşünceleriyle tıkanmış 
kulağına geliyordu. Alnında çizgiler oluşuyor; 
başlıyorlardı ötmeye: “ O da böyle kafasını 
kaldırıp bakacak bu gökyüzüne, eskiden çok 
sevdiği bu maviliğe, yeni hayal kırıklıklarıyla…” 
Sus, sus dercesine başına pıt pıt vurdu.  
 
Düşünceleri dalgalandı, pıtladı; yeni bir şarkı 
çalmaya başladı. Ona –bu kadar kısa bir süre 
de- nasıl da alıştığını düşündü. Haşhaşlar 
toplaşmadan önce…    
 
Hatıralarla el ele minik bir gülümseme geldi 
dudaklarına; gergin, kuru dudaklarına. Pıtlayan 
düşünceler şimdi onunla ilk dans ettikleri şarkı 
olmuşlardı. Latin ezgileri, yaşanmışlıklarla 
kırışmış bir ses ve o… Beyaz teninde kırmızı 
puantiyeler, kırmızı puantiyeli etekler 
dönüyordu o döndükçe. Her şey bir kenara 
gözlerinden gözlerini alamıyordu, her zaman 
olacağı gibi; şuan bile olduğu gibi… 
    
Havaalanının kapısı açıldıkça; ürpertici gelecek 
-yakın, uzak, pek yakın- gelecek soğuk nefesini 
üflüyordu. Her giren, çıkan bu nefesle sarılıp, 
paketleniyor; tak tok tak tok ilerliyordu soğukla 
çevrilmiş yollarda. 
 
Kaşlarının üstünde toplanmış ter damlalarını 
sildi, derin, pütürlü bir nefes aldı. O soğuk 
nefes; her bir hücresinde korku alarmını 
çalıştırıyordu. Ellerini betona hafifçe 
sürtüyordu ama nafile; o da üstünü örtmekte 
olan pütürlü kumaştan…  
 
Daraldığı düşünceleri ile gelecek arasına giren 
sesler; turuncu yolda ayak sesleri ama biri 
farklı. Onun ki bu şıp şıp geliyor uzun ince 
ayakları; sandaletler içinde. Boynunda bir 
acıyla kafasını kaldırdı, ona baktı. Dalgalı 
saçları çıplak, yorgunluktan çökmüş omuzlarını 
örtüyor. Üstünde sarı elbisesi var. Geçen ay 
adadan birlikte aldıkları, o güzel günlerden bir 
elbise. Uzun beyaz parmakları ter 
damlacıklarının kaydığı boynuna dokunuyor; 
soğuklar ama her zamanki gibi ona ait değil bu 
soğukluk, pütürlü bir yabancı gibi. Ah o hain  
 

 
 
 
 
gelecek, amma inatçı; kendini unutturmuyor bir 
türlü. 
 
Beyaz parmakları dolanıyor omuzlarında; sağ 
elinde tuttuğu, içmekte olduğunu unuttuğu 
sigarayı alıyor; küçük bir şok kaşlarında 
dalgalanıyor. Bu pütürlü zamanda bile kendini 
şaşırtabildiğine inanamıyor. O ve sigara 
ellerinde; dolgun, soluk pembe dudaklarına yol 
alıyor. Ona bakmak… Çok… her şeye rağmen çok 
pürüzsüz. Hani o yumuşak; krema gibi. Bir 
nefes çekiyor, kaşlarını çatarak. Öksürüklü, 
hışırtılı geri üflüyor. Gözlerinde… Büyük bir 
kırgınlıkla, dudaklarında bir veda “Tadında… 
ayrılık var galiba” diyor. 
 

Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs , , , , 2011201120112011    
 
 

 
 Desen: Öykü ArasDesen: Öykü ArasDesen: Öykü ArasDesen: Öykü Aras    
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Ferit EdgûFerit EdgûFerit EdgûFerit Edgû’nûn “Renkli” adlı öykûsûnden seçti’nûn “Renkli” adlı öykûsûnden seçti’nûn “Renkli” adlı öykûsûnden seçti’nûn “Renkli” adlı öykûsûnden seçtiğimiz cûmleleri kullanarak yazdıimiz cûmleleri kullanarak yazdıimiz cûmleleri kullanarak yazdıimiz cûmleleri kullanarak yazdığımız ımız ımız ımız 
“isim“isim“isim“isim----sizsizsizsiz----” ” ” ” öykûlerimiz.öykûlerimiz.öykûlerimiz.öykûlerimiz.............    
Yalnız gözlerini ansıyorum. Maviydi. Deniz mavisi.  
Hayır yeşildi, zeytin yeşili.Yoksa elâ mıydı? Benim gözüm onun gözlerindeydi. Ama 
o bana bakmıyordu.  

Renkli, Ferit Edgü 
 

isimisimisimisim----sizsizsizsiz----    1111    
Bulutsuz gökyûzûnde birkaç kuş uçuyordu, 
parlayan gûneş, yeşil çimenlerin arasında kûçûk 
böcekler, çiçekten çiçeğe konan birkaç arı, 
ensemde rûzgar, gölgeler ve gölgeler… 
Aralarından bir tanesi elimi tutuyor, terden 
hafifçe ıslanmış saçlarıma dokunuyor. Gûlûyor. 
Bense ûzerinde yattığımız çimenlerin serinliğini 
hatırlıyorum… bir de gözlerini. Yeşil 
sonsuzlukta yalnız gözlerini ansıyorum. 
Gökyûzûnden iki parça kopmuş, gelmiş buraya. 
Açık, parlak maviydiler. Deniz gibi aslında. 
Veya, hayır, gökyûzûnûn mavisi? Bilemiyorum; 
ufuk çizgisinin neresinde dolaşıyor bu gözler, 
nereden bana geliyor, elimi tutuyor -neyin olursa 
olsun- bir mavilikle… 

Biraz dûşûnûyorum… ram pam ram pam; 
toprağın sesi… “Acaba” diyorum; “altımızdaki 
sonsuzluk değil de onun gözleri miydi yeşil olan?” 
Tekrar hatırlamaya çalışıyorum bulutların terk 
ettiği; bûtûn gökyûzûnû gûneşe bıraktığı bir 
gûn… Vızıldayan arı kanatlarının sesi mi bu? 
Yok, yok değil; dalgalar… Serinletici dalgalar; 
mavi olan onlardı, bense ıslak kumlarda 
dalgaların karaya vurduğu bir denizyıldızı… Bu 
dolu dolu mavilikte yeşil bir gûzellik. Evet, yeşil; 
zeytin gibi.Akdeniz’in tuzlu sularında yıkanmış 
iri bir çift zeytin. 
… Islak kumlardayız… Yapışan kumları 
temizliyor, gûlûyor; bense - Ben ne yapıyorum? 
Orada değilim aslında. Altımdakiler ister yeşil, 
ister sarı olsun ben hep baktığım 
gökyûzûndeyim -Bulutların terk ettiği ben-. 
Benim gözlerim gökyûzûnde, onun yeşil 
zeytinleri benim ûzerimde. Yan yanayız sanıyor; 
oysa uzağız ben bulutları arıyorum gökyûzûnde. 

İİİİlayda Akarcalayda Akarcalayda Akarcalayda Akarca    
Nisan, 2011Nisan, 2011Nisan, 2011Nisan, 2011    

    
    
    
    
    
    

    
isimisimisimisim----sizsizsizsiz----    2222    

Pek bir şey kalmadı. Hayır, çok değil. YalnızYalnızYalnızYalnız    
gözlerini ansıyorumgözlerini ansıyorumgözlerini ansıyorumgözlerini ansıyorum.  
Ansıyorum –rum - rum. Maviydi.Maviydi.Maviydi.Maviydi. 
Deniz mavisi.Deniz mavisi.Deniz mavisi.Deniz mavisi. Depderin kuyularda kaybolmak; 
gibi gibi. 

Hayır yeHayır yeHayır yeHayır yeşildi, zeytin yeildi, zeytin yeildi, zeytin yeildi, zeytin yeşili.ili.ili.ili.    Hapur-hupur, şapır-

şupur yemelik; gibi gibi. Yoksa elâYoksa elâYoksa elâYoksa elâ    mıydı?mıydı?mıydı?mıydı? 

Ağaçtan dûşû-dûşûveren kestanecikler; gibi 
gibi. 
Benim Benim Benim Benim gözûm onun gözlerindeydi. Ama o bana gözûm onun gözlerindeydi. Ama o bana gözûm onun gözlerindeydi. Ama o bana gözûm onun gözlerindeydi. Ama o bana 

bakmıyordubakmıyordubakmıyordubakmıyordu.... Dolayısıyla pek bir şey kalması 
beklen – e - mez. Çektikleri acıyı unutmak için 
hafızalarını sili-siliveren balıkcıklar; gibi gibi. 

Alara Kuset Alara Kuset Alara Kuset Alara Kuset     
Nisan, 2011Nisan, 2011Nisan, 2011Nisan, 2011    

isimisimisimisim----sizsizsizsiz----    3333    

Dûşûndûm dûşûndûm durdum. Sordum sordum 
bulamadım. Karanlık olmalıydı. Yalnız gözlerini Yalnız gözlerini Yalnız gözlerini Yalnız gözlerini 
ansıyorum.ansıyorum.ansıyorum.ansıyorum. Uçsuz bucaksız bir maviydi. 

İçlerinde kayboldum. Yûzdûm durdum, deniz 
çok derindi. Deniz mavisi.Deniz mavisi.Deniz mavisi.Deniz mavisi. Ya o sûrmeleri, ne de 

yakışmıştı…  

Upuzun saçları, tel tel omuzlarına dökûlmûştû. 

Aralarındaydım. Genişçe bir başak tarlası. 

Koştum, durdum. DûDûDûDûştûm.tûm.tûm.tûm.  Peki ya eşarbı? 

Kırmızıydı.Kırmızıydı.Kırmızıydı.Kırmızıydı. Hayır hayır yeşildi, zeytin yezeytin yezeytin yezeytin yeşili.ili.ili.ili. 

Yumuşacıktı, ipek gibi, elleri gibi pûrûzsûzdû. 

Hayır ! Başka tûrlû olmayacak, eski albûmleri 
açıp bakmalı. O ana geri döndûm. Benim gözûm Benim gözûm Benim gözûm Benim gözûm 
onun gözlerindeydi. Ama o bana bakmıyordu.onun gözlerindeydi. Ama o bana bakmıyordu.onun gözlerindeydi. Ama o bana bakmıyordu.onun gözlerindeydi. Ama o bana bakmıyordu. 

Çok başka bir yerde, belki yalnız bir gûlûşte, 

belki bir sokak çocuğunun ıslığındaydı. Belki 
yerde ya da gökteydi. Ben bilmiyordum. Tek 

bildiğim, o gece ilk defa onu rûyamda 

görmûştûm. Özlem miydi içimdeki?  Yoksa 

yalnızlığın sessiz uğultusu mu? Ah ne de Ah ne de Ah ne de Ah ne de 
hınzırdır o!hınzırdır o!hınzırdır o!hınzırdır o! Bilmek neye yarardı? Benim oyunum 

zaten tek kitek kitek kitek kişilik.ilik.ilik.ilik.    
Zeynep DoZeynep DoZeynep DoZeynep Doğğğğancı ancı ancı ancı     

Nisan, 2011Nisan, 2011Nisan, 2011Nisan, 2011    
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Öylesine bir öykücük: 

Đlayda Akarca 
 

 

 

 

 

 

 

Yaş çimen kokusunu özledim, serinletirdi çoğu zaman bu koku 
beni. Şimdi kendimi o istenmeyen, sevilmeyen kahve tonundaki çukurlarda 
kulaç atarken buluyorum, duruyorum.  

Hayır deniz beni götüremez yaş çimenlere, aralarından dans ederek 
geçen rüzgârın serinliğiyle savrulan çiçeklerin tepelerine. 

Bu yukarılara çıkma isteği değil; karıncalardan, düşmüş 
dallardan hatta boylu poslu çamlardan üstün olmak istemiyorum... 

 Küçücük sarı ayakkabılarıyla bir kız çocuğuyum ben. Yeşile, 
rüzgâra çalıyor ayakkabılarımın rengi. Đtmeye çalışıyorum; bir yeri kazıp, 
bir başka çukuru kapatmaya çalışıyorum kendim içine düştüğüm 
kahvelikte. 

Ne istiyorum biliyor musun? Rüzgârın kıkırdadığı, çimenlerin nazlı 
ama pek bir hoşnut (olarak) oynaştığı, özlediğim dağlara çıkmak; kendi 

dağlarıma…        

Mayıs 2011Mayıs 2011Mayıs 2011Mayıs 2011    
Desen: Đlayda Akarca 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

öykü: “hatırlamanın öykü: “hatırlamanın öykü: “hatırlamanın öykü: “hatırlamanın serabı”,serabı”,serabı”,serabı”,    
    MMMMurathan urathan urathan urathan MMMMunganunganunganungan        

    
desendesendesendesen: : : : Đlayda Akarclayda Akarclayda Akarclayda Akarcaaaa
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Kurban(mış)(ım) 

Eylül Çekiç 

Desen: Öykü Aras 
 
Tırnaklarımın arasına sarı cümbüşü kaçmış, uçsuz bucaksız 
tavanımdan gelen mor spotun altında naif el hareketlerimin 
süzülüşlerini sadece ben görebiliyorum. Burdayım diye haykıran 10 
parmağım var benim, morun içinde parlayan saf ve küçük 
sarılarım. Karşımda soğuk, rengimi garipseyen bir duvar bana 
sarılıyor. Dünün hayaleti galiba bu duvar, baksanıza merakından 
geçilmiyor. Orda kimse var mı gerçekten, şöyle bir yokluyorum, 
sevilesi bir doku sözkonusu değil oysaki.  
 
Kırmızı pançomun içinden bir meltem esiyor, sırtımı kaşıya kaşıya 
yükseliyor omuzlarıma. Đçimde hafiften bir şeyler gerinmeye 
başlıyor, böyle sarkık göğüslerimin mahallesinde. Bir istem, bir 
vuruş, bir ihtiyaç. Paralel evrende bir el belki bu, beni el 
yordamıyla kapıyor, kendisine saklıyor. Gökyüzünü görüyorum, 
cehennemin yollarında. 
 
Sigara içmek istiyorum fettan kadın misali yere uzanıp. Bacak 
bacak üstüne atıp, ellerim kalçamda, dirseğim dayalı, o Afrodit 
figürü olmak için can atıyorum. Güzellik tanrıçasının yeryüzünde 
bıraktığı ayak izi gibi gerçekliğin yanı sıra, zarafetin imgesi 
etiketini üzerimde istiyorum.  
 
Boynuma kadar gelen bu esrarengiz esinti, kulaklarıma 
ulaştığında birden hırçınlaşıyor.  
 
Üzerimdeki mor spot seyrelmeye başlıyor, tonlar donuklaşıyor. 
Embriyo halime geri dönüyorum, aciz ve varolmayı daha 
becerememiş. Anne rahminde, sesler dışında her türlü kusura 
izole edilmiş, minnacık bir yaşam alanına yeniden merhaba 

diyorum. Bir gürültü patırtı ki sormayın. Şiddetli geçimsizlik var  
 
 
 
dış ortamda, annenin canının deliler gibi “elma” çekmesinden 
kaynaklı.  Kokluyorum, şimdi yanlız kaldığım tek anı. Havada 
kokuşmuş bir hüzün var.  
 
Gözlerimi kıstığım anda kendimi bir bulutun içinde görüyorum, 
sonu gelmez bu yolda, radyasyon yağmurlarında o yana bir bu  
yana zıplaya zıplaya yürüyorum. Öl diye çığırıyorlar, onlar, her 
zaman olduğu gibi aniden bana doğru tutuyolar ışıklarını. Araba 
lambasını görüp donakalmış tilki gibi ben de büyüleniyorum aniden. 
Işık tanecikleri, yağmur damlacıklarını boyuyo. Ah işte enginlik!.  
 
Eğiliyor ve boyun eğiyorum. Asla bu yolun sonuna 
varamayacağım diye düşünüp dururken, ben, yani minik embriyo, 
annenin rahmindeki o bol damarlı yapıdan ayrılıyor ve içinde 
bulunduğum kadınlığın bir ritüeli olarak, tereyağından kıl 
çekercesine ölüyorum. Her ayın başında, uğruma savaşlar 
verilmeden terk ediyorum bu bedeni.V arolamamış kadınlığımı 
oracıkta öldürüyorlar, o koca karılar irdelemişlerdi, en başından 
beri, eli mahkum ölecektim ben, radyasyon yağmurlarında bir 
yaşam ne kadar sürebilirdi ki? Bir rivayet oldum ben artık. 
Parmaklarım hala ışıldıyor. Nerdeyim ben, neden kendimi 
buncasına pis ve terli hissediyorum. Pançomdaki meltemdi son 
anım, heralde kum fırtınası oluverdi. Uyku hali minik minik 
terlerim, saflığımın belirtisidir. O an babam gelir fısıldar; “Uyu 
artık.”  Babamı duymaya çalışıyorum pür dikkat, içimde ufaktan bir 
paranoya filizleniyor. Bu duvar neden beni saatlerdir izliyor, 
nerem açıkta? 
 
Kafamdaki afrodit imgesi yıkılıyor, iğrenmeye başlıyorum 
kendimden ve arzularımdan. Benim istemim, tanımak sadece,  
onlarınsa yok etmek. Büzülüyorum, yok oluyorum. Bir cesaret, 
olgunluğun hayalini kurdum, bir bakış, olgunluklardan korktum.  
Ben burada ne olacağını merakle beklerken Azrail geldi. Beni 
cimcikledi, canım bir hayli acıdı. “Şimdi söyle bakayım yanlışın 
neydi?” 
 
Đşte, sıhhaat köprüsündeymişim. Cevabım mı? “Yanlışım, bir 
magandanın bakışlarına namımı, sesine hayatımı, silahına 
namusumu ödünç vermekti, savunmasızca” 
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Desen: Öykü Aras 



 


	Onkapak
	kargalar vak dedi-fanzin-seyyar kalemler
	arkakapak

