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Merhaba,

TÜRKÇE YAYIN KURULU SORUMLUSU

“Yazmak unutmaktır. Edebiyat, dünyayı hiçe saymanın en

Hatice ONARAN

uygun yoludur.” demiş F. Pessoa. Bu alıntıyla başlamak iste-

KATKIDA BULUNANLAR

dim bu defa, unutmak istediğimiz, hiçe saymamız gereken
birçok şeyin olduğunu düşünüyorum çünkü. Dünya giderek
daha karanlık bir yer haline geliyor, savaşlar, fakirlik, terör...
umudumuzu azaltıyor durmadan. Böyle bir ortamda edebiyata sığınmaktan ve unutmaktan başka çare yok gibi. Neyse
ki yazarak, umutsuzluktan, karamsarlıktan kurtulmaya çalışan ve yazdıklarıyla sizleri de bu duruma davet eden birçok
arkadaşınız var.
“Bir ülkede edebiyat ve sanattan çok siyaset konuşuluyorsa
o ülke üçüncü sınıf bir ülkedir.” diyor Nietszche. Biz edebiyat
ve sanat konuşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Buna mecburuz. Hayatı güzelleştirmenin başka yolu yok.
Bu sayımızda bizimle olan herkese teşekkür ediyorum.
Yazdıklarıyla unutmamızı sağlayan ve bizi hayata bağlayan,
umutlarımızı diri tutan herkese. Öğrencilerimizi yönlendiren
ve dergimizle buluşmalarını sağlayan meslektaşlarıma, derginin kapağını tasarlayan Sevgili Dora Özal’a da sonsuz teşekkürler.
İyi ki varsınız!
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Sakın Uyuma

Pustoy yolda yürürken hiçbir şey düşünmüyor gibiydi. Aklı karışık, sanki her şeyi ve hiçbir şeyi aynı anda düşünüyordu. Yoluna dikkatini veremiyor, insanlarla çarpışıyor, gireceği sokakları karıştırıyordu. Aslında gireceği sokakları da artık boşlamış, başıboş, sanki içkiliymiş gibi dolanıyordu. Aklı Dyavol’a gitti. Onun söyledikleriyle dolup
taşıyordu zaten. Vücudunun her yerinde onu hissediyor cümlelerindeki her harfin damarlarından geçişini duyuyordu.
‘İnsanlar en acınası hayvanlardır sevgili Pustoy, bunu en iyi senin biliyor olman lazım.’ Dyavol sigarasından bir duman
çekti ve Pustoy’un yüzüne doğru üfledi. Ciğerlerine giren katrandan dolayı yüzü ekşidi ve öksürdü.
‘Ne demek istediğini tabii ki de anlıyorum. Ama senin anladığından emin değilim.’
‘İnsanları anlamak o kadar da zor değil. Özellikle de eğer gördüğün herkes kendine benziyorsa. Hiç kimse nasıl
olduğunu anlamak istemez.’ Sigarasından bir fırt daha aldı.
‘Bazı insanlar vardır, hep yorgunlardır. Uyurken uyanmak ama uyanmaya yaklaştıklarında hiç uyanmamak isterler.
Gerçek onları korkutur çünkü. Belki de dünyayı en anlayan insanlardır onlar. Dünyanın en gerçek, en iğrenç yüzünü görmüşlerdir. Uyanmak istemezler, çünkü uyanmak onların ölmeye olan arzularını körükler. Uyku bir uyuşturucu gibi, onları dünyanın iğrençliğinden kurtarıp uykunun ölüm mimiğiyle tanıştırır. Uyudukça uyumak ister,
uyanınca kafası karışmış, sanki her şeyi aynı anda düşünüyormuş gibi kafaları ağrır. Tek istedikleri rahat bir şekilde
günü geçiştirip tekrar uyumaktır.
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‘Biz o insanlara tembel diyoruz. O kadar da garip değil.’
‘Tabii ki de garip değil Pustoy. Söylediğim gibi, bu insanlar sadece gerçeklerden yorulmuştur ve çok acı çekmektedirler. Yorulmak ve tembellik farklı şeyler, bunları karıştırma.’
‘Yani sana göre insanlar, yorgun olanlar ve dünyayı fark etmemiş insanlardan mı oluşuyor?’
‘Hayır! Nasıl dünya çektiğimiz fotoğraflar gibi siyah beyaz değilse insanlar da bana benzeyenler ve benzemeyenler
diye ikiye ayrılmazlar. Türlü türlü insan vardır. Mesela senin gibiler.’
‘Benim gibiler mi?’
‘Kolay kırılanlar. Bağımlılar. Kaderin onlara sunduklarını gözü kapalı kabul edenler. Tokatı yiyince diğer yanağı
dönenler. Senin gibiler Pustoy.’
‘Ama…’
‘Ama sen tam olarak böyle değilsin di mi?’
Dyavol sigarasını ayakkabısının altında söndürüp gerindi, sonra tekrar rahat pozisyonunu alarak devam etti.
‘Elbette değilsin. Veya şöyle diyelim, niye kabullenesin ki? Sana benim kötümser olduğumu, melankolik veya tanrı
kompleksine sahip olduğumu söyleyebilecek yüz binlerce insan varken onların göremediğini niye göresin ki? Haklısın
Pustoy sen öyle değilsin. Belki sen de anlarsın.’
‘Ama yaşam çok güzel bir şey değil mi Dyavol? Mesela şu ota bak, nasıl da toprağı taşı yarıp yeryüzüne, sevgilisi
güneşe doğru uzanıyor? Veya şu dereden akan soğuk pırıltılı su, ya ona ne dersin? Peki, bütün hayvanların karmaşık
yapıları ve türlerine de mi yüzünü çevireceksin?’
‘Ben sorunumu dünya üzerindeki hayatın akıl almazlığı üzerine kurmadım, Beni dikkatli dinlemiyor musun yoksa?
Ben hayatın nedeninden bahsediyorum Pustoy. Hayat ne kadar güzel de görünse hiçbir anlamı yokken ve milyonlarca canlıyı hiç kuşkusuz yaralı üzgün ve ölü bir halde bırakacaksa neden hayatı övelim ki? Hayatın da o kadar ahım
şahım bir şey olmadığını kabul etmekle birlikte, insanların bu hayatı dayanılmaz bir yere getirmeleri benim problemim. Mesela çok heveslileri ele al.
Hiçbir anlamı olmayacak, öldüklerinde de yaşarken de çevrelerine bir katkıda bulunmayacak, bütün insan ırkı,
canlılar yok olup gittiğinde geriye kalan şeylerin aslında ne kadar anlamsız olduğunu anlamayan insanları ele al
Pustoy. Hem amaçsız hem sadece hayatları karartan politikacıları ele al mesela. Veya bunları bizden kurtarmayan
ama bizi korumak için burada olan diğer bütün meslek gruplarını… Her şekilde üzülen biz oluyoruz, acı çeken
biz oluyoruz ve hiçbir şey kazanmıyoruz.
Senin anlattığın şey bu mu Pustoy? Hayat bundan mı ibaret! Hayat hiçbir şeyden ibaret değil Pustoy! Hayat bir
illüzyon. Sen de bunu fark etsen de etmesen de bir su buharı gibi diğer herkese karışıp unutulacaksın. Kimse seni
hatırlamayacak.’
‘Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?’
‘Sen annenin karnından çıktığında bana verilmemiş bir broşür mü verdiler? Benim ne düşündüğüm önemli değil.
Niye burada olduğumuzu anlatan hiçbir şey yoksa o zaman bunların hepsi kesinlikle doğru ve yanlıştır. Yani Pustoy,
diyorum ki, cehenneme hoş geldin.’
Evet, Dyavol’ı neredeyse her anısında hatırlıyordu şimdi düşününce. Hep en arkada durmuş, periferiğinde bir kara
leke olarak anılarını doldurmuştu. İlk kalp kırıklığında yanındaki bankta oturuyordu. Ortaokulun son gününde okul
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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kapılarına yaslanmış onun arkadaşlarıyla konuşmasını izliyordu. Sahilde yıldızlara bakarken yanındaki şemsiyenin
dibine kurulmuştu. Çoğu anısında yanına gelir ve sadece orada dururdu. Hayal ettiğinden de yakın, görüş açısını
engeller bir biçimde. Çok fazla konuşmazdı.
Pustoy cebinden bir sigara çıkardı ve yaktı. Ciğerlerine giren katran onu biraz sakinleştirmişti. Hayatındaki en iyi
ikinci uyuşturucuydu bu. Gözlerini gökyüzüne diktiğinde o kadar da muhteşem olmayan bir gün batımıyla karşılaştı. Kırmızılar morlara, morlar laciverte dönüştü ve Pustoy evinin önünde durdu. İşte sonunda istediği yerdeydi.
Gözleri kapandı, eve girmek için sabırsızlanıyor neredeyse mutluluktan titriyordu. Serin bir rüzgâr yanağından
yaladı ve onu içeriye girmeye iteledi. Merdivenlerden çıkarken ne görmek istediğini canlandırdı gözünde.
Ayakkabılarını çıkardığında nefes alış verişi çoktan yavaşlamıştı. Tek istediği şey uyumaktı. Uyku. Gözlerini kapatmak ve düşünmeyi kesmek. Evet, evet yorganın altına girince her şey daha iyi olacaktı. İşte bu günün en iyi zamanıydı. Bıraksalar hep öyle kalsa her şey daha iyi olurdu. Gözlerini kapadığında sanki beyni sıfırlanmış gibiydi.
Sonra Dyavol’ın fısıltısını duydu.
Bu olağan bir şeydi ama her olduğunda korkuya kapılmadan edemiyordu. Genelde gözünü daha sımsıkı kapar battaniyeyi üstüne çeker, eğer gözyaşları birikirse onların yastığına düşmesine izin verirdi. Bugün ise birden sanki kalbi
ağrıyormuş gibi hissetti. Kıyafetlerini çıkarmamanın verdiği hızla ayakkabılarını ayağına geçirdiği ve paltosunu
kaptığı gibi dışarı fırladı. Kapıya yaslanan Dyavol arkasından sıkılmış bir edayla ‘Niye kaçmaya çalışıyorsun ki?’ diye
bağırdı.
Sokakları hızlı adımlarla geçiyordu. Her yanından geçtiği adam Dyavol’ın yüzünü alıyor, ona her zamanki soğukluğuyla, karanlığıyla bakıyordu. Her göz onun üstündeydi, en azından o öyle hissediyordu.
Sonunda meyhaneye ulaştı. 50 metre öteden neşeli tellilerin çıngırtıları ve yumuşak ışığın verdiği sıcaklık işitiliyordu. Tam kapıyı açacakken Dyavol onu kolundan yakaladı.
‘İçeriye girip de arkadaşlarının gecesini mahvetmek istemiyorsun değil mi? Hâlâ burada olmanın tek nedeni onlar
değil mi? Bırak mutlu olsunlar.’
Pustoy Dyavol’ın elini silkeledi ve kapıdan içeri girdi. ‘Hata yapıyorsun.’
Eli hâlâ kapı kolundaydı. Olabilirdi. Bu tamamen, gerçekten bir hata olabilirdi. Evet, uyku güzel geliyordu kulağa.
Uyumak güzel olabilirdi. Gözlerini döşemelerden kaldırdığında gözleri Serdtse’yle karşılaştı. Serdste’nin yüzüne
kocaman bir gülümseme yerleşti ve hemen Pustoy’a doğru yürüdü. Zaman azalıyordu. Hemen bir karar vermesi
gerekiyordu. Dyavol’ın ensesindeki nefesini hissetti. Serdtse diğer arkadaşlarının arasından geçerken adını seslendi
bir iki kere. Emin olmayan bir hareketle kapıyı kapadı. Kapının kolunu bırakmamıştı. Serdtse ona ulaştığında sıcak
bir kucaklamayla karşılandı.
‘Pustoy! Ne büyük mutluluk! Seni hepimiz çok özledik!’ Derin bir nefesle Pustoy, Serdtse’yi kucakladı. Eline tutuşturulan birasıyla içeriye doğru geçerken Serdste’nin elini sıktı.
‘Tek isteğim de bu zaten.’
Pustoy - Boş
Dyavol - Şeytan
Serdtse - Kalp

∆ Deniz Yardımcı
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izler, dövmeler Ve saireler
Bugün, yeni bir dövme yaptırdım.
Bir süredir çok fazla dövme ve piercing yaptırdığımı bilen bir arkadaşım bunu görünce, “Kızım sen kendini el işi
kâğıdı mı sanıyorsun?” dedi. En başta çok güldükten sonra, bu yorumun aslında hoşuma gittiğini fark ettim.
Evet bence ben bir el işi kâğıdıyım.
Yani en azından öyle geldim dünyaya.
Boş bir kâğıt olarak.
Hepimiz öyle geldik daha doğrusu.
Ben de bu kâğıdın üstünü doldurabildiğim kadar çok anıyla, yaşanmışlıkla doldurmaya çalışıyorum. Bana bir hamur
verildi doğduğumda, ben ondan bir heykel oluşturmaya çalışıyorum. Benim heykelim.
Mesela çoğu insanın kusur olarak adlandıracağı ya da “güzel” tanımının içine çok alınmayan şeyler benim hoşuma
gidiyor.
Selülitleriniz, çatlaklarınız, kırıldıktan sonra hep biraz yamuk kalmış burnunuz, güneş lekeleriniz, yanık izleriniz,
dikiş yaralarınız, kırışıklıklarınız, yüzünüzdeki ya da bedeninizdeki morluklar… Bunların hepsi bir resmin parçası
aslında. Bir zamanlar boş olan bir tuvalin doldurulmaya başlanmış hali. Hepsinden bir duygu, bir anı fışkırıyor. Bazıları
acı dolu anılarınız, bazıları komik, bazıları pişmanlık duyduğunuz anılar. Aslında bunlar da dövmelerden çok farklı
değil. Hepsi sizi yansıtıyor. Hepsi sizin kişiliğinizi, yaşadıklarınızı bağırıyor. Hepsini güzel bulmuyorsunuz belki. Ama
hiçbiri ne güzel ne çirkin. Hepsi farklı. Size özgü. Güzellik ve çirkinlik kavramından çok daha önemli bir şey bu.
Mesela, burnunuzdaki o yamukluğa her baktığınızda ilk girdiğiniz kavgayı hatırlayabilirsiniz. Ya da belki çok eğlenceli bir voleybol maçında burnunuza çarpan o topu. Sırtınızdaki o güneş lekeleri güneşin altında özgürce uzandığınız, kendinizi onun sıcaklığına bıraktığınız, huzur bulduğunuz anları temsil eder aslında. Ya da dizinizdeki, yanağınızdaki o morluklara bakın. Onlar acının resmi değildir aslında. Biraz
daha yakından bakarsanız onların, gücün izi olduğunu göreceksiniz.
Onlara dikkatli bakınca aslında çürümüş bir et parçasındansa, düştükten sonra kalkmak için, boyun eğmemek için kendinizde bulduğunuz
kuvveti görebilirsiniz.
Tabii bir el işi kâğıdı olarak dünyaya gelmiş olmamız sadece fiziksel
açıdan değil. Kişiliğimiz, karakterimiz de bize bomboş bir sayfa olarak
verildi. Bu kâğıdı karalamayı ya da renklendirmeyi biz seçtik. Şu an
dönüştüğümüz kişiyi biz yarattık. Renklendirmeye devam etmek, istediğimize daha yakın bir resim oluşturmaksa yine bizim elimizde.
Dövmelere çok takılmamak lazım o yüzden. Hepimizin dövmesi var
aslında. Bazıları siyah mürekkeple yapılmış, bazıları hayatın mürekkebiyle.
Ben kendimi inşa etmeye, bedenimi boyamaya, değiştirmeye, istediğime
daha yakın bir hâle getirmeye devam edeceğim.
Bu sırada hayat mürekkebinin üstümü çizdiği hiçbir
şeyden de utanmayacağım, hiçbirinden nefret etmeyeceğim.
Kalbimin sayfalarını boyamaya devam edeceğim.
Kendimi her gün yeniden inşa edeceğim.
Bir el işi kâğıdı olarak geldim, bir sanat eseri olarak gideceğim.

∆ Deniz Burnaz
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Ders
“Bazen çaresizlik her yanını sarar. Herkesin çaresizliği kendine daha çaresiz gelir. Sonu yoktur bunun. Birine nasihat
verirken her şeyin bir çaresi olduğunu söylersin fakat iş kendine gelince bir başka olur. Sonsuz bir denizde çırpınırken bulursun kendini.
Bir kıyı olsa da çıkıp nefeslensem dersin. Nefesin kesilir dibe batmaya başlarsın. Batmamak için yukarı yüzersin.
Ama bir şey ruhunu aşağı çeker. Ruhundan hafifleyen bedenin yukarı çıkmayı başarır. Yüzünde yorgun ama hatlarını belli eden bir gülümsemeyle kıyıdakileri selamlarsın.
Ruhunu zamanı gelince açmak üzere derinlerde bir kabuğun içine saklarsın. Her şeyin olmasa da, çoğu derdin
dermanına gidersin. Zaman… Derdini anlatırsın ona, sana beklemeni söyler. Beklerken yorulursun.
Zamanı geldiğinde sana ihtiyaç duymadan kabuk kendini açar. İçinden çıkan inci, dalgaların onu sürüklemesiyle
sana ulaşır. Çaresizliğin en büyük değerin olmuştur, bir daha yapmamayı öğrenmişsindir.”

∆ Ceyda Su Erden

Sana ilk ve son mektubum bu...
Sana ilk ve son mektubum bu…
Senin gidişini izliyorum; içim cız etti, boğazımda bir yumru oluştu… diye betimlenenler gibi değil bana olan. Daha
da fazlası, tüm alışkanlıklarım, sana bağladığım tüm duyguları alıp gidiyorsun. Üzülüyorum demek istemiyorum
çünkü bu çok daha fazlası. Kendime de acıyorum biraz, bu kadar bağlanmam gerçekçi değil çünkü ancak şimdi
anlayabiliyorum ‘büyük konuşmamak gerek’ derken ne denmek istendiğini. Yine de senin ismini her duyduğumda
canımın acımasını, her zaman aklıma gelmeni istemiyorum artık. Sanki ölümcül hastalık gibi sardın bütün vücudumu ve ben ölüme çok yakınım. Gittikçe azalması gerekirken artıyor sana bağlılığım. Sense kendi yolunda bensiz
yaşamaya devam ediyorsun. Bensiz. Sen de bensizsin aslında diyebilirsin şimdi, ancak bazen fiziksel eksiklik yetmiyor. Her zaman benimlesin çünkü. Bunlar senin için son uğraşlarım, çırpınışlarım. Bir süre sonra seni görmeyeceğim,
sesini duymayacağım. Dilerim ki, ileride ismini duymak canımı acıtmaz, her müzik dinleyişimde sözlerine bu kadar
anlam katmam, aklıma düştüğünde de abartılmış duygularla dolu anılar der geçerim seni. Şimdilik görüşürüz ancak
çok yakında hoşça kal diyeceğim sana…

∆ Dilanur Erkal

Ateş
Aşkı, hüznü, coşkuyu…
Yağmuru hissedemez olmuş. Neden? Neden uykularını uyuyamıyor? Neden hep cansız bir “şey” gibi hissediyor?
Ya kulakları sağır ya da etraf çok sessiz… Başı dönüyor, bayılamıyor. Gözleri kuru, dili kuru, karnında ağrılar var.
Uyanıkken konuşamıyor, sayıklıyor. Aklı yerinde sanki fakat biraz da değil gibi. Üşüyor, titriyor vücudu. Sesi kısık.
Yorgun. Korkmuyor da, korkamıyor. Kendi hâline acıyamıyor. Yaşamaya vakti yok, gitmek içinse henüz çok erken.
Sırtında ağır yükler var, oysa bir tüy gibi. Araf’ın cehenneme yakın tarafında kıvranıyor. Ne sevap ne günah işleyecek
hâli var. Ona acınmasını bile istemiyor. Canlıların arasında ruhsuz bir ruh olmuş süzülüyor. Ölmek değil, bitmek de
değil, hiç olmamak, olmamış veya olmayacak olmak; o bir hiç olmak istiyor.
Sabahtan beri bugün günlerden ne diye düşünüp duruyor.

∆ Egemen İşcan
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La Vue
İdil Zorlu

Kuşların özgürlüğünü istedim ben
Kanatlarımı doyasına açıp
Gökyüzüne haykırabilmek için

Bulutların şeffaflığını kıskandım hep
Saklanmayan sırları
Gizlenmeyen hüzünleri istedim

Güneşi arzuladım çaresizce
İmkânsızın güzelliğine âşık
Zorun cazibesine tutuk kaldım

Oysa yetmez miydi bize
Elimizde tüyden bir kalem
Önümüzde yırtık bir defter

Ve kafamızı çevirince
Çarpışan bakışlarımızın
Sessiz yakarışları

∆ İdil Zorlu

Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

9

Sanat Eseri Sanatçıdan
Ayrılabilir mi?
Kötü bir günün ardından eve gelip bizi ne olursa olsun neşelendireceğini bildiğimiz “o” filmleri şaheser yapan
yönetmenler, evde her yalnız kaldığımızda bağıra bağıra söylediğimiz, en sevdiğimiz marşların yaratıcıları müzisyenler, ileride bir gün evimizin duvarlarını süslemek istediğimiz tablolarımızı yaratan ressamlar düşünüldüğünde, şöyle bir çevremize dönüp bakarsak sanat ve kültürün içinde yüzdüğümüzü görmek pek de zor olmayacaktır.
Her çağda, yeni buluşlarla, popüler kültürün etkisiyle, dünyadaki olayların kattığı farklı bir perspektifle görüyoruz
ki sanat da aynı bizim gibi yaşayan, değişen ve varlığını sağlam adımlarla ilerleten bir oluş. Sanatın insanlıkla olan
bütünlüğü tartışılamaz, fakat iş, sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz bir sanat eserini, işleyen, dinleten, izleten, okutan
sanatçıdan ayırmaya ve farklı, üçüncü bir göz misali bakmaya gelince, farklı şeyler de tartışılabilir hâle geliyor
elbette.
Hepimizin elbette takdir ettiği ve eserlerinde hayranlıkla kaybolduğu sanatçılar var. Parantez içinde, eğer benden
bahsediyorsak Patti Smith oldukça yerinde bir örnek olur.
Bu hayranlık, takdir etme içgüdüsü, ne ile isimlendirirseniz isimlendirin bir yerden geliyor olmalı. Seninki nereden geliyor?
O filmde kimsenin görmediği alt metni analiz edebilmenin egosunu mu yaşadın? O şarkı sana yaşadıklarını,
yaşayamadıklarını mı hatırlattı yoksa o kitapta altını çizip üç saat anlamını düşündüğün bir cümleyle karşı karşıya mı kaldın?
Elbette bir yerden, bir yerimizden bağlanıyoruz ve kendimizi bu sanatçıya ait diğer eserlerle beslemek istiyoruz.
İşte burada sanatçıyı tanımadan, görmeden, herhangi bir röportajını okumadan; hissiyatımız, anılarımız ve duygusal benliğimizle takdir ediyoruz.
Bu aşama atlatıldıktan sonra, aç olan ve kendisine en nihayetinde benzeyen, sevdiğini, sevmediğini hatırlatan,
canlı hissettiren duygularımız harekete geçiyor ve fazlasını arıyor. Başlanıyor bu sanatçının diğer eserleri didiklenmeye, hayatı, geçmişi ve ilham kaynakları araştırılmaya…
Bu aşama kritik, oldukça zorlayıcı. Sanatçı belki tahmin ettiğimize, kafamızda kurduğumuza hiç benzemiyor,
saçları daha uzun, daha kısa ya da daha kilolu. Veya kim bilir belki sanatında kendimizi kaybettiğimiz sanatçı en
korkuncu, pedofili, ırkçı veya aşağılık herifin tekidir? İşte bundan bahsediyorum.
10
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Woody Allen, dünyaya ün salmış, kendine has imza yöntemleriyle tanınan başarılı bir sanatçı olmakla birlikte
söylenene göre evlatlık kızı Dylan Farrow’a karşı cinsel tacizde bulunmuş, Farrow için eve kaos ve acı getiren,
Hollywood’un yüceltmesinden oldukça tiksindiği bir yönetmendir.
En sevdiğiniz sanatçının Woody Allen olduğunu ele alırsak, bu olayla ilgili bu tür bir atıfta bulunan makaleleri
bulmak oldukça korkunç olmakla birlikte size kendinizi ve kendi ahlak anlayışınızı da bir kez daha sorgulatacaktır. Yanlış, ahlaki açıdan kabul edilemez bu korkunç olay yüzünden artık bu sanatçının filmlerini ve yapıtlarını izleyip takdir etmekten vazgeçmelisinizdir. En azından iç sesimiz bize bunu söyler.
Peki ya Midnight in Paris filmini izlerken hissettiğiniz, o Paris gecelerinin yüzünüze vuran esintisini bu durumda nereye saklamanız gerekir?
Manhattan filmini izlerken hissettiğiniz, belki de İstanbul ile bağdaştırdığınız o sevgi, nefret ilişkisinin benzerliğini nereye hapsetmelisiniz?
Burada sorum devreye giriyor: Sanat eseri sanatçının kendisinden ayrılabilir mi? Bu sanatçının eserlerini tüketmeye devam edip ideolojilerinden uzak kalabilir miyiz? Sanat hissettirmeli, anıları bağdaştırmalı ve düşündürmeli. Aynı zamanda açık uçlu olmakla beraber her izleyen, dinleyen, okuyandan farklı bir ışık çıkartabilmeli. Bir
sanat eseri bunu yapmayı başarabiliyorsa, bu sanat
eserine kendi doğrularımızı katıp, sanatı olduğu
gibi değil gördüğümüz gibi alarak, sanatçının etiğini reddederek kendi doğrularımızla yoğurabilir
miyiz? Bana kalırsa, doğruluğu tartışılmak kaydıyla, oldukça mümkün. En nihayetinde çoğu çocuğun, gencin ve yetişkinin karakterinin oluşmasını
sağlayan Harry Potter serisi, çoğu kişinin J.K
Rowling’in düşünce yapısı ile ilgili bir fikre sahip
olmamasına rağmen, içinde kendine ait farklı bir
tat bulduğundan en sevilen eserlerindendir.
Sizce sanat, sanatçıdan ayrılıp kişiye özgü, bireysel
bir yapıt olabilir mi? Yoksa sanatçının fikirleri,
hataları göz önüne alınarak, her eserinde bundan
bir parça bulunduğunu kabul edip bu kişinin sanatını tüketmekten vazgeçmek mi gerekir?

∆ Janset Yaşar
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Babam hep tembihlerdi; çocuklarınızı spora yönlendiriniz. Ellerini düzgün kullanmayı öğrenirler. Elleri boşalmaz,
boşlukta öylece aranmaz. Bağımlılıklardan uzaklaşırlar, herkes bunu temin edebilir. Kurtarıcı beklemek zorunda
kalmazlar.
Sen ne yapıyorsun? dedin.
Bekliyorum.
Ömürler bitiyor, kâğıttan sokaklar bitiyor, saçların arasında kaybolan parmaklar bitiyor
İyi, güzel günler bitiyor, ben bekliyorum.
Yanıma yuvarlanıyorsun sonra. Babam burada olsa neler söylerdi kim bilir...
Ay doğuyor - gözlerimizin beyazı
Ayı öldüreceğini söyledi kadın, ay bu gece uyuyormuş, en zayıf anını gözlüyormuş.
DRACULA
Öldürecek onu!
DRACULADRACULADRACULA
Boğ onu, kendi ışıklarından yakala.
Kopma başlayacak sonra, evet. Aralık sonunda, üç-dört hafta sürecek. Sisli ve uğultulu olacak, sonrası oldukça rahat.
Yazı görebilecek miyiz? (Yanacağından korkuyor)
DRACULA
Yazdan korkma, ay daha parlak olacak. Her uyandığında biraz daha yakın, deniz hızlanacak. Batacağım belki,
anlamsız çırpınmalar. Dalgalı denize açılan batar. Herkes arkamda olacak, babam dahil. «En son ellerin gömülecek» diye bağıracak.
Dalgalı denize açılan batar.
En son ellerim gömülecek.
(Dudağından/ dilinden/ göz kapaklarından/ bileğinden/ topuklarından) seni.
Sözlerini dinleseydim eğer, bilirdi ellerim boşta kalmadan seni yanımda tutmayı. Parmaklarımızı kaybeder, dillerimizden büyük parçalar koparırdık. Ellerimi kullanmayı bilseydim eğer, ayı ısırmazdın sen.
Patlayıp gözlerimizin beyazı gibi akmazdı, bembeyaz kanları şehri boyamazdı. Yıldızlar arasında kaybolmazdı.
Onca insan, elleri boşlukta aranarak, anlamsız çırpınışlarla boğulmazdı.
DRACULA
yarın sabah tüm manşetlerde
«Genç kadın yükselip ayı ısırdı»

∆ Ada Köprülüler
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“Defne Çelengi,
Zaman ve Ölüm”
***
Tamamlanamamış bir ifadeye bağlı bir düş kırıklığının yapışıp kaldığı bu kalemle yazıyorum
Daha farklı bir odadayım bu akşam
Bir sanatçının bitir(e)mediği bir eserine addedilmiş, iskeleti onların ses duvarlarıyla inşa edildikten sonra adına
yapışıp kalmış bu kişilerin ellerinden geleni yaptıkları birkaç dakika var önümde
Sahiplenir gibi
Üzücü bir uğraş veriyorlar
İzliyorum şuursuzca
Sanatçı çok genç ölmüştü
Ancak bu yüzden bitir(e)mediğini sanmıyorum
***
Kim bilir hangi sahneden
Hangi ışıklardan
Hangi gözlerden
Aynadaki hangi hallerinden görüntülerle getiriyorlar bunu benim ve yüzlerce başka insanın önüne
O günlerde Alison’a kim âşıktı
Gencecik fotoğrafları var yine perde arkasından
Biten hiçbir şey yok gibi bir an için
ve şaşırtıcı bir şekilde
sonrasında da
***
ben masanın üzerindeki bitik kalemi almadan önce
yemin ederim ki
daha herkesin buralarda olduğu bir zamandan
anlar zincirinin içindeydik
her bir obje
her şey bıraktıkları gibiydi
sanki hiç gitmemişler gibi
bazen böylesine uzaklaşan yaşam « kayboluşundan » dakikalar sonra hissedilir yine de
ölen kişinin odasının korunması gibi bir durum
kutu oyunları
oje şişesi
kurşun kalem, kağıt ve bitmemiş ifade
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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sürahi
hiç gitmemişsiniz gibi
çoktan hayat boyu mahvolmuş olsam
ancak mümkün olsa birlikte olmak
ve sevinecek olsak kavuştuğumuzda
geri getirir miydim sizi ve onu
diye düşünüyorum ben
siz düşünür müydünüz
denizi özledim günlerce
bazen dalgalar
hatıralara fazla dokunuyor
geleceği düşünerek de mümkün değil izlemek ufku
umut bulandırıyor zihni ve mideyi insanda
gelecek söz konusu olunca
sanki olup olabileceğinden çok daha fazlası
oluveriyor aniden
geçmişte olmuş olup olabildiğinden daha güzelmiş gibi görünür geriye dönüp bakınca
ancak hiç değilse birtakım acıların yaşanmışlığını
sıklıklarını
şiddetlerini tanırsınız
***
neler yaptığını bilsen
meşgul olur muydun yine de
bin dört yüz altmış
nerede olduğun tabii ki bir fark yaratmıştı
bu günler içerisinde
bitmeye yakın bir hâle bürünüyor artık
en sabit halinde yaşayacak
bu hayalet
öncesinde düşünceleri bulanmazsa
çünkü ahizeden kulağımın içine süzülen yılan gibi kararlılık çıkmıyor asla
ve benim doğum günü dileklerim
ortancalarım
şarkı sözlerim
doğum günü,
kayan yıldız,
yanağa düşmüş kirpik,
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okazyonu umursamayan, sadece sonsuza kadar dilemek istediğim dileğim için bu saçmalıklar silsilesi içinde fırsatlar
derin bir nefes al
ve çoktan yaşlandığımızı hayal et
ben onca kaybolmuş zamanı böyle çöpe atmaya çalışırım sık sık
yaşlanıp bunamışım
olmuş da unutmuşum
gibi yaparım
(sevgilim)
beyaz şeffaf elbisemi
baştan hayal ederim
hatırlamaya çalışıyormuşçasına
***
saçlarıma ışık vurduğu an gördüm beklediğini
iki gün daha beklemesi imkansızdı
günahlara
ve bahçelerin değişimine ilişkin
bir idealar çöplüğüydü izlediğim
gece yarısı havasında yalnızca o ses vardı yalan söyleyen
söyleyin bana,
delip geçtiğini söyleyip durduğu zar hiç var olmuş muydu ki
***
ünün ne olduğunu düşünüyor insan
insanların bariz eğilimlerine bağlı olarak sonsuza dek unutulmuş bir yazarın kitabını okuyorum
o bir çağdaşının kölesi olarak anılıyor
oysaki bu ikisinin işledikleri elementler
bir diğeri olmadan çalışmayacak bir mekanizmanın parçaları
mükemmelliği kendinde görebilen kimdir
aynanın önüne geçtiğinde
en yüksek tanrı olduğundan emin olanın kim olduğunu biliyorum
desem saldırır mısınız bana
veya zaten bildiğiniz için
fare zehrinden ve tek bir andan mı medet umarsınız
***
aşkımız için katlettik
biz seçmemiştik bu koşullarda aşık olmayı
değil mi
sessizce buluşup duracaktık sonsuza kadar
altın saçlar
ben senin « kaderindekini » öldürdüm
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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artık beraberiz
koruyucu melek değilsin artık
sadece kendini koruman yeter
demiştim
ancak artık tanrının gücünden ve bize özgürlüğümüzü veren o bulanık sulardan başka bir şey düşünmüyorsun
saldırıyoruz birbirimize
aşkımızın ideadaki hali dolanıyor bileklerimize
seninle yere kapaklanmak istediğime yemin edebilirdim o zaman
Tanrımız bize gülümsüyor
Havva bulanık suların dibinde yatıyor
Biz sevgilimle sabahlara kadar kavga ediyoruz
Rüyaların mı yoksa engelsizliğin mi daha feci bir lanet olduğu konusunda
Ilk sevişmemizde
O gün gördüğüm gibi
Beyaz ışık gibi bir duyguyu sevgilimin suratının barındırabilmesine şaşmıştım
Gece mum ışığında cam kenarında oturan
Arada bir camı güç bela açıp ağzını bıçak açmayan sevgilimin
Yemin ederim ki şafak vakti aydınlanan saçların gibi aydınlıktı yüzü
Ölümle birlikte ışıkların çok farklıları
Çok güvensizleri geldi yüzüne
Dehşet dolu on gecenin ardından
Tanrı’yla el sıkışmayı kabul ediyoruz
Askerler gibi
Tam olarak askerler gibi değil
Lavabonun altındaki dolapta anlaşmamız için ne bulunması gerektiyse hallediyorum
***
Meleğim müthiş bir dansçıydı
Bu dünyada her pisliğin en kapsamlı kaynağı ne varsa
Vücudunun her yerine tutuştururdu onu
O andımızı on yedi yaşında ezberlemişti
Vakit nakittir
Aklımda tek bir yüz
Yaşlılığa ve yozluğa güzelim gözlerini kapayarak yaklaşıp
Onları öpen destansı suratı
Bütün detaylarını istiyorum zihnimde
Çoktan kırılmıştım,
Sistemde yaşın bir önemi yoktur
Ve andımızı hiçbir zaman öyle ezberleyemedim
Bir de o sarışın kız var meşhur pembe odada
16
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Çoktan büküldüğünü son anda fark ettiği oyuncak bebeği kurtarmaya çalışan
Kendi zaten daha çok bir güve gibiydi
İtiraf etmek gerekirse
Çok zordu onu kurtarmak
Onca sisin içinde
Ahlakın çürümüş ara dallarında dolaşıp
Çoktan kırılmış kirli porselenle uğraşmak
Güve sereserpe yatmıştı
Tüm vehametiyle
Kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğü
Porselen bebek için
paraladı kendini
***
Bedeninin hareketlerinin acısı
Koştuğu bütün yollar
Tüm günbatımları
Yüzünde yaptıkları tüm rötuşlar
Hâlâ eski minimalliğini gözümün önünden götürmek için yeterli değil
Aslını istersen muhteşemsin
Fakat insanlar her zaman başına tam olarak ne geldiğini merak edecek
***
lavanta bahçeleri
alacakaranlık
beyaz elbisen
endişeyle örülü tüm ağlarımız
ve soğuktan yumuşak gelen cilt
sen dans ettikçe çalmaya devam edeceklerini söylemek çok isterdim
duvağını tak ve beni izle
***
en son söylemlerinden sonra senin nerede biteceğini çok merak ediyorum.

∆ Selin Uyguç
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Karalamalar
Kıyafeti yamanacak yaşa gelmeden
Başka hayatları yamama
Yükü altında eziliyordu
    Hayalleri
              lime
                          lime
------------Bir gün her şeyin lanet bir şaka olduğu ortaya çıkarsa
Umarım ki gülebilmek için yeterli dişimiz kalır bu savaştan
------------Biz hep başlangıçlarda ve sonlarda yanlış yaptık
Eğer gençlik en umutsuz zamansa
Eğer yazarlar öldükten sonra anılıyorsa
------------Korkuyorum
çünkü yanlış olması değil
yasaklanması tek engel
------------Ne kadar karşılıksız sevda sözü birikmiştir dudaklarının çatlaklarında?
Nedir çatılmış bir alnın vadisinde nefretin derinliği?
------------Havai fişeklerle bir saliselik heyecan kıvılcımı olmuş mutluluğun,
Alelade bir küfürle tekdüzeleşmiş düşüncen,
İnsan!
Ne zaman kendini yitirdin?

∆ Laura Messner
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Baştanbaşa Ben
Zamanı geçtiğinde farkına varırsın ya bazı şeylerin, zamanında farkına varmaya ne dersin? Kendin gibi küçük bir
meselenin mesela… Nasıl zamanla filizlendiğini, kök saldığını hayata... Neyle sulandığını zamanında fark edip ne
renk açacağını önceden bilsen nasıl olur? Zamanın farkına varmanın püf noktasını arıyorsan umarım fotoğraf makineleriyle aran iyidir. Hani anı yaşamayı bırakıp da tek gözünle o delikten yaşadığına baktığında zaman durur ve sen
birinci kişi olmaktan çıkarsın ya... İşte o anların avcısı olmayı makinesiz başarırsan, zamanın ve küçük mesele olan
kendinin farkına varabilirsin. Yaş alırken zamanın sana oyunlarını görebilir misin? Ne zaman büyüdün sen? Filizlendin
ve renk verdin? Şimdi gelmiş neyle sulandığına özlemle bakıyorsun. Dallarındaki kuruluğa hayret ediyorsun. Evet,
yılların oyunuydu bu. Sen ne renk açacağının farkında olmadan yaşlanmış bulursun kendini yapayalnız. Tek bildiğin
yeni bir nesle bırakacak olduğundur sürüp gidecek bu döngüyü. Seni yaşlandıranlar hayatındaki önemsiz şeylerdi.
Önemli olanlar seni derinden yaralar, derin yaraları da beden onarır. Geriye sadece dönümlerde hatırlanacak bir iz
bırakır. Önemsiz olanlarda yapılmalı bu avcılık işi. Mesela, ilk kez âşık olan sende, kocaman kahkahandan sonra
anın güzelliğiyle irkilen sende, buz gibi bir hava sonrası nihayet bulduğun sıcakla mahzunlaşan sende, annenle ilk
kez kavga eden sende, ilk defa öpüldükten sonra ne yapacağını bilmez sende, ilk kez yalan söyledikten sonraki sende,
denize kafanı daldırdığında suyun derin sessizliğiyle her şeyi boş veren sende, ilk kez kötülüğe davet edilen ve ilk
kez iyilik yapan sende veya seni senden farklı yapan her anda aramalısın. Tüm bunlar seni sen yapar. Hayat denilen
şeyin tadına varabilmek için fotoğraf makinen hep elinde olmalı. Biliyorum sen küçük bir şeysin. Önemli şeyler
unutulup gitti. Tüm bedenden geriye sadece önemsiz bir sen kaldın. Kendi boşluğunun içinde boğulan bir sen...
Kamera kayıtlarına bakarsan belki de neyle sulandığını, nasıl filizlenip ne renk açacağını görebilirsin. Belki de önemsiz ve küçük bir şey değilsindir. Baştanbaşa sensindir.

∆ Gamze Gürbüz
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Günlerden Bir Gün

“Kapı çalana açılır” adlı sergi en sevdiklerim arasındadır. Ünlü ressamların tabloları, farklı heykel çalışmaları…
Özellikle de Francesco Albano’nun “Günlerden Bir Gün” adlı heykeli. Genellikle bu sergiyi haftada bir gezerdim
-özellikle cuma günleri- ve her gelişimde bu heykeli saatlerce incelerdim. Heykel aslında salıncak koltuğundan aşağı doğru kayan bir insan bedeninden ibaret. Fakat her defasında farklı duygular uyandırırdı içimde. Sanki ilk defa
görüyormuş gibi heyecanlanırdım. Ta ki geçtiğimiz cuma gününe kadar…
Kendimi heykele öyle kaptırmıştım ki yanımda duran ve benim gibi tabloyu dikkatlice inceleyen adamı fark etmemiştim.

-

Francesco Albano’nun heykelleri, yok olmanın eşeğinde durur. Bu heykeller damlar, erir, sarkar ve çoğu zaman
kemikleri yoktur -varsa da yumuşatılmış ya da formunu yitirmiştir.

Duyduğum ses iliklerime kadar işlemişti. Tüylerim diken diken olmuş, kaskatı kesilmiştim. Uzun bir sessizlikten
sonra heykele bakarak şu kelimeler döküldü dudaklarımdan:

-

Salıncak koltuğundan kayıp giden beden, sanki varlık ile yokluk arasında salınıp dururken, bedensel varoluşumuzun sınırlarını ve tenimizde hissettiğimiz psikolojik şiddeti düşündürür.

Daha fazla devam edemedim, kendimi tıpkı bu heykel gibi hissediyordum. Ruhum yorulmuş, eskimiş ve tenim bir
mum gibi erimişti sanki…

-

Ne çok incelemiştik di mi şu heykeli? dedi ve sımsıkı sarıldı.
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Evet, ne çok incelemiştik o heykeli bir zamanlar. O günlerin üzerinden tam 5 yıl geçmişti. Tablolara, heykellere
ayrı bir ilgim vardı, bu yüzden resim dersleri almaya karar vermiştim. O adam bana resim yapmayı öğretendi. Aynı
zamanda da hayatı…
Gün geçtikçe daha iyi çiziyor daha iyi kavrıyordum resimleri. Bir gün bana bir sergiden söz etti, “Kapı Çalana
Açılır” adlı sergiden. Çok merak etmiştim, ertesi gün hemen gittim sergiye. En çok dikkatimi çeken eser “Günlerden Bir Gün” adlı heykel olmuştu.
Hemen anlattım ona sergiye gittiğimi. İlgimi çektiğini görünce her cuma beraber gidip eserleri incelemenin faydalı
ve eğlenceli olabileceğinden bahsetti. Artık her cuma o sergiye gidip tüm eserleri inceleyip tartışıyorduk. Onun
da en çok ilgisini çeken eser, o heykeldi. Genelde onun üzerinde çok tartışırdık. Hep farklı açılardan bakardık o
heykele. O bambaşka bir hayal gücüyle yorumlardı heykeli, ben bambaşka bir hayal gücüyle. Ta ki bir gün ortadan
kaybolana kadar…

-

Kaç sene oldu, haydi gel şu karşıdaki kafede sana kahve ısmarlayayım, dedi.

Kabul ettim, kararsızlık içerisinde.

-

Özür dilerim. Böyle aniden ortadan kaybolmak istemezdim. Şu an söyleyeceklerim sana pek bir şey ifade etmeyecek fakat İstanbul’a gelmişken sana olup biteni anlatamasaydım içim rahat etmezdi. Telefon numaranı da
bilmediğimden belki sergidesindir diye şansımı denemek istedim, dedi başını öne eğerek.

-

Size kaç kere mektup yazdım fakat gönderemedim. Zaten ne hangi ülkede olduğunuzu biliyordum ne de açık
adresinizi…

-

5 yıl önce, sergide buluşacağımız gün, ani bir telefon geldi. Fransa’da oturan eski karım arıyordu. Bebeğimiz
olmuş! İnan o an şoka girdim. Ne diyeceğimi bilemedim. Böyle bir şey nasıl olur anlayamıyordum. Apar topar
Paris’e gittim durumun aslını öğrenmek için. Söylenenler doğruymuş. Birbirimize biraz zaman tanıdık ve 2 yıl
sonra tekrar evlenmeye karar verdik. O kadar hızlı gelişti ki her şey…

-

Bana haber vermeyi bile akıl edemediniz?! dedim, sözünü keserek.
Ben… bu olayın seni bu kadar etkileyeceğini düşünmezdim. Resim dersi alman için keşke birilerini ayarlasaydım
sana. Geç de olsa sana neler yaşadığımı anlattım. N’olur kızma artık! Hem Fransa’ya dönmeden ressam arkadaşlarımdan birini bulurum sana ders vermesi için, sen merak etme, diyerek gülümsedi.

Başımdan sanki kaynar sular boşalıyordu fakat hiçbir şey hissetmiyordum. Hemen konuyu değiştirdim.

-

Hatırlar mısınız? Yine “Günlerden Bir Gün” heykelinin önünde sizi beklediğim günlerden biriydi. Tek fark,
elimde tuttuğum çiçeklerdi. Bana söyleyecek fırsat bırakmadan, çiçeklerin kimden geldiğini sormuştunuz
imalı bir ifadeyle. Ben kimseden gelmediğini söyleyince bana “Zaten bu aralar bir haller var sende, bilemem
artık!” deyip işi şakaya vurmuştunuz.O gün sizin doğum gününüzdü.

-

Ben o gün büyük aptallık etmişim.

Eve gidince çiçeği masamın bir köşesine bırakmıştım. Suya koymadım. Nasıl olsa kuruyacaktı, ölecekti, yok olacaktı!
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Gün geçtikçe yavaş yavaş soluşunu izledim. Rengi pembeden kahverengiye dönmeye, solmaya başlamıştı. Yaprakları
büzüşmüş, ortasındaki polenler dökülmüştü. En sonunda hâlâ okumaya cesaret edemediğim “Tehlikeli Oyunlar”ın
yapraklarının arasına koydum onu…
İşte şimdi, kendimi tıpkı bu çiçek gibi hissediyordum. Önceleri kendimi bu çiçek kadar canlı, diri, neşe dolu, rengârenk hissederken, şimdi bu çiçek kadar solgun, yalnız, önemini yitirmiş, işe yaramaz hissediyordum. O iki yaprağın
arasına sıkışıp kalmaktan kurtulmak, nefes almak istiyordum fakat bir türlü alamıyordum, nefesim kesiliyordu.

-

Sizin adınıza sevindim, umarım çocuğunuzu sevdiklerinizle büyütürsünüz, dedim gülümseyerek.
Teşekkür ederim, sen de yazın gel kesinlikle Paris’e!

İçimden hep aynı cümleyi tekrarlıyordum; insanlar bencil yaratıklardır. Aylarca kendimi toparlayamamış olmamın
tek sebebi olan karşımda oturan adamdan başkası değildi. O gittikten sonra çabalamış, kafamdaki soru işaretlerine
yanıt aramıştım. Ne olursa olsun içi rahat etmemiştir, çok zor durumda kalmıştır bana haber veremeyince diyerek
kendimi avutmuştum. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaya hazırdım. Eğer bugün yaşanmamış olsaydı…

-

Teşekkürler davetiniz için, çok naziksiniz, diyerek gülümsedim samimiyetsizce.

Saate bakmak için dağınık çantamdan telefonumu çıkarmaya çalışırken bir kâğıt parçası gözüme çarptı. Yıllardır
çantamın cebinde taşıdığım bu kâğıt parçasında Puşkin’in en sevdiğim şiiri yazıyordu. Neden yıllarca cebimde taşımıştım ki? Bu saatten sonra en sevdiğim şiirin bile bir anlamı kalmamıştı.

-

Gerçekten mutlu musunuz? dedim aniden. Sonradan fark ettim sorunun garipliğini.
Mutluyum. Şu an her şey yolunda, seni gördüğüme de çok sevindim. Seneler olmuştu görüşmeyeli. Tesadüfe
bak! İkimizin hep tartıştığı, bir türlü içinden çıkamadığı tablonun önünde karşılaştık. İyi ki de karşılaşmışız.

Ben bu heykeli her gün gelip inceliyorum, diyemedim.

-

Keşke sonsuza dek hiç karşılaşmasaymışız, diye mırıldandım.
Efendim?
Benim çıkmam gerekiyor, kusura bakma. Hoşça kal!

Ne söyleyeceğini beklemeden aceleyle çıktım kafeden. Yıkılmış ve tükenmiştim. Bu iki kelime beni çok iyi anlatıyordu. Kafenin penceresinden son bir kez ona baktım. Okuyordu.
Neyse ki fark etmişti masaya bıraktığım kâğıt parçasını… Acıdan bir dağ düşünün, sanki üstüme devrilmiş. Göçmen
kuşları düşünün, sıcak iklimlere varamadan acımasız bir avcı hepsini vurmuş… İşte böyle bir acı ve umutsuzluk
hissediyordum iliklerime kadar. Daha fazla dayanamadım, gözyaşları çoktan dökülmeye başlamıştı dudaklarıma
doğru. Ağlıyordum, bir yandan da Puşkin’in şiirini mırıldanıyordum:
Sessizce, umutsuzca seviyordum sizi
Kâh çekingenlik kâh kıskançlıkla üzgün
Bu öyle içten, öyle candan bir sevgiydi ki
Dilerim bir başkasınca da böyle sevilin.

∆ Eylül Mengenli
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Terminalde
Uzun ve aktarmalı yolculukların birinde yine. Otobüs fena değil, çok sarsmıyor. Gecenin geç bir saati. Ortada oturuyor. Orta kapıya yakın. Orta sınıfın orta takıntısı... Kafası cama yapışık, koltuklara sinmiş, kesif sigara kokusu
burnunun ucunda. İçmediği için sigaranın tadını bilmiyor ama kokusu, çocukluğunun unutulmaz bir parçası. Bir
sigara kokusuyla geçmişe gidiyor. Eskileri düşünüyor, çocukluğunu, gençliğini...
Artık otuza yaklaşıyor. Ne çabuk geçti yirmiler diye düşünüyor. Okunan okullar, gidilen seyahatler, bırakılan hayaller, yapılan hatalar... İlk aşkı düşüyor aklına. Çift kahramanlı o unutulmaz aşk hikâyelerinden biri değil elbet. Ama
isim sembollerini seviyor kız, yazdığı ilk aşk hikâyesi denemesini hatırlıyor, gülümsüyor. Yusuf ile Züleyha...

Yan koltuğu boş, kalbi gibi... Otobüs bir şehre yaklaşıyor.
Çok geçtiği fakat rengini bilmediği bir şehir bu...
Terminalini iyi bilir. Tostçusunu, simitçisini, büfesini, biletçisini, tuvaletini... Orta Anadolu’da yollar bu şehirde
kesişir. Onu bekleyen biri yok bu şehirde. Gittiği yerde ise...

Otobüs duruyor, kız iniyor hemen. Aklı hâlâ ilk sevgilide. “Şimdi nerde acaba? Kiminle? Nereden takıldı ki diyemiyor. Yollar hatırlatıyor işte. “Hatırlar mı ara sıra o da beni. Düşünür mü?” Yok, onun ilk aşkı da, oğlanın ilk
aşkı değildi tabii. Aynı olmadı rotaları hiçbir zaman. Tam olarak da anlatamadı kız ona kendini. Olduğu gibiydi.
Sade, yalansız ve saf. Bilinmedi kıymeti. Sonra da arkadaş kaldılar, sonra, sonrası yok.

-Tost diyor, karışık…

Büfeci hemen yağlıyor, atıyor kızgın makinaya. “Hazır zaten ekmekler, bir bastır yeter.” Kız cüzdanını açarken:

- Bir de ayran diyor. Soğuk olmasın mümkünse.

Elinde sıcak bir tost, soğuğa yakın bir ayranla ilişiyor bir sandalyeye. “20 dakika mıydı mola?
Geçmek de bilmez şimdi.”

Çantayı kucağına alıyor, ağır değil, tostun soğumasını beklerken, gözü karşıdan gelen birine takılıyor. Tanıdık mı
acaba? “Yok canım, bu şehirde kimseyi tanımıyorum ki.” Sonra kalıyor. Karşısından gelen oğlan da kalıyor. Bakışlar
hayret dolu. Sevinç biraz gizli, arkadan geliyor. İşte tam karşısında, aklından geçen ilk aşkın kahramanı. İnanamıyor.
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Kısa bir merhaba, tokalaşmayla buluşuyor elleri. “Elleri yine soğuk.”
-Sen? Burada?
Aynı anda soruyorlar benzer soruları. Önce kız, moladayız. Memlekete diyor. “Sonra oğlan bir arkadaş gelecek.
Karşılamak için geldim” diyor. Kızın yanındaki sandalye boş tabi. Ne hoş tesadüf, diyor oğlan. Oturuyor. Kızın yüzü
gülüyor. Tostunu yiyemiyor heyecandan. “Çok mu istedim, kader mi bizi bir araya getirdi?” Söylemiyor tabii. “Ben
de tam seni düşünüyordum, birden karşıma çıktın”, diyemiyor. Memurmuş bu şehirde. İki yıl olmuş. Memnunmuş.
Kız kendinden bahsediyor. “Fazla bir değişiklik yok”, diyor. Sonra bir korna duyuluyor. “20 dakika geçti mi?”

Oğlan: “Senin otobüs kalkıyor”, diyor; ayaklanıyor. Kız kafa sallıyor, o da kalkıyor. Tost zaten buz olmuş. Ayranı
sandalyede bırakıyor. Tostu yine de sarıyor peçeteye. Bu sefer yaklaşıyor oğlana, elini kavrıyor ve yanağına bir
öpücük konduruyor. Hatıraların hatırasına. Oğlan da sıcak bir kucaklamayla karşılık veriyor. Korna tüm anın
büyüsünü bozarcasına çalarken, kız:

“Gerçekten seni gördüğüme sevindim”, diyor. Günün sürprizi.

Oğlan: “Ben de” diyor. Her zamanki alışkanlıkla. Kız orta kapıdan, orta koltuğa geçiyor. Bakışları buluşuyor. Oğlan
kızın camının önünde bir sigara yakıyor. Otobüs geriye doğru hareket ederken kız, o sigaranın kokusunu bir kez
daha duymak için camı açmaya çalışıyor. Açamıyor...

∆ Sevi Özışık

İstanbul, 29 Ekim 2017
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Dibindeyim
Denizin
Dibindeyim denizin.
Gümüş saçaklar aydınlatıyor
narin kum tanelerini,
karanlıkta ölüm meleğinin fısıltısı.
Sıcaklığını hissediyorum
olmayan tenimde saçakların.
Yıkıyor mercanlar saçlarını
yavaşça akan suda.
Şarkı söylüyorlar
ahenkli ahenkli.
Dibindeyim denizin.
Dibindeyim cennetin.
Dibindeyim yok oluşun.
Bakıyorum yukarı şeffaf gözlerimle.
Bakıyorum her renkten balığın dans ettiği yere.
Bir gemi görüyorum.
Kocaman bir gemi,
sivri burunlu
kendini beğenmiş bir gemi.
Sıyırıyor denizi,
hâkimiymiş bu cennetin gibi.
Kaçıyor balıklar hâkiminden denizin,
kum tanelerine sığınıyorlar korkudan.
Ben korurum sizi.
Ben korurum sizi.
Dibindeyim denizin,
sonsuza kadar.

∆ Selin Erdoğru
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Kabulleniş ve Memnuniyet
Günümüzde kendi yaşantısını her yönüyle kabul eden, hayatından tam anlamıyla memnun olan çok az birey var.
Çoğunluğun gözü genellikle başkalarının hayatında…
Başkalarının sahip olduklarını elde edemedikleri için kendilerine acıyıp duruyorlar.
Ben de diğer herkes gibi, zaman zaman kendimi bu durumun içinde buluyorum. Bazen, benim hayallerimi yaşayan
insanları kıskanıyorum ve o hayatı yaşayan kişi ben olamadığım için kendime kızıyorum. Özendiğim yaşantıyla
karşılaştırdığım zaman, kendi yaşantım boş ve sıkıcı geliveriyor birden. Kendim de yapmama rağmen, bu tarzda bir
düşünce yapısı bana çok nankörce geliyor doğrusu. Kişi, kendi yaşantısının bütün güzel yanlarını bir kenara itip,
sanki hiçbir şey yolunda gitmiyormuşçasına eksik olan yanlarına yakarıyor.
Gerçekleştiremediği hayallere ve kendine üzülmeye o kadar odaklanıyor ki, kendince “başarısızlık” olarak tanımladığı bu durumu hayatının merkezi haline getiriyor.
Daha da kötüsü, bu başarısızlıklarını ve hayal kırıklıklarını, küçük de olsa bir başarıya çevirmek için en ufak bir çaba
bile sarf etmiyor. Tüm bunları yaparken, hayatın güzel yanlarını, sahip olduklarını ve belki de çok değerli anlarını
kaçırıyor. Çevresindeki güzelliklere baksa da onları göremiyor. Genellikle, kendisinin yaratmış olduğu aşağılık kompleksiyle mücadele içinde oluyor ve kendi hayatını olduğu gibi kabul edemiyor. Bu “kabullenemeyiş” de kişiyi içinden
çıkılamayan bir döngüye itiyor. Bana göre sahip olunan yaşantıyı kabul edememe durumu, kendini kabul edememeyle eş değer. Yaşanılan bütün sorunlar, kişinin kendisinde başlıyor ve kendisinde bitiyor. Kendimizi sevmemiz en
temel çözümdür. Kendimizi sevemezsek, kendimizi kabul de edemeyiz. Kabul edemezsek, içinde bulunduğumuz
hayattan da asla memnun olamayız. İsteklerimizi gerçekleştiremediğimizde hayatımızdaki tüm güzellikleri göz ardı
edip umutsuzluğa kapılmamız ve kendimize acımamız bundandır. Fakat hep böyle olmak zorunda değil.
Elbette hepimizin gerçekleşmemiş hayalleri, birçok isteği ve mutsuzluğu var. Bunlardan kurtulmanın yolu onları her
boş vaktimizde düşünüp kendimizi üzmek değil, harekete geçmektir.
İsteklerini veya hayallerini gerçekleştirebilmek için bir adım atmalıdır. Sonuçta hiçbir başarı kendiliğinden gerçekleşmez… Adımın büyüklüğünün veya kısa vadede işe yarayıp yaramamasının ise bir önemi yoktur.
Önemli olan kişinin hayatında farklılık yaratacak ve ona çabaladığını hissettirecek bir eylem yapıyor olmasıdır. Bunun
yanında, sahip olduklarının farkına varmak, bunların değerini bilmek ve bunlardan memnuniyet duymak çok önemlidir. Bütün bu sorunların en temel nedeni de bunların eksikliği değil midir zaten?

∆ Gece Buse Yaralıoğlu
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“Muhtelif
Evhamlar Kitabı”
üzerine

“Muhtelif Evhamlar Kitabı” içerdiği, ajitasyon yaratmayan
ama “acıklı” olan yalnızlık, kayıp, ayrılık ve ölüm dolu on
hikâyesiyle isminin hakkını veriyor.
Bu hikâyelerde okur; kırılgan, hüzne boğulmuş, hayal
kırıklıkları hayallerinden büyük karakterlerle tanışıyor
ve her hikâyede okurun kafası başka türlü karışıyor.
Birinde mutsuz hayatlarla diğerinde iç sesiyle tartışanlarla ancak hep kendisiyle… Dolayısıyla kitap, insanın
dizginlenemez evhamlarına ortak oluyor.

Sıla Vuruşkan

Zaten yazarın titizlikle seçtiği, yerinde ve doğru kelimelerle, kahramanları içselleştiremeyen veya yaşayamayan sadece empati yoksunu sosyopatlar olabilir çünkü tüm öyküler
hayatın en kalbinden. Kitapta bize hayatın bilinmezliğini
ve gidişatındaki kontrolsüzlüğümüzü hatırlatan sürprizli
tesadüfler ve umulmadık sonlar vurucu.
Her bir öykünün başında birbirinden etkileyici ve öyküyle ilişkilendirebileceğimiz epigraflar bulunuyor. Bu alıntılar görmeye alışık olmadığımız bir fikir olmasa da kitapta
beni en çok etkileyen özelliklerden biriydi. Her biri bana
Ömür İklim Demir’in kendinden önceki edebiyat ve sanata olan saygısını hissettirdi.
Demir, gerçek hayatı gözlemleyip aktardım demekten çok
hayatın gerçekliğini kullanarak yeni bir şey yaratmaya cesareti ve yeteneği olan bir yazar. Bu da bir yerde yazarın
klişelerden uzak durmasını sağlıyor. Örneğin öykülerin
hiçbirinde okurda aforizma yapmak adına bir çabası olduğu izlenimini yaratmıyor. Ve hatta klişelerden uzak kalmak
adına birçok ironiye başvuruyor. En büyük ironiyi başlığı
dışında bir daha kitapta geçmeyen “evham”ı, kasvetli ve
karanlık bir anlatımdan çok -her ne kadar yoğun betimlemelere yer verilse de- sade, alaycı ve muzip anlatımıyla
sağlıyor.
Yazar dinamik ve heyecan verici bir anlatış biçimine sahip.
Bu da tüm bu hüzün dolu temasına rağmen hikâyelerin

Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi
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Hikâyeler dokunaklılıklarıyla sizi bir nevi yere çarpıyor ancak
muzip anlatımı sizi yerin beton olmasından kurtarıyor.
Örneğin “Dün Gece Ansızın” öyküsündeki, arkadaşına ve
geçmişine büyük bir hasret duyan kahramanın yazdığı ve
buram buram özlem kokan mektubun sonundaki “eposta
imzası” tüm yeisi dağıtıyor. Yazar ömrün ne kadar olağan
olduğu gerçeğiyle, kendi geçmişini ve yaşanmışlıklarını
kıyaslatarak okuyucuyu sakinleştiriyor. Belki de bu yüzden
kitabın ismi “Muhtelif Izdıraplar Kitabı” değil de “Muhtelif
Evhamlar Kitabı”. Muhtemel olarak bu sayede yazar, hayatın kederini bu öykülerde bize anlatırken kendi hayatımızın ızdıraplarının, evhamlardan ibaret olduğunu içimize
işliyor. Hayatın anlamsızlığını, temelsiz kaygılara yüklüyor
ve bu sayede okuru rahatlatıyor.
Demir, iki negatif sayıyı çarparak pozitif bir sayı elde
ediyor, bir nevi. Öykülerde zamanın dur(a)mayışının,
insanın kendinden kurtulamayışının ve uzaklaşamayışının yarattığı sancıyı görüyorsunuz. Örneğin, ilk hikâyede,
Melda’nın ölen eşinin fotoğrafları ve son hikâyedeki tuzluk gibi, kitaptaki eşyaların hepsi adeta bir acı deposu
ve her biri sessizliğinin arkasında büyük bir tufan saklıyor. Bu eşyaların her biri bir zaman kapsülü görevi görüokurun içini karartmamasına engel oluyor. Kimi
öykülerinde, bir başka öyküden tanınan karakter ve
olayla rastlantı yaratan Demir, bu tip kurgu sürprizleriyle okuyucuyu doğallıktan uzaklaşmadan şaşırtıyor ve ilgiyi uyanık tutuyor. Tam hikâyenin sıradanlaşacağını hissettiğiniz an bir zekâ parıltısıyla sizi
vuruyor.
Gerçekliğe bağlı kalan yazar, okuyucuda merak uyandırıyor ancak bu merak fazlasıyla tanıdık çünkü üstten bakan bir üslup söz konusu değil.
Üslup “bizden”, okurdan. Kitabın tanıtım bülteninde
de dendiği gibi “anlatsan şiir olacak” bir anlatım hâkim.
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yor ve kahramanları şimdiden uzaklaştırıp geçmişin
insanları haline getiriyor. Geçmiş her birini bedbaht ediyor, aşağı çekiyor her birimizi çektiği gibi.
Ömür İklim Demir, “Muhtelif Evhamlar Kitabı’nda” okura
ender ve olağandışı maceralara çıkmayı vaat etmekten ziyade; belki dolmuş sırasında arkasında beklediğimiz kişiye,
belki de çay sipariş ettiğimiz garsona daha yakından bakmamızı sağlıyor. Ancak hepsinden önemlisi kendimizden
sakladığımız ve kaçtığımız kendimizi bize sergiliyor. Bu
gösteriyi, ne büyük bir ihtişamla yapıyor ne de nabzı yükselterek.
“Muhtelif Evhamlar Kitabı” beğendiğiniz cümlenin altını
çizmek için okurken duraksayamayacağınız asude bir ayna.
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Tek yastıklı çift kişilik yatağımda yine uyandım. Ayaklarımı yerle birleştirdim, sağımdan kalktım. Alarmımı susturma ihtiyacı hissetmedim, çünkü zaten bir alarmım yoktu. Uzun zamandır düzenimden kaçıyorum, 6.45 alarmımı
kapatalı ne kadar oldu hiçbir fikrim yok. Saatin kaç olduğuna dair en ufak bir önemseme hissetmeden masama
yöneldim, sene başında ne heveslerle aldığım pembe deri ajandamı açtım, boş sayfalarıma baktım ve yoğun plansızlıklarımın içindeki tek planımı seçtim:
Bugün senden ayrılacağım.
Şaşırma lütfen; koşullar bunu gerektiriyordu. Seni bırakacağım; çünkü sensiz daha iyiyim, daha iyiye gidiyorum,
iyileşiyorum, kendimi daha iyi hissediyorum ve “iyi” kelimesi geçen diğer bütün her şey.
Biliyorum bunlar küçük detaylar ama…
O küçük detaylar birleşiyor,
Dağ oluyor.
Dağa n’oluyor?
Dağ yanıyor muydu?
Yanıyor,
Bitiyor,
Kül oluyor.
Yoksa başka bir şey miydi?
Senden ayrılmaya karar vereli biraz olmuştu, bir salı gecesi orta şekerli damla sakızlı Türk kahvemin telvesini yerken
karar vermiştim. Falım istediğim gibi çıkmamıştı.
Ben de onu yedim.
Kararı aldıktan hemen sonra uzun bir süre düşündüm. Sana bunu nasıl açıklarım? Verebileceğin tepkileri düşündüm.
Sonra bana en iyi gelen şeyi yapmaya karar verdim, yazdım. Önce uzun ama anlaşılır metinler yazmaya çalıştım,
sorunun bende değil sende olduğunu hafiften belli etmeyi denedim ama yapamadım. Sorun bende.
Sorun, uzun zamandır bendeydi.
Senden ayrılarak kendime mi iyilik yapıyorum yoksa sana mı bilmiyorum. Vicdana mı geldim yoksa gözlerim biraz
da olsa açıldı mı? Seni serbest bırakıp istediğini yaşamana izin vermek belki de yaptığım en büyük erdemli birey
hareketi. Kendimden ödün verip bir şeylerin eksilmesine izin vermek.
Her şeyi çöpe atmak.
Bencil bir insanım ben; öyle çok fedakârlık yaptığım söylenemez. Kendim için yaşarım,
Dünya benim etrafımda dönsün,
Güneş bana ışığını tutsun,
Ay da beni izlesin!
Aynı zamanda kıskancım da; insanları kendime saklamayı çok severim.
Beğendiğim şey bir tek bende olmalı, kimse görmemeli. Bana özel.
Seyre açık değil,
Veya ziyarete.
Giderek sıkıldığını görüyorum. Seni kendime sakladıkça bana sevgi dışında her şeyi beslediğini fark ediyorum ve
benden nefret etmeni istemiyorum. Eskiden nefretini bile içimde büyütüp filizlenecek hâle getirebilecekken şu anki
yorgunluğum ona izin vermeyecek biliyorum.
Yorgunum. Çok yorgunum.
Çok ağladım, çok güldüm çok sevdim, hiç sevilmedim
Çok yoruldum.
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“Ben birini sevmiyordum.
O da beni sevmiyordu.
Bir gün bir yerde randevulaştık.
Ben gitmedim.
O da gelmedi.”
Aldığım nefes bile artık bana bir yük; aldığım nefes bana daha önce hiç yük olmamıştı. Yorgunluğu hiç bu kadar
had safhada hissetmemiştim. Bir şeyler baskı yapıyor.
İçerideler,
Beni ele geçirdiler.
Kurtarmayın beni.
Yazmaya çalıştıkça boğuluyorum; kâğıdın kalemin başına geçtikçe, daktilomu önüme çektikçe, bütün kelimeler
benden kaçıyor; bir tuşa basamayacak, elime aldığım kalemden bir kelime yazamayacak kadar bitkin ve yorgunum.
Niye bu kadar yorgunum. Son zamanlarda uyuyamadığım kadar iyi uyudum hâlbuki.
Hiç bilmiyorum.
Galiba üstümden bir ayrılık geçti.
Bunu biraz buruklukla söylüyorum; üzüntümün çaresini başka insanlarda da aradım. Seni ikinci plana attım belki.
Ama ben senin zaten hiçbir zaman birinci planında olmamıştım ki.
Onun için seni aldatmış sayılmam değil mi?
Darılma sakın bana. Sadece konuştum, fazlası değil.
Sen darılmazsın, ben biliyorum.
Bu karşılıksızlığın ilk günlerinde gün be gün eriyordum, yok oluyordum. Günleri geçirmek, geceyi getirmek her gün
zorlaşıyordu.
O zamanlar bir gün bile yaşamış sayılmam bence.
Komadaki bir hasta gün içinde benden daha çok tepki göstermiştir, eminim.
Ama artık beni sevmediğinin farkına vardım galiba, başka insanlarla mutlu olduğun fikrine alıştım.
Sana saygı duyuyorum. Beni bir gün olsun beklenti içine sokmadın.
Allah’ın bir günü de bana “Acaba?” dedirtmedin.
Yok; olmuyor,
Yapamıyorum
Başta hâlbuki her şey güzel gidiyordu. Bir şeylerin olacağına inanıyordum. Birini sevdiğin zaman onun da seni sevmesi gerektiğine, eninde sonunda seveceğine ve birbirinize kavuşacağınız fikrine körü körüne saplantılıydım.
Karşılıklı bir aşka hazırlamıştım kendimi.
Elde ettiğim karşılıksız aşk beni tatmin etmemişti elbette. Ya da senin başkasına ait olma fikrini yedirememiştim.
O yüzden,
Bugün senden ayrılıyorum.
Arkamı döndüm; nereye gittiğine bakmıyorum.
Serbestsin. Git, git! Hiç bekleme, arkana dahi bakma.
Ben olsam ben de bakmazdım, baksan bile; baktığında ben orada olmayacağım.
Hiç olmadığım kadar uzakta, hiç gitmediğim kadar ileriye.
Sonsuzluğa, sona…
Başlangıcıma.
Bugün senden ayrıldım;
Ona gidiyorum,
Hoşça kal.

∆ Beliz Ertekin
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Yansıma
Yine Moda sahilindeyim. Elimde kahvem, yüzümde dikkatli bir ifade, gözlerimde özlem ve umutla, geçenleri
izliyorum. Aklımdan onlar hakkında bin bir türlü düşünce geçiyor. Az önce koşarak geçen sarışın kız gibi sempatik bulduklarıma güzel bir hayat, mutlu sonlu bir yazgı düşlüyorum. On dakika önce telefonla bağırarak konuşan liseli gibi itici tipleri de işkence gibi bir hayata mahkûm ediyorum zihnimde. Sadece kafamda da olsa, gerçekle uzaktan yakından hiçbir alakası olmasa da başkalarının hayatı hakkında düşünmek, ona şekil vermek bana
kendimi özel hissettiriyor; bana bir amaç vererek mutsuzluğumu az da olsa bastırıyor. Bunu yapmaya ne zaman
başladım bilmiyorum ama bu oyunu oynamaktan vazgeçmeyeceğimi biliyorum. Yalnızca acımı bastırdığı için
değil; bana kendimi, daha doğrusu geçmişteki beni gösterdiği için de oynuyorum bu oyunu. Her insanda- ister
mutlu bir gelecek kurguladığım ya da ıstıraba mahkûm ettiğim olsun- kendimden bir parça görmeye çalışıyorum.
Bir bakış, bir mimik, bir hareket, ne olursa! Belki, o küçük parça benliğimi çırpındığı karanlık sulardan kurtarır
diye… Eminim ki yine kendim olduğumda; o canlı, dinamik, her şeye umutla bakan kız döndüğünde ne acı kalacak ne de üzüntü... Her nefes alışım bir cezaya, her günüm ‘artık bitsin’ diyerek uyandığım bir ıstıraba dönüşmeyecek. Bu yüzden artık neredeyse her gün eve gitmeden önce buraya geliyor, kayıp benliğimi hiç tanımadığım
insanlarda arıyorum.

∆ İpek Aydemir

Üşümek
Ilık bir yaz gecesi balkonda oturmak; gökyüzüne bakmayı sevenlerin, hayatı izleyenlerin sevdiği bir eylemdir.
Bacaklarımı sarkıttığım balkondan, sokaktan geçen insanları izliyordum. Merak ediyordum, ne zaman büyüdüler
acaba? Nasıl anladılar büyüdüklerini? Anlamları küçültmek miydi büyümek yoksa kaybetmeyi tatmak mı? Mesela
seneler önce seksek oynadığım Defne, nasıl oluyordu da şimdi gelinlik seçiyordu? Seksek oynarken düştüğünde
oluşan vücut yaraları yerlerini ruh yaralarına bıraktığı için mi? Düşündüm, yavaş yavaş… Ne zaman büyüdüm
ve ne zaman bu kadar yalnızlaştım? Hangi kalp kırıklıkları, hangi yarım kalan hikâyelerim, hayallerim, düşüncelerim… Uzaklar ne zaman bu kadar yakın oldu? Büyümek ürkütücü bir sorumluluktu. Cezmi Ersöz’ün dediği
gibi “Büyümek dediğin aslında hep üşümektir.” İçtenliğimi, masumiyetimi, saflığımı yitireceğim süreçti büyümek.
Zaman hızlıca akıyordu ve ben ona yetişemiyordum. Benim şirin bakışlarım ve acı ağlayışlarım beni zor durumlardan kurtaramıyordu artık. Bir sürü arkadaşım vardı yanımda fakat hepsinin maskesi düşüyordu, birden. Hayata
dar geliyordum. Törpülenmiştim. Ve ileride oyuncaklarımı gördüm; yorgunlardı ve kolilere saklanmışlardı. Hâl
böyle olunca; mecburen büyümek zorunda kaldım. Gözümü açtım, birden bir sesleniş:
“Kızım kalk üşüyeceksin, balkonda uyuma!” Gözlerimi açtım, Defne seksek oynuyordu. Yaşasın, hâlâ çocuktum
hâlâ Tanrı’ya en yakın bendim. Sokağın tadına varacaktım. İnsanlar beni garipsemeyecekti, “Çocuk o” deyip
geçeceklerdi. Düş dünyamın en uç kenarındaydım, yürüdüm yürüdüm… Birden düştüm.
Sonra uyandım: Elimde boş bir şişe, plakta Sezen Aksu ve sert bir rüzgâr...

∆ Selin Çamkaya
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Karınca
Saat kaç bilmiyorum, herhalde gece bir falan olmalı. Uykusuzluktan kafayı yiyeceğim diye korkuyorum.
Üç gündür yataktan kalkmamış olsam da hiç uyumadım. Deli gibi oturdum yatakta; sabahtan akşama,
akşamdan sabaha kadar penceremin önündeki kuşları izledim. Kuşlar da korkmuş olacaklar ki kaçtılar,
güneş battıktan sonra onları aydınlatan sokak lambası altında yok oldular. Kuşlar bile mi benden nefret
ediyor acaba, diye soruyorum kendi kendime. Cevabını bulamıyorum. O kadar açım ki. Yiyesim yok.
Boğazımda dönen bulantı yok olmuyor hiçbir zaman. Uyuyunca yok oluyordu eskiden ama damarlarımda
dolanan karıncalar uyumama engel oluyor artık.
Göz kapaklarım kapandığı an kemirmeye başlıyorlar gözlerimden beynime uzanan sinirleri. Gözlerimi
kapatmaktan korkuyorum o yüzden.
Amcam uyuyor yan odada, horultusunu duyabiliyorum. Yorgun olduğunda horlar her zaman, ona horluyorsun dediğimde inkâr eder hep. “Bir gün ses kaydına alayım da gör.” demiştim birkaç yıl önce. Korktum
sonra kızar diye, yapamadım. Neden öyle düşündüm de bilmiyorum aslında, kızmaz çünkü o. O zamanlar
değerli sigaralarını tuvalete attığımda bile kızmamıştı bana.
Annem öldüğü içindi herhalde, bu çocuğu daha ne kadar üzebilirim diye düşünmüştü.
Ben de başladım geçen hafta içmeye. Annem çok içtiği için kızardım ona küçükken. Kızmam bir işe yaramadı, öldü sonunda. Ben de ölsem sigaradan ne olur ki? Kavuşurum belki ona, mutluluğa; beynimi kaplayan hastalıktan kurtulurum en azından. Kafam ağır bir top gibi bedenimden ayrılacak yakında. O kadar
yorgunum ki kontrol edemiyorum kendimi. O kadar yoruldum ki yaşamaktan. Her şey anlamsız geliyor
artık.
Çok acı çekiyorum. Kimse farkında değil ama çok acı çekiyorum.
Yalan söyledim amcama, erkek arkadaşım ayrıldı benden dedim. O yüzden odamda kapalıyım sanıyor,
sonunda geçer diye umursamıyor. Kendi problemleri yok gibi beni fark etmesini umuyorum arada ama
sanki olmayacak bir saçmalık her şey.
Ağlayamıyorum, ne kadar denersem deneyeyim ağlayamıyorum. İçimde birikiyor bu hastalık, kusamadığım karıncalar kocaman bir koloni oluşturuyor içimde, damarlarımın her yerini kaplıyor, bedenimi
ele geçirmek için ruhumu kontrol ediyor.
Öldürmek istiyorlar beni, tüm bedenimi kontrol etmek istiyorlar. Kendimi öldüreyim istiyorlar bedenimi
ele geçirebilmek için ama korkuyorlar aynı zamanda. Korkuyorlar çünkü kendimle beraber onları da zehirlersem damarlarımda, toprağın dibini bulacaklar benle.
Kapı kolunun çevrilmesiyle uyanıyorum, uyumuşum. Uyumuşum diye sevindim ilk başta ama hissetmi32
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yorum başımı. Çok açım. Dördüncü gün olacak bugün yemek yemezsem, yemek zorundayım. Bedenimden
nefret ettiğimden değil yememem, hatta daha da iğreniyorum kendimden zayıfladıkça ama yemek yemezsem ölürüm belki. Amcam yemediğimi, ölmek üzere olduğumu, dudaklarımın kanadığını fark etmezse
ölürüm bu iğrenç odanın içinde. Kurtulurum bu acıdan. Kilitli olduğu için açamadı kapıyı, “İyi misin?”
diye sordu.
“Evet, bugün arkadaşımla bulaşacağım.” dedim.
«Çok sevindim, kapıyı aç da sarılayım sana işe gitmeden.”
Korktum. Beni böyle görmesinden korktum. Dört gündür aynı geceliği giyen beni, zayıf yüzümü, kemiğe
dönmüş bacaklarımı, kırmızı gözlerimi görmesinden korktum. Düşünemeyen kafamdan bir yalan çıkmasını bekledim. Aklıma gelen ilk şeyi söyledim: “Çıplağım.”
Cevap vermeden bıraktı kapının kolunu, uzaklaştı kapıdan. Rahatladım. Yemek yemeliyim. Yiyeceğim.
Yapamam ona bunu, beni bu hâlde ölü bulmasına izin veremem. Öldüreceksem kendimi başka bir yerde
yapmak zorundayım, onun olmadığı bir yerde. Konuşsam mı biriyle diye düşünüyorum, söylesem mi birine içimden geçenleri? Kimle konuşabilirim ki? Kimseyle. Ölü annem, benden kaçan “baba”mla mı konuşacağım? Kimsesiz, deli bir kızla arkadaş olmak istemeyen arkadaşlarımla mı? Yirmi sekiz yaşından beri
sorunlu bir genç kıza bakmak zorunda kalan, hayatından bıkmış amcamla mı? Kimseyle konuşamam ki
ben. Kimse. Kimse umursamıyor zaten beni. Çok acı çekiyorum. O kadar acı çekiyorum ki. Ölümü düşünüyorum, ölümümü. Korkuyorum ölmekten ama ölümden başka bir çözüm yok sanki bu hayatta. Bitmiyor.
Denedim. Gerçekten denedim her şeyi, denedim yaşamayı ama bitmiyor. Güldüğüm her saniye beni boğan
eller, ruhumu emen karıncalar, beni kucaklamayı bekleyen toprak geliyor aklıma. Hak etmediğimi hissediyorum yaşamayı. Suçlu hissediyorum kendimi. Tuvalete atsaydım onun da sigaralarını, kızmakla kalmasaydım sadece hayatta olacaktı belki de. Biricik annem hayatta olacaktı.
Çok özlüyorum onu. Gerçekten çok özlüyorum. Kokusunu içine çekmeyi, bana sarılmasını özledim
sevgiyle. Okuldaki arkadaşlarımdan ona bahsetmeyi, onun anılarını dinlemeyi özledim. Birinin beni
sevmesini özledim.
Amcam sevmiyor ki beni gerçekten, acıyor bana sadece. Gözlerindeki o bakıştan anlıyorum bana acıdığını,
mutluymuşum gibi davranıyorum o yüzden yanında. Her şey mükemmelmiş gibi sanki, annem var olmamış, babam beni terk etmemiş gibi. Bazen mutlu olduğuma inanmaya çalışıyorum, inandırmaya çalışıyorum
kendimi her şeyin düzeleceğine ama işe yaramıyor. Gerçek değil çünkü, her şey daha da beter oluyor zaman
geçtikçe, yok oluyorum benliğimle beraber. Yırtmak, kesmek istiyorum bazen benliğimi kaplayan derimi.
Evet yapacağım. Öldüreceğim kendimi. Kurtulacağım her şeyden ama nasıl? Korkuyorum kendimi öldürmekten. Bir otobüsün altına atlamaktan, bileklerimi kesmekten korkuyorum. Ama yapmak zorundayım.
Yapmak zorundayım çünkü dayanamıyorum artık. On yıldır mutlu olmayı bekliyorum. Gerçekten mutlu
olmayı, gerçekten gülebilmeyi bekliyorum fakat mutluluk deyince aklıma gelen tek şey ölüm artık. Yerin
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altında metroyu beklerken geleceği hayal ediyorum aklımda, kendimi metronun önüne atıyorum. Kalemle
yazı yazarken saplıyorum beni umursayan tek arkadaşımı kalbime, yemek yerken kesiyorum bileklerimi
keskin bıçakla. Kafamda oynatıyorum bu hayalleri bütün gün boyunca, yapmak istiyorum. Yapmak istiyorum ama neden yapamıyorum o zaman?
“Sus! Yapacaksın tamam mı? Yapacaksın.” diye fısıldıyorum kendi kendime. Amcam çıkmadan “Görüşürüz!”
diye bağırıyor mutfaktan duyayım diye. “Görüşürüz!” diyorum. Kapatıyor evin kapısını. Kapıyı kapattığı
an atıyorum kendimi odamın kapısının önüne yatağımdan. Yürüyemeyecek kadar güçsüzüm, oturuyorum
yerde. Açıyorum kapıyı, sürünüyorum yerde mutfağa doğru. Çok açım. Ağlamak istiyorum yine. Karıncalar
emmiş gözlerimde biriken suları, ağlayamıyorum. Buzdolabını açıyorum mutfağa gelince. Amcamın yaptığı makarna duruyor tencere içinde. Alıyorum elime tencereyi, hayatımda hiç yemek görmemiş gibi
yemeye başlıyorum makarnayı ellerimle. Karıncalar “Aç değilsin aslında.” diye fısıldıyorlar kulaklarıma
Devam ediyorum yemeye. “Ben ölecekken acı çekeceksem siz de çekeceksiniz lanet karıncalar, siz de acı
çekeceksiniz.” Kapağını kapıyorum tencerenin. Geri koyuyorum buzdolabına, sonra atarım kalanları çöpe.
Buzdolabının kapağına tutunarak kalkmaya çalışıyorum. Kalkmayı başarıyorum. Gözlerime gelen saçları ellerimle kavrayıp ensemin arkasına atıyorum. Buzdolabının yanındaki tezgâhın üstünde sürahi
duruyor, içi su dolu sürahi. Sol elimle alıyorum elime sürahiyi, tüm gücümle kaldırıyorum. Kuru bir
çöl haline gelmiş dudaklarım suyla temas edince mutlu oluyor, suyu emmeye başlıyor.
Yedim. Yaşayacağım. Ölmeyeceğim şimdilik. En azından böyle bulmayacak beni ölü olarak. Nasıl yapacağım peki?
Evsiz olduğundan emin olmadığım bir adama para vermiştim geçen hafta, iyi bir adama benziyordu. Önceden
görmüştüm onu, hep aynı yerde dolanıyordu ama nedense hiç yaklaşmamıştım ona. Çok yaşlı değildi ama
yüzündeki ifadeden anlamıştım çok şey yaşadığını, yaşadıklarının onu başka birine dönüştürdüğünü, o
başka birinin de hislerinin körelmiş olduğunu. Hisleri körelmiş olsa da iyi olduğuna inanmıştım içimden.
İyilik vardı kalbinde, eminim. Belki bana yardım eder. En azından tanıdığı vardır kesin, silah satan bir
tanıdığı vardır. En kolayı öyle olacak. Kesin ölürüm silahla vurursam kendimi. Evet biliyorum, kesin vardır silah satan bir tanıdığı. Alacağım elime silahı, oturacağım köprünün parmaklıklarında, dayayacağım
silahı kalbime, silahı ateşlediğim gibi atacağım kendimi köprüden. Denize kavuşan bedenimde boğulacak
karıncalar benle. Kesin ölürüm öyle yaparsam. Ama önce duş almam lazım, normal görünmem lazım dışarı çıkmadan önce.
Adam bana deliymişim gibi bakıyor, çok saçma bir şey söylemişim gibi “Dalga mı geçiyorsun benle?” diyor.
“Dalga falan geçmiyorum senle, ihtiyacım var gerçekten. Tanıdığın yok mu? Bak lütfen ihtiyacım olmasa
sormazdım sana.”
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“Tanıdığım var da neden istiyorsun silahı?” Sırıtıyor garip bir şekilde. Bir kadının ondan silah almasına
şaşırdığından mı, bunu ateşli bulduğundan mı bilmiyorum. Seviniyorum, tanıdığım var, dediği için seviniyorum.

“Bak sen iyi birine benziyorsun. Anlarsın beni. Kendimi korumam lazım tamam mı? O yüzden istiyorum
silahı.”

“Neyden koruyacaksın kendini?” Hâlâ sırıtıyor. Kafayı yiyeceğim. Bir silah almak zor mu bu kadar gerçekten? Altı üstü para vereceğim, karşılığında da alacağım silahı. Sinirleniyorum. Sinirleniyorum adama. Çok
istiyorsan sen öldür beni, cehenneme gitmem en azından.

“Sana ne?” diyorum adama. “Ne kadar istiyorsun?”

“İki bin.”

“Tamam.” ,”Gece ikide silahla burada ol, parayı getireceğim.” Kafasını sallıyor evet dercesine. Eve doğru
yürümeye başlıyorum. İçimi büyük bir rahatlık kaplıyor. Nereden geldiğini anlayamadığım büyük bir
rahatlık. İlk defa normal hissediyorum kendimi. Mutluluk mu değil mi anlayamıyorum hissettiğim şey ama
gülümsüyorum rol yapmadan. Nefes alıp veriyorum. Ölmeye yaklaştıkça yaşadığımı hissediyorum. Sanırım
öyleyim. Sanırım mutluyum.

Gece. İkiye çeyrek var, yine horluyor amcam. Odamın kilidini açıyorum yavaşça, sonra kapıyı. Komodinin
üstünde duran eskimiş deri cüzdanı alıyorum elime, içinden çıkarıyorum kredi kartını. Geç kalacağım
kesin. Kredi kartının şifresini biliyorum. Biliyorum çünkü geçen sene demişti bana “Doğum gününde
kendine güzel bir şeyler al.” diye, sonra kredi kartıyla şifresini vermişti. Hiçbir şey almamıştım kendime
ama olsun, insanın hak etmediği bir şeyi alması yazık oluyor zaten. Yaşamayı hak etmeyip yaşıyor olmam
gibi mesela, bir an önce ölmem lazım. Keşke yer değiştirebilsem yaşamak için savaşan bir kanser hastasıyla, ölüversem. En azından benim dışında biri mutlu olmuş olur ölümüme. Neyse. Yeter artık. Düşünmek
istemiyorum. Kredi kartını cebime koyup çıkıyorum evden, bankamatiğe gidip para çekmem lazım. İntihar
mektubu yazmam gerekirdi belki ama yazmadım.
Yaşamış değil, var olmamış olmak her zaman daha kolay.
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Sokak bomboş, yıldızlar parlak ve ben yalnızım. Demek bu gece… Bu güzel gecede öleceğim. Soğuk havada bedenim denizle buluşmakla kalmayacak, donacak. Bedenimi kaplayan buz kırmızıya bürünecek, karıncalar da benle ölecek. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım.

İkiyi beş geçiyor. Adam yok ortalıkta. Ya bana bir şey yaparsa? Tecavüz eder, sonra da yakarsa bedenimi?
Bedenleriyle silinmiş adlardan biri haline gelirsem? Alışılmamış bir şey olmaz doğrusu. Umrumda değil.
O silahı almadan gitmeyeceğim hiçbir yere. Güneş doğana kadar ölmüş olacağım bugün. Hissediyorum
ölümün yakınlığını derimde, ruhumda. Biliyorum o günün bugün olduğunu. Gözlerimi kapıyorum. Nefes
alıp veriyorum derin bir şekilde. Sırtımda bir el.
“Getirdim silahını.” Arkamı dönüyorum. Gözleri kıpkırmızı, bana korkak gözlerle bakıyor. Farklı bir adam
sanki. Onu hissizliğe boğan derisinden kurtulmuş, maskesini çıkarmış. Öğlenki sert ifadesi, garip gülüşü
yok olmuş; herkesten sakladığı enkazı bana gösterecek kadar bana güvenmiş gibi. Mutlu oluyorum. Bana
güvendiği için mutlu oluyorum.
“Teşekkürler. Hayatımı kurtardın.”

“Önemli değil. Al silahı. Paramı ver de gideyim.” Elime tutuşturuyor silahı, veriyorum elimdeki iki bin
lirayı. Parayı aldığı an koşmaya başlıyor benden uzağa. Bir anda yok oluyor sokak lambasının altında, penceremin önünden izlediğim kuşlar gibi. Silah tahmin ettiğimden daha ağır, ceketimin içine saklıyorum onu.
Yürümeye başlıyorum köprüye doğru. Çok uzak ama yürüyeceğim. Yıldızlara bakarak ölmek, vücudumu
denizle kavuşturmak istiyorum.

Geldim. Buradayım. Köprüdeyim. Bu kadarmış demek? Hayat bundan ibaretmiş. Kalbime döndürüyorum
silahı. Kalbime saplanacak mermiyle birlikte uçacağım gökyüzüne, parçası olacağım sonsuz denizin.
Bulamayacaklar beni hiçbir zaman denizin içinde, ruhum bir olacak su ve havayla.
Yok olacağım, sanki hiç var olmamış gibi, hiç doğmamış gibi kucaklayacağım dünyayı. Balıklarla yüzeceğim sonsuza kadar denizde, ellerimi gıdıklayan balıklarla arkadaş olacağım. Annemle yüzeceğim
sonsuzluğa kadar. Mutlu olacağım en sonunda.
Bu kadarmış demek hayat. Yaşamak için en küçük bir umut yok içimde. Kabullendim yaşamamam gerektiğini. Karıncalar bile anladı sonunda. Bir oldular benimle. Damarlarımda uyuya kaldılar sonsuz uykudan
uyanmayacak şekilde. Yıldızlara bakıyorum. Onlardan bir tanesi olacağım birazdan sanki. Ait olmadığım
bu yerden kurtulacak, doğayla bir olacağım. Ağlamıyorum. Ağlamak gelmiyor içimden. Soğuğu karşılıyorum sevinçle, rüzgâr işliyor ruhuma kadar. Bu kadar demek. Bu kadar. Kurtuluyorum sonunda.

∆ Selin Erdoğru
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Dondurma
Güneş yakıyor. Kafamı, ellerimi, ayaklarımı… Aslında en çok genzimi yakıyor da söylemiyorum. Belki de söyleyemiyorum. Çünkü bunu söylemek bencillik… Susadım, neyse ki suyum var. Yeterli olup olmaması küçük bir detay…
En azından güvendeyim. En azından annem var. En azından… Neyse. İnsanları üzmeye gerek yok. Yerden kalkıyorum.
Geç bile kaldım, annem çoktan kahvaltımı hazırlamıştır. Ağacın altına doğru yöneliyorum. İşte orada; benim kahvaltım. Şaşırıyorum, bugün çorba var. İçim nasıl bir sevinçle doluyor! Hem çorba hem ekmek… Sanki doğum günüm.
Yüzümü kocaman bir gülümseme kaplıyor. Anneme bakıyorum, annem üzgün. Gözleri ağlamaya hazır iki bulut gibi.
Ne olduğunu soruyorum ama söylemiyor. Diretiyorum ama annemin bir inadı var, kimse kıramaz. Ben de bırakıyorum, belki irdelemezsem geçer diyorum. Sessizce çorbamı içmeye başlıyorum. Bir silah sesi, sonra bir tane daha ve
bir tane daha, hiç durmuyorlar. Sıradan bir gün diye düşünüyorum. Çorbamı içmeye devam ediyorum. Annem yavaş
yavaş ağlıyor. Anlamıyorum, neden ağlıyor?Çorbam bitince ekmeği yemeye başlıyorum. Ne kadar yavaş yersem o
kadar yavaş biter. Bu, yılların tecrübesi… Tüm bu bolluğun içinde fark edemiyorum ilk başta. Annem hıçkırmaya
başlamış. En sonunda dayanamıyor, soruyorum: “Ne oldu?”. Yine cevaplamıyor. Birkaç silah sesi daha… Alışılmışın
dışında bir şey yok ama sanki kuşlar da göçmüş artık. Yalnızız. Yalnız olmak iyi, hem de çok iyi. Bir kere güvendeyiz,
kötü adamlar yok demek. Ama içim bir garip bugün. Hani dondurma alırsınız sonra dondurmayı düşürürsünüz ya.
Hah, öyle. Birden silah sesleri yaklaşmaya başlıyor. Anneme bakıyorum, ağlamayı kesmiş, öylece duruyor. “Anne!”
diyorum. Cevaplamıyor. Bana bakıyor ama sanki görmüyor. Anlamıyorum. Neden cevaplamıyor?
En sonunda silah sesleri iyice yaklaşıyor. Annemin yanına gidiyorum, ona sarılıyorum. Yatıştırıcı bir ses “Hadi anne!”
diyorum, “Gidelim!”. Yüzüme bakmaya devam ediyor ama bir şeyler değişmiş. Artık beni görüyor. Gözlerindeki
kırışıklıklardan ağzını açtığını anlıyorum. Sadece “Nereye?” diye soruyor. Bu öyle bir soru ki sanki nereye değil de
neden diye sormuş. “Nasıl nereye anne!” diyorum, “Nasıl nereye?”. “Niye gidiyoruz ki evimizden?” Bunu bir çocuk
masumluğuyla soruyor. Düşünüyorum. Ne cevap verilir ki bu soruya? Bilmiyorum…
Artık adım seslerini dahi duyabiliyorum. Sürekli bir “Allah-u Ekber!” narası. Anlıyorum ölüm kapıda, annem vazgeçmiş; ben de mi vazgeçsem? Bu hayat yaşamaya değer mi? Bilmiyorum. Anneme son kez bakıyorum. Gözleri dolu
ama mutlu görünüyor. Ellerini ellerime alıyorum, ölüm kadar soğuk elleri. Sıkıyorum yavaşça. Ben de gülümsüyorum
son kez. Sonra sırtımda bir acı, sonra bir tane daha. Sinek ısırığı gibi ama anlıyorum. Bu bir mermi… Başım annemin
göğsüne düşüyor. Çok sakinim, ölüm sakinliği bu olsa gerek.
Sonra, içim bir hoş oluyor, mayışıyorum. Nefesim yavaş yavaş kesiliyor. Sıcak hissediyorum. Güneş yakıyor. Kafamı,
ellerimi, ayaklarımı… Aslında en çok gözlerimi yakıyor da söyleyemiyorum. Öyle sıcak ki, gözlerim adeta eriyor.
Hani dondurma alırsınız, sonra dondurma erir ya. Hah, öyle.

∆ Defne Turan
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Mavi

“Şuradan bir kişi alabilir misiniz?”
Arkasına yaslandı ve derin, sessiz bir nefes çekti içine. Kafasını cama yavaşça vurdu. Ellerini, her gün makineyle özenle aldığı sakallarına götürdü. On iki gün olmuştu o makineye dokunmayalı. Zümrüt gözlerini camın
öteki tarafında kalan sıska çocuğa dikti. Hayret, ne kadar da benziyordu anılarındaki bir simaya. Dolmuşun sesi
kulaklarını doldurdu. Kapısı kapandı, hareket etti. Adam gözlerini yavaşça kapattı. “Acaba yatağını yapmış
mıydı gitmeden önce? Yoksa pis, kokuşmuş yorganı yerde gelişigüzel yatmaya devam mı ediyordu?” Epey
terlemişti dün gece uyurken ya da uyuyamazken. Kâbustan olsa gerek. Alışmıştı artık. Rutini olmuştu uyurken
kâbusları ya da uyuyamazken. Dolmuş durdu. Kapısı gene şiddetli bir sesle açıldı. Adam apar topar attı kendini dışarı. “Ya hu nasıl da usandırıcıydı dolmuşun şu boğuk havası”. Hızlı adımlarla iskeleye yöneldi.
“Adalar’a bir bilet lütfen!”
Görevli; güzel yüz hatlarına sahip, biraz toplu bir kadındı. Adam, genç kadının gökyüzünü kıskandıran gözlerine çevirdi bakışlarını. Nasıl da benziyordu beyninin derinliklerinde sakladığı o gözlere. Genç kadın bileti
uzattı. Adam, tozlarla kaplı anılarından çıkıp bileti aldı. Kâğıt parçalarıyla dolu cebine tıktı. Ödenmesi gereken
faturalarının hemen yanına. Emekli maaşı yetmiyordu ki yaşamasına doğru düzgün. Vapura bindi.
İstanbul’u en güzel seyredebileceği yere oturdu. Bir ömür geçirmişti bu şehirde ancak hâlâ yabancısıydı. İçinde
birkaç kitap, iki gömlek, iki pantolon, biraz da iç çamaşırı bulunan bavulundan ince bir kitap çıkardı. “Şimdilik
– Muzaffer Tayyip Uslu”. Adam, şiir okumayı oldum olası sevmişti. Hatta şiir gibi bir kadın sevmişti genç ve saf
iken. Defalarca okuduğu kitabı açtı. Vapur hareket etti. Dalgaların sesi, birkaç da martı… Elinde en sevdiği şiir
kitabı, beyninde unutulmaya yüz tutmuş hatıralar…
Hayret, ne çok eskiye dönmüştü bugün. Özleminden miydi? Belki de. Yıllardır ezberinde olan şiirleri bir kez
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daha okudu. Lâkin bir şiir daha da çok gözüne batmıştı bugün: “ Ölümü Düşünmek” .
Mümkün mü ağlasın annem
Mezarımın başucunda
Ben sesimi çıkarmayayım
Hayırsız bir evlat gibi
Kendisi de epey düşünüyordu şu sıralar. Kaç yaşındaydı tam olarak? Bugün yetmiş beş mi olmuştu? Yoksa yetmiş
sekiz miydi? Kendisi de hatırlamıyordu ki. Hatırlatacak kimsesi kalmamıştı. Hem kaybedecek neyi vardı ki?
Bir çocuğu yoktu. Hatta çocuk yapmayı bencillik olarak görüyordu. Hayat çok mu güzeldi, neşeliydi de, sen
birini onu yaşamaya zorluyorsun? Olacak iş değildi.
Belki de ölümüne bir tek komşunun küçük kızı Meliha üzülürdü. Pek seviyordu bu huysuz adamı. Nedeni
bilinmez. Adam sayfayı çevirdi. Kitabı kapadı ve gözlerini dalgalara dikti. Elli yıl önce, ilk kez âşık olmuştu,
yine bir Büyükada vapurunda. Dalgalarla yarışan gözleri vardı kadının. Şiir gibiydi kadın. Sonraki otuz yıl
boyunca, o mavi gözlere uyandı. Ta ki maviler sonsuzluğa kapanana dek. Adam yirmi yıl boyunca o maviliği
aradı. Hiçbir dalgada, hiçbir gökyüzünde bulamadı. Yaşlı gözlerini kapattı. Yanağında bir damla hissetti.
“Dalgalardan olsa gerek” dedi, yine umursamadı. Dalgalardandı. Vapur durdu. Sonu gelmeyen insanların ardından indi. Yirmi yıldır buranın havasını çekmiyordu içine. Derin bir nefes aldı, son kezmiş gibi. Bir adım attı,
sonra iki, üç, dört… Birkaç yokuş çıktı, bir güzel de sövdü. Bacakları doğu düzgün tutmaz olmuştu. Hâlbuki
buraya son gelişinde ne de güzel tırmanıyordu bu sonu gelmeyen yokuşları, yanında şiir kadınıyla. Beyaz, eski,
ahşap bir evin önünde durdu. Bahçesindeki papatyalardan eser kalmamıştı. Ölü bahçesinden geçip evinin kapısının önünde durdu. Faturalarla dolu cebinde anahtarı buldu. Rutubet kokusu doldu burnuna. İçeri girdi.
Kararmış duvarlar, örümcek ağları… Merdivenleri tırmandı. Eski odasının kapısına geldi. Yıllar sonra yüzleşebilir miydi ki yalnızlığıyla, eksikliğiyle? Kapının kolunu yavaşça indirdi. Bakışları odadaki adamı buldu. Yaşlıydı,
kirli sakalları vardı. Epey de pis gözüküyordu. Gözleri şişmişti. “Evsiz mi acaba?” diye geçirdi içinden. İki adam
bir süre birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. “Ne işin var evimde?” diye kükredi adam, “Odamda ne işin var?”
Yabancının gözleri doluydu. Ağzını oynatıyordu, ancak sesi çıkmıyordu. Adam bağırdı:
“Konuşsana! Kimsin sen?”
Ve yine yabancıdan ses çıkmadı. Adamın sinirlerine dokundu bu yabancı. Karısının kokusunun sindiği yastığa
kafasını koymuştu belki de bu yabancı. Karısının anılarını mahvetmişti belki. Sinirden duvara bir yumruk attı.
Yabancıya döndü. Ağlıyordu, çaresiz gözüküyordu yabancı. Ve ilk kez konuştu: “Özledim.” Adam sinirlendi:
“Kimi, neyi, ne alakan var benimle?” Yabancı sustu. Sessizce ağlaması hıçkırıklara dönüşmüştü. “Korkuyorum.”
dedi bu sefer yabancı. “Kimden, neyden?”
“Geçmişimden.”
“Çık git evimden.”
Yabancının kılı kıpırdamadı, çivilenmişti sanki ayakları zemine. Adam yabancıya bir adım attı, yabancı da ona
bir adım geldi.
“Maviden.” dedi yabancı.
Adam sinirlendi. Ne mavisiydi şimdi bu? Yabancıya hızla yaklaştı. Yabancı da ona. Adam yumruğunu kaldırdı,
indirdi. Ayna kırıldı.

∆ Deniz Demir
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

39

Kadın-Erkek
Lafa gelince toplumumuzun büyük şehirlerinde yaşayan okumuş kesimi hep savunur kadın-erkek eşitliğini, yalnız
naçizane yorumuma göre bu savunulanı içselleştirmemek bu kesimin en büyük sorunudur. İçselleştirilmemiş bu
durum lafta kalmaya zaten mahkûmdur ancak söz sahibinin konuşmalarında, bu durumun sağlıklı şekilde algılanmadığı da açıkça ortadadır. Kişinin diline pelesenk olan konuşmasına meze ettiği eşitliğin tam aksi -içselleştirememenin bir kanıtı olarak- günlük konuşma ve basit konularda çok açık şekilde tezahür eder. Kafalarda kadın -bu
bağlamda daha çok bayan demeli tabii- yardım edilmesi gereken bir varlıktır örneğin, bu okumuş kesim her fırsatta
-dediğinin geniş çapta etkisinin farkında olmadan- bunu dile getirmekten hiç çekinmez. Hatta bu yardım edilme
gereksinimi olgusunun, yardım etme eylemini gerçekleştiren için yüceltici -kesim tarafından böyle olduğu fark
edilmez ya da üzerine düşünülmez- bir ismi de vardır: “erkeklik”. Olmayagörsün de bir kadın bir durumda cesur
diye nitelensin, kendisine hemen “erkekten bile daha erkek” gibi vasıflar atfedilir, çünkü erkek olmak erk sahibi
olmaktır. Erkek korumalı ve kollamalıdır, yapar bunu. Doğaldır yani, sorgulanmaz bunun ne anlam ifade ettiği.
Bayanlar da zaten, yine doğal olarak, korumaya ve kollanmaya ihtiyaç duyarlar, çıtkırıldımdırlar yani önünde sonunda. İşin sonunda aynı ağızdan ikisini de duyarız yani, yaman çelişkiyi hiç irdelemeden, kadın-erkek eşitliği olmalıdır,
tabii ki de erkeğin erki, erkekliği de çok mühimdir. Yalnız olayın en acı tarafı bu değildir ne yazık ki, bir de eşitliği
içselleştirmeyen “bayanlar” vardır ki bu döngüyü lalemut kılarlar. Sıkça duymak mümkündür mesela “Erkek ol
biraz!” diye, çok manidar bir durumdur bu. Amacına 180 derece ters olan bu söylemin tersliği de genelde fark edilmeyen konulardandır. Kadın birey, karşı cinsine -komik bir söylem esasen- hakaret ettiğini sanır, kendine hakaret
ettiğini anlamaksızın… Tespiti benden, gerçi ben de kimsem yani. Erkek!

Pasaportum
Bi’ uçakta, bi’ yerlerden dönerken geçen ellerim ceplerime gitti, önümdeki göze baktım, bi’ telaşlandım. Pasaportum
yoktu, onsuz ne yapabilirdim, nereye gidebilirdim ben. Sonra bir an durdum sordum kendime pasaport da ne diye…
Kimse Afrika’da ayağa kalkan kıllı ve 46 kromozomlu yaratığa “Dur geçemezsin!” dememişti herhalde. Buldum
pasaportumu tabi, onsuz nereye gidebilirim ben…
Aryan, Yunan, Türk,
Haçlı, Osmanlı,
Hani nerde dünyalı,
İnsan Halkı.

∆ Ali Sarp Mestçioğlu
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Engeller
Biz, belki şu an bile bilmediğimiz birçok özellikle doluyuz. Bu özelliklerin iyi tarafları da var, kötü tarafları da. Ama
bu iyilik ya da kötülük neye göre belirlenir? Birincisi aydınlara, ikincisi ise insanların ön yargılarına…
Okumuş, işinin uzmanı olan aydınlar; bir sürü farklı yerde, birçok farklı insana öğütler vermişler, hatta bu öğütleri
yazılı hâle de getirmişlerdir. Bu aydınlarla doğrudan iletişime geçememiş ve yazılı kaynaklara herhangi bir şekilde
ulaşamamış olsak dahi, kitlesel iletişim araçları ve eğitim yoluyla iyilik ve kötülüğün ne olduğunu öğreniriz. Böylece
de iyi ve kötü şeyleri ayırt edebilmiş oluruz. Eğitimsizlik nedeniyle bazı insanlar bu ayrımı yapamayabilir. Bu insanları bir kenara bırakarak devam edelim. Birinci ayırt etme böyle gerçekleşir. İnsan kendini şekillendirir ve içinde
yaşadığı toplum tarafından doğru bulunmayan taraflarını kendi iradesiyle yok eder.
İkinci ayırt etme ise insanların genel on yargılarına göre gerçekleşir. Aslında buna tam da ayırt etme demek doğru
olmaz. Toplumun ön yargıları yüzünden bazı özelliklerimize kilit vurmak zorunda kalıyoruz. Nasıl göründüğümüz,
ne yaptığımız, ne yapamadığımız; ön yargılı insanların çabucak dikkatini çeker ve hakaret oklarını saplamaya başlarlar. Bazıları da o hakaret oklarına hedef olmamak için kendi kişiliğine tamamen kilit vurarak başkasını oynamaya
başlarlar. Bazı insanlar çıkıp da “Keşke herkes kendisiyle barışık olsa.” diyebilir ama eminim ki o şahıslar bile bazı
şeylerini gizlemeye devam ediyorlardır. Sadece kendilerini fazla ön plana çıkarmayı başarabilmişler ve bu popülerliği fırsat bilerek vurdukları kilitlerden bazılarını kırmışlardır.
Biz bizken biziz, engelsiziz. Bizi engelleyen kendimiz değil, diğerleri. Yalnız olduğumuzda zihnimizdeki kilitler kısa
bir süreliğine açılır ve kendimizle sosyalleşmiş oluruz. Asosyalliğin de açıklaması budur belki, kendi olmaya geçit
verebilmek için ön yargıları, yani insanları yok saymak. Çoğu sosyal insan, kendisiyle barışık tavırlarında olmasına
rağmen gerçekte iç dünyası bir sürü kilitle doludur ve bu kilitlerin açılması zordur. Bu bir kişisel acizlik değildir, bu
dünya toplumunun kanayan bir yarasıdır. Bu durumu düzeltmenin tek yolu da barış, sevgi, empati, adalet ve eğitimdir.

∆ Oğuz Cemal Ünsal
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Tüyap’tan İzlenimler
TÜYAP’a ilk kez 2014’te gitmiştim. Çok sıkışık, çok kalabalık bir yer olmasına rağmen, kitap okumayı seven birçok
insanın tek bir yerde toplanmış olması, fuar stantları arkasında duranların bana kitap önerilerinde bulunması çok
hoşuma gitmişti. O sene okulla gitmiştim ve belli bir programda olduğumuz için etrafı dilediğimce gezememiştim.
Eve döndüğümde kendi kendime söz verdim, TÜYAP’a bir sonraki sene geri dönecektim. Aksilikler birbirini kovaladı ve ben ne 2015 ne de 2016’da TÜYAP’a gidebildim. Durum böyle olunca 2017 TÜYAP sabırsızlıkla beklediğim
bir organizasyon haline geldi.

Belki biraz daha boş olur umuduyla son gün ziyaret etmeye karar verdim. Ailemle sabahın köründe kalkıp
Büyükçekmece’ye doğru yola çıktık. İçeri girdiğimizde şansımıza fazla bir kalabalık yoktu. Fakat öğle saatlerine yakın
yine o hengâme başladı. Kitap fuarına girince, ben ilk önce her tarafı görebilmek için tüm salonlara bir göz atıp, 2.
salondan büyük kitap alışverişime başladım.

Beni şaşırtan ilk durum, aynı kitabevinin bir salonda birden fazla standı olmasıydı. Küçük bir kitabevinin standını
bulabilmem içinse beş altı salonu kat etmem gerekebiliyordu. Bu da sürekli salonlar arasında koşturmama neden
oldu tabii. Çünkü en büyük salon olan ikinci ve üçüncü salonda, mesela YKY’nin (Yapı Kredi Yayınları) 4 tane standı varken, çok bilinmedik olmasa da yine de kendi popülerliği olan EDX yayınevini bulabilmek için köşeleri aramak
zorunda kaldığım oldu. Beni aynı şekilde hayal kırıklığına uğratan bir başka durum da kitap seçeneklerinin azlığıydı. Kitapevlerinin çoğu yeni ve popüler kitaplarını satışa çıkarmış, alıcılara fazla seçenek olanağı sunmamıştı. Bu
benim gibi bir kitap aşığını çok rahatsız edecekti çünkü oraya gitme amacım aklımda (ve aynı zamanda listemde)
olan kitapları almak değil, aynı zamanda yeni, bilinmeyen kitaplar keşfetmek, o kitapların içeriklerini tanımaktı.
Hâlbuki bu sene TÜYAP’ta daha çok, filme uyarlanmış ya da aksiyon kitaplarını yeni keşfetmiş birinin bile adını
tanıyabileceği kitaplar satışa sunulmuştu. Bu demek değil ki bu kitaplar bulunmamalı, benim tek derdim keşfedebileceğimiz/az bilinen kitaplara biraz daha fazla yer verilmesi gerektiği. Bu da beni en son sorunuma getiriyor. Tüm
yaşlara uygun olması gereken TÜYAP Kitap Fuarı’nın büyük bir çoğunluğu çocuk kitaplarından oluşuyordu. Üç
stanttan ikisinde çocuk kitapçısı görmek mümkündü, bu durum da beni biraz rahatsız etti çünkü içeride dilediğimce dolaşma olanağım olmadı. Hem o kadar çocuğun etrafta dolaşması, hem büyük yayınevlerinin tüm fuarı kaplaması, benim yeni kitaplar bulmama engel oldu. Yapabildiğim tek şey yanımda götürdüğüm listedeki kitapları tamamlamaktı. Zaten bunu yapmak bile yaklaşık beş saatimi aldığından, sonrasında fuardan ayrılmak zorunda kaldım.

Tabi ki fuar sadece hayal kırıklıklarından oluşmuyordu. Buraya kadar fuarın sorunlarından bahsedip bunu yazmak
da ironik oldu ama biraz da pozitif yönlerinden bahsetmesem olmaz tabi. Bir sürü kitapseverin tek bir yerde toplanması, tüm o kitapları ve stantlarda duran ilgili kişileri görmek, kitap satılan herhangi bir yere girmekle aynı değil
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sonuçta. Size az bilinir olsa da yeni bir kitap ya da yeni bir seri önerilmesi, uzun süredir istediğiniz kitapları sonunda alabilmeniz, asla anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Ben kaçırsam da, NDS’nin her yıl olduğu gibi, bu yıl da
düzenlediği panelin bu fuarda gerçekleştirilmiş olması gurur vericiydi. Klasik bir benzetmedir ama bir maratona
benziyor benim için TÜYAP; bir şeyler kazanma umuduyla başladığın, ortasında söylendiğin, mutlu anılarla bitirdiğin bir maraton.

Bunları da söyledikten sonra, son söz olarak şunu söyleyebilirim, TÜYAP benim için büyük beklentiler içeren bir
fuardı ve ne kadar şikâyet edersem edeyim asla oradan mutsuz ayrılmadım, sonuçta çıkışında elimde torbalar dolusu kitap, yüzümde de bana uzun sürece yetecek bir gülücük vardı. Size de öneririm.

∆ Selin İlhan
Söz Kültür Edebiyat ve Sanat Dergisi

43

Oksijen, Su, Tuz Kokusu
Farklı bir yerdeydi. Başkalarına göre farklı.
Ailesinin küçük kulübesinde büyümüştü. Çocukluğunun büyük bir kısmı, kumsalda ve sonu olmayan okyanusa
bakan camdan dışarıyı izleyerek geçmişti. Geri kalanı da hemen o camın önünde, ailesinin onu görebileceği
bir yerde oyun oynayarak. Ailesiyle arası hep iyiydi. Ne baskı vardı, ne zorlama. İlla belli bir davranış veya
hareketle kazanılması gereken bir güven kriteri de yoktu. Monotonlaşmış sohbetler, her gün sorulan sorular,
gülümsemeler…

Bunların dışındaki zamanda genellikle uzaklara dalıp giderek geçerdi. Her şey doğaldı, olması gerektiği gibi.

O küçük tahta kulübenin yerleri, her adımda gıcırdardı. Her gıcırtı ona başka yerleri hatırlatırdı nedense. Onu
başka yerlere götürürdü. Camı açtığında içeri giren oksijen, su; tuz kokusu ciğerlerine dolar, yine kendini başka
bir yerde görürdü. Eline kalemi aldığında ise hep bu yeri yazardı kâğıda. Tam betimleyemezdi ama aklına gelen
görüntüleri dökerdi küçük defterine.

Ailesine ne kadar bağlı olsa da, onları ne kadar çok sevse de bazen biraz uzak hissederdi kendini onlara. Bazen
onlarla arasında anlayamadığı bir mesafe, bir soğukluk vardı. Onlarla hiç durmadan konuşuyor, her şeyini
paylaşıyor olsa da bazı şeyleri içinde bırakırdı. Bunların nedeni, kendini sürekli başka yerde görüyor olması
olabilirdi. Bu düşünceler ona kendini değişik hissettiriyor, anlayamadığı düşüncelere dalıyordu. Evet, evet,
kesinlikle nedeni buydu.
Peki, bu görüntülerin sebebi neydi? Belki de her adımda duyduğu bu gıcırtıların ona hatırlattığı, aklında bir
türlü tamamen somut bir şekilde görüntüsünü oluşturamadığı yer bir hapishaneydi. Üzerine oturduğunda
tellerin titreşimini bütün vücudunda hissettiği ve gıcırtısını bütün aklında, kafasında duyduğu bir karyola;
ilerideki okyanus dalgalandığında parmaklıklı küçük pencereden içeri dolan tuzlu su kokusu. Bu görüntü, bu
düşünceler tam olarak toplandığında aklında, anlayacaktı ne olduğunu. Tüm bunlar ne’den ibaretti, içini yiyip
bitiren bu sorun neydi?
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Daha hızlı düşünmeye başlamıştı. Sayısız düşünce kafasının içinde çılgınlar gibi dolaşıyordu. Bir süre sonra
farkına varmaya başladı.

Yaşadığı farklı yerden, ailesiyle arasında olan mesafeye kadar her şeye sebep olan içindeki özgürlük isteğiydi.
Göğüs kafesine “hapsedilmiş” bir kuş vardı içinde, dışarı çıkmak isteyen. Fakat her ne kadar kokuyu duyabiliyor olsa da oradan çıkamazdı küçük balık, metal kanca boğazından çıkarılırken.
Tezgâha doğru giden kovanın içindeki pis suda son kez çırpındı ve bir daha kıpırdamadı.

∆ Meltem Güler
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Mavi
Kaç gün geçmişti üstünden? Kaç saat? Kaç dakika? Kaç saniye? Zaman ne de hızlı akıp gidiyordu. Onunla
tanışalı ne kadar zaman olmuştu, bilmiyordu. Anın tadı damağında kalıyordu insanın, geri de gelmiyordu.
Sadece hatırlatıp küçük bir tebessüm oluşturuyordu kadının yüzünde. Ne acımasız şeydi şu zaman…
Denizin hırçın dalgaları, martıların sesli çığlıkları, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen konuşma sesleri... Oysa
İstanbul’a ilk adım attığı günden itibaren yaşadığı büyük acıyı unutacağını düşünüyordu. Şimdi, ailesini,
arkadaşlarını ve sevdiklerini düşünmeden geçirdiği bir an bile yoktu.
Ona özlemek nedir diye anlatırlardı da bilmezdi, anlayamazdı. Oysa şimdi özlemi, hasreti iliklerine kadar
yaşıyor, tutunacak bir dal arıyordu.
Kendi kendine gülümsedi, genelde bu kadar sorgulamazdı hayatı. Bu düşünceden sıyrıldığı anda bakışlarını karşısında duran genç adama yönlendirdi. Başı öne eğik, düşünceli ve biraz da hüzünlü genç adama…
Bir derdi olduğunu hissetti, yanına ilişmek, konuşmak istedi, yapamadı, çekindi. Belki de kendi dertli olduğu için karşısındaki genç adamı da öyle görmek istiyordu.
Rüzgârın savurduğu saçlarının güzel kokusunun etrafa yayıldığını bilmeden derin bir iç çekti. Karşısındaki
genç, kokuyu aldığında gözlerini kaldırdı, o anda bir çift mavi gözle buluştular. Her şeyi unutturmuştu o
gözler, o masmavi gözler. Genç adama onu önceden de tanıyormuşçasına baktı. Sonra bu mavi gözler onu
üzüyormuşçasına bakışlarını başka yöne çevirdi. Genç adam ise gözlerini kısmış, bu kokunun kime ait olabileceğini düşünüyordu çünkü bu koku onu küçük bir çocukken yetimhaneye bırakan annesinin kokusuydu.
Annesinden zihninde kalan tek şey onu yetimhaneye bırakmadan önce sarılması ve onu bırakırken inanmadığı bahaneler söyleyerek ardında kokusunu bırakarak onun hayatını alt üst etmesiydi. Derler ya, insanın
hafızası kokuları asla unutmaz diye. Adam bakışlarını genç kızdan ayırırken iskeleye gelmiş olduklarını,
vapurun yanaştığını gördü. Sabahın bu erken saatinde kalabalık yolcular, genç kız ve adam vapurdan hızlı
adımlarla ayrıldılar.
Genç kız dayanamıyordu, o gözler ne çok canını yakmıştı hatta onu bu gözler İstanbul’a kadar getirmişti.
Aniden zihninden acı hatıralar geçti. Hızlı adımlarla yürürken Kadıköy’ün ışıltılı caddelerinde ansızın arkasına döndü. Onca kişinin arasından mavi gözlü gençle bakışlarını birleştirdi. Sanki gizli bir çekim kuvvetiydi, kızı mavi gözlere yaklaştıran. Genç kız hiç düşünmeden kendini adamın kollarına attı, ağlıyordu hıçkıra
hıçkıra…
Ona zamansız kaybettiği deniz gözlü sevgilisini, bu sebeple yaşadığı yeri terk edip İstanbul’a gelişini bir
çırpıda anlattı. Genç adam onu dikkatle dinledi, yıllardır kimseye anlatamadığı hayat hikâyesini, annesinin
onu terk edişini, yetimhanede yaşadığı zorlukları teker teker anlattı. Genç kız aralarında oluşan çekim kuvvetini iliklerine kadar hissetti.
Yıllar boyunca kimseye anlatamadıkları gerçekleri, sıkıntıları ve hüzünleri ilk defa bu denli rahat ve çekinmeden
paylaştılar. Bu sırada zaman durmuş, koca şehirde sanki sadece ikisi kalmıştı. Birbirlerine sıkıca sarılırlarken
hüzün dağılmış, tıpkı bir yağmurdan hemen sonra doğan güneş gibi etraf mutlulukla ışıldamaya başlamıştı.
Bu aşk değil de neydi? Hiç tanımadığı birinin kollarında buluvermesi kendini bir anda…
Şimdi sahilde hayat arkadaşıyla el ele yürürken, vapurdan inen genç bir çift yüzünde kocaman bir tebessüm
oluşmasına sebep olmuş, derin bir acıyla başlayan hayatını mükemmel hâle getiren deniz mavisi gözlere
sımsıkı sarılmasını sağlamıştı. Düşündü, zaman ne de hızlı akıp gidiyordu, yanında ömrünün sonuna kadar
seveceği adam varken…

∆ Zeynep Naz Doğan
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Umutlarımız
Öyle çok koptu ki umutlarımız
İnce yerlerinden
Yer kalmadı düğümlere bile
Öyle çok kar yağdı ki
Güvendiğimiz dağlara

Bundan böyle
Ne umut dokuyacağız boş yere
Ne de kar yağdıracağız
Dağlarımıza

Ben sende öğrenmiştim oysaki
Ellerimin sana ne kadar yakın olduğunu
Zamana sinen kokun vardı ellerimde
Yağmurlu bir akşam vardı
Ve dudaklarımda yarım kalmış mısralar

Dudakların,sarhoş bir gecenin hatırası
Her öpüşmemizde biraz daha öldüğümüz
Dudakların zalim,dudakların kahrolmuş
Dudaklarıma karşı

Ve gözlerin vardı
Mavi bir deniz misali
Bakıp bakıp dokunamadığım gözlerin vardı
Umudumuzu yitirdiğimiz

∆ İzem Uludağ
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Ruhlar Âlemi
“Ben sizin yolunuzdan yürümüyorum, ey bedeni aşağılayanlar! Siz benim için Üstinsana giden köprü değilsiniz!”
-Friedrich Nietzsche
İhtiyar, sabahtan beri bir kez olsun gözlerini aynadan ayırmamıştı. Aynaya bakmak acı veriyordu. Kaç defa bakarsa
baksın her seferinde gördüğü manzara onu bir öncekine kıyasla daha fazla üzüyordu. Ama yapmak zorunda hissettiği bu can yakıcı alışkanlık, bir vazifeye dönüşmüştü artık.
Kırışıklıklarla dolu ifadesiz suratı kurak bir çölü andırıyordu. Gençliğindeki zarif haliyle uzaktan yakından alakası
olmayan burnu ise; çölde yaşayan şekilsiz, korkunç, dev bir yaratığa dönüşmüştü ve bu yaratık nefes almıyor, kükrüyordu adeta. Bu surat annesinin karnından değil, olsa olsa bir hastanenin morgundan çıkmış olabilirdi. Yaşamdan
bezmiş göz kapaklarının altındaki koyu kahve gözleri, saçlarının aksine eski renklerini korumuşlardı koruyabilmelerine fakat ne yazık ki işlevlerini yitirmişlerdi onlar da. Acımasız yılların yıprattığı perişan bedeninin kalanıysa…
“Lanet olsun! ”
Anlık bir öfke kriziyle elindeki bastonu karşısında duran yabancıya fırlatınca, ihtiyarın tutunacak bir desteği kalmadı. Bacakları artık kendi yükünü bile taşıyamadığı için oracıkta yere devriliverdi. Kafasını çok sert vurmuştu. Bastonun
çarpmasıyla beraber paramparça olan camın kırılma sesiyle çınlayan kulakları ve küt küt atan kalbi başını döndürmeye başlamıştı. “İmdat!” diye bağırmaya çalışsa da ses telleri sanki tutkala bulanmıştı. Bayılacağını, hatta belki de
oracıkta öleceğini sandı ama “Mühim değil!” dedi ihtiyar.
Yanılıyordu. Çok ‘mühim’ bir şey olmuştu; Tüm o rafa kaldırılmış yıllar, bir kum saatinin içindeki kum gibi gözlerinin önünden akıp geçmişti. Ne tatlı bir bebek, ne uslu bir çocuk, ne yakışıklı bir delikanlıydı. Ne kadar yiğit bir
asker, ne sadık bir kocaydı. Ondan daha aslan bir baba veya daha dürüst bir arkadaş görülmemişti bu dünyada. Peki
ya iş konusundaki başarısından ve dinine olan bağlılığından bir kez olsun şüphe etmeyişine ne demeli. Ah o yıllar,
o güzel yıllar. Geride bıraktıkları bir çöp yığınından başka bir şey değildi.
Arkasında duran, asırlardır tahtakurularına ev sahipliği yapmış çürük kapıya yaslanıp sakinleşmeye çalıştı. Nefes
nefese kalmıştı. Ağladı, güldü ve biraz daha ağladı. Dışarıdan duygularını ağlayarak ifade eden ihtiyar, içinden en
ağır küfürleri ediyordu aslında. Kendine gelince “Geçti.” diye fısıldamayı başarabildi. Birazcık daha nefeslenip bu
kez daha yüksek sesle “Yetti artık!” diye patladı. Ve sonra…
Sonra kararını verdi. Uzun süredir düşünüp taşınmasına rağmen bir türlü cesaret edemediği bir şeyi şimdi hayata
geçirmeye karar verdi; Bu bedeni onu yarı yolda bırakmıştı, ona ihanet etmişti! O halde, bedenine hak ettiği cezayı
vermeliydi.
Hayır, intihar etmeyecekti. Zira kendisine intihardan daha iyi gelecek bir ilaç biliyordu. Aklından geçen yol her ne
kadar karanlık, çetrefilli ve tehlikeli de olsa başka çaresi kalmamıştı. Hayat, kendisini zor olanı seçmeye zorlamıştı.
Her ne kadar doğru yolu seçip seçmediğine emin olamasa da kaçınılmazın bu olduğunu biliyordu. Başka bir deyişle,
seneler önce yapmış olduğu gibi, kararından bir daha asla caymayacaktı. Çünkü bu sefer farklıydı, artık çok daha
yaşlıydı. Artık yaptığı hataları telafi edemezdi. İçinde hapsolduğu gemi kalıntısı, onun için bir zindana dönüşmüştü
ve bu zindandan gün geçtikçe daha çok nefret ediyordu.
Aldığı bu karar, şimşek çakar gibi aniden aklına gelen bir fikirden ibaret değildi. Doğaüstü ile altmışlı yaşlarında
ilgilenmeye başlamıştı ve ilgisini bugüne kadar bir kez olsun yitirmemişti. Spiritüalizm hakkında okuduğu kitapla48
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rı saymak neredeyse imkânsızdı. Hatta evinde yalnızca bu konuyla ilgili yazılan eserler için ayırdığı bir kitaplığı bile
vardı. Evet, sıra dışı hatta ‘tuhaf’ sayılabilecek bu özel merakı için ayırdığı sayısız günün ardından vazgeçmesi olanaksızdı. Ne pahasına olursa olsun, ruhlar âlemine gitmenin vakti gelmişti…
Ruhunu bedeninden ayırmayı neden bu kadar çok istediğini kendisinden başka hiç kimsenin anlayamayacağını
düşünüyordu.
Zaten yüzlerce korku filmine ilham kaynağı olan ‘ruh’ kelimesi tek başına bile bazılarının tüylerini diken diken
etmeye yetecek kadar güçlü bir anlama sahipti. Bu sebeple gizli planından daha önce ne rahmetli karısına, ne de
biricik çocuğuna bahsetmişti. Zaten kızının da evi terk ettiği günden sonra fikrini paylaşabileceği kimsesi kalmamıştı. Yalnızlık ve çaresizliğin ihtiyarda yarattığı bunalım hissi, ona sıradan bir insanın, ne kadar zor şartlar altında
kalırsa kalsın, yapmayı reddedeceği bir eylemi gerçekleştirmek için gereken cesareti vermişti.
Sırtını dayadığı kapının koluna tutunup kendini var gücüyle yukarı çekti ve birkaç başarısız denemenin sonunda
ayağa kalkabildi. Hatırladığı kadarıyla daha önce hiç bu kadar heyecanlı hissetmemişti. Hayatında köklü bir değişikliğe imza atmak üzereydi. Öfkeyle fırlattığı bastonunu halıdan kaldırıp bir an önce salona doğru yola koyuldu.
Ancak romatizma denen illet sebebiyle salona varması birkaç dakikasını aldı.
Kitaplığına bakınarak “Ruh Bedenden Nasıl Ayrılır?” adındaki bir kitabı gözüne kestiriverdi. Kitabı açmaya zahmet
etmeden önce arasına sıkıştırdığı kâğıt parçasını çıkardı. Ardından kitabın deri kapağından eline bulaşan tozu umursamaz bir tavırla beyaz pantolonuna silip kâğıdı gözüne yaklaştırdı ve ruhlar âlemine gidebilmek için izlemesi gereken adımları zorlanarak da olsa okumayı başardı.
Gözlerinin bir şahininkiler kadar keskin olduğu günlerde kitapların içinde önemli bulduğu yerleri not alırdı. Sonra
okuduğu her kitap için birer özet yazardı. Bu şekilde kitaplardaki bilgileri hatırlaması çok daha kolay bir hâl alırdı.
Şimdiyse, bu son derece pratik uygulamasına rağmen elinde tuttuğu, yalnızca on cümleden ibaret özeti bitirmesi
bile koca bir saatini almıştı. İhtiyar, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini pencereden dışarıya bakınca fark edebildi.
Yakın gözlüğünü takmadan önce bahçesini aydınlatan güneş, vardiyasını bulutların arkasından zavallı bir şekilde
“Ben buradayım, ben de varım!” demeye çalışan Ay Dede’ye bırakmıştı. Ayın sefaletini kendi durumuna benzetti
ihtiyar.
“Hayret, geçen vakti anlayamaz olmuşum. Elimi çabuk tutmam lazım yoksa saat gece yarısını geçti mi, yaptığım
hiçbir işe yaramaz. Koca bir gün daha katlanamam bu bitmek bilmeyen işkenceye. Şu gece yarısı kuralı da ne saçma
şeyse… Ritüeliniz batsın!”
Özette yazana göre önce rahat bir yere sırt üstü uzanması gerekiyordu.
Salondaki kanepelerin yeterince rahat oldukları söylenemezdi. Gerçi artık bu yaşlı beden için yatağı dışında
hiçbir yer ‘rahat’ sayılmazdı. Bu yüzden ihtiyar, bolca homurdanarak güzergâhını içerisinde sıcacık-yumuşacık
bir yatak bulunan yatak odasına çevirdi.
Zamanla yarıştığı için acele etmişti fakat ne demişler; acele işe şeytan karışır.
Tam yatağına uzanacakken başına hiç beklemediği, felaket bir kaza geldi. Kısa süre önce kırdığı aynanın sivri bir
parçası zavallı ihtiyarın sol ayağına saplanmasın mı? O anda kendini haykırarak yatağına bıraktı ve bir süre inleyerek
acı içinde kıvrandı. Acıya az da olsa alışınca ayağını karnına yaklaştırmaya çalıştı ve eliyle uzanarak camı tuttu. Cam,
neredeyse bir karış büyüklüğündeydi. İhtiyar, belinin mi yoksa ayağının mı daha çok acıdığını ayırt edemeyecek
haldeydi. Öfkesine hâkim olamadan tekrar “Lanet olsun!” diye bağırdı.
Duvar saatine şipşak göz atmaya çalıştı ancak ne yazık ki gözünden akan yaşlar yüzünden yelkovan ve akrebi tanıyamıyordu bir türlü. Gördüğünü ‘On biri çeyrek geçe’ civarında bir şeye benzetti ama bu gözlere güven olmazdı tabi.
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Her halükarda daha hızlı davranmak zorundaydı. “Bu işi bu gece bitireceğim. Tanrı şahidim!”
Acıya aldırmadan dişlerini sıktı ve cam parçasını tüm gücüyle çekti. Elinde kalan kanla kaplanmış cam parçasını
görünce çığlık atmaktan kendini alamadı. Yara gerçekten de çok derindi. Üstüne üstlük tıpkı bir şelale gibi kanıyordu. Çarşafın üzerinde kıpkırmızı bir leke oluşmuştu. Kan akışını durduramazsa çok kan kaybederdi. Hemen
elindeki cam parçasını başucuna bırakıp yan çekmeceden çıkardığı bir çift uzun ve kalın çorabı yaranın üzerine
sıkıca bağladı ve kanın durmasını bekledi. Kısa süre sonra tombul ayağı yavaş yavaş morarmaya başladı.
Tekrar bayılacağını sandı fakat bayılmadı. Kanamanın durduğuna ikna olunca ter ve gözyaşı ile sırılsıklam olan
pembe yüzünü bileğinin tersiyle silip saate bir daha baktı. Artık daha net görebiliyordu. Ancak gördüğünden pek
memnun kaldığı söylenemezdi çünkü gece yarısına sadece beş dakikası kalmıştı. “Lanet olsun!” diye geçirdi içinden
ve daha fazla zaman kaybetmeyerek işe koyuldu. Yatağına uzanıp başlamadan önce özette yazan her şeyi aklından
geçirdi. Hata yapmak gibi bir lüksü yoktu.
Ruhlar âlemine gidebilmek için kendisini hipnotize edip bir tür “süper bilinçli” trans haline geçmesi gerekiyordu.
Daha önce hiç hipnotize olmamıştı ancak kitapta yazan talimatları izleyerek başarabileceğini düşünüyordu. Kulağa
her ne kadar zor ve karmaşık gelse de bizim ihtiyar kendine ve okuduğu kitaba güveniyordu. Başta, gözlerini kapattı. Sonra derin bir nefes aldı ve uzun bir halat hayal etti. Kitapta öğütlenenlere harfiyen uyuyordu. Tıpkı yapması
gerektiği gibi iki eliyle birden hayali halata uzandı ve onu sıkıca kavradı. Kitabın dediğine göre halatı inanarak
çekerse ölüm ve yeniden doğum arasındaki sihirli mekâna ulaşabilirdi.
Yavaş yavaş kendisine doğru çekmeye başladı. Saniyeler geçtikçe özgürlüğe daha çok yaklaştığını hissedebiliyordu.
Aklına çocukluğunda mektepte oynadığı halat çekme oyunu geldi. Ne zaman bu oyunu oynasa, kendi takımı galip
gelirdi. Bu düşünce özgüveninin inanılmaz derecede artmasına sebep oldu.
Artık kimse onu durduramazdı, zira oldukça kararlıydı. Daha şimdiden sanki bir şeyler oluyor gibiydi. Kolları
yorulmuştu ancak babası ona hep “Büyük hedefler, ulaşılması zor olanlardır” derdi. Çok severdi babasını…
Bir süre gözlerini açmadan olduğu yerde bu faaliyeti sürdürdü. Hiç durmadan halatı çekmeye devam ediyordu: “Oldu
mu? İşe yaradı mı? Ne olur işe yaramış olsun!” Odadan hiç ses çıkmıyordu. Bir şeyi mi atlamıştı? Ne kadardır halat
çektiğini bilmiyordu. Belki yarım saat belki de beş dakika olan bu süre zarfı ihtiyara sanki asırlar geçmiş gibi gelmişti. Bir ipucu, ruhlar âlemine girdiğine veya girmekte olduğuna dair bir işaret dahi yeterdi. Hiçbir işaret gelmedi. İçini
kötü bir his kaplamıştı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Buna rağmen uzun süre devam etti. Fakat boşuna. Nefes nefese
kalan ihtiyar, yavaş yavaş ümidini yitirmeye başladı ve sonunda dayanamayıp halat çekmeyi bıraktı.
Kolları iflas etmişti. Yarasını kapattığı çorap kandan, giydiği diğer kıyafetlerse terden sırılsıklam olmuşlardı. Ayağındaki
ağrıyı hâlâ hissedebilmekteydi. Demek oluyordu ki, ruhu hâlâ bedeninin içindeydi. Başka bir deyişle çabası boşa
gitmişti. Daha bir ihtiyarlamıştı. En kötüsüyse tüm o okuduğu kitapların ve kapıldığı umutların birer yalandan ibaret oluşlarıydı. Eninde sonunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacağını biliyordu. Beklerse daha da üzülecekti,
acısı artacaktı. Bu yüzden yaşlarla dolan yaşlanmış gözlerini açtı.
Hayır, ruhlar âlemine falan gittiği yoktu. Gözlerini nerede kapattıysa, orada açmıştı: “Aynı tas aynı hamam.”
Yatağından yavaşça kalktı. Bir an başı döndü, ama umursamadı. Pencereyi açtı ve dışarıdan gelen serin havayı soludu. Sağanak yağmur yağıyordu. Yağmur sesi, kederlenince iyi gelirdi hep. Veya daha kötü gelirdi, ama olsun, kederliyken ‘kötü’ de iyiydi. Bakışını su damlacıklarından ayırmadan gökyüzü kadar karanlık ve bulutlu düşüncelere daldı.
Ağlıyordu. Kendisine sorular sorup duruyordu. Cevap vermeye zahmet bile etmeden. Yalnızca soruyordu. Cevaplar
önemini yitirmişlerdi. “Neden buradayım?” Sana ne ihtiyar! “Neden işe yaramadı?” Yaramadı işte ihtiyar, sorup
sormaman gerçeği değiştirmeyecek ya! “Neden ben?” Amma mızmızsın sen de ihtiyar! Bir sen yaşlandın sanki!
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Soruları sorarken başta pek de önemsemediği ama gitgide gözüne batmaya başlayan bir ayrıntı dikkatini çekmeye
başladı. Dikkatini çeken bu tuhaf ayrıntı yüzlerce “Neden?” ile başlayan sorunun ardından ilk kez anlık bir heyecanla farklı bir soru sormasına sebep oldu.
“Neredeyim ben?”
Etrafına dikkatlice baktı. Aslında nerede olduğunu gayet iyi biliyordu. Evinde, yatak odasında, biraz önce uzanmış
olduğu yatağın hemen yanı başında durmaktaydı. Bundan emindi. Fakat emin olduğu başka bir şey daha vardı:
Yağmur durmuştu…
Yağmurun durmuş olması nasıl olur da bir insanın kendini sorgulamasına sebebiyet verebilir? Bu noktada açıklığa kavuşturulması gereken bir şey var tabi. Yağmur, herkesin anlayacağı şekilde yalnızca yağmayı bırakmamıştı. Yağmur, tam anlamıyla durmuştu. Bu demek oluyor ki bütün su damlacıkları havada asılı kalmıştı. Aynen öyle.
Kıpırdamadan, oldukları yerde ‘duruyorlardı’!
O anda ihtiyarın migren ağrıları başlamış olsa, hatta öbür ayağına da bir cam parçası saplanmış olsa ve hatta tam
arkasında silahlı bir adam belirmiş olsa bile… Gözlerini dışarıdan ayırmasına sebep olamazdı. Çünkü bunların hiçbiri kendisini bu denli etkilemezdi. Çünkü bunların hiçbiri, bütün insanların ömürleri boyunca görmeye alışık
oldukları yağmur gibi doğal bir olayın işleyişinin DURMASINDAN kötü olamazdı.
“Yüce Tanrım, nedir bu? Kıyamet mi geldi yoksa!”
İhtiyar çok geçmeden, dışarıdaki tek tuhaflığın su damlalarının havada asılı kalmalarından ibaret olmadığını, aslında büyük resmi –ki gerçekten de resme benziyordu- yeni görmeye başladığını fark etti. Neler olup bittiğini henüz
anlayabilmiş değildi ancak kıyamet değilse bile eşit derecede korkunç bir felaket olmaktaydı.
“Arabalar, trenler, uçaklar ve… İnsanlar! Hepsi durmuş!”
Dışarısı hiç olmadığı kadar sessizdi. Kaldı ki ihtiyar şehrin en kalabalık, en gürültülü caddesinde oturuyordu. Buna
rağmen sokaklarda en ufak bir fısıltıdan bile eser yoktu. Hayalet arabalar yolun ortasına park etmiş, hareket etmeden
öylece duruyorlardı. Ne araba kornası, ne bisiklet zili, hiçbir şey… Sessizlik etrafı ele geçirmiş, karşısına çıkan her
şeyi silip süpürmüştü. Gerideyse yalnızca korkunç bir sükûn kalmıştı. Ürperticiydi. İhtiyar çaresizce, ses tellerini
yırtarcasına bağırdı:
“Kimse duyuyor mu sesimi? Bir tür şaka mı bu?”
Şaka olsa bile, bu havada asılı kalan yağmur damlalarını açıklamazdı. Bunun açıklaması ne olabilirdi ki? Kıyamet
böyle bir şey miydi? Bir saniyede olup bitecek hali yoktu ya. Kafası son derece karışmış olan ihtiyar, çıkış yolu
olmayan bir dolambacın içine düşmüştü. Ruhlar konusunda defalarca okuyup eskittiği onca kitabın hiçbirinde
böyle bir olasılıktan söz edilmiyordu.
Aklını yitirdiğini veya bir kâbus gördüğünü düşünen ihtiyar pencerenin kenarında duran antika telefonu eline alıp
bildiği bir numarayı çevirdi. Bekledi. Kimse açmadı. Başka bir numara çevirdi. O da açmadı. Bir daha yaptı. Bir daha
ve bir kez daha derken…
İhtiyar bir ses duydu. Hemen ardından tir tir titremeye başladı. Ses ne inceydi ne de kalın. Bir erkeğe mi yoksa kadına mı ait olduğunu söylemek mümkün değildi, hatta bir âdemoğlundan çıkıp çıkmadığı bile tartışılırdı. İhtiyar ya
aklını yitiriyordu ya da gerçekten de gaipten sesler geliyordu. Betimlemesi mümkün olmayan ses dedi ki: “Bencil
dilekler, ağır cezalara layıktır. Cezanı çekeceksin”
İhtiyar sesin ne dediğini anlayacak durumda değildi. Aklını yitirdiğini düşündü. Gördüğü her şeyin bir göz yanılsamasından ibaret olduğuna kanaat getirdi ve kendine sert bir tokat attı. Ve bir tane daha ve bir tane daha...
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“İmdat! İmdat!”
Bir yandan duvarları yumruklayıp imdat diye bağırıyor bir yandan da kendine tokat atıp duruyordu, neden yaptığını bilmeden. Tam o sırada odasının kapısında bir ‘şey’ gördü. Az önce gelen sesin kaynağını. Kalbine tıpkı bir bıçak
gibi saplanan acı verici ve keskin bir ağrı, sesinin kesilmesine ve de tokat krizinin bitmesine sebep oldu.
Kapıda gördüğü şey…
Betimlenmesi mümkün olmayan bir suret, ne bir çehreye ne de bir vücuda sahip ama işte orada. Gözlerinin önünde
duruyordu. Hemen tanımıştı onu. Nereden biliyordu kapıdakinin ‘o’ olduğunu? Gözlerini ayırmak mümkün değildi. Hem dehşete kapılmış, hem de hayran kalmıştı. Hepsinden öteyse… Âşık olmuştu. Açıklaması güçtü fakat deliler
gibi âşık olmuştu ona. İçinde tatlı, baş döndürücü bir sarhoşluk hissi oluşmaya başlamıştı. Hani gençlik yıllarındaki
gibi… Evet, tıpkı gençliğindeki gibi…
Kapıda duran şey, ölümdü. Annesini henüz hiç görmemiş bir bebek nasıl ana kucağının sıcaklığını tanıyorsa
hemencecik, ihtiyar da işte öyle tanımıştı ölümün sıcaklığını. Kalbindeki ağrı dayanılmaz bir hal aldı. Hayatının
en zorlu günü anlaşılan son günü olacaktı. Buna şüphe yoktu. Kendi iç dünyasıyla kavga etmekten, debelenmekten bitap düşen ihtiyar ölümün karşısında diz çöktü. Ölüm konuşmaya başladı ve dediği her bir kelime ihtiyarın
kulağını yırtarcasına çınlattı. Her seferinde. Her yeni kelime, içindeki o güzel, mayhoş, şahane hissi; derin, acılı,
dayanılmaz bir ıstıraba çeviriyordu.
“Yirmi yaşına kadar hiç büyük günah işlemedin.”
Ölümün ilk cümlesi bu oldu.
İhtiyar, ardından ne geleceğini çabucak anlamıştı. Mevzubahis kendi hayatıydı ne de olsa. İçinden, “Keşke burada
bitse… Hepsi burada bitse ne güzel olur Tanrım.” diyecek oldu. Fakat ölüm kükredi: “O kutsal kelimeyi bir daha
asla ağzına alma!” İhtiyar ağzına almamıştı. İçinden geçirmişti… Özür diledi sesli bir şekilde. Ardından Ölüm devam
etti konuşmaya, karanlık sesiyle:
“Yirmi yaşına kadar hiç büyük günah işlemedin. İlk büyük günahını işlediğinde yirmi yaşındaydın… BABANA
YALAN SÖYLEDİN!”
“Dur lütfen!”
“…çirkin bir yalan! Söylediğin en büyük yalansa ailene söylediğin değil, kendine söylediğin. Yirmi sekiz yaşında
karını aldattın! Birkaç defa. Otuz iki yaşına gelince en yakın dostuna ihanet ettin! Otuz sekiz yaşından kırk beş
yaşına kadar kızına defalarca haksızlıklar ettin. Sonra seni terk etti…”
“Yalvarırım dur!”
“Üstüne üstlük geçmişinle ilgili tüm bu kötülüklere hiç bulaşmamışsın, sanki tertemiz bir melekmişsin gibi yaşamaya devam ettin ve çoğunu da unuttun! İnsanları kırdın sen, en büyük suçu işledin. Nasıl unutursun onlarca günahı!
Telafi etmek için bile uğraşmadın! Kızından özür dilemedin! Şimdiyse sana bahşedilen ancak zerresini bile hak
etmediğin bu bedeni aşağılıyor, ona hakaret ediyor ve ondan kurtulmak istiyorsun. Geçmiş günlere dönmek istiyorsun, sanki güzellermiş gibi…
Kusurlu olan ve ihtiyarlayan senin bedenin değil, ruhun. Ruhun o kadar yaşlanmış ki, kendi yaşadıklarını ve
yaptıklarını bile unuttun. İşte bu sebeplerden cezaların en acımasızını hak ettin!”
Kısa süre önce gerçek olması için uğraştığı o kahrolası bencil dilek yüzünden aynadaki yansımasına o kahrolası
bastonu fırlattığı için oldukça pişman hissediyordu. Gözünden tekrar yaşlar akmaya başladı. Ama bu sefer acıdan
değil utançtan akıyordu yaşlar. Yaptığı şeyden tiksinen ihtiyar, kafa karışıklığından kurtulmayı denemek yerine pes
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etti ve diz çöküp hüngür hüngür ağlamaya koyuldu. Artık aklındaki tek soru, işlediği onca günahın ardından öldükten sonra kendini nerede bulacağıydı. Kendisini rahatlatmaya çalışarak hıçkıra hıçkıra şunları söyledi:
“Sakin olmam lazım, aklımı yitiriyorum… Evet, evet! Kendimi bu ruh saçmalığına fazla kaptırdım… İstirahat! Evet,
dinlenmem lazım…”
Bunların hepsi dursun istedi. Hepsinin bir sonunun gelmesi için yalvardı. Kalbindeki ağrı dayanılmaz bir hâl almıştı. Hava almak için pencereye çıktı ve son bir kez daha aşağıya baktı. Hiçbir değişiklik yoktu. Eliyle bir su damlasına
dokunmaya çalıştı ancak eli yetişmedi. O anda olan oldu. Sanki birisi kendisini var gücüyle sırtından itmiş gibi
hissetti fakat arkasına bakmaya fırsatı olmadı. Ölümün dedikleri oluyordu. Cezalandırılıyordu. İhtiyar adalete doğru
istemsizce bir adım atmak zorunda bırakıldı. Kısa süreliğine de olsa gökyüzünden düşen bir melek gibi hissetti
kendini. Ve bu talihsiz melek yere çakılacaktı.
Düşerken yaşamı boyunca yaptığı yanlışların hepsini hatırladı. Yaşamının her günü gözlerinin önünden geçti, bir
bir... O gözler ki bugüne dek kör olmuş numarası yapıyorlardı ancak artık oyunları bozulmuştu. Şimdiye kadar hep
yaşlandım diye mızmızlanan ihtiyar aslında bir kelebek kadar kısa bir ömrü olduğunu fark etti ve “Keşke daha fazlasına sahip olsaydım.” dedi.
Geçmişte belki de sandığı kadar iyi bir insan değildi, tıpkı şimdi de olmadığı gibi. Ailesi hep ona tatlı bir bebek
olduğunu söylerlerdi, lakin o günleri anımsamak mümkün müydü? Çok da uslu bir çocuk sayılmazdı. Hatta
haylazdı denebilirdi bile. Delikanlılık yıllarında da öyle pek yakışıklı değildi, tam tersine oldukça iticiydi.
Askerliğinde dayak yemekten pek korkardı bu yüzden hep yalakalık yapardı. Evlendikten sonra hiç yapmadığı
kadar ahlaksızlık yapmıştı. Kızına çok haksızlık ederdi ve dostum dediği insanlara sıklıkla yalan söylerdi. Üstüne
üstlük beceriksizin tekiydi. Daha neler neler… Bunlar bir anda, yalnızca birkaç saniye içerisinde aklından geçmişti. Ve o değerli zamanı da bu huzursuz anılarla harcadıktan sonra ihtiyar yere çakıldı ve ömrü sona erdi. Bir
karganın çığlığı ve yaşlı suratında beliren buruk bir tebessüm…
Fakat cezası henüz sona ermemişti. Ebedi bir cezaydı bu. Ruhunun bedeninden ayrılmasıyla beraber istediğini elde
etmişti. Peki, istediği şey, ihtiyacı olan mıydı? Boş bir kafesteki kanadı kırık bir kuştu artık. İhtiyarın ruhu, çürümeye mahkûm olan leşini seyredecekti bundan sonra. Cezası buydu. Eğer bu kâbustan uyanmayı başaramazsa, sonsuza dek bu ihtiyar vücuda bakacaktı ve daha da ihtiyarlamasını sanki aynaya bakar gibi izleyecekti.
İhtiyarın cansız bedeniyse ruhunun aksine biraz daha şanslı sayılırdı. En az kendisi kadar yaşlı bir ağacın ayaklarına
kafasını yaslamış, yavaş yavaş kaybolmaya başlayan yıldızları seyrediyordu. Her şey eski akışına dönmüştü. Yağmur
yağmaya, gök gürüldemeye, insanlar yürümeye başlamışlardı tekrardan. En kötüsüyse, insanlar ihtiyarın cesedinin
yanından geçiyorlardı ama kimse yolun ortasında bir ceset durmasına aldırmıyordu. Yürüyüp geçiyorlardı. Sanki
sokağa atılmış değersiz bir çöpmüş gibi…
Yaz geldi. Bulutlar yok oldu. Ceset çürüdü. İlkbahar, kış, sonbahar, yaz derken bir yıl geçti. İki, üç dört, beş, on,
yirmi, yüz diye geçip gitti yıllar. Bu sırada kemikleri çürüdü ihtiyarın. Ancak ruhu bozulmamıştı. Acısı da tazeliğini koruyordu. Hâlâ öldüğü yerin üzerinde, kıpırdamadan kemiklerini seyretmekteydi. Kemikleri toz olacaktı.
Fakat ihtiyar, boşluğa bakmaya devam edecekti. Sıkılıyordu. Çok sıkılıyor, bu cezaya katlanamıyordu. Ağlamak
istiyordu ama ağlayamıyordu.
Sahiden de yapayalnız mıydı? Acaba bir hayal miydi duyduğu o esrarengiz ses? Hiçbirinin önemi kalmamıştı. İşte
böyle başardı, ruhunu bedeninden ayırmayı, bizim haylaz ihtiyar…
-Maça Vale
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Nds’de Sona “Bir” Kala
12. Sınıflara Duygularını Sorduk.
• Biteceğine inanamadığım ama bitirebildiğim okul.

• Kendimi bulmaya çalışırken yardım etti.
Tuana Aksu

• Hâlâ bir takdir alabileceğime inanıyorum, umudumu

• Arkadaşlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Özleyeceğiz!
B.

yitirmedim.
• Sonunda takdir alabildim, teşekkürler TS 
• Ne gitmek istiyorum ne de bir sene daha kalmak, her
•% 90 mezunuz.

şey çok karışık.
(Ş.K.Ç.)

• Artık 05.50’de kalkmayacağım için mutluyum!!!
• Hazırlık sınıfından beri bu anı bekliyorum.
• Buraya bir palendrom koyardım ama…!
• İn Sion Firmata Sum.
• Her şeyin çok çabuk geçtiğini fark ettim.
• Derslerde bir şey öğrenemedim, okulda tek öğrendiğim sınıfta kaldıktan sonra hayat konusunda edindiğim

• Hâlâ ders yapıyoruz.

tecrübe oldu, o da oldukça sertti.
• İlk defa bir belge, TS’ye teşekkür ediyorum.
• Bizden önceki dört dönemin bahçede top oynamasını
izledikten sonra, son senemizde bahçede top bile göre-

• Notlarım yükseldi, yani genel ortalamam 65 J

memek üzdü.
• Ortalamam ilk kez 80’i geçti.
• BİZ KARTALKAYA’YA GİDİYORUZZZZ.
• İlk gün, hiç bitmeyecekmiş gibi gelmişti. Şimdi bakı• Neslimin devamını göndermek istediğim okul.

yorum da o kadar çabuk ve anılarla dolarak geçmiş. Beş
yıla neler sığdırmışız.

• Çok hızlı geçti.
• 5 sene lise de bitiyormuş, anlıyorum.
Alkım Azmioğlu

• Çok küçükken geldik, büyümüş bireyler olarak gidiyoruz. Bu okul bana çok şey kattı. İyi ki geldim, iyi ki

• Ders içinde ve dışında öğrendiğim her şey için min-

bitiyor.

nettarlık hissi, dostlardan ayrılacak olmanın verdiği
Reyda Özkan

tatlı üzüntüyü yaşıyorum.
Deniz Tekant
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