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B i r i n c i  S a y ı S a y f a  Dö r t

Gürültüyle inledi karanlık, tümüyle, bir an
Sarsıldı gökyüzü, piyadeler ilerliyordu oradan
                Çığlıklar içerisindeki evin
                        İçerisine doğru. Oradan
       Bulanık bir siluet yürüdü
               Uzun elleriyle, uzun diliyle              
         Sanki pörtlek bir göz tarafından
    Bakılıyormuşcasına bir his vererek, kulaklarımıza
Sesleniyordu:
               ‘’Schlafen, schlafen, nichts als schlafen.’'
Piyadeler onu gördükten sonra tekrarladı dilinden
Çıkan kelimelerini:
                 ‘’Schlafen, schlafen, nichts als schlafen.’'
 
Herkes şaşkınlıkla birlikte uyuyakaldı. Gözlerinin
Yok olduğuna inanmayarak tek uyumayan,
Perdesinin ardından tekrar işitti sesleri:
                   ‘’Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald?’’
 
İnce bir sesle bir şeyler okunmaya başlandı, ve
Uzun elli siluet, çember etrafında bir ışık kubbesine
Doğru bakıyordu, uyuklayanlar, havalandılar, ve
Dili uzamaya başladı uyumayanın:
                   '‘Nichts ist gekommen.’’

Bir kez parmak şıklattı uzun elli siluet, ardından
Hareketsiz, havada duran insanların
Üzerine doğru yeltenip uzun dilini çıkararak birden
Yükseldi sesi:
                   '’Kein Erwachen keinen Traum!’’

Konuşması sürdü uzun dillinin:
‘’Aşılması gereken bir varlık, insan
Ve sen, uyumayan, onu aşmak için
Neler yaptın?’’

‘’Nereden geldim, düşün uyumayan.’’

Ağırlaşan bir uykuyla, cevap geldi ondan:
                    '’Aus den Schatten der Welt.’’
‘’Aferin, bildin
Ve şimdi sen de katıl onların
Uykusuna. Ve anla olanların
Sadece neyden ibaret olduğunu.’’
Sihirli kelimeler, tekrarlandı uzun dilden:
                        ‘’Kein Erwachen keinen Traum.’’
               '’Schlafen, schlafen, nichts als schlafen.’’

Batuhan Çağlayan

Onur Tuna Bozbey

Geceyi, en savunmasız haliyle dinledik: kımıldanıyordu
altın bir kayığın üzerindeki yerinde.
Parmakların kavradığı sırada, tahtadan bir gövdeyi
uçlarında, Kartaca’nın kızıl kıyıları göverdi.
                 Neyin huzurundayız bu akşam?
Cümlelerimiz, kan kırmızısı dudakları sayıklamakta
       fırlayıp gecenin siyah ağzından.
Tuzlu kayalar yalıyor deniz, yosunlara karışmış dilin,
gözlerimiz, uzanıp da bir ardıcın kabuğuna
            badem ayıklıyor el yordamıyla:
Cezayir menekşeleri, ey mavilik, neredesiniz?
Sararmış saatler ve değişmiş yıldızlar—
İlerledik kemikten surlar boyunca.
Nergisleri ve lindaları anımsadık, ve karanfilleri
                              geçtik,
                       daha sonra
bir kapıya geldik ve çekildi sular etrafımızdan —
Neyi kuşandık yuvarlarımıza mermer olarak?
Sen uyukluyordun, eşiğe gölgeni bıraktım.
Olmaktan bahsederken, hayatlarımız
             birer gül sapıdır yalnızca.

Notlar:

1: Schlafen, schlafen, nichts als schlafen: Uyu, uyu, uykudan başka bir şey yok.
2: Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald: Fırtınadan sonra ormanı gördünüz mü?
3: Nichts ist gekommen: Hiçbir şey gelmedi.
4: Kein Erwachen keinen Traum: Uyanma yok, rüya yok!
5: Aus den Schatten der Welt: Dünyanın gölgelerinden.





Şiir boyunca Teenage Idol çalıyor
Rick Nelson’dan. Önemli bu. Çünkü şiirin
Ellilere gönderme yapan bir
şiir olacağının ilk göstergesi.
Birkaç anahtar sözcük
kullanılacak:
 
Pompadour 
Siyah
Deri
Ceket
Favori
Rockabilly
Ku Klux Klan
Milkshake 
Elvis
Cadillac 
Mavi süvet ayakkabları
Komünizm Avı
Cheeseburger
Diner
Paten
Siyahlara Ayrımcılık
Teddy Bear
 
Bu sözcükler
Sözcüklerin isteği
doğrultusunda ve biçeminde kullanılacak. Şiir
Şu
Şekilde bitecek: 
 
Fikri tahrik etmek gerek. Allahu
Ekber: siber âlem demek. (Pardon, araya yanlış 
                                 şiir  girdi)
Deneme 1..ki…1..ki… tamam.
Şimdi doğrusu:
 
Siyah deriden bir yağmur(lar)
yağıyordu. Yağmur ve lar istediğini yapıyordu.
Arkada Elvis çalıyordu.
Seni Sevmek’ten bir Seni
Sevmek yapmak istiyordum. Buna
Hiçbir aşklar izin vermiyordu
ve de hiçbir Cadillaclar. Eylül: Ku Klux Klan rengi bir gül.

Milkshake’ime rakı katmak istiyordum.
Kömünizm Avı izin vermiyordu bana.
Arkada Zeki Müren ağlıyordu.
KKK rengi gül: elimde siyah
bir döle dönüyordu deriden. O deriden bir prezervatif
Yapıyordum kâlbime. Yine de
önleyemiyordum seni sevmeyi.

Şiir burada bitiyor. Bitti.

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  A l t ı

Umut Yalım





Teknik nedenlerden dolayı yağmura ulaşamıyordum 
Rüya 1/∞
Zamanında çok şey yaptı çok şey yap(a)madı, iyi ya da kötü
Bir gün bile olsa donatmadı saçlarınla yüzümü
Dudaklarımı kesmedi şiddeti,
Belki bir kamu spotu kadar şiddete karşıdır, kim bilir
Yaralarımızdan abajura harelenmedi
Rüzgârımızdan karavan’ı çizmedi
Protest uykumuzu bölmedi
Ayrıca o kadar ısrarcı oldum alaturka anılarımıza birikmedi
Yine de belli mazeretler üretmeden yeni cesaretler edindim
Sinüzitim azmasın diye vergimi ödedim
Kulak zarım patlamasın diye en pahalı kulaklığı satın aldım
Dişlerim çürümesin diye kendim çalıp kendim söyledim
Polemiğe girmem canım, çünkü
Tek yetkilisi ağrısız sesin, bana iyi gelen her şeyin
Yani divası mahremimin, yani divası mabedimin
Bak gene boğazım kurudu, bu rüya bitmeyecek mi sevgilim?

Teknik nedenlerden dolayı yağmura ulaşamıyordum
Esintisindeki tuzu ve kokuyu tıkıştıramadım kırışıklıklarıma
Geçen gördüm, karaborsada temizlediği pürneşe sokaklar
Elbette aramızdaki sadakatten şüphem yok,
Yine de son mecalimle bulutlarda sektirdim bakışlarımı
Sivrileşti yolum, takriben bir ömür boyu
Yırtıklarından sızdığın adımlara not bıraktım, lütfen oku
-kalpteki cenin, tekmeleri hayalimin ciddiyeti
organ mafyasına kaptırmayalım aşkın ecinnisini
o kanseri yenmiş memeden emecek sütü
dansı yarıda kestiremeyecek teferruatların hırgürü
rüyalarım tükenmeden yetiş ey! gökyüzünün bülbülü -

I

Diyorum bu çağın halime tezahürü sapa
Bu ay törenlerinde hep yüzüm küskünlüğe tanık
Şuurum dizginsiz atar da hatırasını
Sökemem kalkan kabuğumu ümit naklimden

Kum saatlerinden çamurlar sıçrar ömrüme
Çıkarken botumu yenilerim bu homojen iklimden
Çapağını gökyüzünde bırakırım sığ sabahın
Yığılır üzerime boşluk, gür gür sessizliği içerlerim

Yıldızlar, minnettarlığını bırakıp teyakkuza geçer
Yöreme yakılan kınaları belgisiz temizlerken
Kanaviçeye işlerim geceden edindiklerimi
Ölümü isterim, tıknaz saflar arasında yer almayı

Eklerim bir nidayı – bir törene
Oportünist gözlerimden sadece birini uykuya gererim
Gerekirse asgarî gülümser,  asgarî ağlarım
Ve pasla kaplanan menderes kırışıklıklarım vahşetin
tarihi olur

II

Sartre’yi anlamamış bir ergen kadarım uragut
Bulantı okumuş bir ergen kadar gerginim
Sırtımda örtük bir ihanetin kelebek leşi
Ve hep gözümün önünde kaldıramadığım dehşeti
Oysa kandırabilirsem bir mitosla yekpare mevsimi
Kanımın soğuğu ile ölçeceğim
Deklare edeceğim alnımda seğiren ateşi

Yırtılmış ağrımın tümseklerinden toplayıp yağmuru
Acı ot ezeceğim rüyalarımın hayret vericiliğine
İnadımı bir atın genleşen nabzı için kıracağım

Daimi ve sahici kıracağım

İyi huylar dikip kaderime, iyileşeceğim
Dans edeceğim dünyayla, dalgınlığımdan diyeceğim
Ki uzun, aykırı, mutat ve çetrefilli yürüyüşlerim
Kararlılığımdan olmasa gerek büsbütün
Her diklenişimde ben hem her sepetlenişimde uragut
Çoban budalalığını yineleyen bir erkek gibi küskün
Toroslarda asumana düşen gölgemle bilineceğim

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  S e k i z

Ercan Gümüş

Faruk Bolkan





Uyandım kapatın suyu
Şu gördüğünüz boşluğa düşeceğim 
Ölüm kıvamında olmasın kanım 
Bedenim tarasın belleğimi 
 
Şimdi kalkacağım biraz
Ardışık taşlara vurulacağım 
Saklandıkları deliklerden 
Bütün rüyalarımı çıkaracağım 
 
Işığı açtım karanlık gibi 
Duvarkağıtlarını ellerimle boğdum 
Aklını yitirmemiş bir kelebeği 
Anılarım ile yarıştırdım 
 
Bir koltuk seçtim gözlerime 
Gittim oraya oturdum 
Herkesten sakladığım egolarımı 
Çerçeveleyip yere koydum 
 
Kimsin sen dedim kimsin 
Niye suluyorsun gözlerimi 
Uğuldak rüzgarların senin olsun 
Yağmurlarımı alacağım 
 
Havalandım bu sırada
Kanatlarıma kollarımı bağladım 
Gördüm seni dedim 
Gördün beni 
 
TAK! 
 
Kaldığımız yerden devam edemeyiz.

Bir bırakma vuku buluyor içimde, telleri kopuyor 
Seslerimin, ötüycek gibi oluyorum. 
Uzun bir kısalık, gayrı asaftan öte. Dalgınlık yarı 
Belinde eli tetikte dilinde tuz adı, yüz ekşimiş, orta
orta konuşuyor, 
Sağa sola çekmeden sözlerini. Ay oluşuveriyor 
birden, tepemize nikel.

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  On

Hakan Temiz

Erhan Arife





   Edip Cansever’in “Aşkın Radyoaktivitesi” şiiri İkinci Yeni şiir hareketi içerisinde gösterilebilecek en başat örneklerden birisidir.

   Edip Cansever’in “Aşkın Radyoaktivitesi” şiirine geçmeden önce şiirin bağlı olduğu akımı bilmek ve bu akım içerisinde bulunan şairin
hayatını öğrenmek bize şiiri çözümlemede yardımcı olacak unsurlardır.

   Türk şiir haritasındaki şekillenme Cumhuriyet döneminde daha yoğun bir hal alır. Bunun en büyük göstergesi; aynı dönem içerisinde
birbirinden farklı anlayışla ilerleyen bir çok şiir hareketininoluşması ve/veya ortaya çıkmasıdır.1950’lerden günümüze kadar şekillenen
“İkinci Yeni” hareketi debunlardan birisidir. İkinci Yeni ismini, Muzaffer Erdost 1956 yılındaki “Pazar Postası” dergisinde ilk kez
kullanır. (Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, 2015) Geleneği tümüyle dışlayan İkinci Yeni hareketi eserlerini bireysel bir tutumla ortaya
koyar. İkinci Yeni şiiri, imgeci bir şiirdir. Bu yüzden ilk okunduğunda kolay bir şekilde anlaşılmaz ve daha öncesinde bir ön çalışma
gerektirir. Kapalı bir anlatımı tercih eden bu akım şairleri dilin yapısını da bilinçli olarak bozarlar. Devrik cümleler, günlük dilden ayrı
bireysel tutumlar, alışılmamış bağdaştırmalar, çarpıcı söylemler, çağrışım yollu anlatımlar, betimlemeler bu şiirin genel özellikleri arasında
sayılabilir. Şiiri diğer sanatlarla yakın ilişkiye sokarlar. Dolayısıyla resim ve musiki gibi sanat dallarının hazır imge rezervlerinden
yararlanırlar. Biçimin içerikten önce geldiğini savunan İkinci Yeniciler, siyaset dışı kalmaya da özen gösterirler (Korkmaz, 2015)

   İkinci Yeni içerisinde yer almış olan İlhan Berk (doğ.1916), bu hareketin, “Garip” ve “Toplumcu” şiire karşı çıkış olduğunu söyler.
(EMİROĞLU, 2016)

   Sonuç olarak İkinci Yeni hareketi bireysel bir tutum içerisinde, kendi imgelem dünyalarını oluşturarak geleneksel şiir yapısına ve
içeriğine karşı çıkmışlardır. Bu topluluğun şairleri bir düşünce şiiri daha doğrusu üzerinde önce düşünülmesi sonra anlamlandırılması
gereken bir şiir ortaya koymuşlardır. Edip Cansever (1928-1986) İkinci Yeninin kuyumcu şairidir. Bu kuyumculuğunu şiir sanatındaki
dil hassasiyeti bakımından da sürdürür. Birinci dönem şiirlerinde, folklor unsurlar ağırlıklı bir yer tutar. Toplumsal aksaklıkların
eleştirisini yaptığı ilk şiirlerinde, ''Garipçilerin “Yaprak” evresindeki toplumcu çizgilerinin etkisindedir. ''Yerçekimli Karanfil'' adlı özgün
yapıtıyla İkinci Yeni çizgisine kayan şair, ''Umutsuzlar Parkı'', ''Petrol'' ve ''Nerde Antigone'' adlı yapıtlarıyla bu yönelişini
sığlaştırır. Divan şiirinden etkiler taşıyan şiirlerini resim sanatıyla uzlaştırarak anlatım olanağını zenginleştirir. Kendine özgü bir imgelem
dünyası oluşturan şair genel dilden/ halk dilinden ayrılarak, uzaklaşarak şiirlerini oluşturmuştur. Yaşama tedirginliğinin getirdiği
bilinçaltı birikimlerini şiir diliyle  başarılı bir biçimde ifade eder. Döneminde her türlün siyasal yönelimden uzak durarak şiirlerini
oluşturmuştur. Yalnızlık onun şiirlerinin en önemli izleğidir. Şiirlerinde yaşadığı dünyanın geçiciliğini gören tedirgin bir ruhun ürperişleri
vardır. Şiirlerinde çağına yabancılaşan insanın kökten sıkıntılarını, bunalımını ve gelecekten duyduğu endişeyi anlatan Edip Cansever, Batı
edebiyatından özellikle ''Nerde Antigone'', ''Meduza'', ''Phoneix'' adlı şiirlerinde de görüldüğü gibi Yunan mitolojisinden sıkça imge
ödünçlemesi yapar.

   Şiirlerini, İkindi Üstü (1947), Dirlik Düzenlik (1954), Yerçekimli Karanfil (1957), Umutsuzlar Parkı (1958), Petrol (1959), Nerde
Antigone (1961), Tragedyalar (1964), Çağrılmayan Yakup (1966), Kirli Ağustos (1970), Oyun Oynayanlar (1971), Sonrası Kalır (1974),
Ben Ruhi Bey Nasılım (1976), Sevda ile Sevgi (1977), Şairin Seyir Defteri (1980), Eylülün Sesiyle (1980-1981), seçilmiş şiirleridir, Bezik
Oynayan Kadınlar (1983), İlkyaz Şikâyetleri (1984), Oteller Kenti (1985) kitaplarında toplamıştır.

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  On  İ k i



   Aşkın Radyoaktivitesi

Aşkı duydum mu bir başıma kalıyorum
Kasıklarımı ovuyorum bir güzel
En küçükleri var ya ayak parmaklarımın
İlk peşin onları görüyorum.

Bir çelik mavisi damar tam da çenemin üstünde
Çoğu zaman gün ışığında seçtiğim
Tıp tıp atıyor yüzümün kenarcığında
Saçlarım kapkalın geliyor elime.

Gündüzün, ama tam gündüzün oluyor bu iş
Kirlerim, pis kokularım belliyken iyice
Soluyup dururken, bir şeyler geçirirken aklımdan
Uzanıp kalıyorum ta pencerenin dibinde.

Yukarıyı düşünüyorum, bir aşağı katta oluşumdan
Dört duvar, bir buzdolabı, naylona benzer bir gök
Bütün o zehir gibiliği soğumuş şeylerin
Anlıyorum bir aşk akımıdır dolanıyor üstümde.

Durmadan aşklanıyorum ama hep böyle
Karanfiller gibi taze omzum, dizlerim, ayaklarım
Toplanıp gidiyor derken o deli fişek şey
Gün gibi parlıyor tırnaklarım.

Edip Cansever

    İÇERİK UNSURLARI

Başlık

   Şiiri çözümlemeden önce başlığı parçalayarak kelime anlamlarını bilmek, çağrıştırdıklarını dile getirmek ve bunları kısaca açıklamak
zannımca gerekli bir meseledir. Aşk ve radyoaktivite kelimelerini teker teker inceleyelim. Aşk kelimesi Türk Dil Kurumu’nca, “Aşırı
sevgi ve bağlılık...” olarak nitelendirilmiştir. Tabi ki herkes için farklı tanımlamaları olması bakımından da anlam derinliği
oluşturmuştur. Radyoaktivite ise Fizik Terimleri Sözlüğü’nde “radyoaktiflik, bir atom çekirdeğinin kendiliğinden ışıma yaparak
parçalanması, ışınetkinliği.” Olarak tanımlanır. Tabi bunun yanında insana olan –ölümcül- yan etkileri de söz konusudur. İki kavramı da
yan yana kullanmak bir alışılmamış bağdaştırma örneği olarak karşımıza çıkartılmıştır. Bu iki kavramın birleştirilerek oluşturulması
sonucu şiire bakmaksızın aklımıza aşkın ölümcüllüğü veya âşık olmanın yan etkilerinin olması gibi fikirleri getirmek mümkündür. Bunun
yanında aşkın bilimsel bir terimle birleşerek şiirde fiziksel bir sevgi tanımı yapılmış olma ihtimalide aklımızdan geçmiştir. Bir diğer
teorimizi de yazarın edebi kişiliği ile şiir arasındaki bağlantı teşkil eder. Edip Cansever’in şiir anlayışında dünyanın geçiciliğini gören
tedirgin insanın ruh çırpınışları ve topluma yabancılaşmış insanın bunalımları yer alır. Bu da şiirde topluma yabancılaşmış insanın iç
sıkıntılarını ve bunun aşk ile bağlantılı şekilde anlatıldığını söylememizi mümkün kılar.

KONU

   “Aşkın Radyoaktivitesi” genel konu olarak yalnızlığı ele alır. Tek başınalığı anlatan şiirde şu ifade bu düşünceyi anlamlı kılar.
“Aşkı duydum mu bir başıma kalıyorum” Bu ifade adeta kalabalıklarda yalnızlaşmış olan bireyin bir görüntüsüdür. İnsana bir topluluğun
içinde değil de bir yığın ortasında bulunduğunu, konumlandı(rıldı)ğını hissettirir. Buna bağlı olarak insan bir yığınlar toplamının parçası
olmuş olur.

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  On  Üç



İZLEK

   Bu şiirde yalnızlık ana temi; kalabalık şehirlerde bir topluluk olmaktan çok bir yığın halini alan insanların ruhi çırpışları temel izlek
olmuştur. Bu yalnızlık, topluma ve kendine yabancılaşmış bireyin aşkı duyduğu ve/veya gördüğü zaman radyoaktif bir maddeye maruz
kalmış gibi tepkilerde bulunmasına sebep olmuş ve hatta aşkı ( tıpkı radyasyona ve gama ışınlarına maruz kalan insanların bu ışınlardan
olumsuz etkilenmesi gibi ) ölümcül ve kaçınılması gereken bir hastalık mahiyetinde
algılamıştır.

“Yukarıyı düşünüyorum, bir aşağı katta oluşumdan
  Dört duvar, bir buzdolabı, naylona benzer bir gök
  Bütün o zehir gibiliği soğumuş şeylerin
  Anlıyorum bir aşk akımıdır dolanıyor üstümde.”

dizelerinde de bu düşünce dile getirilmiştir.

DÜŞÜNCE

   Düşünce düzleminde şiir bir kültür şiiridir. Çünkü bu şiirde de olduğu gibi İkinci Yeni şiirini anlamak için daha öncesinde
okuyucunun bir bilgi birikimi olması veya şiiri okumadan önce bir ön çalışma yapması gerekir. Bu şiiri anlama ve anlamlandırma çabası
içinde olan okur için ön çalışma gereklilikten ziyade zorunludur.

OLAY

   Olayda; şair/birey aşkı duyduğunda bir başına kaldığını ve kasıklarını ovduğunu söyler. Ayak parmaklarını gördüğünü, yüzünde atan
damarın güneşte nasıl bir renk aldığını dile getirir. saçları eline dökülür .Şair/birey soluyup dururken ve düşünürken pencerenin dibinde
uzanıp kalmıştır. odayı gözlemlerken alt katta olmasından dolayı üst katı düşünür. Şair/birey aşkı omuzlarında, dizlerinde ve ayaklarında
hissetmiştir ve bu nedenle tırnakları parlamaktadır.

VARLIK

   Varlık; şairin şiirinde kendisinden söz ettiği, yer verip ele aldığı dış dünyada görülen maddi varlıklar, tabiat ve eşyadır. Şair normal
bir insandan farklı olarak varlığa çeşitli anlamlar yükler, onun çeşitli -ve hatta bu zamana kadar fark etmediğimiz- özelliklerini bize
aktarır. 

“Aşkın Radyoaktivitesi” şiirinde de varlıkla ilgili bazı tespitlerde bulunmak mümkündür.

“Dört duvar, bir buzdolabı, naylona benzer bir gök
   Bütün o zehir gibiliği soğumuş şeylerin”

ifadesi gökyüzünün yapmacık veyahut bozulmuş bir yapıda ve renksiz olduğu izlenimini yaratır. Buzdolabı ve dört duvar yalnızlığı
pekiştirmek için verilmiş öğelerdir.

“Karanfiller gibi taze omzum, dizlerim, ayaklarım” 
mısraları vücut uzuvlarının bu yalnızlığa sebep olan ve kötü bir özellik taşıyan gökyüzünden ve yalnızlığı hatırlatan dört duvardan farklı
olarak taze, güzel, hoş duygular barındırdığı görülür.

Materyalist bir yaklaşımla maddeye anlam katarak onun somut varlığını bir düşünceye gitme aracı olarak kullanır.
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DUYGU

   Şiir, kötümser/karamsar duygular içerisinde bulunan yalnızlık duygusunu barındırır. Bu yalnızlık daha sonra yerini –belki ölümcül
diyebileceğimiz geldiği zaman insanı rahatsız eden veyahut onu heyecanlandıran- bir aşk duygusuna bırakır. Çünkü aşk artık bu
yalnızlaşan ve yığınlaşan toplum içerisinde görülmesi ve hissedilmesi zor bir duygu olup çıkmıştır. Bu da insanların aşkı görünce
radyasyona maruz kalmış gibi hissetmelerine sebep olmuştur.

GÖRÜNTÜ

Nesnel Görüntü

   Şiire ilk bakıldığı zaman görülen görüntü ortamında kişinin/şairin aşkı hissettiği zaman vücudunda oluşan değişimler anlatılmıştır.
Saçları dökülen, tırnakları parlayan, pis kokan ve kirli olan bir kişinin radyasyona bağlı olarak geçirdiği değişimler tasvir edilmiştir.

Öznel Görüntü

   Şair öznel görüntüde yaşadığı duygu değişimlerini ve radyasyon benzeri ele aldığı aşkı, yalnızlığın ve aşksızlığın bir göstergesi olarak
karşımıza çıkarır. Ruh çırpınışları dile getirilir. Yalnızlık ve aşksızlık yüzünden geçirmiş olduğu aşk radyasyonu kendisinin ve bilhassa
ruhunun nasıl bir durum içerisinde görüntülendiğini, ölümcül olmasa da insana zarar veren bir algıya dönüşen aşkın tasviri ile insanların
yalnızlığı vurgulanır.

Soyut Görüntü

   “Aşk akımı” kavramı soyut bir görüntü olarak şair tarafından zihnimizde yeni şemaların oluşması açısında önemlidir. Bu bağdaştırma
bir elektrik akımına benzetilerek insanın içerisinden geçen ve vücudunda dolaşan bir enerjiye benzetilmiştir. Naylona benzer bir gökyüzü
ifadesi de yine zihinde farklı şekillerin ve buna bağlı olarak ta farklı çağrışımların ortaya konmasını sağlar. Karanfiller gibi taze omuz
da yine farklı çağrışımlara neden olur. Taze bir omuzdan kasıt enerjik veya hayatının baharında üzerinde yani omuzlarında herhangi bir
yükü olmayan insanın çağrışımı hissedilir.

ANLAM

   Şiiri genel olarak ele aldığımız zaman şiir içerisinde bir yalnızlık gösterilir. Bu yalnızlığı kalabalık –şehir yaşantısı- içerisinde
yalnızlaşmış bireyin çırpınışları olarak görürüz. Tabi ki yalnızlığı tek çerçevede sunmayan şair bu u konuda aşkı da şiirin içerisine
aktarır. Fakat bu aşkı şair; bir kişiye karşı duyulan sevgi ve bağlılık olarak değil daha çok bir yığın olan insanların kendi içlerinde
unutulmaya yüz tutmuş bir olgu olarak ele alır. Yalnızlaşmış ve içine kapanmış birey aşk denen duyguyu bilmez hale gelir. Bu nedenle
aşklandığı zaman sanki radyasyona maruz kalmış ve bu yüzden hastalıklı bir yapıya girmiş gibi kendinden geçer. Bu yüzden şair
yalnızlığın ortaya çıkardığı olumsuzlukları bu hastalıklı yapı üzerinden bize aktarır. Tıpkı kanser olan birisi gibi saçları dökülür,
tırnakları parlar, hayata ve evrene karşı belirsiz bir takım düşüncelere kapılır. Sonuç olarak insan yalnızlığın esiri olduğu sürece aşk gibi
birçok iyimser duygudan mahrum kalır. Bununla da kalmayıp tekrardan bu duygular ile karşılaştığı zaman vücudun hastalanmasına
benzer bir tepki üretmeye başlar. Bundan yakınan Edip Cansever’de bu duyguya ne kadar maruz kaldığını bu şiirle bize anlatmış
bulunmaktadır.
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"Beni say da bir ceviz kabuğu olsun."
Yaşamak nerenin kazasıydı Rabbim...

Beni çok dillendirin. Bana taşının ya da uzun yolların sonunu bana
bağlayın. Yeter ki insanlar beni görsün. Yanlışlıkla gelsinler bana
ama gelsinler. Her yerde benden bahsedin, sorarlarsa da Nere deyin.
Buna ihtiyacım var, tanınmaya. Dünya beni tanımıyor henüz. Sömürü
devletlerle aram kötü değil çünkü benim zenginliklerimden haberleri
yok. Türkiye bana yardım etmiyor çünkü ben yardıma muhtaç
değilim. Arap Emirliklikleri Ahmet'i benden koparamıyor çünkü
develerim onların güllerini yemiyorlar daha. Gemilerle ticaret
yapamıyorum çünkü ayazda motor çalışmaz. Şaka şaka. Motorum
yok. Endüstri 0.1 Yok abi, tanıtın beni. Reklam panolarına
'Bilinmeyen Ülke Nere' yazın. Gerçi böyle yazınca da "sonuna niye
soru işareti koymamış dangalak" diyecekler ama. Benim hatrıma,
biraz dayanın. Biraz zor anlatılıyor ama ben Nere'yim. Ya da bir
ceviz kabuğu. Fark eder mi. Etsin mi, etmesin. Kısa bir
matematikle anlatayım hemen. Şimdi dünya ceviz olsa. Dünya'nın
aradığı da ceviz içi olsa ne yapacaklar? Kabuğu kıracaklar. Kimi
ortadan ikiye ayıracak. Kimi un ufak edecek. Kimse nazik
olamayacak çünkü ben kırılmak için yaratılmış olacağım. Ya da
nere(yani ben) soru işaretinin yanında olsun diye yaratılmış olacağım…
Ama insanlar hikaye isterler. Belki destan. Aşağıda bunun için bir
şey hazırladım. Bunu kullanırsınız reklamınızda.

"Ben bir ceviz kabuğuyum gülhane çamurunda. Cidden bak. Dün
doğdum hem de. Olay tam da şöyle oldu. Ahmet var bizim. Arap
değil, arapça hayranı. Asıl adı neydi hatırlamıyorum. Bir önemi yok
zaten. Ama çölde tersane olmaz. Bu bilgi önemli. Neyse bir
gün(dünden önceki gün) bizim Ahmet babasıyla parkta dolanırken
tartışıyorlardı. Ahmet alnında oluşturduğu kırışıklıkların üstünü kaşıya
kaşıya düşünüyordu. Yani çölde tersane olmaması bu kadar büyük bir
sorun muydu ya da babasına anlatamadığı bazı şeyler mi vardı
bilmiyorum. Ama bayağı karizmaydı her haliyle. Biraz zaman
geçince dediklerini duymaya başladım. Meğer bakım evine verecekmiş
Ahmet, babasını. Babası da saçmaladı ilkin. Ben de şaşırdım. Önce
alzaymır mı diye düşündüm. Bir alzaymır şöyle konuşur çünkü: "Ben
gemilerle taşınan develeri sevmiyorum oğlum, beni tersanelerde
bırakma. Ölürüm ben!" Allah'tan bizim Ahmet biraz akıllı çıktı da
üzerine gitmedi adamcağızın. Hatta gemiyi duyunca önce çölü sonra
İsmail abisini hatırladı. Ondan bir şeyler geveleyecekti ama
karşısındaki şahsın, cismin, gölgenin, duvar önünün babası olduğunu
anlayınca sustu. "Tarık abiyi (Tarık Bin Ziyad) tanıyorsun baba, o
da oradaymış. Yalnızlık çekmezsin diye ben de seni oraya
götürüyorum. Hem geçmişiniz kuvvetli. Gemileri filan yakmışlığınız
var. Develer de bu ara gündem biliyorsun. At yarışlarına kimse yüz
vermiyor daha. Deve tırnakları daha hoş geliyor insanlara." Son 

cümle haber ajanslarının alt yazılarında geçen fenomen
bir iş adamıyla yapılan röportajdan alıntıydı. Ahmet
bunu söylerken kan görmüşe döndü. Babasına. Babası,
parkta öldürülüp ağaç dallarının arasına saklanan ve
kanlar içinde yatan ölü köpeği göstermek için
Ahmet'in kolunu çekiştirdi. Ahmet, babasına baktı
ilkin. Bu duruma Ahmet kan görmüşe döndü ilkin,de
denebilir. Babası yere eğildi, Ahmet bırak onu
dercesine ve yüzünü "Allah belasını versin bu
insanların, küçücük hayvandan ne istiyorlar" der gibi
buruşturdu. Babası köpeğin başında saatlerce ağladı
gibi bir şey demeye ihtiyaç duymuyorum. Çünkü 
 olaylar böyle akar ve hiçbir insan olmasın ki suyla
tanışmamış olsun. Ahmet babasına acıdı biraz, biraz
daha bekledi bu yüzden. Babası ayağa kalktı ve
parktan çıktılar. Ahmet babasına konuyu tam açmak
istedi. Önce babasının kelime oyunlarının içerisinden
nasıl çıkacağını bilemedi. Sonra yine de anlatmak
zorunda hissedip söze girmeye çalıştı ki babası:
"Doğru söylüyorsun oğlum, senin yerinde olsam ben
de babamı tersaneye götürürdüm. Buralar tekin yerler
değil. Bir köpeğe bunu yapan bir aynaya neler
yapmaz ki..." dedi ama Ahmet'ten önce ben burada
bir şey demek istiyorum. Ceviz kabuğu olarak. Ben
bu adamın zeki olduğunu düşünüyorum, öyle değilse
de aptal değil. En azından kendisinin ne olduğunu
biliyor. Neyse, buyur Ahmet. Ha, babası mı devam
edecekti. Pardon buyur ayna. "... İnsanlardan
korkuyorum Ahmet, hepsi bana başka bakıyor. Ben
insanları kan yumağı gibi görüyorum. Sen gemilerden
bahsediyorsun. Develerden. Yani ben bir seferinde
Sahraya gitmiştim. Ya da sadece bir parka. Ne fark
eder ki. Kaydıraklar da birer deve değiller midir?
Ama sorun insanlar oğlum, sorun insanlar." Ahmet
bunun üstüne bir şey diyemedi. Ama onu buna iten
babasıydı. Karşısındaki aynaydı. Çünkü son kelimeyi
söyledikten sonra bir şeyler daha diyecekmiş gibiydi.
Babası bir şey daha dedi bu arada. Ki ondan sonra
parka geri döndüler ve doğumum başladı. Her şey
babasının o sözünden sonra başladığı için ben o sözü
söyleyerek tüm sırrımı açığa vurmak istemiyorum.
Ama iyi ki demiş Ahmet'in babası. Alzaymır mı
neydi, varsın olsun. Bende zaten ara sıra hatırlanacak
bir tip var. Ya işte böyle kızım, demek istiyorum bir
gün benden bu hikayeyi dinleyecek o haber ajansı
muhabirine. Sanırım o Nazım Hikmet'i çok
seviyormuş. Bu yüzden söze onun mısrasıyla girdim, 
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biraz da değiştirdim- beni daha iyi tanısın diye- dizeyi: "Ben bir
ceviz kabuğuyum gülhane çamurunda."

Beni böyle buraya bıraktıktan sonra gittiler. Ahmet evin odasından
çıktı. Babası orada kaldı. Odada. Ahmet'in annesi bizi gördü. Gerçi
ben bundan sonrasını biliyorum ya. Neyse. Bizi gördü, dedi ki
oğlum niye aynayla konuşuyorsun. Ahmet, aynayla mı konuşuyorum
haberim yok ki demeye getirdi. Neyi getirdi, kanı. Kan akar ya o
yüzden. Getirmesi zor olmaz. Meğer Ahmet ayna önünde babasıyla
bir anısını hatırlamış. Sonra bir ceviz kabuğunda aklı kalmış. Bende.
Babasını parkta bırakmış da o ceviz kabuğu aklına takılmış. -
Annesinden daha söz etmeye gerek yok, okuyucu da unuttu zaten.-
Gitmiş o parka. Bıraktığı yerde bulmuş ceviz kabuğunu. Yanında da
bir köpek varmış. Adı, adı… Alzaymır mı neymiş Ahmet.. Almış
ceviz kabuğunu eline. Taş varmış aldığı yerin yanında. Ona dönmüş
gözü, avucunun elindeyken kabuk. Taş insanın dürtülerini harekete
geçirir derler. Kimler derler, Nere'liler.. Bitti.

Bitti çünkü buradan sonrası için bir şeyler demek kendi ütopyasını
kuran adamın zevzeklikleriyle doluymuş gibi gelecek. Gelmesin, öyle
zaten demek de olmaz. Dilim, metinden okurun gözüne gidecek
kadar da uzun değil. O yüzden burada bitti. Selâ..

Beni tanıyın. Ben Nere. Bir kaza sonucu doğmuşum. Ahmet E.
adında biri babasıyla şantiye çıkışı eve giderlerken parkta Muammer
E.'yi görünce onu da eve götürmek için durmuşlar. Parka
gittiklerinde yerde bir köpeğin yattığını görmüşler. Köpek
uyuyormuş. Her şey normalmiş. Hava biraz karanlıkmış. Hava biraz
akşammış. Muammer E.'yi yanına alan iki şahıs, eve varmışlar çok
olmadan. Ahmet E. arabayı garaja sokarken ince bir ses duyulmuş.
Karıncalar ve Süleyman duymuş. 'Çıt' etmiş bir şey. Ahmet E. ve
iki şahıs eve girince karıncalar ve Süleyman olay mahaline gitmiş.
Bir ceviz kabuğu biraz daha kırılmış. Olay buymuş. Hemen haber
ajansına söylemişler durumu. Haber ajansı haberi beğenmiş. Haberin
metni çıkarılmış. Ama olay nerede olmuş kimse net bir şey
diyememiş. Garaj önü ya da bahçe içi dense de tam konum
belirtilemeyeceği düşüncesiyle buraya bir ad vermek istemişler.
Demişler ki burasının adı nere olsun. Herkesten onayı alınca haber
yapılmış ve dağılmışlar. Sadece biri, ceviz kabuğu. O kırılmış... 

Özür dilerim, ben bunu düşünmüyordum. Bu tam bir reklam olmadı.
Bunu unutun. Yeniden yazıyorum.
"Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında."...
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Bir çığlık uyandırdı beni. Hep bir çığlık lazım uyanmak için.
Rüyamın içinden mi gelmişti bu ses yoksa yine alt kattakilerin
bağırışı mıydı? Sanırım ikinci seçenek. Gerçi uzun zamandır rüya
görmediğim de gerçek. En son ne zaman gördün? Zaman çok
muğlak rüyalarda. Hiç unutamadığın dersen ayrı. Altı yaşındayken
bir rüya görmüştüm, onu çok iyi hatırlarım. Deniz fenerinin
basamaklarını hızla çıkıyordum, arkamda da palyaço kılığına girmiş
bir adam vardı. Adam da olmayabilirdi, dil alışkanlığı. Gitgide
karanlığa koşuyordum, yıldızlara varacak kadar çok basamak
çıkmıştım. Ama palyaço sürekli ensemdeydi. Sonra fark ettim ki
onlar aslında birden fazla. Hepsi farklı birer canlı. Her tarafımı
çevirmişler. Son basamağı basınca da aşağı doğru bir düşüş...
Yattığım ranzanın duvarından yüzlerce palyaço kafası çıkıyormuş
gibi görüp irkilmiştim. Büyüyünce anladım büyük bir rüyada
yaşadığımızı (işte şimdi yeni bir irkilme beni bu satırları yazmaya
itiyor). Herhalde ondan uykular artık bu kadar tatsız. O boşluktan
arta kalan tek şey salyalarımdan ıslanan kitaplarım ve masama düşen
kirpikler...

Bir daha bir çığlık geldi. Bu sefer uyandırmadı, sinir etti. Bu
apartmanda kavgaya yer yok. Bu içi geçmiş Aydınlar Apartmanı’nda
kahkahaya, sese, çığlığa da yer yok. İki kere tıklandı odamın
kapısı, yemek vakti gelmişti galiba. Of, aniden ayağa kalkmamak
gerektiğini unutuyorum sürekli. Kulaklarım çınlıyor, kendi
düşüncelerimi bile duyamıyorum. Yatağa mı atsam kendimi? Bu
bulantı nereden geldi şimdi? Kapının kolu buz gibi. Nasıl? Buz gibi,
buz. Ne buz gibi? Kapı kolu, kapı.  

Alışık değilim tüm evin aynı sofrada oturmasına (karantinanın tek
güzelliği). Şu tuzu uzatır mısın? Neler yaptınız bugün? Oh,
kulaklıkları takılıymış çocukların. Sevgilim, sen? Yine o yargılayan
bakışları attı. Herkes yemeğini yemeğe koyulmuştu, odadaki develi
bir Yörük kervanının fotoğrafı da onlara bakıyordu. Bu fotoğrafı
Fikret Nevşehir’de çekmişti. Yörükler onunla çok samimiydi.
Etrafından geçtikleri otların adlarını bile saymışlardı ona, o kadar
konuşmaya açtılar. Akkız otunu kopardılar ona, üstündeki yusufçuk
uçtu gitti. Yaşlı, saçı kınalı kadın tek tek tüm dikenlerini
temizlemişti, eline batan dikenleri hiç hissetmiyordu bile.
Kervandakiler de sadece develerin ayak seslerini dinleyerek geçti
önünden Fikret’in. Fikret şimdi kervandakiler gibi sessizce yürüyen
bir ailenin ortasındaydı. Yemek yerken çıkan çatal sesleri eve
farklılık getiriyordu. Değişmeyen her şey - şu sabit koltuklar,
televizyon, ayakkabı dolabı, mor süs taşları, pencereden bakınca her
zaman gördüğü insanlar - ona düşmandı artık. Bir kervan yerinde
sayarsa ölür, işte ölmeye hazır bir ev!

Kapı çaldı, Fikret hemen saate baktı. Bu saatte çöp
toplamaya gelmezler. Bizim eve yoksa bir misafir mi
geldi? Daha neler. Sevgilim onlardan nefret eder.
İşyerindeki arkadaşlarına bilerek evi farklı tarif eder,
arabayla bıraktıkları zaman onlara söylediği adresten
eve kadar yürür tek başına. Eve gelmeyi sevmezdi
çoğu zaman. Gelir gelmez ona “Seni çok seviyorum.”
diyip sarılırdım. Sonra “Yemek hazır mı?” diye
sorduğumda yüzü düşer, mutfağa karamsar gözlerle
giderdi. Artık beni sevmiyorsun Fikret. O gözlerin
bunları mı haykırıyor yoksa bana? Hep böyle değildi
ama. Unuttum farklı baktığın zamanları.

Bir genç kız girdi içeri. Bu kızı ısırdı gözüm bir
yerden. Hatırladım, alt kattan gelen çığlıkların
sahibi! “Hoş geldin, ben Fikret!” Asansörde
karşılaşırdık zaman zaman. “Memnun oldum.” Kendi
katında inerken hafif bir başını sallardı, ben
sallamazdım çünkü arkasını dönüp inerdi hemen
asansörden. “İyisiniz inşallah.” Yüzüne aynadan
bakarken göz altlarındaki morlukları dikkatimi
çekmişti ama Anadolu kadınının lanetidir o morluklar.
“Sağlığınıza duacıyız.” Sokakta gördüğümde de hep
başı önüne eğip yürürdü. “Sen nasılsın hanım kızım?”
Sevgilim aklıma gelmişti onu öyle görünce. Nasıl da
dik yürürdü sokakta. “Kötüyüm, hem de çok.” Kötü
olduğunu söyleyecek kadar cesur bir kadın. “Size
rahatsızlık vermeyeyim.” Bence de verme. Sevgilim
hemen yapıştı koluna: “Öyle şey olur mu? Hemen
anlat neler olduğunu. Bu halin ne kızım böyle, o
alçak herif mi yaptı yoksa... Öyle durma Fikret, su
getir kıza!” Anca o zaman ayıldım. Yine bir bağırış
uyandırdı beni.

Çok soğuk baktım kıza, evimize adım atar atmaz.
Belliydi huzurumuzu, sessizce yerinde sayan
kervanımızı bozacağı. “Hep bir çığlık lazım
uyanmak için.” Marş okunurken bana bunu demişti
lise hocam. Hazır ol, rahat, hazır ol, rahat...
Müdürüm, sadece gülümsedim ben marş okunurken.
Olsun, sen gülersen ileride diğerleri çığlık atarlar!
Hep bir çığlık lazım.

Sevgilim! Şaşırtıyorsun beni. Bana bir kere şöyle
sımsıcak sarılmadın. Kızı nasıl da sahiplendi bir anda. 

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  Y i rm i



Kızın gözlerindeki morluk Anadolu’nun morluğundan farklıydı. Hiç
yakışmamıştı onun güzel ela gözlerine. Sevgilim hemen kızcağızı
polise götürmüştü. Ardından da güzide apartmanımız polis arabasının
kırmızı ve mavi ışıklarıyla renklendi. Bu apartman, ışığı da sevmez.
Bir tanesinin bile perdeleri açık değildir. (yanımızdakilerin çocuğu
gizli gizli sigara içerken açardı gerçi, o başka). O yüzden kimse de
görmemiştir apartmanımızın yeni kırmızı mavi halini. Bu ışıklar bile
güzide apartmanımızın rahatın bozmadı, biri bile bakmadı camdan
aşağıya. Aman bakmayın! Düşersiniz yoksa gerçeklerin kucağına. 

O gece Fikret yatağa girince karısı “Yine mi geldi?” der gibi
çevirmedi yüzünü diğer tarafa. Artık “Beni sevmiyorsun.” demiyor
bakışları. Daha da kötüsü. Nasıl? Daha da kötüsü diyorum. Beni
öldürdün, diyor. Çocuklarınla, yalanlarınla, kendini kapattığın
odanla, kitaplarınla, bir gemi maketinle, yediğin yemeğimle, ağzını
açmadığın günlerle... Şimdi ne yapmalı? Telafi mi etmeli kendini?
En iyisi buradan uzaklaşmalı. Bir film açmalı, Godard izlemeli, o
filmdeki çocukların dediklerini düşünmeli. “Bir manzara vardı ve biz
içine bir fabrika koyduk” mu yoksa “Bir fabrika vardı da biz onun
içine manzara yerleştirdik” mi acaba doğru olan? Karar vermeli,
düşünmeli... Şu “dört kişilik kervan” fabrikası en başından beri çıkar
bağlarıyla mı bağlanmıştı yoksa? Manzara diye bir şey yoktu da biz
bağların zayıflığını görmeyelim diye mi uydurduk? Yeni bir şeyler
yazmalı, içimdeki bulantıyı söküp atacak bir şeyler... Nasıl başlasam
sevgilim? Bulantıyı ortaya çıkaran şey, bir çığlıktı. O zaman şöyle
başlamalı: “Bir çığlık uyandırdı beni. Hep bir çığlık lazım uyanmak
için.”

B i r i n c i  S a y ı S a y f a  Y i rm i  B i r
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BİTTİ Mİ?

Ve sıra bize gelmişti. 

Muntazır gözlerimden akan heyecan yaşlarla dolarken bekliyoruz
beşimiz bütün gece. Alışagelmedik bir koku var hepimizde, hepsi de
işleri güçleri bırakıp koşa koşa gelmiş, kimi sarımsak kokuyor,
önümdeki sıranın ilerisinde bir adamdan yeni çıkan fotokopi kokusu
yayılıyor bütün odaya. Bütün ahalinin doyasıya beklediği çizgiye
sarınan korkunun haddi hesabı yok, habersizlere özenen onca
bekleyişin ne zaman sona ereceği bile tahmin edilemez, önümdeki beş
kişinin önünde kaç kişi olduğunu tahmin etmemin imkânsız olacağı
gibi bu da, büyük polemik. 

Herkesin gözü önünde dolanan “Sıra ne zaman gelir bana?” telaşı
içinde, soruların ardı kesilmez tekerrürleriyle soruyor bana doğru,
devamlı. Sıkılmışım artık, içim geçmiş beklemekten burnum da koku
almaz olmuş onca renkten, elvandan, sıkılmış farklı benlerden, onca
benin aynı sırada büyük bir korkuyla birbirine muhtaç oluşunu
izlemekten hâlâ bir nebze keyif alsa da. Hafif tanıdık bir kokunun
esmesiyle aklıma gelen ismi fısıldarken buldum kendimi şimdi de. 

“A ah, Ümit, ne işin var burada, en son nerede gördüm seni kim
bilir...” Yanımdan yaklaşan ağır parşömen kokusuna döndüm, elinden
kalemi bırakıp gelmiş, yıllar önce okuduğum ilkokulda sınıf
arkadaşım, güldüm bana doğru şaşkın tebessümüne, zorla gülümsedim.
“Ya, ya” ama konuşmak istiyordu demek ki, hareketlerindeki üslup
hiç mi değişmez bir insanın... “Ne ilginç tesadüf değil mi?”
gülümsedikçe dudağının iki ucunda çıkan gamzeleri belirginleşmiş
yıllar önceki haline kıyasla, kullandığı tesadüf kelimesini gözlerine
doğrulttuğu müstehzi bakışlarına yoruyorum, hepimiz aynı sırada
beklemiyor muyuz? Ne güzel bir zamanlama, belki de ne kadar
uzun bir bekleyiş. “Her neyse, seni gördüğüme çok sevindim, yazar
mısın bu arada? Yazmayı çok severdin, herhangi bir röportaj veya
edebiyat yarışmalarına senin ismini yazarlardı, hatırladım şimdi.”
başını hızla iki yana salladı bu sefer, mimiklerinin esrikliğiyle
“Hayır hayır hayır hayır” diye mırıldanmaya başladı, namütenahi
benimsemelerinden alıkoymak istemediğim halde kafasındaki hercümerç
tavırlara bir açıklık getirmek istedim. Düşüncelerim önümdeki sıranın
yavaşlığından sitem ederken bir yandan da sıranın ne kadar hızlı
eksildiğine kanaat getiriyordu, önündeki altı kişinin ardındaki
varlıklarından muttali bile değildi. “Konu kişisel ise sorun değil.”
yine gülümsüyor, rahatsız edici bir nizamı var yüzünde, öyle ki bu
odaya benden önce gelmesine rağmen sırada benden daha arka tarafta
olduğunu yüzündeki genç nizama istiğrakım sebebiyle yeni fark
ediyorum, yüzüne baktıkça daha da bir gençleşiyor sanki. 

“Ben daktilografım, daha önce eminim
duymamışsındır.” önce şaşırdım, beklediğim cevap bu
değildi, sıra gitgide büyüyordu ve insanlar rahatsız
olduklarını belli ederek bağırmaya başlıyorlar. O hâlâ
bana gülümsüyor, bağırmak zorunda kalıyorum ona
doğru. “Daktilo biraz geçmişte kalmadı mı? Adı mı
değişmedi, yoksa sahiden daktilo mu kullanıyorsunuz
hâlâ?” 

“Daktilo ile yazılar yazmak istemiştim hep, pek bir
para getirisi yok ama parmak uçlarımla dokunduğum
tuşlarıyla geçirdiğim hiçbir gün için pişmanım
diyemem. Daktilo alacak param da hiçbir zaman
olmadı zaten.” gülümsemeye çalışıyorum. Bir an önce
kurtulmak istediğimi fark ediyorum bu kadından.
Arkadaşlarıma dönsem de cevap vermiyor hiçbiri,
“oğlum, hadisene, bir şey de bari, hey! Bu benim
arkadaşım, ilkokuldan beri görmemiştik birbirimizi.”
sıranın en arkasında görünüyor şimdi, çok uzaklardan
ellerini sallıyor bize doğru, sıranın en arkasını
göremeyeceğim kadar uzaklardan bir yerde.
Arkadaşlarımdan hiçbirinden hareket yok,
tınlamıyorlar bile. Birbirinden sıkıntılı dakikaların
ardından bir huzur beklerken sıranın ucundaki
muammayı düşünüyorum ben de, koşarak geldiğimiz
sırada yaşanan bin bir türlü haksızlıkların ötesinde
dönüp arkasına bakan bir kişi yok bile. 

Aklıma Yaşar Kemali getirdim bir an, müthiş bir
yazar Yaşar Kemal, satırları doldurdu düşüncelerimi,
yeniden mi doğacağız acaba, pirüpak mı olacağız biz
de kendi kendimizi arındırdığımız o an? Herkes niye
bu kadar huzursuz şu an? Niye asık suratlar
temerküzündeyim ben? “Aman, başlarım bu işe, sizi
mi bekleyeceğiz böyle habersiz...” Sırasını bozmaya
cüret eden kişiler çıkıyordu arada üstelik, kendi ipini
kopardığı çatıların kiremit kokularıydı bunlar, yanıma
az biraz yaklaşsın, hemen alırdım bu kokuyu,
burnumu sızlatan ağır bir kokuya sahipti bu da, ağır
bir parşömen, ağır bir mürekkep, belki birkaç satır
Yaşar Kemal... Gözümde gittikçe gençleşen
daktilograf gözümle göremediğim kadar uzaklaşmıştı
benden şimdi de, sıranın ucunda o varmış gibi
düşündüm onu, benden uzaklaştıkça hatırlamakta
güçlük çektiğim zevahiriyle sıranın en ucunda öylece
bekleyen bir tür, parşömen kokusu? Sinirle 

Birinci Sayı Sayfa Yirmi Üç



arkadaşlarıma dönüyorum hemen, birkaç alıştığım siluetin eksikliği ile
şaşırıyorum yine, dönüp önüme arkama bakıyorum hemen, yine yok,
bizden birileri eksilmiş sıradan habersizce, önümde kaç kez gördüğüm
birinin eksikliğini nasıl fark etmem? Şaşırıyorum kendime, neredelerdi
şimdi? Önümde yeni insanlar geliyor bazılarının varlığından bile
habersiz gelip gidiyorlar. Gözlerim kapanmaya başlıyor, aklımda
yarın yapacak işlerim, muhtelif parşömen kokuları, benimseyemediğim
bambaşka kokular, başım dönüyor. Dalmışım yine. İstiğraka meyyal
gözlerim açılıyor aniden, bir an daldığımı anlıyorum, bakıyorum
etrafıma, endişe ile bakan gözlerimi inanamaz ifadelerle
ovuşturuyorum. Arkamda dizilmiş incecik bir ip, bir arkamdakinin
eşkâli bile meçhul. Önüme bakıyorum, önümde kimse yok, anladım o
an. Biz diye bir şey yoktu, bütün yaşanmışlıkların epiloğunda ben
kalmıştım yine. Ve sıra bana gelmişti.

Birinci Sayı Sayfa Yirmi Dört

Sallanıyor yer. Sallanıyor gök ve gördüğüm tüm tepeler.
Gördüğüm tüm aşırılıklar birden yıkılıyor uzun binaları
anımsatacak şekilde. Aklımdaki biblolar şekil değiştiriyor;
ağızları açılıyor ve cızırtılı sesler çıkartan kokuşmuş cadılara
dönüşüyorlar. Bu dönüşümler, içimdeki mezarlığın
ayaklanmasına sebep oluyor. Gömdüğüm kuruntularım başlarını
gösterip tekrardan dirilişin manifestosunu okuyor. Bulutlar
kahverengi ile siyah arasında gidip geliyor. Dünya, bir
sınırdan aşağıya doğru yavaş yavaş akıtılıyor. Gizli gizli
çizilen illüstrasyonlar, bunu anlatıyor. Hep bir –yor, -iyor, -
uyor oluyor cümlelerin sonları. Çünkü ne şimdiden ne de
gelecekten bahsediyor. Tahayyülün canlandırmasını yaşıyorum
zihnimde. Gecenin atlarının ruhlarımızı ipiyle sürüklediğine
tanıklık ediyorum. Gizlerimizi bize bırakarak, ne yapmayı
amaçlıyor acaba?
 
''Kaleleri aştın mı Zorbey?'' Hayır daha aşamadım seni
ahmak! Hava puslu ve üstüne üstlük bu şehir fazlaca kafamı
karıştırıyor. ''Kafa karıştıranlar aklındaki soruların
ayrıştırıcılarıdır. Eğer sen körsen o sorunları değil bu sefer
düşüncelerini yer.'' Saçma sapan atıp sallama. Ne çok bilmiş
gibi konuşuyorsun? Gözümün önünden çekil ve git, haydi!
''Pekala, şapkamı sana bırakıyorum. Sonraki gece alırım.''

Yine uyuyakalmışım. Bir şekilde bu uyuyakalma durumlarından
kurtulmam lazım. Artık havadan mıdır nedir bir şekilde
üstüme bir halsizlik ile yorgunluk çöküyor. Daha akşam
olmamış. Kalkayım da şu projeyi bitirmeye çalışayım.

Öykü Özcan

Batuhan Çağlayan




