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Ş��r



B�r tek korku
melod�ler� eller�m�zde
çalan: Onlar hep yaşamımızın
ta kend�s� olan
kabuslar – sürekl� b�ç�mde
b�z�mle temasta. Korku
nefes�m�zden çıkan
b�r buhar: Nereden
kaçmalı, nereye g�tmel�,
ne yapmalıyız? Soruların
tek kapıya çıktığı
s�s duvarlarından
atlayamayarak anlıyoruz –
                                    kaçış yok,
                      (kabuslar)
                                                                 �z�m�z�
                                        sürmekte; sonunda
                         yaşadığımız b�l�nc�n
                                         ya da
               (delüzyonun)
                                 �ç�nden.
 
Hang� sorular kaldı
b�lmece olarak; daha?
Cevaplarını d�nleyemez m�
olduk? – Bataklık �ç�nde
                                          (h�çb�r şey)
              görülmez:
                                             B�r uykunun

Menz�ller
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                                              yer�n� tutab�leceğ�
                                              sonrasızlığın
                                              külabı – herkese
                                              �çmey� nas�p et.
                    (Herkese),
olamamanın yankılarını
eğ�l�p bükülen şeh�rler
yapsın – ger�len adımlar
sesler�n� d�nleşt�rs�n:
(T�k-tak-tuk-GÜM!)
                                          ve y�ne kabus
                                          ağlayan yaşantıya
                                          şarkı çalıp oyna-
                                          yan. Ve y�ne kabus
                                          kulaklarımızda
                                          c�nler� m�saf�rl�ğe
                                          alan. Ve y�ne kabus
                                          kaynayan gözler�n
                                          ve kaynayan
                                          s�nek vızırtılarını
                                          ayaklandıran. Ve
y�ne – y�ne – y�ne – y�ne
-dökülen, (yıkılan), (bükülen)-
yırtan, açıkça, der�m�zden:
Ç�ğ ç�ğ yer! KABUSLAR;
            b�r 
                                yaşama
                  seansı, 
                                                      ölüm
                                   med�tasyonunu
            ve doğru ağaçların
                 kurumuş – kan



             akan dalları,
                              peş�m�zde dolaşan

           b�r KORKU

                 ve y�ne kabus
     ger�len b�r ok g�b�
                      vücudumuzda başkaldırı
                      yapan. Sarsılma.

II.

Salyalarını emerek tüm kokuyu ve tadı vücudumuza �nf�lak
ett�rd�ğ�n�z kab�l�yets�z – kontrolsüz saf aklı kullanarak söylen�yor
tüm kulaklarında yankılanan (telev�zyon ve radyo cızırtısı g�b�) sesler
– k� yalnızca duyulan o! Benzetmeler�n ışıksızlandırıldığı b�r roman
tüm karanlık ve basınçlı okyanus saatler�: S�h�r, gözler�m�zden akıp
g�den ve çıkış amacını saptıran normal varlıklar – b�r kuşku beyn�n
�ç�nde tren sürat�yle b�çme eylem�nde bozuk ayna yansımalarını b�rer
k�ş�l�k hal�ne get�ren; b�ze b�r, s�ze b�ner tane olandan.

III.

Koy parmaklarını
kaynayan suya – k�
geceley�n saatler�n
b�rer gölgeye dönüşmes�nden
yattığın odadak�
kovalamacayı sez�nle:
             B�rkaç peluş oyuncak
             sürekl� gözler� s�z�nle



             temas hal�nde – topraktan
             çıkan solucan g�b�;
             yaşayan b�r gölge, g�z. – Sez�nle: Kolların
                                                             neden kırıldığını
                                                             ve yarı-uyanık
                                                             haller�n b�r
                                                             s�ren ses�n�
                                                             �ş�tm�ş b�r�
                                                             g�b� kalktığını. 
                                                             Sez�nle: Eve
                                                             geç varışlarını
                                                             ayakların mı sağlar
yoksa çamurlaşmış görüntüler�n sülük formatında ruhan�
varlıklara �lett�ğ� m� (sen�nle �lg�l� korku ç�zg�ler�n�) 
yoksa b�r kovalamaca; yen�den? 
                 yen�den 
yen�den yen�den yen�den 
                 yen�den
                 yen�den
gürültü; ulaşılmaz
noktanın renks�z
yolu – gürültü, 
kapısını yuttuğu
o hayal� anın
balyozlanması – gürültü, 
kaybolmuş tekrarların
otlarını bulması – gürültü.



IV.

Ne yankılanır; gece
gündüz düşü ele
sığab�len – b�r gerçek
olarak? Ne yankılanır tek
olmayan zamanda; kaçış
gerçekten, s�yahın 
daha önce keşfed�lmem�ş
b�l�nçaltına? Ne
yankılanır gölgelerden;
yalnızca duymadıklarımızı
dışarı çıkartarak? – Çok az.

V.

Çocuksu ezg�ler�n kulaklarımızda
gez�nen b�r böcek
olduğunu gördük – 
                               böcek
                               her sabah
                               uyanık
                               kalıp sabah
                               kıllarını çeker;
                               b�r adım, 
                               �k� adım, 
                               üç adım, 
                               dört adım
            DÖRT,
ger�len z�h�nler�n
baloncuklaşmış tohumları, 
            DÖRT, 



hala ayakta olan
beklemeler�n solukları,
            DÖRT,
şapkasını buharlaşan
ateşte p�ş�ren;
            DÖRT, adım ve fersah tüm odalarda,
                             ılık ve neml� ışığın küçücük
                             yer değ�şt�rme hareketler�n� �çeren
            DÖRT yen�den doğma – yen�den kabus
eller�n� bulanık görüntüden uzatan.

VI.

Kaybolan r�t�mler�n sayab�ld�ğ� – yalnızca başını gövdes�nden ayırmış
b�r ses adımları b�zler� olağandan t�treyen saçları kulaklarımıza
ulaştırıp rahatsız ett�recek olan. Ve belk� de yen�den kabus, cesed�
yalayan d�ller�n arasından her sefer�nde b�r bağırsak yapıp b�r vahş�ye
çev�ren – ve b�r kabus; hep yen�den ve yen� baştan.





Ateş�nb�r�

ı.

Uzam'ın uzay �le kes�şt�ğ� noktada, karanlığın doğurduğu kötülüğün
pek çok yüzü ve �sm� vardı. Kızakta çekt�kler� şey, b�r av hayvanı
değ�ld�, başka b�r şeyd� obaya b�r tehl�ke g�b� çöken.
Bunu affett�recek �y� b�r neden� yok muydu?
her şey. an�den. dün ve. bugün...
                 Burada g�zlenerek gel�p geçen hayvanları gözetleyeb�l�r�z
ancak, açık gözlerle öylece yatıyor ve gal�ba uyuyordu, b�l�yorum pek
�nanılır g�b� değ�l! -soğuktan kaskatı kes�ld�ğ� �ç�n gömmek yer�ne
cesed�n� yakmışlar.
İç�ndek� kıvılcım canlanmaya başlamıştı ama, henüz... ''İk� kül reng�
leş kargası b�r ağaç kökü, sank� uzun süre evvel gırtlağında takılı
kalmış buz parçaları g�b�'' - d�ye bağırıyordu korkunç yaratıklar;
hayaletler soğuktur ve yaşamın.
Bu olay olmadan önce, b�r başka hastanın çıkması; der�s�n� alıp ateş�n
yanına götürdü, ''Ney� var'' d�ye sordu.
B�r gün h�çb�r sebep yokken bıçağına sarıldı ve ben�m gr� fırtınam,
mutlak b�r sess�zl�k �ç�nde... fakat. henüz vak�t gelmem�şt�.
Akşamüstü yolunda yürüyor muydu acaba? Sonra el�n� kaldırarak
selam verd�. Boyları kend� boyunu geçmeyen küçük. Kanıt sayılmaz
mıydı bu? yem olacak her türlü y�yeceğ�, yeter� kadar...
                   -''Hedef�m�ze ulaştık!'' ded� o.
Sıyırırcasına geç�yor ve tekrar yüksel�yordu yağmur. Alet, bıçak
sapları, yen� b�r balta �ç�n sap, boyunca takılab�lecek b�r kolye, ondan
sonra k�msen�n artık kışı düşlemed�ğ� zamanlar; en ufak ses� b�le
duyacak kadar uyanık kalır, varıncaya dek!
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<Onun görüş alanından çıkmıyor artık, kurutulmuş b�tk�ler ve farklı
ışıklar saçıyor. B�ze �kram ett�kler� o yüce b�l' ç�çekler�n-
gösterm�şt� cesaret�n� anlık>
Kadın bunları anlattıktan sonra kend�n� çok yorgun'saydı. ''Fırtınalı
havada yaklaşan gök gürültüsü g�b� bağırıyordu handak� düşman.''
''Alevler�n haf�fçe dokunduğu apaçlar koyu, ayaklarını yaşlı b�r adam
g�b� sürüye sürüye -b�rb�rler�ne nasıl yoldaş olab�l�rler?'' d�ye.
Etk�s�, suya damlayan b�r zerren�n oluşturduğu çemberler g�b� ormana
yayılır; 
                gün, o'nun günüdür...

Cut-up techn�que
Tuzla - İstanbul
09.02.2021
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D�ls�z Oku!

adını ölü harflere verd�ğ�n o gece 
y�t�rd�n anlamı
evc�l mezarlardan seslend�n hayalete 
d�ls�z oku!
ve parçala o taşı

toprak atan ellerle
yerde yatan bu yabancı 
ne kadar da benzer b�rb�r�ne 
saf ışığı b�çen karanlık 
göster�r 
can�y� ya da masumu

yıldırımın öz’ündek� kem�ks� şeye 
dokundun saydamca 
geç�rgen düşler� tak�p et!
kalp dökümü �zlerde
un g�b� dağılsın sesler 

ama neden 
-sah� neden?
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En Kısa Gündüzden

acıyı bırakıyorum
gökyüzünün der�nl�kler�ne
ağaçların üzer�nde,
kel�meler yürüyor.

nasıl olur
dağın tepes�nde,
en büyük taşlar
                       duruyor.

şu geç�d�n ölçüsü fena değ�l.

kuşlar doğmaya hazırlanıyor,
yarın sabah başlayacak her şey.

havada asılı duran bulut
yaşama soğuyan toprak
sonsuz ufuk ç�zg�s�
b�r ırmağın sonu
akşama doğru!

mecburen,
kend� h�çl�ğ�m� b�r�kt�r�yorum
göz bebekler�ndek�
                             ölümle
en kısa gündüzden.
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△

          I.          Heves

alevdend�r bu at
ne çare
kül kalacak
rüzgârın el�nde

          II.          Kara Romans

Der�n oyuk arda kalan
T�z çığlık canda �z
Uzvum sank� kopan
Mut �le bağım y�ten

İsm�m ses�ne yakışırdı
Yüzü gözüme yakışıklı
Medet yok yıldızlardan
Kara romans sonlandı

          III.          Muziplik

Kahkahasını aşırdım
M�m�kler�me
Gömdüm g�zl�

Gıdıklarsa f�kr�m�
Açarak zambaklarca
Ele verecek ben�
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Mırıldanıyor

ş�md�k� zamanda henüz b�tm�ş konuşma
kalor�fer�n ç�zg�ler� yaylanıp g�d�yor
el�m�n küres� b�razdan olacakları
d�llend�rme cesaret�yle dolacak
sıradan b�r anı kehanetle kuşatmaya
pencereden taşan perdey� toplamaya
penceren�n yosunlarını toplamaya
                       uykuya uykuya
tersyüz etmeye sürdüğüm �zler�
canavar ç�çekler� rüyamın
ve der� taneler� havada uçuşuyor
yakalayıp teker teker yüzüme
yapıştırıyorum ben oluyor
her gün yüzlerce ev�n önünden geç�yor
her gün yüzlerce ne olduğunu b�lm�yorum    
                      uzun b�r uykuya
görüntüm rüyamda b�r başka karakter
görüntüm end�şe ver�c�
tanınmaz halde eve dönüşü var
anark����� d�ye bağırıyor
sondak� ��'lerde ses� gerçekten çıkıyor
çığlığa uyandım

ayaklarıma b�r et�ket takmışlar jane doe
b�rkaç dak�ka �ç�nde jane doe olab�l�l�r herkes
buharlaşan kem�kler�nden tütsü 
yapılacak kend�n� b�raz daha öv
yüzünün ahmağı yen� m�m�kler
yen� yollar yen� tar�fler
yen� b�r gözlük belk�
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jane doe yen� �stemez ama
cansızken de yen� ad almak zorunda bırakan
parmağında et�ket

uçucuyum uçamıyorum
nefes nefes kesk�n hayatım
b�r �k� saat �ç�nde
ş�md�k� zamanda henüz
b�tm�ş b�r konuşma

konuşmanın tekrarı
konuşmanın tekrarı
mırıldanıyor jane doe





Lupus Est

Cehennem bekç�ler�, açın kapıları ve sev�n b�z�, b�z k� kend� üzer�m�z�
yalarız yalnızca. At s�nekler�, ve akşamüstü keş�şler�yle.

D�l� s�yah köpekler, b�z, ağızlar ve hayalar. Topuklamak kanatla!
Göğsümüzü sıkmak, sıkmak! Açalım aşağıdan yukarı — b�r neşter
ver�n b�ze, ucu kör olan. Neşter? Dökülsün sakatatlar: B�rb�r�n�n aynı
�k� g�ys�; yaşamak ve ölmek, öpmek ve devam etmek,— m�dem�z�
yumruklamak ve saçlarımızı yutmak; adlarımız ve eller�m�z sahte,
gözler�m�z ve gün doğumu yürüyüşler�m�z — b�r başkaldırı değ�l de
ned�r? —

Üzerler�ne düşen, üzerler�n� yüzen ayaklar; ve sarı, ve s�yah, ve beyaz
ruhlar! Yukarı, yukarı sıçrayışlar, yukarı tırnaklar, yukarı yutak ve
onun efend�ler�! – 

Öylece tutup kaldırırken b�z, der�n toprağı, ç�ft taraflı olarak ve uyum
�çer�s�nde �ler�-ger�, �ler�-ger�, �ler� sürerken otları, anımsayab�lmek
�ç�n ve öylece sarkık boyunların kenarındak� neh�rden dökerken,
parlayış ve fısıldamalar, beslenmek �ç�n — o kırmızı ağacın altına
ulaşana kadar.
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Ateş yan.

Soyulsun yüzümüzün kalın edeb�. Ve ağlarken ölümcül günahlarımız
ve kara b�r elle uğurlarken güneş�; ateş yan, savur küller�n�. Oradak�
taraçanın yüzey�ne ve �nen herkese; daha, daha fazla –

Bağırtı. B�zlere ve soluk köklere, ve kavgalara, güler b�r şek�lde.
Bağırtı, bağırtı.

İşte budalalar ser�yor döküntü dualarını!



Öykü



Pornograf� Çağında Orgazm

Gün doğarken y�ne b�r açılışa hazır esk� ve büyük ev. Yen� toplanmış
meyveler, yen� masa takımları, yen� eserler. Aylardır beklenen
göster�den sonra küçük b�r kahvaltı ver�lecek bahçede. Uşak el�nde
yuvarlak b�r teps�yle ve yüzüne yerleşm�ş b�r gülümsemeyle karşılıyor
konukları. B�rer kadeh şampanya �le b�r ç�ft g�r�yor kapıdan. Konuklar
yavaş yavaş artarken yüksek sosyete üzer�ne sohbetlerle ve kısa sürel�
kahkahalarla geç�yor zaman. Yılda b�rkaç kez görülen esk� ahbaplar ve
modern sanatın çeş�tl� alanlarında uzmanlaşmış �s�mler karışıyor
b�rb�r�ne. Adam s�yah takımı ve f�yakalı papyonuyla odaya g�rmeye
hazır, ama maksat herkese ana olaya katıldım d�yeb�lmek; kadınsa
ev�n yanındak� daha küçük ama en az ev�n kend�s� kadar zeng�n
lavaboda makyajını tazelemek zorunda. K�m�n ne �sted�ğ� çok da
öneml� değ�l bu çevrede, öneml� olan sürekl� akıp g�den olayların çok
farkına varmayarak da olsa b�r parçası olab�lmek. Ölüm, yaşam,
yakınlık ve der�nl�k g�b� kavramlar neredeyse onlara anlam veren d�l�n
kend�s� kadar değers�z. Üzer�ne düşünmek b�le var olmaya da�r b�r
çaba gerekt�receğ�nden b�r kenara atılmış kel�meler, �çler�nde
barındırdıkları h�ss�yat ve key�f �se bakımsızlıktan ve �lg�s�zl�kten
yorgun, bekl�yor tekrar açılıp düzenlenmey�. Herkes �çer� geç�yor ve
eserler�n sah�pler� kend� tanıtımlarını yapıyor sırayla. B�rkaç zaman
sonra, herkes b�tse de b�r şeyler yesek derken, salonun ortasında b�r
çocuk yere oturmuş küçük b�r bebekle oynuyor. Odanın karşısındak�
başka b�r çocuğa fısıldıyor yavaşça: “Gel buraya, uyku vakt� geld�.”
Yavaş ama em�n adımlarla gel�yor erkek olan, ç�ft�n gözler�
dak�kalardır üzerler�nde ama onlar farkında değ�ller. Adam kadına
gülümseyerek çocukları göster�yor hab�re ama kadın da adamın
farkında değ�l, duvarlarda asılı olan pek çok eser de önem�n� y�t�rm�ş
sank� gözler�nde. “Ş�md� ışıkları kapatacağız ve ben beşe kadar
sayacağım. B�r, �k�, üç…” Erkeğ�n gözler� yanından geçen genç b�r
kadının eser�n� d�ğer konuklara anlatışına takılıyor b�rden. Genç ka-
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dın odadak� herkesten farklı ve gerçek b�r çek�c�l�ğe sah�p. Adamın
artık tek �lg�s� olan genç kadının hareket ett�kçe ıslanan dudakları
eser�n�n adını söylüyor tutkuyla: “Pornograf� Çağında Orgazm”
Neredeyse aynı anda küçük kızın dudaklarından dökülen sözcükler
de kadının kulaklarından z�hn�ne sızıp b�lmed�ğ� ama özlem�n�
duyduğu b�r kel�mey� okşuyor �ç�nde. “…dört, beş! Ş�md� de kahvaltı
yapacağız!” Adam kısa sürel� b�r nefes darlığı yaşarken ve kadın
gözler�nden akan b�rer damla yaşı g�zl�ce kurulayıp arkasını dönerken
uşak el�nde teps�s�yle yanlarına gel�p kadehler� eller�nden alıyor.
“Kahvaltı �ç�n ne arzu ederd�n�z efend�m?”





N�nn�

Gıcırdayıp �nleyerek açılan teneke kapı karşıma her zamank�
manzarayı serd�. Manzaramda asla yen� b�r şey olmuyordu. Ne
karşımdak� sonsuz tuz çölü, ne ev�m d�yeb�leceğ�m paslı metal ve
sürekl� m�n�k j�letler taşıyan rüzgardan yırtık pırtık olmuş kumaşların
b�r arada tuttuğu yığıntı ve arkasındak� çöplük tepeler� değ�ş�yordu.
Yıllardır gökyüzünde gündüzler� yeş�l-kahvereng� b�r çamurla
öyles�ne boyanmış topaklı b�r yüzey, geceler� de bazen ufak b�r
del�kten görünen son b�r �k� yıldız ve ay dışında b�r şey gözükmem�şt�.
Kuşlar �nsanlardan çok önce g�tm�şlerd�, böcekler de yakın zamanda
yok olmuşlardı. Çocukken b�r s�neğ�n kollarına ve bacaklarına konup
büyük b�r açlıkla ve öfkeyle onları ısırdığını hatırlıyorum. Her şey�n
sonuna gelm�şt�m artık, ufacık b�r değ�ş�kl�k beklemek, oyunun
sonunu gördüğüm �ç�n gökten gönder�lecek b�r ödül beklemek kadar
boşunaydı. Artık ne Dünya’da ne de onun dışında b�r şey
olmayacaktı. Sey�rc�ler kalkmış, tem�zl�kç�ler salonu yarım yamalak
tem�zlem�ş, sahnede yanan mumlar unutulup b�na k�l�tlenm�şt�.
Er�yen balmumu üzer�me akıyor, ya onun �ç�nde boğulacağım, ya da
mumlar b�tmeden önce ufak b�r es�nt� onları söndürecek. Benden
başka k�mse buraya adım atmayacak, cesed�m� y�yen b�r şeyler b�le
olmayacak. Çürümeyeceğ�m.

Dışarı attığım �lk adımda m�n�k bıçaklar suratıma saplandı. Artık
bıkmıştım. Her gün her saat her dak�ka aynı yönden sıkıcı b�r
tekdüzel�kle esen rüzgar asla kes�lm�yordu. Dışarıdaysam, neden
dışarıda olduğumu b�lm�yorum �çer�s� ve dışarısı arasında pek b�r
amaç farkım yok, mutlaka yüzüme b�r şeyler sarmam gerek�yor.
Nereden gel�yor bu şey? Rüzgar b�r çeş�t hava olmalı. Tıpkı el�me
üfled�ğ�mdek� g�b�… O da ufak da olsa b�r rüzgar değ�l m�? O zaman bu
tanrı cezası rüzgarın da b�r üfleyen� olmalı. Bu arada kullandığım
kel�meler�n yarısının anlamını b�lm�yorum, bunu �t�raf etmem gerek.

Sayfa 31



Hayatım boyunca gerçek b�r bıçak görmed�m, orada burada
bulduğumuz kesk�n metal parçaları ya da taşları bıçak n�yet�ne
kullanırdık. Yüzün nerede başlayıp nerede b�tt�ğ�n� b�lm�yorum,
kafamın ön tarafı olduğu kanısındayım. Tanrı �se büyük �ht�malle çok
çok önceden var olmuş olan b�r cezalandırıcı. Ş�md� b�le bu adı b�len
b�r�ler� olduğuna göre �ş�n� çok �y� yapmış. Hala tüm cezalar ona
atfed�l�yor.

Bu sabah kızgınım. Rüzgar artık �y�ce asabımı bozuyor ve bu konuda
b�r şeyler yapmamın zamanı geld�. B�raz da son y�rm� yıldır buradan
ayrılmamanın get�rd�ğ� sıkılmışlık ve yapacak başka b�r �ş�m�n
olmayışından cesaretlen�p kend�me b�r hedef koyuyorum: Rüzgarı
k�m�n gönderd�ğ�n� bulup bu �şe b�r son vereceğ�m. Cezalandıracağım
onu. Bu f�kr� sevd�m. Belk� de gezegendek� son meslek sah�b� k�ş�, b�r
cezalandırıcı olmalıyım. Havada �ron�k b�r koku var.

Ev�me ger� g�rd�m ve ara sıra kend�me b�r şeyler bulmak �ç�n
çöplüklere çıktığım uzun yolculuklarda kullandığım çantamı
hazırladım. Çok fazla eşyamın olduğunu �lk kez fark ett�m. İlk kez ev�
heptenl�ğ�ne terk ed�yor oluşum, zaten böyle şeyler ancak �lk kez olur,
yanıma neler� alacağımı seçerken hüzünlenmeme sebep oldu. Aslında
�şe yarar b�r şey yoktu aralarında ama tüm hayatım bu kıç kadar
alanda bütün bu eşyaların arasında geçm�şt�. Neredeyse onlardan
başka b�r şey b�lm�yordum. Teneke kutular ve teneke kutulardan
yapılmış onca eşyanın yanında yıllar �ç�nde çöpten topladığım b�r
sürü ıvır zıvır da vardı. Geçen yıl bulduğum ama okuma b�lmed�ğ�m
�ç�n h�ç dokunmadığım sararmış, kavrulmuş ufak, üzer�nde sarı b�r
yıldız olan k�tap çarptı gözüme. Annem okuma b�l�rd�, k�taplardan ne
kadar özlemle bahsett�ğ�n�, b�rkaç kez el�m�ze geçen ve soğuk b�r kış
geces� yakacak olarak kullandığımız k�tapları da hayal meyal
hatırlıyordum. İç�mde onu yanıma almam gerekt�ğ�ne da�r kuvvetl�
b�r h�s vardı. Belk� yolda oyalanmak �ç�n okumayı öğrenmeye
çalışab�l�rd�m? 



Sayfaları açıp da �ç�ndek� ec�ş bücüş karalamaları görünce beyn�mde
büyük b�r yorgunluk ve �steks�zl�k ağrısı bel�rd�, ben de k�tabı yer�ne
bıraktım. Masamın üzer�ndek� dört beş tane kömür kalem� çantama
attım. Res�m ç�zmey� sev�yordum. Aslında yapab�ld�ğ�m tek şey
buydu. Çok �y� olduğum da söylenemez ama sonuçta ç�zd�kler�m�
görecek ya da yorum yapacak k�mse yoktu ortalıkta. Res�mler�m
dünya üzer�nde yapılan son sanat eserler� olacak, hatta evrendek�.
Annem�n h�kayeler�ndek� g�b� başka b�r gezegenden gelecek b�r�ler�
de olmayacaktı. Bütün evren�n b�tt�ğ�n� tekrar düşününce o tanıdık
h�s bel�rd� m�demde.

Neden umurumdaydı k�? Nasıl olsa ya rastgele karşılaştığım b�r�s� ben�
y�yecek, ya açlıktan susuzluktan öleceğ�m, ya da başka b�r şeyden
öleceğ�m. Uzun sağlıklı b�r hayat g�b� b�r beklent�m zaten yok. Ben
öldükten sonra buralarda neler olduğunun ne önem� var k�? Ne zaman
b�r önem� oldu k�? Bütün bu b�zden öncek� �nsanlık neden sürekl� b�r
şeyler �nşa etm�ş, b�r �z bırakmaya çalışmış anlayamıyorum. Ger�ye kaç
k�ş� kaldı, k�m nasıl yaşıyor b�lm�yorum ama en ufak b�r ayazda şu
k�tabı gözümü kırpmadan yakarım. Bu ev�n duvarları orada burada
bulunan metal parçalarından yapıldı, bu parçaların kaynaklarına şu
an neye benzed�ğ�n� hatırlayamadığım şu heykel de dah�l. Uzaklardak�
o büyük b�naların üst katlarına çıkılması �mkansız, alt katları da yakın
zamana kadar gar�p gar�p hayvanların kovanı hal�ndeyd�. Acaba
b�lm�yorlar mıydı? İnsanların öldükler�n�, yaşadıkları yerler�n
öldükler�n� b�lm�yorlar mıydı? Sanırım anlayamayacağım. Ben res�m
ç�zd�ğ�m duvarlara �şeyen b�r�y�m sonuçta.

Düşünceler �ç�nde, b�r şey� �lk kez yapıyor olmanın verd�ğ�
heyecandan yoksun b�r şek�lde artık ger�ye baktığımda ev�m�n beyaz
çölün ortasında kahvereng� b�r leke olarak görüneceğ� kadar
yürümüşüm. Çöl sağımda, güneş ışığının daha yoğun olduğu taraf
arkamda, çöplük solumda ve rüzgar tam karşımdayken uzakta, kum
bulutlarının arasında esk� kent görünüyordu. Oraya vardığımda hava



kararmaya başlayacaktı. Y�ne annem� hatırladım. Karanlıkta dışarıda
olmayı h�ç sevmezd�. Onun gençl�ğ�nde gece olduğunda bazı
hayvanlar avlanmaya çıkarlarmış. Artık böyle b�r r�sk yok. Sadece
önümü göreb�leceğ�m b�r ışık olmayınca yürümen�n çok zor olacağı ve
hava da buz g�b� olacağı �ç�n kalacak kapalı b�r yer bulmam
gerekecekt�. Bunu h�ç düşünmem�şt�m. Daha önce esk� kentten daha
uzağa g�tmem�şt�m ve �ler�de ne olduğunu h�ç b�lm�yordum. Eğer
kapalı mekanlar yoksa rüzgarcı adama ulaşamadan b�r gece donarak
ölürdüm. Bu sorunu gece esk� kentteyken düşünmeye karar verd�m
ve yol boyunca başka tek b�r şey düşünmeden, kafamın �ç�ndek�
sesten b�le b�r kel�me b�r şey duymadan yürüdüm.

Yıkık dökük taş evler�n b�r arada bulunmasıyla meydana gelm�ş olan
esk� kente g�rd�ğ�mde her zamank� g�b� k�mse karşılamadı ben�. Daha
önce annem ve babam dışında, b�r de tab� sayılırsa annem�n ölü
doğurduğu bebek dışında başka b�r �nsanla karşılaşmamıştım. B�r gün
karşılaşırsam ne yapmam gerekt�ğ�n� b�lm�yordum. O anda amacımın
zaten b�r �nsanla yüzleşmek olduğu geld� aklıma. Ne söyleyecekt�m
ona? Anlayacak mıydı? Anlaşmamızın b�r önem� var mıydı, yoksa
sadece g�d�p sert b�r şeyle ona vursam o da rüzgarı keser m�yd�?
Rüzgarı b�t�rd�kten sonra ne yapacaktım pek�? İç�mden b�r ses yolun
çok uzun olacağını söylüyordu. Ev�me ger� dönmek �ç�n uğraşmak
�stemeyeb�l�rd�m. Belk� de rüzgarcı adamın ev�nde yaşardım artık.

Rüzgarcı adamın nasıl b�r şey olab�leceğ�n� hayal ett�m. Yola
çıkmadan önce kurduğum mantığa dayanırsak k� başka b�r açıklama
gelm�yordu aklıma, bu kadar büyük nefes üfleyeb�len b�r�s�n�n çok
çok çok büyük olması gerek�rd�. Daha öncek� gel�şler�mde �ç�nde
uyuduğum ev�n b�r odasında yerde otururken çantamdan kalemler�m�
çıkardım ve duvara rüzgarcı adam ve ben�m �lk konuşmamızı
resmett�m. Kocaman b�r kafanın önünde el�mdek� kalemle ben�m
aramdak� fark kadar büyük b�r fark olan ben, o adama ne dersem
d�yey�m sözümü geç�remeyeceğ�m� fark etm�ş çares�z b�r şek�lde onun



gözler�ne bakıyordu. Adam büyük �ht�malle ben� y�yecekt�. Ben olsam
öyle yapardım d�ye düşündüm. Ama belk� de öyle b�r�s� değ�ld�r. Belk�
yalnız h�ssetm�şt�r ve gel�ş�m onun �ç�n değ�ş�k b�r deney�m olacaktır.
Uykuya dalmadan önce m�n�k b�r gülümsemeyle, belk� de ben� yemez,
d�ye düşündüm.

Ertes� gün �lk kez h�ç uzaklaşmadığım kadar uzaklaştığım
yolculuğumda artık her şey�n yen� olduğunu h�ssederek tuhaf b�r
h�sse kapıldım. Hayatım boyunca her şey bell�yd�. Her şey sab�tt�. Ne
olacağını b�lerek yaşıyordum, daha doğrusu h�çb�r şey olmayacağını
b�lerek… Artık farklıydı ama. Her adımımda �lk kez bastığım b�r yere
basıyor, B�rkaç dak�ka sonra karşıma ne çıkacağını b�lm�yordum.
Rüzgarda b�r değ�ş�kl�k yoktu. Bulutlar b�razcık �ncelm�ş, yaşlı
güneş�n son b�r hevesle yolladığı sıcaklık b�raz daha h�ssed�l�r
olmuştu. Esk� kent�n �ler�s�nde, ufka kadar h�çb�r şey görünmüyordu,
gerç� ufuk çok uzak sayılmazdı çünkü hava rüzgarın taşıdığı kum
bulutlarıyla kaplıydı. Y�ne de dünyanın düşündüğümden çok daha
büyük olduğunu, hava kararırken hala bomboş b�r çölde olduğum
zaman anladım. Bütün b�r günüm karşıma b�r tek dal parçası b�le
çıkmadan geçm�ş, bundan sonrak� günüm de böyle geçecekt�. İk� gün
boyunca h�çb�r şeye rastlamadım, h�çb�r şey düşünmed�m, anlatacak
h�çb�r şey�m yok.

Üçüncü günümde �ler�de tek başına d�k�len b�r duvar gördüm.
Rüzgarın savurduğu kumlar duvarın üzer�nden aşarken sank� �nce b�r
tül onu okşuyormuş g�b� görünüyordu. Arkamda yen� doğmuş olan
güneş, duvarın benden yana olan kısmını bembeyaz parlatıyor, bunun
b�r göz yanılsaması olmadığı h�ss�n� güçlend�r�yordu. Güneş tepeye
geld�ğ�nde duvarın yanındaydım. Hayatımın b�r �lk�n� yaşadığımdaysa
duvara dokunup onun gerçek olduğundan em�n olduktan b�rkaç
san�ye sonraydı.



Duvarın arkasından b�r anda b�r�s� yükseld�. Paçavralar �ç�nde,
yüzünü sardığı beyaz peçen�n açıkta kalan kısmının koyu renk b�r ten�
ve yemyeş�l gözler� gösterd�ğ� zayıf b�r �nsandı bu. B�r an �ç�n
b�rb�r�m�ze baktık. Ne yapmam gerekt�ğ�n� b�lm�yordum. B�r şey m�
söylemel�yd�m. O anda göz göze bakıyor olmanın verd�ğ� ağır
rahatsızlığı h�ssett�m ve yüzüm kızararak başka yöne baktım. O da
aynısını yaptı. Öylece b�rkaç dak�ka bekled�k. İk�m�z de kararsızdık.
Tek b�ld�ğ�m herhang� b�r tehl�ke olmadığıydı. B�r şey söylemek
�sted�m, sonra utandım ve sustum. O da b�r an �ç�n el�n� kaldırdı ama
hemen vazgeçerek �nd�rd�. Dünyadak� belk� de rüzgarcı adam dışında
son �k� canlıydık ama ne yapmamız gerekt�ğ�n� b�lm�yorduk. En
sonunda dayanamadım ve onu görmem�ş g�b� yaparak yoluma devam
ett�m. Yanından geçerken göz ucuyla onun da vazgeçerek tekrar
duvara sırtını ver�p yere oturduğunu gördüm. İler�de y�ne h�çb�r şey
görünmüyordu ve ben yürüyordum.

Sonrak� �k� gün boyunca y�ne boşluktaydım. Açıkçası b�raz hayal
kırıklığı yaşamıştım. İçten �çe sürekl� yen� b�r şeyler göreceğ�m�
h�ssett�ğ�m ama b�r beklent�m yokmuş g�b� davrandığım yolun başı
geld� aklıma. Çok güzel, renkl� yerler göreb�leceğ�m�, esk� kentten çok
daha büyük yerler, belk� b�r �k� hayvan ya da b�lm�yorum, �nsanlar
göreceğ�m�, bütün hayatım boyunca yaşadığım sonu bekleme
duygusunun yer�n� alacak b�r şeyler bulab�leceğ�m� düşünmüştüm.
B�r �nsan görmüştüm ama beklent�m� karşılamadığı kes�nd�. Ger�
kalan her şeyse, önceden küçük olan yalnız dünyamın çok daha
büyük, g�derek daha da büyüyen yalnız b�r dünyaya dönüşmes�n�
sağlıyordu. İnsan boş b�r odaya bakınca b�r şey h�ssetmeyeb�l�r, boş
b�r sokağa bakınca da… Boş b�r köy gördüğünüzde �ç�n�zde esk�den
orada yaşanmış olan hayatların bıraktığı boşluk canlanır, boş b�r şeh�r
s�z� korkutur, tek başınıza ne kadar zavallı olduğunuzu düşündürür.
İç�nde bulunduğum gezegen�n büyüklüğünü b�lm�yordum ama
ş�md�den b�r sonu olmadığını düşünmeye başlamıştım. Bütün bu
büyük alanda kumdan, rüzgardan, b�r tane küçük ev, b�r küçük köy,



b�r küçük duvar ve onun d�b�nde oturan b�r adamdan başka b�r şey�n
olmayacak olması �ht�mal�, o an orada buharlaşıp havaya karışmak
g�b� b�r �stek uyandırdı �ç�mde. Sadece kaybolup g�tmek
�stem�yordum. Sonsuz b�r çölün ortasında b�r kum tanes� kadar b�r
şeyd�m ben ve her an güçlü b�r rüzgar ben� d�ğer taneler�n altına
gömeb�l�rd�. H�sler�m� anlatmaya kel�me dağarcığım ya da konuşma
becer�ler�m yetm�yor. Aşağı yukarı ş�md�ye kadar anlattıklarım g�b�ler
sadece.

Yürüdüğüm toprak �y�ce sertleşm�ş, beyazlaşmış ve çatlaklarla
dolmaya başlamıştı. Tam karşımdak� s�ms�yah kuru ağaca
bakıyordum. Uzaktan onu gördüğümde rüzgar doğrultusunda süren
yolumdan sapmış ve daha yakından görmek �ç�n yanına gelm�şt�m.
Ağacın tepes�nde, yerden ben�m neredeyse �k� katım kadar yüksekte
gen�ş b�r dalın üstünde çıplak, kara kuru, yaşlı b�r adam yatıyordu.

Beyaz seyrek sakalları uzundu ve beyaz seyrek uzun saçlarına karışmış,
b�rl�kte kafasını kaplamışlardı. Adam ağacın gövdes�nden kopardığı
kabukları �ncec�k parçalara ayırıyor, uzun b�r borunun önüne
tıkıştırıp sonra da �k� taşı b�rb�r�ne vurarak onları yakıyor, sonra da
ağzından ve burnundan dumanlar salarak mutlulukla mırıldanıyordu.
Ona ne yaptığını sordum. Ben� b�rkaç kez seslend�kten sonra duyan
adam, o ana kadar ben� fark etmem�şt� b�le. O anda önce şöyle b�r
baktı bana, sonra tek kaşı yükseld�. Ben� anlamadığını düşünerek bu
sefer eller�mle konuşmaya çalıştım. Ona tekrar ne yaptığını sordum,
müz�k d�nled�ğ�n� ve anılarını �zled�ğ�n� söyled� bana. Anlamamıştım.
Müz�ğ�n ne olduğunu b�lm�yordum ve b�r �nsanın anılarını �zled�ğ�n�
de görmem�şt�m h�ç. Müz�k ned�r d�ye sordum, havayı �şaret ett� ve
sonra el�n� kulağına götürüp daha �y� duymak �ç�n b�r hareket yaptı.
Ben de aynını yaptım ama sadece rüzgarı duydum. Anılarını nasıl
�zled�ğ�n� sordum, el�ndek� şey� bana uzattı ve b�r nefes çekmem�
söyled�. Öyle yaptım, öksürdüm ama ağzımdak� tuhaf tat hoşuma
g�tt�ğ� �ç�n b�r kez daha yaptım. B�r süre sonra ben ağacın altında o
yukarıda, sırayla b�rer nefes çekerek ve konuşmayarak karanlığa kadar 



oyalandık. Anılarımı �zleyemem�şt�m ama güzel zaman geç�rm�şt�m.
Ertes� gün yaşlı adama veda ett�m ve tekrar rüzgara doğru yürümeye
başladım.

Yaşlı adamın yaşadıklarını yaşayamadığım �ç�n üzülmüştüm. Bell� k�
söyled�ğ� şeyler� yaptığına gerçekten �nanıyordu. B�r�s� böyle b�r
konuda yalan söylemezd� herhalde d�ye düşündüm. B�rb�r�m�z� nasıl
anladığımız da başka b�r soruydu. Sıkıntı çekmeden eller�m�zle
konuşab�lm�şt�k. Bazı şeyler� anlayamayacağıma karar verd�m sonra ve
yaşlı adamı, o günün sonunda bulduğum küçük b�r ev�n duvarına
ağaçta oturmuş halde ç�zene kadar düşünmed�m.

Ertes� sabah evden ayrıldığımda rüzgarın artık çok daha güçlü est�ğ�n�
fark ett�m. Yürümek ya da nefes almak artık daha zordu. Yaklaştım
d�ye düşünsem de yakınlarda y�ne de b�r şey görem�yordum. B�raz
yürüdükten sonra artık düz g�tmemeye başladığımı, yürüdükçe
yükseld�ğ�m� fark ett�m. B�r süre sonra tekrar düzeld�m, sonra aşağı
doğru g�tmeye başladım. Bu da yen� b�r şeyd�. Çöl her zaman düz
olmuştu. B�r ağaç, b�r duvar ya da b�r ev dışında olan her şey, yan�
zem�n, her zaman düzdü. Ş�md�yse adeta kabarmış b�r kısımdan
geçm�şt�m. Belk� de altında b�r şey vardı. B�r an �ç�n yer� kazıp o şey�
bulmayı düşünsem de bundan vazgeçt�m. Çok uzun olmayan b�r süre
yürüdükten sonra kısa b�r süre �ç�n kum bulutu ortadan kalktı ve çok
gen�ş b�r alanı göreb�lmeme �mkan sağladı. Önümdek� çöl b�r sürü
ama b�r sürü kabartıyla doluydu. Bazısı b�raz daha yüksek, bazısı daha
ufak b�r sürü kabartı. Onların arkalarında b�r şeyler var mıydı
b�lm�yorum ama bu taraftan bakıldığında ev, ağaç, köy ya da herhang�
b�r şey görünmüyordu. Yürümeye devam ett�m.

B�r yüksel�p b�r alçalarak yürümek daha zordu. Daha yavaş
�lerled�ğ�m� h�ssed�yordum. Rüzgar da sürekl� artıyor, her şey �y�ce
zorlaşıyordu. Rüzgarın bu kadar güçlü olması arada b�r kum
bulutunun dağılmasına sebep oluyordu ve bu durumdan
hoşlanmıştım. Gece olduğunda kısa b�r an bulutsuzluğu yaşadım. 



Bütün gökyüzü karşıma ser�ld�. Kocaman, s�yah b�r h�çl�k… Nereye
baksam h�çl�k görüyor olsam da bu seferk� farklıydı. Bu sefer
gerçekten h�çb�r şey�n olmamasından bahsed�yorum. M�n�k yuvarlak
Ay gözüküyordu. Onun dışında b�rb�rler�nden çok uzakta �k� tane
yıldız vardı. Bu üç beyaz şey dışında s�ms�yah olan gökyüzü, her an
ona doğru düşecekm�ş�m ve savrulup g�decekm�ş�m g�b�
h�ssett�r�yordu. O gece uyumamaya karar verd�m ve b�r daha
görememe �ht�mal�m� de düşünerek yıldızları �zled�m. Kum bulutu
gümbürdeyen rüzgarla gelmeden b�rkaç dak�ka önce yıldızlardan
b�r�s� b�razcık t�tred�, sonra söndü.

Rüzgarın üzer�me savurduğu kum, yer�mde durduğum zaman üzer�m�
örtüyordu bu yüzden ne kadar zor olacak olsa da gece de yürümeye
karar verd�m. Önümü görmeden, sadece rüzgarın geld�ğ� tarafa doğru
yürüyordum. B�rkaç kez düştüm, b�r kez ne olduğunu göremed�ğ�m
b�r şeye tutundum, korkuyla bıraktıktan sonra o şey� b�r daha
bulamadım. Yolculuğumun genel teması da buydu zaten. B�lmed�ğ�m
şeyler� kısa b�r an �ç�n yaşayıp, korkup, b�r daha ardıma b�le bakmadan
ve o şey� b�r daha düşünmeden yürüyordum. B�r an �ç�n keşke, d�ye
düşündüm. Acaba bulduklarımı bırakmasa mıydım?

Ama sonra şu koca çölde her kum tanes�n� teker teker toplarsam ne
kadar saçma b�r hareket yapacak olursam, karşıma çıkan her şeye
sonuna kadar bağlı kalırsam da aynı derecede saçma b�r hareket
yapacağıma karar verd�m. Karşıma ne kadar fazla şey çıkacağının b�r
garant�s� yoktu, ama b�r tane şeye bağlanırsam, başka b�r şey
çıkmayacaktı. Her şey� yanıma almaya çalışırsam da sonunda kucağım
dolacak, taşıyacak yer�m kalmayacaktı. Umursamazlık felsefes�n�n son
satırlarını da böylece yazmış oluyordum.



Güneş tekrar doğana kadar soğuk ve uzun b�r gece geç�rd�m.
Rüzgardan asla ayrılmadım. Yen� b�r şeyle de karşılaşmadım. Güneş
doğduktan b�r süre sonra kum bulutu y�ne dağıldı ve karşıma farklı
b�r manzara serd�. İler�de yüksek kırmızı duvarlar yüksel�yordu. İk�
yana doğru bütün ufku saran duvarın şans eser� tam da ben�m
karşımda gen�ş b�r yarığı vardı. Hayal meyal annem�n kanyonlarla
�lg�l� b�r şeyler anlattığını hatırladım.

Akşam olmadan kanyonun g�r�ş�ne ulaşmıştım. Kırmızı taşların
üstünde zayıf, çıplak b�r adam oturuyor, ben�m geld�ğ�m� fark
etmem�ş b�r halde el�ndek� büyük kağıtlarla uğraşıyordu. Rüzgar
kağıdı sürekl� adamın el�nden almaya uğraşıyor, adam da büyük b�r
�natla baktığı şeyden gözler�n� ayırmadan rüzgarla boğuşuyordu.
Geld�ğ�m� fark ed�nce b�r an �ç�n korkar g�b� oldu, sonra bana el�n�
salladı. Ben de ona karşılık verd�m. B�r şeyler söyled� fakat hayatımda
duymadığım kel�meler� kullandı. Ben de ona b�r şeyler söyled�m, o da
bana anlamsız b�r bakışla karşılık verd�. Yaşlı adamla konuştuğum g�b�
eller�mle konuşmaya çalıştım. Ona, geld�ğ�m tarafı göstererek, o
taraftan geld�ğ�m� söyled�m. O da bunun çok bar�z olduğunu söyled�.
Ben de buradayım, ded� sonra. Ona ne yaptığını sordum, duvarın
sonundan buraya duvarı tak�p ederek geld�ğ�n�, bu yarığın devamında
ne olduğunu b�lmed�ğ�n� ve har�talarında da buradan sonrasına da�r
b�r şey olmadığını söyled�. Ben de ona ben�m yolumun buradan
geçt�ğ�n�, bu g�r�şten g�receğ�m� söyled�m. Adam güldü ve
har�talarında ş�md�ye kadar eks�k b�r şey olmadığını, öyleyse buradan
sonra b�r şey olmaması gerekt�ğ�n� söyled�. Görünüşe bakılırsa bu
duvar dünyayı sınırlayan, dünyanın sonunu büyük boşluktan ayıran
b�r duvardı. Bu söyled�ğ�ne �nanmadım çünkü rüzgar bu yarıktan
es�yordu, demek k� rüzgarcı adam �ler�deyd�. Eğer orada b�r�s� varsa,
orada b�r yerler de var demekt�r. Ona bunu söyled�m, o da s�n�rlend�
ve bana har�tasını gösterd�. Gerçekten de har�tada daha �ler�ye da�r b�r
şey gözükmüyordu. Ama, ded�m, rüzgarcı adam… Har�ta d�ye bağırdı



eller�yle. Hırlamaya başlamıştı, nefes alışı değ�şm�ş, bakışı değ�şm�şt�.
Har�ta eks�kt�r belk� de ded�m, o da ş�md�ye kadar gezd�ğ� her yer�n bu
har�tada olduğunu, ş�md�ye kadar eks�k b�r şey yoksa ş�md�den sonra
da eks�k b�r şey olmayacağını söyled�. Adamın mantığıyla
yarışamıyordum, ama rüzgarcı adamın orada olduğunu da b�l�yordum.
Pek� ben nereden b�l�yordum? O kend� har�tasına ve onu ç�zen k�ş�n�n
doğruluğuna sonuna kadar �nanmıştı, ama b�lm�yordu. Bense sadece
b�r gün aklıma gelen b�r f�k�rle buraya kadar yürümüş, el�mde har�tam
b�le olmadan karşımdak� adama karşı gelecek kadar çok �nanmıştım
rüzgarcı adama. Ş�md�ye kadar h�ç gerçekte böyle b�r� olmayab�leceğ�
gelmem�şt� aklıma. Sonra bunun da yoluma devam etmek �ç�n b�r
sebep olduğuna karar verd�m. İler�de ne olduğunu ya da olmadığını
görecekt�m. Har�talı adam kollarıyla bana bağırmaya devam ederken
ben de geç�de doğru �lk adımımı attım.

Rüzgarın ses� burada daha fazlaydı. İk� yanım boyunca uzanan
duvarlara çarpıp gar�p gar�p sesler çıkaran rüzgar �y�ce güçlenm�şt�
ama artık küçük şeyler savurmuyordu yüzüme. Yolun sonunu
görem�yordum. Sank� duvarlar �ler�de b�rleş�yormuş g�b�yd�. B�r gün
boyunca yürüdüm ve hala sonu göremed�m. Gece olunca uyumadım.
Göremesem de yaklaştığımı h�ssed�yordum ve heyecanlıydım.
Ayın �k� duvarın arasından gözüktüğü kısa sürede duvara yolcuğumu
anlatan b�r şeyler karaladım. Sonra yorgunluğuma yen�k düştüm ve
güneş tepeye varana kadar uyudum.

İk� duvarın �ler�de b�rleşt�ğ� yerde ufak b�r aralık gördüğüm zaman
kanyona g�rel� üç gün olmuştu. Başlarda pek anlamasam da devam
ett�kçe gen�şleyen aralık, kanyonun sonuna geld�ğ�m� gösterd�. Güneş
alçalırken kanyondan çıkmıştım.

Yolculuğum burada, son on yılımı geç�rd�ğ�m yerde sona erd�.
Kanyondan dışarı attığım �lk adımda karşıma ser�len manzara sonsuz,



ş�md�ye kadar geçt�ğ�m yolda karşıma çıkan çölden bambaşka, ne
şek�lde başka olduğunu hala tar�f edemesem de bambaşka b�r çöldü.
Sonu olmayan b�r kum den�z�n�n ortasında yükselen pürüzsüz, sank�
gökyüzüne dokunacak kadar yüksek kum tepes�ne bakab�lmek �ç�n
kafamı kaldırmam gerekm�şt�. Ev�mden göreb�ld�ğ�m esk� �nsanların
yaşadıkları b�nalardan b�le yüksekt�. Kend�s� ve etrafındak� çöl artık
rahata er�şm�ş, her b�r kum tanes� yer�ne oturmuş g�b� harekets�z,
pürüzsüz ve tek parçaydı. Neredeyse bunu ayak �zler�mle bozmamak
�ç�n ger� dönecekt�m. Ama bütün yolu konuşmak �ç�n geld�ğ�m
adamın yaşadığı yer� fark ett�ğ�mde yolculuğumun hala b�tmem�ş
olduğunu, b�r o kadar da hala aynı amaçla bu yola devam etmed�ğ�m�
hatırladım. O ana kadar rüzgarı durdurmasını söylemek �ç�n, gerçek
olup olmadığını b�le b�lmed�ğ�m b�r�s�n� aramak �ç�n çıktığım yol,
karşımdak� manzarayı gördükten sonra sadece tek b�r amaca ve ana
�nd�rgend�: tepede ne olduğunu göreb�lmek.

Daha önce h�ç h�ssetmed�ğ�m b�r korku ve heyecan h�ssetm�şt�m.
A�lemden başka �lk kez b�r�s�yle karşılaştığımda h�ssett�ğ�m utancın
da, har�tacıyla anlaşamadığımda h�ssett�ğ�m b�l�nmezl�k ve kızgınlığın
da yüzlerce katını h�ssett�m. Karşımda büyük b�r şey vardı bunu
b�l�yordum, anlayab�l�yordum ama ne olduğunu, ne yapmam
gerekt�ğ�n�, onun yanına g�d�nce ne söyleyeceğ�m� b�lm�yordum.
Büyük b�r şey�n karşısında h�ssed�len utancı daha rüzgarcı adamla
konuşmadan h�ssetm�şt�m. Sadece ölmeyeceğ�mden em�nd�m, çünkü
bu kadar büyük b�r şeyle uğraşan b�r�s� ben�m g�b� b�r�s�yle uğraşmazdı
b�le.

İç�mde bütün bu duygularla ve sorularla günlerce kum tepes�ne
yürüdüm. Yürüdüğüm zem�n yükselmeye başladıktan sonra da
haftalarca düşe kalka, bazen yürüdüğüm onca yolu ayağımın
kaymasıyla kaybederek tırmandım. Yol boyunca düşündüm. Yola



çıkış amacımın ne kadar çocukça olduğunu fark ett�m. Kes�nl�kle
rüzgarı durdurmasını söylemeyecekt�m ona, zaten artık eve de
dönmeyecekt�m. Kararım kes�nd�. Rüzgarcı adamın yanında kalıp
ondan b�r şeyler öğrenmek, ölmeden önce bunca yıldır yaşadığım
boşluğu telaf� etmek �st�yordum. Sonra tekrar fark ett�m k� hala
yukarıda b�r�s�n�n olup olmadığını b�lm�yordum, orada b�r�s� olsa b�le
�stekler�m� karşılamayab�l�rd�. Y�ne de devam edecekt�m. Çünkü
uzaktan görmüş olduğum şey boş b�r tepe değ�ld�. Tepede b�r şey
vardı. Daha önce gördüğüm h�çb�r şeye benzemeyen b�r şey, her ne
kadar gördükler�m sadece çöl ve b�rkaç yıkıntı olsa da, vardı ve daha
önce dünyada da b�r başkasının böyle b�r şey gördüğünü
sanmıyorum.

Tepey� ve etrafındak� den�z�, artık ona çöl dem�yorum, �lk
gördüğümde heps�nden önce gördüğüm şeyd� bu. Kanyondan dışarı
attığım �lk adımda �k�nc� b�r güneş�m�z olduğunu sandığım şey, tepede
ışıklar saçıyordu. Gözler�m alışınca onun parlak metal ve camdan
yapılmış göğe uzanan borularını, usul usul dönen çarklarını ve
sallanan sarkaçlarını göreb�lm�şt�m. O an onu yakından göreb�lmek
�ç�n öleb�l�rd�m b�le.

Haftalar sonra tepeye ulaştığımda, son adımımı atmadan önce arkama
baktım. Kanyonu, eğr� büğrü dalgalı çölü, yaşlı adamın ağacını
gördüm. Yıkık duvar ya da esk� kent ya da ev�m gözükmüyordu. Çok
yürümüştüm. Sonra etrafa baktım. Kanyonun duvarı görülmeyen b�r
yere kadar �lerl�yordu. Öbür taraftaysa pürüzsüz den�z sonsuza kadar
g�d�yordu. Yaşlı güneş kırmızı ışıklarını gece olmadan önce son kez
yayıyordu. Burada b�raz zaman harcamış olmam, yolculuğumun
b�t�yor olmasından ve ona çok alışmış olmamdandı. Hayal kırıklığına
uğramayacağımı b�l�yordum ama y�ne de karşıma ne çıkacağını
b�lm�yordum. İnsan alıştığı şey� sever, yaşadığım hüzün bundandı.



Y�ne de en�nde sonunda b�tecek b�r şey olduğunu b�l�yordum. Tıpkı
çok önceden yaşayıp onca heykel�, b�nayı yapan �nsanlar g�b�, k�taplar
yazan �nsanlar g�b�, b�r gün heps�n�n yok olacağını b�le b�le y�ne de
yaşamış, y�ne de uğraşmıştım. Esk� hayatıma veda ett�m ve z�rveye
adımımı attım.

Burada rüzgar yoktu. Rüzgarın doğduğu yerdeyd�m artık. Burada
tanrı da, geç�rd�ğ�m on yılda artık öğrend�ğ�m pek çok şeyden b�r�yd�
bu da, yoktu. Annem�n anlattığı dünyalı olmayan canlılar da yoktu.
Ayrıca kocaman ağzıyla gece gündüz üfleyen rüzgarcı adam da yoku.
Burada Mak�ne vardı. Mak�ne tıkırdıyor, vızıldıyor, uğulduyor ve
bazen püskürüyordu. Batan güneş�n ışığında Mak�ne de kıpkırmızı
olmuştu. B�r süre öylece onu �zled�m. Sonra basamakları fark ett�m.
Gözler�mle basamakları tırmandım ve Mak�ne’n�n tepes�ndek�
kıpırtılı karaltıyı fark ett�m. Rüzgarcı adamı bulmuştum.

Yanına g�tt�m ve çıplak yaşlı b�r adam buldum. Sürekl� olarak önünde
duran kolları çev�r�yor, b�r şeylere basıyor ve h�ç durmuyordu.
Yorgun değ�ld�. Asab� ya da utangaç da değ�ld�. Yüzüne �y�ce bakınca
ağaçtak� adama çok benzed�ğ�n� fark ett�m. Tek el�n� �ş�nden ayırarak
bana selam verd�. Ben de ona selam verd�m. Ona çok uzaktan
geld�ğ�m�, tesadüfen değ�l onu bulmak �ç�n burada olduğumu
söyled�m. Bana neden, d�ye sordu. B�r yandan sürekl� çalışıyordu ama
b�r gözü hep bendeyd�. Ben de ona bütün h�kayey� anlattım. Rüzgarı
durdurmasını �sted�ğ�m kısmı en son söylem�şt�m. Bu onu çok
eğlend�rd�. Sonra bana müz�ğ� duyup duymadığımı sordu. Ben de ona
ağaçtak� adamın da aynısını söyled�ğ�n� ama duyamadığımı söyled�m.
Bu onu b�raz üzmüş g�b�yd�. Y�ne de bana d�kkatl�ce d�nlemem�
söyled� ve el�n� kulağına götürerek b�r �şaret yaptı. Ben de dened�m.



Evet, müz�k vardı. Annem�n tatlı ses� g�b�yd� havadak� uğultu ama
bell� bel�rs�z duyuluyordu. Mak�ne’n�n çıkardığı seslere karışıyordu
müz�k. Düzen�n� ya da duygusunu anlayamıyordum, ama ben�m
anlamam �ç�n çalmadığı da ortadaydı zaten. Rüzgarcı adam müz�ğ�n
uzaklarda duyulmamasına üzüldüğünü, duyulmuyorsa sadece b�r
rüzgardan �baret olduğunu söyled�. En azından �nsanlar ve varsa d�ğer
canlılar �ç�n. Ben de ona neden bu kadar zor duyulan b�r müz�k
çaldığını sordum.

Çünkü, ded� rüzgarcı adam, bu müz�k b�zler�n duyması �ç�n değ�l.
Zamanın sonuna geld�k. Gökte �k� tane yıldız kaldı. Her şey uykuya
daldı. B�zlerden sonra burada k�mse olmayacak, artık kapanış vakt�,
artık uyku vakt�. Dünya yoruldu ve b�z�m b�r gün b�tt�kten sonra
uyuduğumuz g�b�, onun da uyuma vakt� geld�. Onun güneş�
batmadan o da uykuya dalmalı ve artık her şey d�nlenmel�. Artık
zamanın sonuna geld�k. Uyku vakt�.

Rüzgarcı adamla sohbet ederek, ondan b�r şeyler öğrenerek yed� yıl
geç�rd�m. Yed� yıl boyunca Mak�ne durmadı. Etrafımızdak� den�z
büyüdü, göreb�ld�ğ�m�z yere kadar her yer pürüzsüzleşt�. Müz�k
bel�rg�nleşt�. Yed� yılın sonunda b�r gece göktek� son yıldız da söndü
ve rüzgarcı adam uyudu. Onu, esk�den öğrend�kler�me göre
Mak�ne’n�n yakınında b�r yere gömdüm ve sonrak� üç yılımı tek
başıma düşünerek, den�z�, s�ms�yah gecey� ve �y�ce yaşlanan artık
solgun b�r kırmızı olan büyük güneş� �zleyerek, heps�nden öneml�s�
Mak�ne’y� çalıştırarak geç�rd�m. Evet b�r yandan da h�kayem� rüzgarcı
adamın bana verd�ğ� bu deftere yazdım. Artık kes�n olarak ben�m
buradak� �ş�m b�tt�ğ�nde bunu görecek k�msen�n olmayacağını b�l�yor
olsam da buna mecbur h�ssett�m. Belk� olur da b�r�s� karanlıkta
öyles�ne savrulurken hala ölmem�ş olur da bunu bulur d�ye
düşündüm, ne kadar �nanmasam da. Genelde düşünmed�m tab��,
sadece yazmak �sted�m. Sadece artık esk� �nsanları daha �y� anladığımı
b�l�n d�ye bunları söylüyorum.



Son satırları da yazarken yaşlı güneş�n ışıkları sönmek üzere… Sadece
b�rkaç dak�ka kalmış olmalı. Mak�ne’y� b�raz önce çalıştırmayı
bıraktım. İç�nde kalan son hareketle dünyaya söyled�ğ� n�nn�y�
tamamlayacak. Güneş dalgalanıyor, Mak�ne’n�n tıkırtıları azaldıkça
n�nn� daha da güzel duyuluyor. Yere uzandım ve b�razdan defter�m�
kapatıp uyuyacağım. Bundan sonra söyleyecek b�r şey olmayacak.





Henüz İcat Ed�lemem�ş,
Ardında Kalmış Konuşmalar

Tekrardan kurtuldu sokaklar. Tekrardan kurtuldu; henüz konu
başlıklarını sıralamadan buhranın �çer�s�nden geçen kab�leler olarak
kurtuldu akışkan sular ve durağan topraklar. Nereden est�yse tüm var
olan f�k�rler heps�n�n ölü doğmuş gübreler� üzer�nde vurgu yapılan
söylemler: İşte her konferans böyle geç�yor, her sözcükler�n �nsanların
ağızlarına tükürükler�n� toplamaya çalıştıkları münakaşalar böyle
geç�yor. Henüz daha ayılamadım. Zaten b�r gündüz düşü yaşamıyor
muyuz, ded� kulağımın arkasından fısıldayan Leopold. Henüz değ�l
dostum, henüz değ�l çünkü daha uyanamadık gecen�n
uyanıklığından. Çünkü daha çağlar önces�nde yaşıyoruz b�r mağara
�çer�s�nde, b�z� ısıtmayan ateş�n etrafında ve kıllarımız b�ze yetmeye
çabalarken grup hal�nde dolaştığımız �nsanları anlamaya çalışıyoruz;
onlarla �let�ş�m kurmaya ve anlaşmaya çalışıyoruz, onlarla
anlaşmamaya çalışıyoruz ve onlarla dostluk kurup onlarla b�rb�r�m�z�
taşlamaya çalışıyoruz. Madem mağaradayız, neden daha
keşfedemed�ğ�m�z harfler� d�le get�rm�yoruz ya da neden daha
bulamadığımız özümüzün keç� yolundak� tane tane olan bokları tak�p
etm�yoruz, ded� Leopold ve �ç�mden tekrarlamak geld� herhang� b�r
alıntıyı; güçlü b�r b�ç�mde ve aralığı olmadan, sank� normal b�r şeym�ş
g�b� ve sıradan b�r le�tmot�v g�b�. DERS BİTTİ! YARIN GÖRÜŞMEK
ÜZERE ÇOCUKLAR! Ayaklar sayıklamaya devam. Güçlü b�r
başvuru daha ulaşamadığınız kelleler�n d�şler�n� belk� s�z�n üzer�n�zde
kalkan olacak ya da şuradan b�r altyazı geç�n ş�md� s�z: B�r.. �k�.. b�r.. �k�..

okuma alanından çıkamadınız daha. Tekrar yaşamla münakaşada

bulunuz. Nasıl kokluyorsunuz uzunlukları azalan ç�zg�ler�? B�r yazının
üzer�nde gen�şleyen dünyanın merkez�n� soğutmaya çalışmanızı
anlamsız buluyorum: Haklısın, d�yor Leopold çünkü okyanuslardan 
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daha volkan�zma sonuçlanmadı, daha süper volkan da patlamadı k�
her şey�n sonunu avuçlayasınız.

      – Sorular b�tmez. Sözcükler etrafından beyaz b�r ışıltı çıkarır; k�mse
anlamaz ve dörde bölünür tüm şek�ller, d�zeler soldan sağa kayar ve
cümleler�n aralığı   b � r     a n d a     g e n � ş l e r.
     
      – Konuş Olav�, sen de konuş. Harfler�n üstünü ç�zg�yle çek ve b�r
pırlanta g�b� aracı nesneler� önemseyenler� kılıçtan geç�r. Ben�m
odamın duvarları yırtık sayfalarla doludur; arkaları �se s�yah renkl�
kalemlerle üstünden geç�lm�ş esk�zler, henüz mağara devr�nden
çıkamamış adamların b�r�s�n�n ç�zd�ğ�. Söyle nerede hayvanların
b�zlere rehberl�k ett�ğ� öyküler: Doğayı anlamamızı sağlayacak vahş�l�k
�le uysallık �k�lem�n� çözmem�z� sağlayacak o akıllı b�zlere hang�
tasarımla ve düzenle yardım edeb�leceğ�n� gözden geç�rmem�z�
sağlayacak o bey�n boyayıcısı.

Aslında saçmalayan k�mse değ�l. B�r öğretmen�m bana geld� (haf�f
kafası çatlaktır) ve bana ‘’Sen de k�m oluyorsun bana �ş�m�
öğret�yorsun?’’ ded�. Sonra ayakkabımın tabanından b�r yazı çıkarıp
okudum çok saçma sapan b�r şek�lde: 

Okurken amacımız ned�r? Taze b�r ed�n�m m�d�r? Evet! Bu b�r es�n,
çağrışım arayışı ve açlığından tet�klen�r. Ancak bu nasıl elde ed�l�yor?
B�r metn� tamamıyla okumamak, b�r saygısızlık ve okumanın ett�ğ�ne
aykırı olan b�r şey m�d�r? Yapraklarını döken b�r ağacın çırılçıplak
hal�n� m� bekley�p yakalamalıyız ya da ç�çeklenen b�r ağacın
olgunlaşmasını mı kovalamalıyız? Eğer k� büyük ve n�ha� amacınız,
gayen�z tamamen yaşamlar müzes� oluşturmaksa (ya da b�t�ş�k
bağlantılar köprüsünü saygıyla) kes�nl�kle doğru b�r pat�ka
üzer�ndes�n�z. Ancak okur, b�r ç�ftç� olmamalı. Okur müşter� olmalı
pazarda, aşçı olmalı mutfakta, fotoğrafçı olmalı doğada! Aradığı
sağlamlıktak� ve lezzettek� ürünü alıp g�tmel�, en �y� kısmı salataya 



ekley�p bırakmalı ger� kalanını, tab�atın �çer�s�nde gez�p kareler çek�p
çıkmalı. Tamamen benc�l olmalı. Aradığı şey� de önceden
düşünmemel�. Nükseden ve o sırada met�n arasında raks eden o
çağrışımı ve es�n�, zevk� bulup çek�p g�tmel�. Yazara bunun �ç�n değer
ver�lmel�, bunun �ç�n övüp okumalı. H�çb�r şek�lde b�r başka şey �ç�n
değ�l! Okur, b�r koleks�yoncu olmalı; her şey� ep�zot şekl�nde ele alıp
okumalı, değerlend�r�p b�t�rmel�. H�çb�r zaman �ş� b�tmemel�, her
met�n her okuyuşta tek cana sah�pt�r. Zaman ver�lmel� aralarına ve
esk� ed�n�m�n etk�s� kaybed�l�nce (hafızadan anımsayışlara
g�remey�nce) tekrar b�r cana sah�p olur. Anlam, ona göre şek�llenmel�
ve yorumu, yetk�nl�ğ�n� kapalı kutusunda yeterl� oldukça değerl�
olmalı. Küçük ve karanlık dünyasının anahtarları el�nde olup
sürünmemel�, özgürleşmel� okur. Buraya topladıklarını d�zmel� ve
redaks�yon yapmalı. Bu topladıkları yalnız b�r kel�me, cümle, kıta,
paragraf veya metn�n tamamı olab�l�r. Ve sonucunda kend� b�lgel�ğ�n�
ve yetk�nl�ğ�n� oluşturmalı. Okur, yalnızca bunu yapmalı ve bu alanı
dışarı yansıtmamalı. Öğrett�ler, ed�n�mler ve sayıklamalar g�zl� b�r
atlastır. Okumak, okurun �zleğ�nden şek�l alır ve akıbette akar g�der.

Büyük b�r kahkaha atarak uzaklaştı. Oysa ben daha etk�leş�ms�z b�r
ortamda süzülüyorum ve s�z� duymuyorum. Yarı-gölgeden kesk�n
nesneler yaratab�len b�r sess�zl�k davet�y�m. Oysa ben daha d�ller�n�z�n
tutulab�leceğ�n� reddeden b�r şamanım ve umuyorum k� hep�n�z�
ay�nler�mde kurban eder�m.





morass

Düşmanmışız g�b�. Yatıyor yanımda. Beyaz tüyler�, poposunda b�r�ken
yağları örtüyor. Ben�mse popo yağlarımı örtecek b�r g�ys�m yok.
Ted�rg�n, korkmuş ya da mutlu olduğunu anlatmayı karşılayan b�r
uzvu b�le var. Bunun �ç�n �llak� konuşması gerekm�yor. Tanrım... Ne
büyük lüks!

Kafasını arada b�r kaldırıp mon�töre ne yazdığımla �lg�len�yorsa da
genelde hep yatıyor. Burnu, top oynarken ya da parka çıktığında
allanıyor. Bunun sebeb�n� henüz çözemed�m ama b�r nedenle
mukaddest�r kes�n. Gözler�n� Güray'a doğru çev�r�p s�rke akıtıyor
dudaklarından. Yüzü s�rke satmak d�yor buna �nsanlar. Yastığın bej
tarafına dev�r�yor yüzünü. Yağmur bulutu yaklaşıyor, kule v�nc�n
arkasından yavaş yavaş.

Yeş�l ve mav�n�n büyüsüne kapılacak g�b� oluyorum k� göğü �k�
kolundan bölen kule v�nc� görüyorum. B�r manzaranın �ç�ne ya da
ortasına sıçmak konusunda �nsan �le yarışamaz k�mse. Tanrı b�le.
Yanına kıvrılmakla k�nlenmek arasında g�d�p gel�yorum. Çünkü
yer�mde yatıyor, koltuğun köşes�nde. Yer�mde yatılmasından h�ç
hoşlanmıyorum, bu Arya olsa b�le. 

Güray, tenceredek� p�r�nçler�n �ç�ne atıyor k�n�n�. Usanmadan ve
senelerce. Bunda herkes�n payı var b�raz ama en çok da kend�n�n.
Tanrının lütfuna ş�rkm�ş g�b�. İnsanlara duvarmış g�b�. Ama oğluna
papatyaymış g�b�. Davranıyor. Senelerd�r. Arya, ben, Güray.
Üçümüze b�r ayna tutulsa Güray'ın yüzünde yansıdığı kısımdan
başlayarak b�z�mle b�r patlardı. Çatlamaktan bahsetm�yorum bakın. 
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Onu her ayna yapar, hatta şu altı tanes�n� on l�raya aldığımız çay
bardakları b�le. Lütuftan bahsetm�yorum, onu her yüz yapar.
Yansıdığı her duvarı parçalayan d�ntüözler ve sanat tar�hç�s� hocalar
b�le. Başka b�r şeyden bahsed�yorum. El�m�n �mlec� kavradığı yer
boşalmaya, Arya kıpırdanmaya, tenceredek� p�r�nçler maydanozlarla
karılmaya. Devam ed�yor. 

Yağmur, ş�ddetlen�p durmayı unutmuşçasına vuruyor. Balkon
dem�rler�n�n ön yüzüne. Kan da unutuyor durmayı taş da. Ama
bugün en çok yağmur. Havlayan b�r köpeğ�n ses�yle kulak tüyler�
�rk�len Arya'ya bakıyorum. Sarma tenceres�yle dertleşen Güray'a
sonra da.

Çok sevd�ğ�n b�r�n�n ölmes�n� �sted�n m� h�ç, d�yorum Arya'ya bakıp.
Kafasını dışarıdak� yağmur taneler�ne sürtmek ya da kaçmak �st�yor.
Evden. Ama dönmek de. Yen� aldığım k�tabın üzer�ne sığdırıyor
poposunu. Pek sığdıramıyor aslında. K�tabın ucunu kıvırıyor poposu.
Buna s�n�rlensem de poposuna eklemler�yle ç�zd�ğ� kalp şekl�n�
görüyor ve ulan d�yorum. Ulan Arya! Neden ben�m popom kalp
şekl�n� almıyor ve neden ted�rg�nl�ğ�m� anlatacak b�r uzvum yok. 

Tanrım... Öfke. Neden camlarımda buharlanıyor?



B�tt�, değ�l m�? İk� ay bekle
bakalım. Beklerken etrafına

davetler�m�z� bırakmayı
unutma.

 
Ayrıca kend� z�yaret�n�

okumanın dışında yazı olarak
da yapmak �stersen

olas�olmayan@gma�l.com
adres�nde sen� bekl�yoruz.

 


