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Kozmof�l�

Kalb�m� evrene açmaya çabalıyorum, b�r cerrah t�t�zl�ğ� ve sabrıyla. B�r
arının yol-�z b�len kararlılığıyla, kend�mden arta kalan sevg�
kırıntılarını paylaştırıyorum �nsanlığa. O zaman, �ç�mdek� ben� dışıma
çev�ren, ben� ters yüz eden b�r kuvvet tesl�m alıyor yaşamımın
kaynağındak� b�l�nmeyen�. O zaman, b�l�nmeyen tarafından
b�l�nd�ğ�m�, kavrayamayan aklımın kavrandığını sez�yorum. 

Bu an� ve geç�c� hâl, cam� avlusunda yemled�ğ�m güverc�nler�n, ben
farkında olmadan yüreğ�m� yemlemes�ne benzet�leb�l�r belk� – onların
hep b�rl�kte havalanmasıyla soluduğum anlık ferahlığa. Ya da, dağın
tepes�nden seslend�ğ�mde bana ger� dönen yankının, her nasılsa, b�r
başkasının seslen�ş�ne a�t olmasına....
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İlah� B�r Çerçeve

Çarpıyor gök. 
Çarpıyor kımıl kımıl gözler�.

İnl�yorum.
                       
                      burada;

havanın ben� ağırlaştırdığı yerde,
                                                 bağışlanmak �ç�n.

Bu bulanık �stenç,
                          zambaklıyor
şu
ç�ğ alnımı.
                                                         H�ç olmamış günler�n köpüğü
ve 
               karalanmış t�n�n üzer�yle —:

Sense haf�f yırtık, 
                                      �ncel�yorsun zamanın kollarında,
      o tel-tel göğsünle ve
�n�p kalkan kalın tanrı şarkılarında.
B�r atla, kara yahut ak,
B�r çek�çle ve örsle, yaldızlara akan,
                          ş�ddetl�, ş�ddetl� ve yoksun 
bahar sabahıyla. 
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                                             Geceyle.

Ağzı örselenm�ş.

�şte —
        budak, budak.

           �y� yanmamış.

     der�nl�klerden bağırıyorum:
Yozlaşmış yüzümle —

                 Aç b�r �ç ve çenes�ne kadar kır g�b�.
                               Esr�k b�r yemeğ�n son dansında

.

Soyulmuş.

Yüzüne doğru.

Hasret YılancıHasret Yılancı





I.

b�r sığınaksın kend�ne
s�l�nmez b�r �z

belk� b�r çocuksun şubatta
ruhun örselenm�ş, eller�n saçlarında

''to be or not to be'' d�yeceks�n.
kırgın, b�lenm�ş kavgasın
baharda ç�ceklere vuran

meyledeceksen
Afganlı b�r şa�r�n ölüm kokan ş��rler�ne
b�lmel� ve görmel�s�n
kırmızıya çalan o yüzler�

-çünkü mayındır büyüttükler�

II.

b�r kuyu büyütür bütün taşları
kaç rüyası saklıdır k�m b�l�r

Kuyu
Sayfa 9



k�m b�l�r
vak�tl�ce açan tüm yayvan karanf�ller
ansızın karanlığa soyunab�l�r
meyledeceksen
Kars'ta kütürüm b�r kızın rüyalarına
b�lmel� ve görmel�s�n
o kırılgan, �p�nce rüyayı

-çünkü rüyasıdır büyüten onu

III.

g�z çoğaldı, bozuldu büyü
şafak b�r tay g�b� duraladı

   -durdu dem�yorum
                  ama dursun
d�nm�şse dünya yen�den

b�r çoban kırılıyor, y�ten b�r düşe
gencelm�ş ömrü pas tutmuştur
b�lmel� ve görmel�s�n

-çünkü y�t�rd�ğ�d�r kanatan onu

Ahmet DoğruerAhmet Doğruer





Az�z Franço�s d’Ass�se’�n Ş��r�

Az�z�m ben, adam olmuşum 
Küçücük, d�ğer �nsanlar �ç�nde 
B�rkaç düşünce taçlandırır ben� sadece 
Ve bulanık b�r ses yayılır �ç�mden 
 
Ben�m o ebed� eks�k kend�nden
Hep kend� yolunun yanında yürüyen
Ruhlarım çek�p g�tt�ler b�r gün
Yarın esk� b�r şeh�rde uyanacağım 

S�ze söylüyorum, ben s�ze mütevaz�
B�r örneğ�n suret�n� sunmaya gelm�ş serser�y�m 
Böyle terk ett�m kend�m� yaşlı b�r Pazar günü 
Melekler�n müjdel� uçuşunu �zleyerek

İşte ş�md� ruhların mecl�s�ne vardım
Küçük tepelerden ovalara koşuyorlardı
İlah�ler fısıldıyordu otlar, bana gülümseyen ruhları
Taşıyan eşekler�n ayağı altında 

Kardeşler�m, utanmıyorum artık, 
Bana ve s�ze a�t elb�semden, eller�mden,
Ve o gün çözdüm kend�m� toprağın bağlarından
Dalgalar geç�yorken kr�stal vücudumdan
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�lk ş��rler�nden, 1922



B�r gem�c� şehr� dört yanımda 
Surları, suları g�b� uçsuz bucaksız den�zler�n 
Ve �şte buldum başlayanı
Ve b�ten sözcüğü ve sonrak� toprağı
Mumdan b�r yüzüm var hep� topu ve öksüzüm
Nereye g�tsem melekler orda ama 
Kalb� �nsan b�r babanınk�nden de yumuşak
Tuhaf Baba’nın bana yolunu gösteren

Arayın ben�, barış krallığından gel�yorum
Taşlara b�le nüfuz eden o barıştan
Ve acıyorum yakılmış toprağa dönen
İnsan kem�ğ�n�n b�tmez tükenmez tozuna 

Ben�m, yok edeb�lecek olan dehşet�n�
B�r �nsan olmanın ve ölüler�n arasına g�tmen�n,
Çünkü o har�kulâde kül değ�l m�d�r beden�m 
kend�s�nde toprağın, ölümün konuştuğu ses olan

Anton�n ArtaudAnton�n Artaud

(Çev�r�: Mehmet Bağış)(Çev�r�: Mehmet Bağış)





1948’de yazılmış son met�nlerden

Varlıklar
Gün yüzüne
Çıkmazlar
 
Mukted�r oldukları
Tek şey
Oluştukları yeraltı geces�nde
Fışkırmaktır

Ama zamanlarını böyle geç�rd�kler�
Ve zamanın böyle geçt�ğ�
O galübeladan
Ber� 
B�r tanes� b�le
Vücut bulamadı

Adamın El�’n� beklemek gerek çünkü
K� gel�p onları
Alsın ve �nşa ets�n
Z�ra sadece 
İçk�n ve büyük yazgılara
hasred�lm�ş Adam 
                     o 
korkunç 
                 ve
�fades� ne mümkün kapas�tey� haîzd�r
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�nsanın beden�n� 
doğanın ışığına çıkarmak 
ve onu canlı canlı, n�hayet güneş�n orada kend�s�n�
ben�mseyeceğ� 
doğanın ışıltısına 
batırmak

Anton�n ArtaudAnton�n Artaud

(Çev�r�: Mehmet Bağış)(Çev�r�: Mehmet Bağış)





Tersyüz Köşegenler

Kımıldadı yaprak boyunlu adam b�r peygamber-çalıda,
ve üç ağaç �ler� öteled� ummandak� görüntüsünü;
kara b�r f�no b�r ışık havzında salladı kuyruğunu ve güneşaşırı b�r nerg�s
                     okşadı köpeğ�n m�nder başını.

--------------------------------------------------

Ateş hokkaları beyaz sütunun üzer�nde b�r daha b�r araya gelmemek
üzere gel�şt�.
Işık böyle oldu.

Önce adam gördü ışığı, çünkü o zamanlar dünya b�r kaplumbağanın
sırtındaydı.

Donuk b�r surat fezaya kend� kend�n� ç�zd�, ve �nsanoğlu en sevd�ğ�
ç�mene gökyüzü adını verd�.

Neredeyse her şey�n b�r yüzü vardı, yüzü olmayan şeylere ‘aydınlık
olmayan’ anlamında del�k den�ld�.

İnsanoğlu geç�receğ� �lk gece �ç�n kend�ne b�r del�k bulmak zorunda
kaldı.

Gecen�n dem�rden saatler�nde, yağmış g�b� gözüken küller�n arasında
b�r yüz bel�rd�, ve böylece �lk gece b�tt�.
--------------------------------------------------
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İk�nc� günde �nsanoğlu kend�ne b�r del�k açtı ve aydın yüzü del�ğ�n
dışarısına taşıdı.
Ama sonra ardında gölges�n� gördü ve ona kend� del�ğ�n� verd�.

İk�nc� gün böyle b�tt�.
--------------------------------------------------

İnsanoğlu üçüncü gün b�r ağaç kovuğuna sığındı, çünkü uyandığında,
yeryüzü zeh�rl� ısırganlarla kaplıydı. Tekrar b�r gölges�n�n olab�lmes�
�ç�n, ağacın meyve vermes�n� bekled�.

Meyve ağacın kökler� yeraltının b�lmem kaç �nsan kat aşağısına
uzanıyordu.
İnsanın da kökler� vardır, yalnızca o bunu b�r ç�çekle almaşana kadar
b�lmez.

Mav� ç�menler cereyan çubuklarıyla dövülene kadar üçüncü gün
b�tmed�.
---------------------------------------------------

Dördüncü gün �nsanoğlu b�r fındık kabuğundan çatladı. B�r s�ncap
süres�nce alaşağı olduğu vakt� bulanık b�r rüya b�ld�. 

Dünya n�hayet uzun, uzun kavak ağaçlarıyla kaplıydı; b�r bambu
sırtında kaykınarak, göz mesafes�nde kend�ne b�r del�k �nşa ett�. 

Daha sonra bu yere, ışık del�ğ� anlamında, ‘ev’ d�yecekt�.
----------------------------------------------------



İnsanoğlu ev�nde özgürce yaşıyordu.
Beş�nc� günde, b�r yıldırım ev�n� yıktı, ve �nsanoğlu gök gürültüsüyle 
evlenmek zorunda kaldı.
----------------------------------------------------

Altıncı günde, �nsanoğlu kend�ne b�r ev bulmak �ç�n b�r aşk
merd�ven�ne tırmandı. Yukarıdan, boyunun g�tt�kçe kararmakta
olduğunu gördü.
Yerdek� konumunu tasarlayan ışık, vücudunda gün lekeler�
bırakıyordu.

Havanın, dışarı ver�lecek b�r şey olduğunu keşfett�.

Altıncı günün akşamında, �nsanoğlu, b�r asma yaprağında yüzmeye
karar verd�. 
----------------------------------------------------



Yed�nc� günde h�çb�r şey olmadı.

Onur Tuna BozbeyOnur Tuna Bozbey



Öykü



Aşkın Ezg�s�

Ünlü yazarla �mza gününde b�r araya gelme fırsatını elde eden okurları
onu soru yağmuruna
tuttular.
-S�z� öykü yazmaya �ten sebepler nelerd�r?
-B�r şey anlattığında yüzüne öküz g�b� bakıyorlarsa, artık h�kaye
yazmanın zamanı gelm�ş demekt�r.
-Öyküler�n�zdek� anlaşılması güç, örüntü kurulamayan bölümler�
yazarken nasıl b�r yol �zl�yorsunuz?
-Doğaçlama gel�ş�yor. Örneğ�n hemen ş�md� b�r tane uyduruverey�m:
‘Sess�zl�kte gölge, der�nl�ğ� zorluyor, zorlu h�sler Exeter'�n üstünde
kıskaçlıyor.’
-S�zce �nsanların b�rb�rler�yle alıp veremed�ğ� ned�r?
-Bu hayatta b�r tek savaş vardır. O da anlayışı kıt olanlara katlanmak
zorunda kalanlarla, anlayışlarının kıt olduğunu kabul edemeyenler
arasındadır.
-Gelecek planlarınız nelerd�r?
-Kutuplara ölmeye g�d�yorum. B�r zaman sonra adım hafızalardan
s�l�n�r. Sen de unutursun. İş�n kom�ğ� bu muamma gerçekten de
unutulmayı hak ed�yor.
-Uzmanlık alanınız?
-Sadık b�r as�y�m efend�m. Farklıyım herkesten.
-Tecrübe?
-Ezelden...
-Bu hayatta s�z� en çok utandıran şey ned�r?
-Ah tanrım, ölüm acısını yaşadım ama ölmed�m. Bundan daha büyük
tal�hs�zl�k ve utanç var mı?
-Meslektaşlarınızdan b�r�yle bazı yazıları sebeb�yle aranız açılmış,
bunlardan bahsetmen�z mümkün müdür?
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-Örneğ�n şöyle dem�şt�: “Ben b�r h�ç�m, tıpkı evren g�b�. Öyleyse ben
her şey�m. Hep son b�r gayretle toparlanıp �şler� yoluna koymaya
çalışırdım ya. Sonsuzluğa, gülüm, sonsuz aleve nasıl b�r son gayretle
dayanacağım ben?”
-Arkadaşınızın bunu gerçekten söyled�ğ�n� varsayab�l�r m�y�m?
-Varsaymanı hang� del�lle çürüteb�l�r�m? Olmayışımı
�spatlayamamışsa yokluk. Eğer yoksam, bunu, aks�ne �nananlara
anlatab�lmen�n b�r yolu da yok. Varsam, varlığımla yokluğum
arasında b�r fark yok.
-Sah�den neden yazıyorsunuz tam olarak?
-Ego olduğu �ç�n yazmıyordum, ancak �nsanlığın ben� tanıması kadar
rez�l b�r şey olamayacağını anladığımda yazmaya karar verd�m. Ben
edeb�yatçı değ�l�m. Fakat fah�şeler ve hırsızlar arasında yolumu
bulab�lmek �ç�n beyaz b�r sayfaya semboller nakşetmekten öte
mar�fet�m yoktu. Ünlü olunca eserler�m yalnızlığını kaybederek
ortada kaldı.
-Yaşamın �nsanın bel�n� büken acımasızlığına karşı kend�n�z� nasıl
tanımlarsınız?
- Ve ben ez�ld�kçe yazdım, yazdıkça gördüm k� ne de çok ez�lm�ş�m.
-Umuda �nanıyor musunuz?
- O kadar �sterd�m k�...
-Sev�l�yor olmak nasıl b�r duygu?
- Ben� önems�yor olmana b�r şey ded�ğ�m yok. Ancak ‘mış’ g�b�
yapıyorsan, aslında kıskandığından dolayı s�ns�l�k peş�ndeysen
c�ğerler�n� söküp ağzına tıkarım. Sen� d�r� d�r� parçalara ayırırım.
-Masum musunuz?
- İnsan b�r kere b�le �şlem�şse suçu, günahı, hayat şartları yüzünden
değ�l de nefs�ne uyup; ne farkı var k� asırlık kat�lden?
-Nasıl bu hale geld�k?
- İnsanlar şerefs�zleşmey� s�nd�reb�l�yordu. Hazmedemed�kler� bunun
yüzler�ne vurulmasıydı.
Onun �ç�n toplumlar r�yakardı ve b�reyler dışlanmıştı.



-Bazı �nsanlar arasında b�r gün ölümsüzlüğün bulunacağına da�r b�r
�nanç var, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
-Yaşama g�den yolları kes�lm�ş b�r�ne, ölmey� haram eden b�r �nanç
dert olur.
-Yazarken nasıl b�r yol �zl�yorsunuz?
-B�r aptalın, yazdıklarımı aptalca bulmaması �ç�n ona önce ne kadar da
aptal olduğumu �spatlamak maksadıyla küçük zeka pırıltıları
serg�led�m. Ben� kend�s�yle b�r görünce aptaldaş olduk ve yazılarım
tüm ucubeler�n gözünde yüceld�. İşte böyle sahtekar b�r s�ns�y�m ben.
S�ns�l�ğ�m�n ve tembell�ğ�m�n bedel�n� ödemek �ç�n ben ölmel�y�m.
-Son sözler�n�z� alab�l�r m�y�z?
-Çarmıha gerenlerd�r asıl dostlar, oysa dostlara düşmanlık beslen�r
Sünepece beklenen ölüme sebep olandır asıl düşman
Paslanıp yok olmanı, d�r� d�r� mezara g�rmen� arzulayan
Ağırlamamalı �nsan, sonunu bu kadar sıradan
Dost yaşattıkça, ad s�l�n�r hafızalardan, düşmandır oysa �nsanı yaşatan
Çarmıha gereceğ� mıhı et�n�ze her saplayışında hükmü kalmaz
ölümün adınızda
Onun �ç�n sev�l�r mutlu �nsanlar, ölüm herkes� kucaklayacağı �ç�n
Onun b�le göçmek zorunda kaldığı bu hayattan kolay olur vazgeçmes�
elbet.
-Az önce ölümsüzlüğü eleşt�rm�şt�n�z ancak ş�md� de övüyor g�b�s�n�z,
bu b�r çel�şk� değ�l m�?
-Atomlarıma ayıracaklarını b�lsem de, hatasız kul olmadığı gerçeğ�n�n
tohumlarını serpmeden g�tmek �stem�yorum. Ve bunun erdeml� b�r
vaz�fe olduğunu b�l�yorum. Yalnızca anlamazlardı.
-Hatasız b�r �nsanın olamayacağını herkes b�ld�ğ� g�b� az önce s�z de
tey�t etm�şken neden kl�şeler� ortaya boca etmeye başladınız?
- Buraya neden geld�ğ�m� b�l�yor musun? Buraya mahvolmaya geld�m,
kend�mden öteye geçmem mümkün değ�l. Çünkü attığım adımların
heps� b�zzat benl�ğ�m tarafından sakat bırakılıyor. Ben� neden terk
ett�n ey kend�m? Eğer terk etmed�ysen sen� neden bulamıyoruz?



-Öyleyse b�ze b�raz kayıp benl�ğ�n�zden bahseder m�s�n�z?
- Tanrıya �nanır ve gece gündüz h�çl�kle sev�ş�rd�. Oysa hang� aşk
yalnızlıktan daha güzel olab�l�rd� k�?
-Yalnızlığın �nsan �ç�n �y� olmadığı söylen�r genelde, s�z böyle
düşünmüyor musunuz?
-Aşkın ezg�s�n� bulmanın tek yolu yalnızlıktır.

Haluk Çev�kHaluk Çev�k





Gerçek adı Dan��l İvanov�ç Yuvaçev'd�r. 1905 yılında Peterburg'da dünyaya gel�r. Daha
�lkokuldayken Dan��l'�n müth�ş b�r yazarlık yeteneğ� olduğu ortaya çıkar. İşte henüz o yıllarda
Dan��l ''Harms'' takma adını kullanmaya başlar.

Dan��l Harms yazar olarak y�rm�l� yıllarda adından bahsett�rmeye başlar ama eserler� herkes
tarafından anlaşılan / kabul gören şeyler değ�ld�r. Edeb�yatta Harms'ı bu anlamda Rus
sürreal�zm�n�n babası olarak tanımlamakta b�r sakınca yoktur. Harms kend�s� g�b� düşünenler�
ve aynı tarzı ben�mseyenler� kısa adı OBERİU olan ''Real�st Sanat B�rl�ğ�'' (Obyed�nen�e
Realnogo İskusstva) �s�ml� grubun çatısı altında bulur. Ancak bu grubun etk�nl�kler� yönet�m
tarafından rahatsız ed�c� bulunur ve Dan��l Harms'ın eserler� yavaş yavaş ve kararlı adımlarla
yayın dünyasından uzaklaştırılır.

Dan��l Harms b�r b�ç�mde ayakta ve hayatta kalab�lmek �ç�n çocuk yayınları �le, özell�kle de
''Ç�j'' derg�s�yle �şb�rl�ğ�ne g�rmek zorunda kalır. İşte ''Çocuk Öyküler�'' de bu yıllarda ortaya
çıkar.

Dan��l Harms'ın çocuk öyküler� eğlencel� ve eğ�t�c�d�r. ''17 At'', ''K�rp� ve Tavşan'', ''Cesur
K�rp�'' ve d�ğerler� bu sınıfa dâh�ld�r. Ancak bunların yanında ''Aşçı'' g�b� eserler� de vardır k�
''anlaşılır'' olduğunu söylemek mümkün değ�ld�r. Ancak y�ne de h�çb�r öyküsüne ''kayıtsız''
kalınamaz.

Öyküler dışında Harms çocuklar �ç�n ş��rler de yazmıştır. Bunlar bas�t, karmaşık olmayan ve
akıllarda kolay kalab�len ş��rlerd�r. Okurken �nsanın aklına bunları zıpır b�r çocuğun yazdığı
geleb�l�r; alab�ld�ğ�ne haf�f ve aynı zamanda poz�t�f b�r havadadırlar.

Dan��l Harms'ın çocuk ş��rler� yazdığı yıllarda gerçek anlamda y�yecek sıkıntısı çekt�ğ� ve ağır
ağır açlıktan ölmeye başladığı b�l�n�r. Dahası, ''Evden B�r Adam Çıktı'' ş��r�n� gören yayıncılar,
bu eser�n�n rej�m karşıtı olab�leceğ� gerekçes�yle Harms'ın ş��rler�n� de yayınlamaktan
vazgeçerler.

İk�nc� Dünya Savaşının hemen başlarında Dan��l Harms tutuklanır ve hapse atılır. 1942
Şubatında da yaşamı sona erer. Ölümünden ancak 25 yıl sonra eserler� yayınlanmaya başlar.

Dan��l Harms'ın öyküler� okuyucularda uç noktalarda duygular uyandırır; k�m�ler� çok
beğen�rken d�ğerler eserler�n� boş, anlamsız ve saçma bulur. Ancak her halükarda Harms'ın
eserler�ne kayıtsız kalınamaz. Ne de olsa okuyan herkes�n �ç�nde b�r şeyler kalır...

Dan��l Harms



Masal

           - Eve-e-et, -ded� Vanya defter�n� masaya koyarken, -hayd�
bakalım b�r öykü yazalım.
           - Yazalım, -ded� Lenacık masaya otururken.
              Vanya kurşunkalem� aldı ve şöyle yazdı:
              “B�r varmış b�r yokmuş, b�r kral varmış.”
              Vanya burada düşünmeye başladı ve gözler�n� tavana d�kt�.
Lenacık deftere göz attı ve Vanya’nın yazdıklarını okudu ve şöyle
ded�:
           -Böyle b�r öykü var k� zaten.
           -Nerden b�l�yorsun? –d�ye sordu Vanya.      
           -B�l�yorum, çünkü okudum. –ded� Lenacık.
           -Ne anlatılıyor pek� o öyküde? –d�ye sordu Vanya.
     -Şey anlatılıyordu… Kral elmayla çay �çerken elma boğazına
durmuş, kral�çe de elma parçası fırlayıp boğazından çıksın d�ye onun
sırtına vurmuş. Kral �se kral�çen�n kend�s�yle kavga ett�ğ�n�
düşünmüş, o da kalkmış bardakla kral�çen�n kafasına vurmuş. Kral�çe
de kızmış, krala tabakla vurmuş. Kral da kral�çeye çanakla vurmuş.
Kral�çe de krala sandalyeyle vurmuş. Kral �se yer�nden fırlamış ve
kral�çeye masayla vurmuş. Kral�çe de kralın üzer�ne camlı büfey�
dev�rm�ş. Ama kral büfen�n altından sürünüp çıkmış ve kral�çeye
tacını fırlatmış. Bunun üzer�ne kral�çe kralın saçlarından tutmuş ve
onu pencereden aşağı atmış. Ama kral başka b�r pencereden tırmanıp
odaya ger� g�rm�ş, kral�çey� tuttuğu g�b� sobaya sokmuş. Ama kral�çe
bacadan tırmanıp çatıya çıkmış, sonra paratonerden kayarak aşağı
bahçeye �nm�ş ve pencereden tekrar odaya g�rm�ş. Kral �se bu sırada
sobayı tutuşturmuş k� kral�çe yansın d�ye.  Kral�çe kralın arkasından
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sess�zce yanaşmış ve kralı sobaya �tm�ş. Kral da sobaya düşmüş ve
orada b�r güzel yanmış. İşte, öykü de burada b�t�yor, -ded� Lenacık.
           -Çok aptalca b�r h�kâye... –ded� Vanya. –Ben tamamen başka b�r
öykü yazmak �st�yordum…
           -Yaz o zaman! –d�ye yanıtladı Lenacık.
           Vanya kurşunkalem� aldı ve şöyle yazdı:
           “B�r varmış b�r yokmuş, b�r haram� varmış...”
           -B�r dak�ka! –d�ye bağırdı Lenacık. –Böyle b�r öykü var k� zaten!
           -Ben b�lm�yordum. –d�ye yanıtladı Vanya.
     -Nasıl olur? –d�ye �t�raz ett� Lenacık. –B�lm�yor musun, han�
haram�n�n b�r� nöbetç�ler�n el�nden kurtulmuş, sonra da b�r ata
atlamış ama fazla atladığı �ç�n de pat d�ye atın öte tarafına yere
düşmüş… Sonra haram� b�r küfür ed�p yen�den ata atlamış ama
mesafey� �y� hesaplayamadığı �ç�n gene öte taraf düşmüş. Haram�
kalkmış, yumruğunu sallayıp tehd�tler savurmuş, ata atlamış ama y�ne
atın üzer�nden aşıp ötek� tarafa, yere düşmüş. Haram� burada ayağa
kalkmış, bel�nden tabancasını çıkarmış havaya b�r el ateş etm�ş ve
tekrar atın üzer�ne atlamış, fakat öyle hızlı sıçramış k� b�r kez daha atı
ıskalayıp öte tarafa düşmüş ve toprağa öpmüş. Bu sefer haram�
kafasından kalpağını çıkarmış, yere fırlatıp hışımla ç�ğnem�ş ve tekrar
atın sırtına atlamış, yen�den ıskalamış, yen�den yere kapaklanmış ve
ayağını kırmış. At �se uzaklaşmış. Haram� topallayarak ata doğru
koşmuş ve atın alnının ortasına b�r yumruk atmış. At da kaçıp g�tm�ş.
O sırada nöbetç�ler koşup gelm�şler ve haram�y� yakalamışlar, ger�s�n
ger� hapse götürmüşler.
           -O zaman ben de haram� h�kâyes� yazmam. –ded� Vanya.
           -Ne öyküsü yazacaksın o zaman_d�ye sordu Lenacık.
           -Ben de b�r dem�rc� öyküsü yazacağım. –d�ye yanıtladı Vanya.
           “B�r varmış b�r yokmuş, b�r dem�rc� varmış…”
           -Ama böyle b�r öykü var k� zaten! –d�ye bağırdı Lenacık.
           -Nasıl yan�? –d�ye sordu Vanya ve kalem� b�r kenara bıraktı.
      -Nasıl b�lmezs�n? –ded� Lenacık. - B�r varmış b�r yokmuş, b�r
dem�rc� varmış. B�r gün dem�r dövüyormuş, dem�r� döverken çek�c� 



öyle b�r savurmuş k�, çek�ç el�nden fırladığı g�b� uçup g�tm�ş
pencerede duran dört güverc�n� öldürmüş, ardından yangın kules�ne
çarpmış, oradan sıçrayıp �tfa�ye şef�n�n penceres�n� kırıp �çer� g�rm�ş,
b�zzat �tfa�ye şef� ve karısının oturduğu masayı sıyırıp �tfa�ye şef�n�n
ev�n�n duvarını deld�ğ� g�b� dışarı çıkmış ve sokak lambasını dev�rd�ğ�
g�b� dondurmacı kadının ayaklarını yerden kesm�ş ve b�r an şapkasını
çıkarmış bulunan Karl İvanov�ç Şusterl�ng’�n kafasına çarpmış,
oradan ger� dönen çek�ç b�r kez daha dondurma satıcısı kadının
ayaklarını yerden kesm�ş, çatıda b�rb�r�n� y�yen �k� ked�y� alaşağı
etm�ş, b�r �neğ� dev�rm�ş, dört tane serçe öldürmüş ve doğruca
dem�rc�n�n atölyes�ne dönüp çıktığı yere, dem�rc�n�n eld�venler�ne
oturuverm�ş. Bütün bunlar o kadar hızlı olup b�tm�ş k� dem�rc� h�çb�r
şey�n farkına varmamış ve dem�r�n� dövmeye devam etm�ş.
             -Demek k� dem�rc� h�kâyes� de yazılmış daha önce; o zaman ben
de kend� h�kâyem� yazarım. –ded� Vanya ve şöyle yazdı:
           “B�r varmış b�r yokmuş, b�r Vanya adında b�r oğlan varmış…”
         -Vanya hakkında da öykü var k� zaten. –ded� Lenacık. - B�r
varmış b�r yokmuş, Vanya adında b�r oğlan varmış; Vanya b�r gün
kalkmış yola çık…”
           -B�r dak�ka! –ded� Vanya. –Ben kend� hakkımda b�r öykü
yazmak �st�yorum.
           -Sen�n kend�n hakkında da b�r öykü var k� zaten. –ded� Lenacık.
           -Olamaz. –ded� Vanya
           -Ben var d�yorum sana, yazılmış daha öce. –ded� Lenacık.
           -Nerede yazılmış? –d�ye şaşkın şaşkın sordu Vanya.
         -G�t b�r “Ç�j” derg�s� al, yed�nc� sayısı, sen�n kend�n� anlattığın
b�r öykü var orada, okursun. –ded� Lenacık.
           Vanya g�tt� “Ç�j” derg�s�n�n (*) 7. Sayısını aldı ve �şte tam da
sen�n şu anda okuyup b�t�rd�ğ�n öyküyü okudu.

(*) “ÇİJ” Derg�s� (10930-1941): Derg�n�n adı aslında “Olağanüstü İlg�nç B�r Derg�” anlamına gelen “Çrezvıçayno İnteresnıy Jurnal” sözcükler�n�n baş harfler�nden
oluşur. Önceler� “K�rp�” Derg�s�n�n çocuk ek� olarak çıkarsa da zamanla Len�ngrad çıkışlı oldukça sev�len b�r küçük çocuk derg�s� olur ve 1938 yılında yüz b�n
adet baskı yapar.

Dan��l HarmsDan��l Harms
(Çev�r�: Eyüp Karakuş)





Kolka Pank�n’�n Brez�lya’ya
Uçması, Buna Karşın Petka
Yerşov’un H�çb�r Şeye
İnanmaması Hakkında

I.

             Kolka Pank�n uzak b�r yerlere g�tmeye karar verm�şt�.
           -Brez�lya’ya g�deceğ�m. –ded� Petka Yerşov’a.
           -Nerde k� bu Brez�lya? –d�ye sordu Petka.
          -Brez�lya, Güney Amer�ka’da bulunuyor. –ded� Kolka, -oldukça
sıcak b�r yer, maymunlar ve papağanlar yaşıyor, palm�yeler yet�ş�yor,
arıkuşları uçuşuyor, başka yaban� hayvanlar dolaşıyor ve de �lkel
kab�leler var.
           -Kızılder�l�ler m�? –d�ye sordu Petka.
           -Onun g�b� b�r şey. –ded� Kolka.
           -Nasıl g�d�l�yor oraya? –d�ye sordu Petka.
           -Uçakla ya da gem�yle. –ded� Kolka.
           -Sen neyle g�deceks�n pek�? –d�ye sordu Petka.
           -Uçakla uçacağım. –ded� Kolka.
           -Nerden bulacaksın uçağı, uçağın yok k�. –ded� Petka.
      -Havaalanına g�d�p �steyeceğ�m, ordan ver�rler b�r tane. –ded�
Kolka.
           -K�m ver�r sana uçağı? –d�ye sordu Petka.
           -Ordak�ler�n heps� tanıdığım. –ded� Kolka.
           -Nasıl tanıdıklar yan�? –d�ye sordu Petka.
           -Bayağı tanıdık �şte... –ded� Kolka.
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           -H�ç de b�le, orda tanıdığın manıdığın yok. –ded� Petka.
           -Hayır var! –ded� Petka.
           -Hayır, yok! –ded� Petka.
           -Hayır, var!                          
           -Hayır, yok!
           -Hayır, var!
           -Hayır, yok!               
           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov ertes� sabah havaalanına g�tmeye
karar verd�ler.

II.

           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov ertes� sabah erkenden evden
çıktılar. Havaalanı epeyce uzaktaydı ama hava güzel olduğundan ve de
tramvay �ç�n paraları olmadığından, evet �şte bu yüzden Kolka ve
Petka yayan yola koyuldular.
           -Kes�nl�kle g�deceğ�m Brez�lya’ya ded�. –Kolka.
           -Bana mektup gönderecek m�s�n? –d�ye sordu Petka.
           -Göndereceğ�m. –ded� Kolka, -ger� gel�rken de sana b�r maymun
get�receğ�m.
           -Pek�, kuş de get�recek m�s�n? -d�ye sordu Petka.
           -Kuş da get�receğ�m. –ded� Kolka. –Hang�s�nden �stersen,
arıkuşu da olur papağan da.
           -Hang�s� daha �y� k�? –d�ye sordu Petka.
           -Papağan daha �y�, konuşab�l�r çünkü. –ded� Kolka.
           -Şarkı söyleyeb�l�r m�? –d�ye sordu Petka.
           -Şarkı da söyleyeb�l�r. –ded� Kolka.
           -Notayla mı? –d�ye sordu Petka.
           -Notalı söyleyemez. Sen b�r şey söyled�ğ�nde papağan da �şte
onu tekrar eder. –ded� Kolka.
           -Kes�n get�receks�n değ�l m� papağanı? –d�ye sordu Petka.
           -Kes�nl�kle. –ded� Kolka.
           -Ya get�rmezsen? –d�ye sordu Petka.



           -Get�receğ�m ded�k ya, demek k� get�receğ�z. –ded� Kolka.
           -Get�rmezs�n k�! –ded� Petka.
           -Get�receğ�m ded�k ya!- ded� Kolka.
           -Get�rmezs�n! –ded� Petka.
           -Get�receğ�m. –ded� Kolka.
           -Ya get�rmezsen!                   
           -Get�r�r�m.                
           -Ya get�rmezsen!
           -Get�r�r�m.
           -Ya get�rmezsen!
           -Get�r�r�m.
      Tam da bu sırada Kolka Pank�n ve Petka Yerşov havaalanına
geld�ler.

III.

           Havaalanı çok �lg�n b�r yerd�. Yerde b�rb�r� ardı sıra uçaklar
koşturuyor, sonra hop, b�r, �k, üç ve sırayla havalanıyorlar, önce
alçaktan alçaktan g�d�yorlar, sonra yüksel�yorlar, sonra daha da
yüksel�yorlar, sonra da oldukları yerde dönüyorlar ve de uçup g�d�p
gözden kayboluyorlardı. Yerde daha sek�z tane uçak vardı,
yükselmeye ve uçup g�tmeye hazırdılar. Kolka Pank�n �çler�nden
b�r�n� seçt�, Petka Yerşov’a göstererek şöyle ded�:
           -Brez�lya’ya �şte şununla uçacağım.
         Petka kep�n� çıkardı ve kafasını kaşıdı. Kep�n� ger� g�yd� ve sordu:
           -Pek� o uçağı sana verecekler m�?
           -Ver�rler, ded� Kolka, -orda tanıdığım b�r havacı var.
           -Tanıdık mı? Adı ne pek�? –d�ye sordu Petka.
           -Ne olacak, Pavel İvanov�ç! –ded� Kolka.
           -Pavel İvanov�ç m�? –d�ye sordu Petka.
           -Evet, tab� k�. –ded� Kolka
           -Sen de onu tanıyorsun yan�? –d�ye sordu Petka.



         -Elbette tanıyorum. Gel g�del�m yanına, sen de kend� kulaklarınla
duy! –ded� Kolka.
           -Ya uçağı sana vermezse? –d�ye sordu Petya.
           -Nasıl yan�… İster�m, o da ver�r. –ded� Kolka.
           -Ya �steyemezsen? –d�ye sordu Petka.
           -İster�m. -ded� Kolka.
           -Korkmaz mısın? –d�ye sordu Petka.
           -Hayır, korkmam! -ded� Kolka.
           -O kadar kolay mı? –d�ye sordu Petka.
           -O kadar kolay! –ded� Kolka.
           -O kadar kolay değ�l! –ded� Petka.
           -Kolay! -ded� Kolka.
           -Kolay değ�l! –ded� Petka.
           -Kolay! –ded� Kolka.
           -Kolay değ�l!        
           -Kolay!
           -Kolay değ�l!
           -Kolay!
           -Kolay değ�l!
           -Kolay!
                                  
           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov havacının yanına seğ�rtt�ler. 

IV.

 Havacı uçağın yanında d�k�lm�ş küçük b�r çanakta benz�nle b�rtakım
v�daları tem�zl�yordu. Baştan aşağı der� kıyafetler g�ym�şt�, yanı
başında, yerde de der� eld�venler ve der� başlık duruyordu.



           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov yaklaştılar.
          Havacı benz�n�n �ç�nden v�daları çıkardı, onların uçağın kenarına
koydu, benz�n çanağına yen� v�daları yerleşt�rd� ve onları s�lmeye
başladı.
           Kolka baktı, baktı ve şöyle ded�:
           -Merba Pavel İvanov�ç!
 Havacı önce Kolka’ya baktı sonra Petka’ya, daha sonra başını çev�rd�.
Kolka �se durdu, durdu ve yen�den seslend�:
           -Merba Pavel İvanov�ç!
          Havacı bu kez önce Petka’ya baktı, sonra Kolka’ya baktı, sonra
b�r ayağıyla d�ğer�n� kaşıyarak şöyle ded�:
           -Ben�m adım Pavel İvanov�ç değ�l, Konstant�n Konstant�nov�ç;
herhang� b�r Pavel İvanov�ç de tanımıyorum.
        Petka el�n� yumruk yapıp ağzına götürdü ve kıkırdadı, Kolka
d�rseğ�yle Petka’nın böğrünü dürttü, Kolka �se havacıya şöyle ded�:
         -Konstant�n Konstant�nov�ç, b�z Petka Yerşova �le Brez�lya’ya
g�tmeye karar verd�k, acaba, uçağınızı ödünç veremez m�s�n�z b�ze?
              Havacı kahkahalarla gülmeye başladı:
           -Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ne d�yorsunuz s�z! C�dd� c�dd� Brez�lya’ya
g�tmey� m� düşündünüz?
           -Evet, -ded� Kolka.                            
           -S�z de b�z�mle gel�r m�s�n�z? –d�ye sordu Petka.
     -Ş�md� s�z, -d�ye bağırdı havacı, -gerçekten de bu uçağı s�ze
vereceğ�m� m� düşündünüz? Uçak muçak yok! Eğer parasını ver�rsen�z
o zaman s�z� götürür get�r�r�m Brez�lya’ya. Evet, ne kadar vereceks�n�z
bakayım?
           Kolka cepler�n� karıştırdı ama h�çb�r şey bulamadı.
           -Paramız yok. –ded� havacıya. –Öyles�ne götüremez m�s�n�z?
      -Hayır, bedava olmaz. –d�ye karşılık verd� havacı ve b�r şeyler�
onarmak üzere uçağa döndü.
           Kolka etrafında eller�n� kollarını sallayarak bağırmaya başladı:



           - Konstant�n Konstant�nov�ç! Kalem yontma çakısı �ster m�s�n�z?
Çok �y� b�r şey. Üç tane bıçağı var. Gerç� �k�s� kırık ama b�r tanes�
gayet sağlam durumda ve de acay�p kesk�n. B�r�nde aldım kapıya
çaldım, kapıyı yardı geçt�. 
           -Ne zaman oldu k� bu? –d�ye sordu Petka.
           -Sana ne canım! Kışın oldu �şte! –d�ye s�n�rlend� Kolka.
           -Hang� kapıyı yardın ortasından? –d�ye sordu Petka.
           -Şu k�lere açılan kapıyı. –ded� Kolka.
           -O kapı sapasağlam k�. –d�ye karşılık verd� Kolka.
           -Demek k� yen�s�n� takmışlar. –ded� Kolka.
        -Sen o bıçağı ger� ver bakalım, o ben�m bıçağım b�r kere. –ded�
Petya. –Sana onu çamaşır astıkları �p� keses�n d�ye verm�şt�m, sen de
el koydun.
           -Nerden sen�n oluyormuş? Bu ben�m çakım. –ded� Kolka.
           -Bu ben�m çakım! –ded� Petka.          
           -Hayır, ben�m. –ded� Kolka.
           - Hayır, ben�m. –ded� Petka.
           - Hayır, ben�m.
           - Hayır, ben�m.
           -Her neyse çocuklar, çok kom�ks�n�z! –ded� havacı. –Pekâlâ, had�
bakalım, b�n� uçağa, Brez�lya’ya uçuyoruz!

V.

     Kolka Pank�n ve Petka Yerşov uçakla Brez�lya’ya uçtular.
Hak�katen de oldukça �lg�nç b�r uçuştu. Havacı ön koltukta
oturuyordu ve sadece der� başlığı görünüyordu. Her şey çok güzeld�,
motorun gürültüsü b�le hoştu, b�rb�rler�n� duymakta zorlandılar.
Uçaktan yeryüzünü seyretmek �se bambaşka b�r şeyd� canım, �nsanı
�ç� açılıyordu. Aşağıda her şey m�n� m�nnacıktı ve de ec�ş bücüş
duruyorlardı.



          -Petka! –d�ye bağırdı Kolka. –Baksana ne b�ç�m yamuk yumuk
b�r şeh�r!
           -Ne-e-e-e? –d�ye bağırdı Petka.          
           -Şeh�r, şeh�-�-�-r! –d�ye bağırdı Kolka.
           -Duymuyoru-u-um! -d�ye bağırdı Petka.
           -Ne-e-e-e? –d�ye bağırdı Kolka.
           -Brez�lya’ya çok var mı? –d�ye bağırdı Petka.
           -Hang� Vas�l�? –d�ye bağırdı Kolka.
           -Şapkam uçtu-u-u-u! –d�ye bağırdı Petka.
           -Kaç tane? –d�ye bağırdı Kolka?
           -Dün oldu! –d�ye bağırdı Petka.
           -Kuzey Amer�ka-a-a! –d�ye bağırdı Kolka.
           -Hayda bre-e-e-e! –d�ye bağırdı Petka.
           -Ne-e-e-e? –d�ye bağırdı Kolka.
 
           Sonra b�rden kulakları tıkandı ve uçak alçalmaya başladı.

VI.

           Uçak �nd�, hoplaya zıplaya �lerled� ve durdu.
           -Geld�k! –ded� havacı.
           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov etraflarına bakındılar.
       -Petka! –ded� Kolka, -Baksana, şu Brez�lya’ya, ne b�ç�m b�r şey
ama!
           -Burası Brez�lya mı? –d�ye sordu Petka.
           -Amma da aptalsın ha! Görmüyor musun? –d�ye sordu Kolka.
           -Şu koşturan �nsanlar da ney�n nes�? –d�ye sordu Petka.
          -Nerde? Ha, gördüm. –ded� Kolka. –Bunlar yerl�ler, vahş�ler. Bak,
kafaları bembeyaz. Kafalarına otlardan samanlardan f�lan çelenkler
yapmışlar. 



           -N�ye k�? –d�ye sordu Petka.
           -Öyles�ne. –ded� Kolka.
           -Baksana, bence bunların saçları böyle! –ded� Petka.
           -Ben sana bunlar tüy d�yorum oğlum! –ded� Kolka.
           -Hayır saç! –ded� Petka
           -Hayır tüy! –ded� Kolka.
           -Hayır saç!               
           -Hayır tüy!              
           -Hayır saç!
           -Hayır tüy!
       -Hayd�, �n�n bakalım uçaktan! –ded� havacı. Ben�m dönmem
gerek.

VII.

           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov uçaktan �nd�ler ve yerl�lere doğru
yürüdüler. Yerl�ler kısa boylu çıktılar, k�rl�yd�ler ve de beyaz
saçlıydılar. Kolka ve Petka’yı görünce yerl�ler durdular.
           Kolka b�r adım öne çıktı, sağ el�n� kaldırdı ve:
           -Oah! –ded� onlara Kızılder�l�ce.
         Yerl�ler ağızlarını ayırdılar ve h�çb�r şey demeden öylece durmaya
devam ett�ler.
           -Hapakuk! –ded� onlara Kolka Kızılder�l�ce. 
           -Ne d�yorsun? –d�ye sordu Petka.
           -Onlarla Kızılder�l�ce konuşuyorum. –ded� Kolka.
           -Sen nerden b�l�yorsun k� Kızılder�l� d�l�n�? –d�ye sordu Petka.
           -Ben�m öyle b�r k�tapçığım vardı, ordan öğrend�m. –ded� Kolka.
           -Tab� ya, sen at bakalım! –ded� Petka.
         -Yeter artık! –ded� Kolka ve yerl�lere dönerek, -İnam kos! –ded�
Kızılder�l�ce.
           Yerl�ler b�rden gülmeye başladılar.



           -Kerek er� yale, -ded�ler yerl�ler.
           -Ara tok�, -ded� Kolka.
           -M�nta? –d�ye sordu yerl�ler.
           -Bırak şunları, devam edel�m yolumuza! –ded� Petka.
           -P�lgedrau!- d�ye bağırdı Kolka.
           -Perk�lya! –d�ye bağırdı yerl�ler.
           -Kulmeug�nk�! –d�ye bağırdı Kolka.
           -Perk�lya, perk�lya! –d�ye bağırdı yerl�ler.
           -Kaçalım! –d�ye bağırdı Petka, -Bunlar kavga etmek �st�yorlar.
      Ama çok geçt�. Yerl�ler Kolka’nın üzer�ne atıldılar ve onu dövmeye
başladılar.
           -İmdat! –d�ye bağırdı Kolka.
           -Perkl�ya! –d�ye bağırdı yerl�ler.
           -Mö-ö-ö! –d�ye bağırdı b�r �nek.

VIII.

     Kolka’yı gerekt�ğ� g�b� döven yerl�ler yerden toz alıp havaya
savurdular ve koşarak uzaklaştılar. Kolka fena halde hırpalanmış ve
per�şan b�r halde duruyordu.
      -Pe-pe-pe-petka, -ded� Kolka t�trek b�r sesle, -yerl�ler� fena dövdüm
ama değ�l m�! –ded�. –B�r�n� şu-şu-şuraya, ötek�n� –o-o-oraya fırlattım
attım.
           -Onlar sen� benzetm�ş olmasınlar? –d�ye sordu Petka.
          -Olur mu canım! –ded� Kolka. –B�rer �k�şer, üçer beşer telef ett�m
adamları.
           -Mö-ö-ö! –d�ye b�r ses çınladı Kolka’nın kulaklarında.
           -Ay –aman! –d�ye b�r çığlık attı Kolka ve kaçmaya başladı.
           -Kol-ka! Kolka-a-a-a! –d�ye bağırdı arkasından Petka.
           Ama Kolka ardına bakmadan koşuyordu.



           Koştu-koştu,
           Koştu-koştu,       
           Koştu-koştu,
           Ormanın kenarına kadar koştu ve �şte ancak orada durdu.
           -Of! –ded� ve der�n b�r nefes alıp kend�ne geld�.
           Petka koşmaktan öyles�ne nefes nefese kaldı k� ağzını açıp tek
kel�me söyleyemed�.
           -Neyd� o b�zon öyle! –ded� Kolka nefes�n� toplarken.
           -Ha? –d�ye sordu Petka.
           -Görmed�n m� b�zonu? –d�ye sordu Kolka.
           -Nerde? –d�ye sordu Petka.
           -Aman be sen de, ordaydı ya �şte! Üzer�m�ze doğru gel�yordu. –
ded� Kolka.
           -O �nek değ�l m�yd�? –d�ye sordu Petka.
       -Ne d�yorsun sen! O b�zondu. Brez�lya’da �nek olmaz. –ded� Kolka.
       -B�zonlar boyunlarında çıngırakla mı dolaşır k�? –d�ye sordu Petka.
            -Evet, çıngırakla dolaşırlar. –ded� Kolka.
           -Nerden buluyorlar pek� o çıngırakları? –d�ye sordu Petka.
          -Kızılder�l�lerden. Kızılder�l�ler her zaman b�zon yakalarlar, sonra
da boyunlarına b�rer çıngırak asarlar, salıver�rler.
           -N�ye k�? –d�ye sordu Petka.
           -Öyle �şte. –ded� Kolka.
          -Doğru değ�l, b�zonların boynunda çıngırak olmaz. O dem�nk� de
�nekt�. –ded� Petka.
           -Hayır, b�zondu! –ded� Kolka.
           -Hayır, �nekt�! –ded� Petya.
           -Hayır b�zon!
           -Hayır �nek!
           -Hayır b�zon!
           -Hayır �nek!      
 
           -Pek�, papağanlar nerdeler? –d�ye sordu Petka.



IX.

           Kolka Pank�n b�r anda çok şaşırdı:
           -Hang� papağanlar? –d�ye sordu Petka Yerşov’a.
     -Bana Brez�lya’ya gel�r gelmez papağan yakalayacağına söz
verm�şt�n ya. Eğer burası Brez�lya �se papağan da olmalı, değ�l m�? –
d�ye sordu Petka.
        -Görünürde papağan yok ama bak orda arıkuşları var. –ded�
Petka.
           -Şu çam ağaçlarındak�ler m�? –d�ye sordu Petka.
           -Onlar çam değ�l, palm�ye. –ded� Kolka.
           -Res�mlerdek� palm�yeler başkaydı ama. –ded� Petka.
        -Res�mlerde başkaydı, Brez�lya’da böyleler. –d�ye s�n�rlend� Kolka,
-Sen arıkuşlarına bak asıl, nasıllar ama!
           -B�z�m serçelere benz�yorlar. –ded� Petka.
           -Evet, benzerler. –d�ye onayladı Kolka, -ama boy olarak daha
küçükler.
           -Hayır, daha �r�ler! –ded� Petka.
           -Hayır, daha küçükler! –ded� Kolka.
           -Hayır, �r�ler! –ded� Petka.
           -Hayır, küçükler! –ded� Kolka.
           -Hayır, �r�ler!
           -Hayır, küçükler!       
           -Hayır, �r�ler!
           -Hayır, küçükler!

           O sırada Kolka ve Petka’nın arkalarında b�r gürültü koptu.



X.

           Kolka Pank�n ve Petka Yerşov ger� döndüler.
           Tam da üzerler�ne doğru acay�p b�r şey uçup gel�yordu.
           -Bu da ne böyle? –d�ye end�şeyle sordu Kolka.
           -Bu b�r otomob�l! –ded� Petka.
           -Olamaz! –d�ye �t�raz ett� Kolka. –Brez�lya’da otomob�l ne gezer?
           -B�lm�yorum. –ded� Petka, -Ama bu b�r otomob�l.
           -Mümkün değ�l! –ded� Kolka.
           -Ben sana bu b�r otomob�l d�yorum! –ded� Petka.
           -Hayır olamaz! –ded� Kolka.
           -Hayır, olur!
           -Hayır, olamaz!
           -Bak, ş�md� görüyor musun, bu b�r otomob�l! –ded� Petka.
           -Görüyorum ama bu çok tuhaf! –ded� Kolka.
           Bu sırada otomob�l �y�ce yaklaştı.
        -Hey, çocuklar! –d�ye bağırdı otomob�l sürücüsü. –Len�ngrad yolu
ne tarafta, sağda mı solda mı?
           -Hang� Len�ngrad? –d�ye sordu Kolka.
       -Ne demek hang�? Şehre d�yorum, nasıl g�d�l�r buradan? –d�ye
sordu sürücü.
       -B�lm�yoruz. –ded� Petka ve sonra b�rden bağırmaya başladı: -
Amca-a-a! Amca-a-a! B�z� de götür şehre kadar!
           -S�z� k�ms�n�z pek�, şeh�rden m� geld�n�z? –d�ye sordu sürücü.
    -Evet, evet! –d�ye bağırmaya devam ett� Petka. –Mohovaya
Caddes�nden!
           -Nasıl düştünüz k� buraya? –d�ye sordu sürücü.
      -Aha şu Kolka, -d�ye böğürdü Petka, -Brez�lya’ya götüreceğ�m
ded�, sonra da �şte buraya get�rd�.
        -Brus�lova mı? Brus�lava… Brus�lava (*)… B� Dakka, Brus�lova
daha �lerde değ�l m�, Çern�govskaya Bölges�nde yan�… -ded� sürücü. 

(*) Yerleş�m yer�n�n adı “Brus�lovo” şekl�nde yazılır, ancak “Brus�lava” d�ye okunur. Brez�lya’ya fonet�k olarak benzemes� �ç�n buraya okunduğu hal�yle alındı.
(ç.n.)



           -Ş�l�govskaya Bölges�… Ş�l�govskaya Cumhur�yet�… Ş�l�… Orası
daha güneyde, Arjant�n’�n olduğu yerlerde b�r yerde. Ş�l� Büyük
Okyanus kıyısındadır. –ded� Kolka.
        -Amca-a-a-a! –d�ye yen�den zırlamaya başladı Petka, -B�z� eve
götü-ü-ü-ür…
           -Tamam, tamam, -ded� sürücü, -b�n�n bakalım. Nasıl olsa araba
boş. Yalnız Brus�lava burada değ�l, Brus�lava… O Çern�govskaya
Bölges�nde.
           İşte, Kolka Pank�n ve Petka Yerşov eve doğru b�r otomob�lle
yola çıktılar.

XI.

      Kolka Pank�n ve Petka Yerşov �lk önce sesler�n� çıkarmadan
g�d�yorlardı. Sonra Kolka Petka’ya baktı ve şöyle ded�:
           -Petka! –ded� Kolka, -Vulturları (*) gördün mü?
           -Görmed�m. –ded� Petka. –O da ne k�?
           -Bu b�r kuş! –ded� Kolka.
           -Büyük mü? –d�ye sordu Petka.
           -Çok büyük! –ded� Kolka.
           -Büyük kargalar mı? –d�ye sordu Petka.
           -Saçmalama! Bunlar dünyanın en büyük kuşlarıdır. –ded� Kolka.
           -Görmed�m. –ded� Petka.
        -Ben gördüm ama! B�r palm�yen�n üzer�ne tünem�şt�. –ded� Kolka.
           -Hang� palm�yen�n? –d�ye sordu Petka.
           -O arıkuşlarının konduğu palm�yen�n üzer�ndeyd�. –ded� Kolka.
           -O palm�ye değ�l çam ağacıydı b�r kere. –ded� Petka.
           -Hayır, palm�yeyd�! -ded� Kolka.
         -Hayır çamdı. –ded� Petka. –Palm�yeler sadece Brez�lya’da olur,
burada yet�şmezler.
           -B�z de Brez�lya’daydık ya zaten! –ded� Kolka.
           -Hayır, değ�ld�k. –ded� Petka.
           -Ordaydık, ordaydık, ordaydık! –d�ye bağırdı Kolka.



           -İşte-e-e, Len�ngrad da göründü. –ded� sürücü sağ el�yle ufukta
yükselen bacaları ve çatıları göstererek.
             BU KADAR 

Dan��l HarmsDan��l Harms
(Çev�r�: Eyüp Karakuş)





El-Deve

I.

           Adı Abdullah �d�. Soyadı Kamerî �d�. Böyle olunca da Yen�şeh�r
On Beş Temmuz Şeh�tler� ve Sahabeler ve Fat�h Sultan Mehmet
Anadolu İmam Hat�p Okulunun müdürü �d�. 
          Abdullah Kamerî İl M�ll� Eğ�t�m Müdür olmak �ç�n �k� yıl önce
b�r deve aldı. Devey� okulun arka bahçes�ne bağladı. Deven�n adı
talebeler arasında düzenlenen "�s�m bulma" yarışması net�ces�nde "El-
Deve" olarak herkese �lan ed�ld�. Yen�şeh�r On Beş Temmuz Şeh�tler�
ve Sahabeler ve Fat�h Sultan Mehmet Anadolu İmam Hat�p
Okulunun arka bahçes�nde b�r büyük ağaç b�r de küçük ağaç vardı.
Abdullah Kamerî d�ş� deves�n� büyük ağacın altına bağladı. Çocuklar
o günden ber� Yen�şeh�r On Beş Temmuz Şeh�tler� ve Sahabeler ve
Fat�h Sultan Mehmet Anadolu İmam Hat�p Okulunun ön tarafındak�
beton alanda oynuyor. Abdullah Kamerî ve d�ğer üç Müdür
Yardımcısı çocukların arka bahçeye g�rmes�ne �z�n verm�yor.
           Bakanlıktan gelen b�r yetk�l� Abdullah Kamerî'n�n kulağına kar
suyu kaçırdı ve İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü olab�lmes� �ç�n en az �k� deve
beslemen�n farz olduğunu söyled�. 
           Abdullah Kamerî talebe vel�ler�ne bu sene tam üç kermes
yaptırdı ve kermesten gelen gel�r� Müdür Odasındak� bakır b�r kutuya
attırdı.
           Abdullah Kamerî Bakanlıktan gelen yetk�l�ye �k�nc� deven�n
erkek m� d�ş� olması gerekt�ğ�n� ve de hang� ayda alınırsa daha hayırlı
olacağını sormayı unutmuştu. Abdullah Kamerî bunu unuttuğu �ç�n
de tam sek�z gün üst üste kötü uyudu, �k� kez sabah namazını kaçırdı.
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II.

         Muh�tt�n Beks�m, adından da anlaşılamayacağı üzere öğretmend�.
11-B sınıfına g�rd� ve sakalını sıvazladı. Sonra sınıftak�lere sordu:
          -Edanur, Sedefnur ve El�fnur nerde? -ded�.
           Kızlardan b�r cevap gelmed�, Muh�tt�n Beks�m kadınsı ses�yle b�r
kez daha aynı soruyu sordu:
       -And olsun tekrar soruyorum, Edanur, Sedefnur ve El�fnur nerde?
-ded�.
           En önde oturan kız ayağa kalktı ve şöyle ded�:
           -Edanur, Sedefnur ve El�fnur umreye g�tt� örtmen�m. 
    -Nereye g�tt�ler? -d�ye sordu Muh�tt�n Beks�m ve gözler�n�
kırpıştırdı.
           -Umreye g�tt�ler örtmen�m. -ded� kız daha kısık b�r sesle.
           -Neyle g�tt�ler umreye? -d�ye sordu Muh�tt�n Beks�m.
           -Müdür Bey�n deves�yle… El-Deve'ye b�nd�ler g�tt�ler örtmen�m.
-ded� en önde oturan ve ayağa kalkmış olan kız. 
           -Afer�n! Üçüne de yüz verd�m. -ded� Muh�tt�n Beks�m.
           Ve yüz verd�.                       
           En önde oturan ve az önce ayağa kalkan kız şöyle ded�:
           -Bana da yüz ver�n örtmen�m! -ded�.
           -Sana da yüz verd�m, afer�n! -ded� Muh�tt�n Beks�m.
           Ve ona da yüz verd�.
           Sonra, o gün başka ders yapmadılar...



III.

           Edanur, Sedefnur ve El�fnur'un Müdürün El-Deve's�ne b�n�p
umreye g�tmes�nden b�r hafta sonra Abdullah Kamerî'ye �k�nc�
deves�n� get�rd�ler.
           Abdullah Kamerî ve üç Müdür Yrd. yen� d�ş� devey� (bu detayı
burada bel�rtmek yazarın en b�r�nc� görev�d�r, nokta) Yen�şeh�r On
Beş Temmuz Şeh�tler� ve Sahabeler ve Fat�h Sultan Mehmet Anadolu
İmam Hat�p Okulunun arka bahçes�ndek� büyük ağacın altına
bağladılar.
      Edanur, Sedefnur ve El�fnur'un El-Deve’ye b�n�p umreye g�tmes�n�
�zleyen kırk gün boyunca kızların anneler� her pazartes�, her salı, her
çarşamba, her perşembe ve her cuma kuşluk vakt� okula geld�ler ve
Müdür Abdullah Kamerî'ye kızların akıbet�n� sordular. Müdür onlara
çay, yanında kuru pasta �kram ett� ve kızların "Allah'ın �zn�yle
Cennet-ü Âlâya �nt�kal etm�ş olab�lecekler�n�" söyled�.
           Kırk gün geçt�kten sonra kadınlar b�r daha gel�p çay �çmed�ler.
           Sonra 2018 yılı b�tt�.  

Ham�ş:
                      Müdür Abdullah Kamerî tek deves� olduğu �ç�n İl M�ll�
Eğ�t�m Müdürü olamadı.

Eyüp KarakuşEyüp Karakuş





D�nmeyen Gecen�n Sabahı

Gece yarısı uyanışı. Saçların tepeye d�k�ld�ğ� vak�t ve gölgeler�n
kovalamacası. ‘’Dur orada Alperen! Ben� arkanda bırakarak daha
�ştahlı b�r düşman yaratırsın kend�ne, yapma!’’ Sarsıntılar vücudun
denges�n� şaşkına çev�r�r, ger� dönüşü olmayan sesler duymaya başlar
kulaklar, ardından dev�n�m kes�nt�ye uğrar ve gözler netl�ğ�n� y�t�r�r:
Güzel b�r şarkı daha. B�r d�leğ�n doğuşu, tüm anıları avuç �çer�s�nde
toplayıp ger� bırakıyor beden�; sah�p olduktan sonra ruhuna. Gece
yarısı sess�zl�ğ�. Depresyonun reng�, �ç�nde bulunulan b�nanın
duvarlarından alınma. ‘’Sonunda yet�şeb�ld�m. H�çb�r f�z�ksel zarara
uğramadım. Yalnızca fısıltılar duydum günü kapatmış bulutlardan.
Her şey�n sebeb�ym�ş tek b�r güne sığan ve yen� düşmanlar oluşturup
d�ğerler�n� yıkan. Yüzüme daha bakma, �sm�ne lanetler sığdırdım.
Sana, kend�ne daha �ştahlı b�r düşman yaratırsın dem�şt�m.
Güvenecekt�n sözüme. Ş�md� salyalarım gözükmese de boğazımdan
vücuduma karışıyor. Uzak dur benden, daha fazla kovalamaca
olmasın.’’ Gün erken saatte aydınlanır. Alperen göz önünden �k�
san�ye �çer�s�nde ayrılır. Baba uyanır ve �şe g�tmek �ç�n hazırlanır.
‘’Daha gece yarısındayız. Sence de çok erken aydınlanmadı mı gün?’’
İst�f�n� bozmadan başıyla onaylamadı, olağan karşıladı. Balkona doğru
hareketlen�p dışarıyı seyre daldım. Gar�p b�r sükunet� vardı çevren�n,
d�l�n� yutmuş b�r bebekt� sank�. Sokaklar bomboş, yankılanacak sesler
yok ve akşamüstü kest�rmes�nden kalma b�r rüya g�b�. 
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Hayvanlar vahş�leş�yor �y�ce. B�nalardan çıkmayan halk, b�r anda kend�n�

sokaklara atar. Ağızlarından salyaları akan köpekler buldukları et

parçasına h�ddetle atılır. Uzuvları b�rer b�rer parçalanan �nsanlar karşılık

vermeden bekler durur. İkl�mler ortadan kalkar, hayvan türler� tek günlük

yaşamı kalmış g�b� kan kokusunun peş�nden g�der k�lometrelerce. Hava

b�rden soğuklaşır, bulutlar kubbe oluşturur. ‘’Kapınızı sağlamlaştırmaya

çalışın, onu parçalamayın.’’ Manzara karşısında dağların üstünden devasa

su kütleler� görünmeye başlar. P�şmanlık şarkıları söylenmeye başlar.

Hatırlıyorum böyle b�r günü. Günlüğüme yazmıştım böyle b�r günü,
aralıklar arasına mot�fler �şleyerek:

‘’Boşlukta kalma h�ss�n�n eylemlere karşı perdelend�ğ�n� kend�
emprov�ze günlük düşünce ve not arş�vler�mde bulamıyorum; bu b�r
�lk. ‘’

‘’Saydam ben'ler�n arsızlığından kaçınarak huzursuzlaşan
hayvansılığımı uysallaştırma çabalarındayım. Bu okyanuslar üzer�nde
seyahat eden trenlerle d�p yolculuklarında b�r arınma.’’

‘’Gecen�n bu rahatlığa karşı b�r kontrargümanı varmış g�b�me
gel�yordu lak�n maket karakterlerden başka b�r şey değ�ld�; harekets�z,
bel�rt�s�z ve durgun. ‘’

‘’Vakt�m�n b�r ömür sularında denk gelen, �lk tekneler�m� sallandıran
ardından da kıyı şeh�rler�me gelerek tebd�l-� kıyafet usullü,
hatırlatmalı, olağanüstü b�r saat olması.’’

‘’Orada durmaktan �nc� taneler�n�n kollarıma der�n ç�z�kler
bırakacağını b�ld�ğ�mden ger� çek�l�yorum. Taarruz �ptal.’'



‘’Kızıl otlar şenl�ğ�nde gökyüzünden kan yağdı. Heps� dolu
büyüklüğünde ve nesneler b�rer b�rer bükülerek mavzer oluşturdu.
Her an parçalanmaya hazır dönmüş okyanuslar, onların altında kızgın
lavlar; dengey� sağlayan yerçek�m� ve hava şartları s�rkülasyonu
vahşet�n sey�rc�ler�ne muhteşem kara b�r oyun göster�yorlardı.
Dehşeteng�z oyun anlayışlarından sıyrılmış, eşs�z b�r
�s�ms�zlend�rme!’’

‘’Dehşeteng�z şema kırıldı ve çantasını alıp g�tt� ev�ne şeytan. Bense
tekrar öldüm. Yer kalmadı mezarlıkta.’’

O mot�fler, zamanla �y�ce kuvvetlenen der�m�n üzer�ne yapılmış
�şlemelerm�ş. Ş�md� heps�n�n üzer�nde parmaklarımız gezd�r�yorum;
acaba ş�md� hang�s�n� kesersem vücudum yere yığılacak d�ye.

Batuhan ÇağlayanBatuhan Çağlayan





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.

 


