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taş olsam
yolunu değiştir,
rüzgârın ıslığıyla.
o baktığın gökyüzü değil,
çevirme.

yeni dikişler atılıyor
geçmişimizin uzayına.
geleceğin kambur terzisi
saklı fiziği hesaplıyor,
çevirme.

işinin kolayı yok ve olmayacak
kendini bağırıyor bulacaksın,
sahtelenmiş pis bir güzelliğin
bağlı kırklıca zamanlarında,
çevirme.

seninle bir ilgisi yok hâlâ
                  gökyüzünün,
bu kızıllaşan evrendir
pencerelerin yüzeyinde.
herkes her şey oldu şimdi;
insan gübreleştirme,
çevirme.

Ye d i n c i  S a y ı S a y f a  4

Zafer Yalçınpınar





Başlık yerine geçen
                 üstteki bu bilgiyi kimsel
er bilmez.
silindir gibi sindirme siyâseti vasıtasıyla Çarl
ık Rusyası
         birçok Türk’e 
                      Rusçul adlar verdi.
oysa         
    tek derdi
            Rach 3’ü bestelemekti Rahman
oğlunun. 
bu bilgiyle bağlantılı olan şiirimize geçebiliri
z artık:
piyanist
       Anistas Berkof
                    tüm parmaklarını kest
i daha iyi çalabilmekçin. kendisi bir Dest-i Kı
pçak olarak
          alışıktı zaten parmak kesmiye. ata
ları daha iyi ok ata
                 bilmek ve daha iyi ata
                                    binm
ek için de keserlerdi parmaklarını. çünkü
parmaklar en büyük engel
                      dirler eller
                            için. Engels d
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sözcükleri kesip biçerek iç uyaklar yarat

Ruslar’ın uyguladıkları siyâsi ve hârsî si

Lisedeyken toplumcu-gerçekçi olduğumu

e derdi bunu eminim. parmaklar tutsak ederler e
li ve iyi bir proleter
                  ter
                     eliyle değil
emeğiyle siler. ve şiir
                  burada biter. şiirde birkaç
şeyi amaçladım. şöyle ki:

    mak istedim.
    ör: kest
           i / Dest-i Kıpçak 

    ndirmenin yalnızca toplumsal değil birey
    sel çökkünlüklere de neden olduğu

    bilmeyenlere bildirmek. 
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Umut Yalım





Zihnimin dağınıklığından geriye kalan anlaşılmaz, uygunsuz açalya kasıklarına
yığılan devasa çırpınışlar. Kenarından tutunduğum yağmur kokan çatılarda
şişen avuç içlerim, tomurcuklanan uysallığa haykırarak koştum. Asılı kalmış
soluksuz bedenlerde ısrarlı yaşam didinmelerin karşısında, redingot kahkahalar.

Çıplak, çıplak ayaklar altında cebelleşen yeryüzü üzerinde süregelen, ivedi
lapa izleri. Gövdemde açılan çukura saklandım, sakladım saplı uğultulu
aykırılığımı. Aykırı adımlarımın takati kalmadı, ölümleri gören gözlerimden
ötürü. Kalbimin balkonunda sarkıttığım tanrıların çaresizliklerini
seyrediyordum. Ardından, gözlerimin sundurması kaydı. Aralanmış kapıların
arkasından gelen seslerin delirmesi sanmayın sakın! Ulrike Meinhof'un
öfkesinden düşen çıldırış bu. Benden öteye geçişimin sendeleyişinde ağzımda
biriken tozun bulanıklığı bu. Kısılmış gözlerimden yükselen ateşin ucunda
kalamam, yakamaz artık beni. Sanılmıyordu, sokaklarda korku kokan
çığlıkların arınılacağına. Sanılmaktaydı, avuçlara saplanmış paslı çivilerin
güçlendirdiğine. Aranmaktaydı, kendilerinden kaçan kara isyan zulalarını.
Taşmış, çatlamış somurtan sorularıma karşılık veremedi, bu silsileler.

Sesine batırılan dünyanın ortasında susayış ağlamaları. Aç biilaç kafatasında
kalma durgun sıvı. Patlatılan bir silah edasıyla titreyen etim. Uzanılan
tanrıların ellerine yetişememekten mülga ağrısı var. Kadavramın ağzında demir
kaplı bir bulut siması. Alnımdaki yağmur lekelerinden doğan güneş buharı.
Canını deşen keskin dişli porsuk akşamında, dağınık beden umursamazlığında.
Bağırışım karanfilleri kökünden kopartıldığında. Bir kadının anlaşılmaz ses
güzelliğinde, yıkılan düş çiçekleri içinde, yaşam debenmelerinde tutunma.
Tırnak aralarımda eşelediğim toprağa gömdüğüm kuşkulu hallerim...
Anlaşılmaz bir dehliz bataklığında, yargı bıçağı damıtılıyordu üzerimize.
Gökyüzünün apış arasında düşen yanık kokusu. Kirlemelerin partikülleri içine
dolanan suyun dokunuşu. Flu yaldızımın çiziklerinde yol bulduran argın
korkusu.
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Tüm bu olanların kaçışlarında, boğuntusu çarpık bir kentin alevinde kırık
rüzgarlar.

Kırık rüzgarların soğukluğunda sen, sıcak kahkahından aktığın silüitlerle,
yolları çatlatan kargaşaların, Şatafatlıklar meydanında kendini asan aşk
yalnızlıkların.

Beni, damlanan çocuk koşmalarında yıkat.
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Ferit Değer
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I.

Sapla göğsüme havadan gelen bıçağı,
doğrult iki uçlu yazgısını
beyaz alnımın.
   Çünkü o da benzeridir artık
mumda ışığın duruşunun, 
vazolarda 
kuşun kanadının.

Sonra, tekrar sapla — 
ama bu sefer, unut bir kalbi orda; 
—yokluğa uzanan sonsuz bir el gibi,
kendi üzerine topla ölümün şimşeğini.
Böylece hava çeksin ellerini.

Taşkıranlar arasından
göğüs hizanda tuttuğun,



hüzün yapraklarını dereceğim ben, —
ve neşe, boyna vurulmuş çapa gibi,
günün duvarına yaslanmış
ilk ve aşılmaz toprak olacak.

(Daha sonra bir el, senin solundan, çekip havayı
kendi tarlasında boşlukla dövecek,      hava
    nasıl dövüyorsa
zamanı           —kendi boş tarlasında).
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II.

Bir gökyüzü mağarasının derinliklerinde, adının oyulu sessizliğini
buldum,
ve onu bir kemik gibi çıplak örten
damarlarındı gece,
(şafak sözünün ertesinde, düşüncen koyu bir firavun uykusuydu),

Bir kar tanesi gibi soluğunun ince buzunda,
demir de maiyetindir senin, taş da, —
yalnızca abanoz bakışların, ateşin savaş çığlığı gibi;
yalnızca külün bildiği bir bilebilmeyi mümkün kılar.
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Havadaki ağırlığın, kör bir bıçak gibi, eti yanlamasına çizen; —
ama geceye paralel, senin mürekkep kalınlığındaki gecene.
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Ve ben de göreyim öyleyse, ölümün göz bebeklerinde,
etimdeki pusu ikiye yaran amber gözleri,

ve o amber gözler, düşlerin göz kapakları altına sığındığında,
hava, tekrar, senin gölgedeki yüzünü bileyen kıymık olsun.
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Onur Tuna Bozbey
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Today the sun was shining
so my neighbor washed her nightdresses in the river—
she comes home with everything folded in a basket,
beaming, as though her life had just been
lengthened a decade. Cleanliness makes her happy—
it says you can begin again,
the old mistakes needn’t hold you back.

A good neighbor—we leave each other
to our privacies. Just now
she’s singing to herself, pinning the damp wash to the line.

Little by little, days like this
will seem normal. But winter was hard:
the nights coming early, the dawns dark
with a gray, persistent rain—months of that,
and then the snow, like silence coming from the sky,
obliterating the trees and gardens.

Today, all that’s past us.
The birds are back, chattering over seeds.
All the snow’s melted; the fruit trees are covered with downy new growth.
A few couples even walk in the meadow, promising whatever they promise.

We stand in the sun and the sun heals us.
It doesn’t rush away. It hangs above us, unmoving,
like an actor pleased with his welcome.
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My neighbor’s quiet a moment,
staring at the mountain, listening to the birds.

So many garments, where did they come from?
And my neighbor’s still out there,
fixing them to the line, as though the basket would never be empty—

It’s still full, nothing is finished,
though the sun’s beginning to move lower in the sky;
remember, it isn’t summer yet, only the beginning of spring;
warmth hasn’t taken hold yet, and the cold’s returning—

She feels it, as though the last bit of linen had frozen in her hands.
She looks at her hands—how old they are. It’s not the beginning, it’s the end.
And the adults, they’re all dead now.
Only the children are left, alone, growing old.
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Bugün hava güneşliydi
komşum da gidip geceliklerini yıkadı ırmakta-
sepetinde hepsi katlanmış çamaşırlarla dönüyor eve,
yüzü ışık saçıyor, sanki az önce ömrüne bir
on yıl daha eklenmiş. Temizlik mutlu ediyor onu-
yeniden başlayabilirsin, diyor,
eski hatalar seni engellemesin.

İyi bir komşu - birbirimizin mahremiyetine
ilişmeyiz. Daha demin kendi kendine şarkı söylüyordu,
ıslak çamaşırları ipe mandallarken.

Yavaş yavaş, böyle günler
normal gelmeye başlar. Ama kış çetin geçti:
akşamlar erken indi, sabahlar karanlıkta,
bitmek bilmeyen gri yağmurlarla açıldı-aylarca
sonra kar gökten mecburi bir sessizlik getirdi
ağaçlara ve bahçelere.

Bugün, bunların hepsini geride bıraktık.
Kuşlar döndü, yem yerken ötüşüp gevezelik ediyorlar.
Karlar tamamen eridi; meyve ağaçları havlı yeni sürgünlerle doldu.
Çayırda gezen birkaç çift bile var, sözleşiyorlar ne için sözleşilirse.

Biz güneşte duruyoruz ve güneş bizi iyileştiriyor.
Acele etmiyor. Üstümüzde kalıyor, kıpırtısız
alkışlanan bir oyuncu memnuniyeti içinde.



Komşum sessizliğe gömülüyor bir an
dağlara dalıp gidiyor, kuşları dinliyor.

Bir sürü kıyafet, nereden çıktı bütün bunlar?
komşum hâlâ dışarda
ipe çamaşır asıyor, asla boşalmayacak bir sepetten-

Sepet hâlâ dolu, hiçbir şey bitmiş değil,
gerçi güneş alçalmaya başladı gökyüzünde
unutma, yaz gelmiş değil, bunlar baharın ilk günleri;
sıcaklar başlamadı daha, soğuklar geri geliyor -

Hissediyor bunu, sanki en son çamaşır elinde donmuş
Ellerine bakıyor - kaç yaşında vardır bu eller. Bu başlangıç değil, burası son.
Büyükler, hepsi ölüp gittiler.
Sırf çocuklar kaldı, yalnız/lar, yaşlanıyorlar.
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Seamus Heaney

(Çeviri: Elif Firuzi)
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Kaptan-ı hülya derler bana,
Adım adım kaçarım gerçek adımdan
Dalıp dalıp giderim, varıp varıp yiterim bu yolculukta
Sudan sebeplerle susuz boğulanlardan olmam
Derya kurusu Bay Ahab ile ahbap değilim, olmam
Bilirim ki yüzen gizem, okyanusun usundan kopar
Ve derinlerde nüfuz eder, define gibi saklı yaraya
Moby Dick’in bembeyaz öfkesindeki sır dile gelir
Hınca hınç ıssız adaların tanıklığında

Albatrosun peşinde devrialem
Gemi iskeletinde gövdem
İnsansız denizlerde onca dem
Sanki bana ait değil karadaki gölgem
Bir yaşam, bellekte çarmıha gerili
Bay Robinson’un sonu
Kalp takvimimde işaretli
Bugün günlerden,
Adına Cuma denmiş bir adamın kapkara öfkesi
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Kaptan-ı hülya derler bana,
Ceninden cünûna maraton değil, aradığım
Süt liman da değil, bu gidişattan anladığım
Uçan Hollandalı’nın
Hortlağa dönüşen hırsının ortağı değilim, olmam
Gelecekte kaybolmuş Arkadya’nın
Bugünde biriken düş kristalini toplarım
Budur, hasbelkader rotam

Orçun Güzer





I.

Yankılanan cümleleri
avucumuzda sakla – yer şekilleri
yeniden biçim veriyor kendisine
– yüksek düzlüklerden in
arkandaki şüpheli rüzgardan
bir haber bekle ölüme dair

ve korku,
sürekli peşimize kapılan
kabus melodileri:

Kaçabileceğimiz herhangi bir delik yok. İskorbütten ölmek üzereyiz bir
denizci tayfası olarak; dişlerimiz dökülmek üzere. Kaptan, kaptan! Ufukta bir
kara yok mu ya da hayali bir meyve, taze taze, ağzımızı sulandırıp ölmemizi
engelleyecek olan. Yoksa yeni bir gömü daha mı bırakalım bizlerden bir nesil
sonraki denizcilere, korsanlara; bir efsane olarak – hazine avına çıkartacak
şekilde.

Ancak ne zaman başladıysa
avlar, o günden itibaren
çığlıklar yerini sessizliğe devretti:
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Ruhun sökülmesi tavsar,
henüz kabul edilebilmiş değildir –
kayıp melez adamlar, burada
öfkelerini biriktirmişken
– belki bir deniz, belki de
deliler taşırır köpüklerini
bir haber bekleyen ölümlüye dair.

II.

Rüyaların külleri,
ardında garip ve akıl almaz
şeylerin sözünü son kez
dinletir: Yalnızca
       dinlenmek
       gerektiğini
       bilmek
       gerek
       zamana
       karşı – kendine karşı
              savaşmak gerek
              daha fazla
              söz işiterek
              kendine karşı
       konuşmak
       gerek;
       uyumadan
       önce
       gün kıran
       susturmak
       yalnızca.
Sessizlik dile gelmez,
       yanlıştır.
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Zaman geçer, durmaz,
       yanlıştır.
Ninniler ninelerden duyulur,
       yanlıştır.
Rüyalar, yaratıcısının bağlamı dışındadır,
       yanlıştır: Yaşamaya çalışır
                onun içinde, ağıtlar
                yakmak istemez
                  ardından ancak ironilerle uzaklaşır gerçekliğinden,
kalabalıkların içerisine girerek uzaklaşır gariplerden - sesleri duymaz,
mezarlıkları kontrol etmez; bedenler hala orada mı, iskeletler hala orada mı,
toprak yana doğru açılmış mı diye - bir zincir takılıdır çünkü bileğine,
gözlerine, belleğine ve korkar, retorik olmasını ister her söyleminin ancak
olmaz.

- Peki kaptan, sen söyle, seni dinliyoruz. Hala bulamadık mı?

Günler teker teker alaşağı edildi; dişlerimiz dökülüyor, hareket edemiyoruz.
Halsizlik bizi ele geçiriyor - devinimsizlik zorunlu bir hastalık diğer insanlara
nazaran. Ölüyoruz ve bunun için pişmanlık duymuyoruz zira biz ne mesafeleri
atladık, ne deneyimler elde ettik sizin bilmediğiniz. Yarınlara daha ulaşamadık
ancak biz, şimdinin ikiziyiz ve sürekli olarak öyle kalacağız.
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III.

Uyandık ancak rüyadan değil.
                      Konuştum onunla,
              dedi ki birçok kitabım var
        benim, sadece dördü bilinir
              ancak bir adam var İngiliz,
                      o akıllı bir adam
              sevdim kendisini, adıma
        kitaplar çıkartmış, ulvi ve göksel
              öyle bir kitabım var mı dersen
                      evet, var, çünkü
olay hiçbir zaman benim yazmam olmamıştır.

Sohbet koyu renkte akar, koyu şekilde de ilerler. Emirler verir bana, bilgiler
verir gizlice; git anlat diye. Kendimi temsilci gördüm, bir peygamber veya
ortaçağda bir felsefeci; sonradan teolojiyle ilgilenecek. Ardından geri dönmeye
çalıştım, olmadı. Sonradan aklıma bir fikir geldi. Benim hikayemden bahset
dedim, olur dedi ve birisini çağırıp onu aşağıya gönderdi. Sonra uyuttu beni.
Uzun bir uykuya daldık, derin bir uykuya. Sonra uyandım ancak rüyadan
değildi.
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Batuhan Çağlayan





Soğuk ve karlı bir Pazar günü şehrin kalabalığından kaçan insanlar kafelere
dolmuştu. Kimi kahve eşliğinde gazetesini okuyor kimi de ailesi veya
arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ma ise birini bekler gibi bir hava ile sürekli
etrafına bakınıyordu. Kar altında biraz yürüdü, birkaç sigara içti ve dışarıda
kalan az sayıda insana beklediği kişinin nerede olduğunu bilip bilmediklerini
sordu. İnsanların çoğu soruyu dinlemeden yanından geçip gitti, bir kısmı
dinledi ama Ma’yı deli zannedip yanından ayrıldı, çok azı ise hem dinleyip
hem de beklediği kişinin kim olduğunu sordu, Ma bunu bilmediğini söyleyince
de biraz daha bilgi edinmeye çalışıp başaramayınca pes etti. Artık kar
durmuştu ama soğuk daha da keskin bir hal almıştı ve Ma kapalı bir alana
girmesi gerektiğini fark etti. Yıllar içinde insanların soğuk havalarda
genellikle içeride oturduğunu görmüştü ve kendisi de bu modaya genellikle
uyardı, tıpkı diğer küçük davranış modellerine ve geleneklerine uyduğu gibi.
Ama bugün farklı olan bir şey vardı. Sabah uyandığında her zamanki gibi
yüzünü yıkamış ve kahvaltıya oturmuştu ki haberlerde gördüğü bir şey
dikkatini çekti. Televizyondaki spiker büyük bir tutkuyla -Ma spikerin
tutumunu tarif etmek için başka bir kelime bulamamıştı- dünyaya bugün
içinde bir başka gezegenin çarpma ihtimali olduğunu anlatıyordu. Duruma
bakılırsa nereden geldiği bilinmeyen ama uzak bir sistemden bir şekilde ayrılıp
dünyanın rotasına girdiği tahmin edilen bu gezegen büyük bir hızla dünyaya
yaklaşıyordu. Bilim adamları ve askerler gezegeni durdurmak için ellerinden
bir şey gelmeyeceğini açıklamış ve herkes bir beklenti içine girmişti. Gezegen
dünyaya çarpacak mıydı yoksa çarpmayacak mıydı? Böyle bir tehlikenin
varlığı Ma’yı derinden etkilemişti. Kahvaltısını yarım bıraktı ve hayatını
gözden geçirdi. Yıllar boyunca diğer insanlar gibi o da ölümünü yeterince
düşünmeden günlerini geçirmiş ve robotik denilebilecek bir varoluş
sürdürmüştü. Ama bu haber, bu yıllarda hep yeni ve farklı bir şey
beklediğini görmesini sağladı. Düşündükçe bu beklentinin hep onunla olduğunu
ve hayatının bir gün bir şekilde mutlaka değişebileceğine inanarak yaşadığını
fark etti. Ama işte o gün gelmişti belki de; düşünmekten kaçındığı, bunun
için de hayatına yeterince değer vermemesine neden olan o korkunç son gün. 
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Genelde Pazar günlerini evde geçirirdi ama bugün bunu yapmayacaktı.
Habere göre yetkililer insanlara panik yapmamalarını ve normal hayatlarına
devam etmelerini, gezegenin büyük ihtimalle dünyaya çarpmayacağını ve
ileride bugünün de diğer günler gibi sıradan bir gün olarak anılacağını
söylemişlerdi. Ama yine de spikerin sesindeki bir şey, açıklayamadığı ve tam
algılayamadığı bir heyecan veya beklenti onu da aynı şekilde
heyecanlandırmıştı. Yıllardır hep geleceğini düşünerek yaşamıştı ama belki de
artık gelecek yoktu. Ya da sonunda beklediği gelecek ona ulaşmıştı. Bugün
farklı bir şey yapma isteği uyandı birden içinde. Giyindi ve evi olduğu gibi
bırakıp dışarı çıktı. Kar usulca yağıyordu ve yeterince sıkı giyinmediğini fark
etti. Yine de bugünün hayatının son günü olması ihtimalinin de etkisiyle
üzerine düşen tanelerin keyfini çıkara çıkara yürümeye devam etti. Bir şeyler
yapmalıydı. Beklediği şeyin, yıllardır arzuladığı ama bir türlü adlandıramadığı
şeyin bir kadın olup olmadığını sorguladı. Bundan tam emin olamasa da
beklediği şeyin bir insan olduğu konusunda bir süre tutuklu kaldı. Bugün
karşısına çıkma ihtimali olan bu kişiyi nasıl bulabileceği konusunda ise bir
fikri yoktu. Şöyle ki; kendisi bunun farkında olmasa da, Ma insanlarla
iletişim kurmak konusunda bir muhabbet kuşundan bile daha yetersizdi. İronik
olansa evindeki muhabbet kuşunun dünya üzerinde en sevdiği varlık olmasıydı.
Biraz daha yürüdü ve insan kalabalığı arasına girdiğinde bozuk bir saat gibi
dondu kaldı. İnsanlar dört bir yandan geçip gidiyordu ve onlarla konuşacak
cesareti bir türlü bulamamıştı. Olduğu yerde saatler geçti, kar hızlandı,
insanlar azaldı. Sokakta kalan ve yanından geçen birkaç insana beklediği
kişinin nerede olduğunu bilip bilmediklerini sordu ama cevap alamadı. Artık
kar durmuştu ve soğuk daha da keskin bir hal almıştı. Ma küçük bir kafeye
girmeye karar verdi. Ona en yakın olan Trüsba adında bir mekana girdi ve
en yakınındaki boş masaya oturdu. Bu küçük kaçamağı genellikle herkes
yapıyor diye uygulardı o da, ama bugün farklı olan bir şey vardı sanki.
Sabah kahvaltısı sırasında mutfağında açık olan televizyondaki bir haberde
dünyaya bir gezegenin yaklaşmakta olduğunu öğrenmişti. Bu haber hayatını
sorgulamasına ve aradığı şeyi bir an önce bulmak istemesine neden oldu.
Kahvaltısını yarım bırakıp hızla dışarı çıktı. Vücuduna değen kar tanelerini
çok da hissetmeden yürüdü ve insan kalabalığı arasında dondu kaldı. Aradığı
şeyin aşk olup olmadığını sorguladı ve yanından geçen insanlara tutuklu bir
şekilde beklediği kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.
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Kimseden cevap alamayınca, soğuk havanın da etkisiyle bir kafeye girdi ve en
yakınındaki masaya oturdu. Birkaç dakika içinde yanına gelen Irnat adındaki
garson ona bir menü uzattı ve sordu: “Kimi arzu ederdiniz efendim?”

Ma önce anlamamış gibi baktı ve garsona ne demek istediğini sordu.

“Ne arzu ederdiniz?” diye tekrarladı garson gülümseyerek.

Ma biraz çekingen bir şekilde cappucino sipariş edip çevresini incelemeye
koyuldu. İnsanların yüzlerindeki gariplikten daha ilginç olan şey havadaki
donuk soğukluktu. Her şey bir hayaldeki gibi yarı gerçek göründü gözüne.
Kafeye nasıl geldiğini düşündüğünde bunu tam olarak hatırlayamadığını fark
etti. Ayağa kalkar gibi oldu ama tam o anda bir kadın arkasından omzuna
dokundu.

“Merhaba, cappucino istemiştin değil mi?” 

Ma kadının gözlerinin içine baktı ve onu bir yerlerden tanıdığı hissine kapıldı.

“E-evet.” dedi usulca.

Kadın elindeki iki kahveyi masaya bıraktı ve karşısına oturdu. Bir dakika
kadar sessizce birbirlerini süzdüler. Kadın gülümsüyor gibiydi, Ma ise aklı
karışmış, ne yapacağını bilemez halde kahvesini yudumladı.

“Ne düşünüyorsun?” diye sordu kadın, “Dünyanın sonu yaklaşıyor.”

Birden her şeyi hatırladı Ma, oraya nasıl geldiğinin, bugün neden dışarı çıkma
ihtiyacı duyduğunun ve kimi aradığının bilgisi hücum etti zihnine.

“Sen o musun?”

“Saatlerdir seni bekliyordum. Sanırım sen de beni arıyordun değil mi?” diye
sordu kadın. Bir yandan da saçlarıyla oynayıp gülümsüyordu.

“Evet, yani, sanırım.” dedi Ma.
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“O zaman sorunun cevabı evet olmalı. Yani, evet, ben o’yum.”

Ma rahatlamış göründü. Etrafındaki masaların da çiftlerle dolu olduğunu fark
etti. Herkes birbirine gülümsüyor, birbirleriyle ilk kez tanışıyordu sanki.

“Söyledikleri gerçek mi?” diye sordu Ma. “Yani, dünya gerçekten de bugün
sona mı eriyor?”

“Öyle görünüyor.” dedi kadın. Gülümsemesi silinir gibi oldu ve konuşmaya
devam etti. “Sonrası için ne düşünüyorsun? Sence başka bir dünya var mı?”

“Olmalı, değil mi? Her şey bir anda son bulmamalı... Sen ne düşünüyorsun?”

“Olduğunu biliyorum. Sadece istemen gerek, inanman ve ona yoğunlaşman.”

Kadın saatine baktı. “Çok az kaldı.” diye ekledi. “Artık ne istediğini
belirlemen gerekiyor.”

“Benim ne istediğim mi belirleyecek ne olacağını? Peki ya sen?”

“Ben senin yanında olacağım.” dedi kadın. Ma’ya iyice yaklaştı ve devam
etti. “İyi düşün, ne istiyorsun?”

Ma artık kadının gözünün üzerindeki kirpikleri sayacak kadar yakındı ona.
Bir şeyler söylemek ister gibi ağzını açmıştı ki kadının dudakları yavaşça
uzanıp kendi dudaklarına dokundu. Hiç bulunmadığı bir yere uçarak gitmek
gibiydi bu. Bedeni yerçekiminin etkisinden kurtulmuştu ve karşısındaki kişinin
bedenine karışmıştı sanki. Elleri birbirlerine kenetlendi ve kadın dudaklarını
ayırıp tekrar sordu: “İyi düşün Ma, ne istiyorsun?”

“Adın ne?” dedi Ma birden kadının gözlerinin içine bakarak. “Adını
bilmiyorum.”

Kadın tekrar yaklaştı ve “Adım Saç.” dedi.
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Ma bir şeyi hatırlamış gibi gülümsedi ve kadını öpmeye devam etti. “Sıradan
bir güne uyanmak istiyorum.” dedi. “Yıllardır sıradanlıktan kurtulmaya
çalışıyordum. Ama dünyanın sona ermesini istemiyorum. Seninle sıradan bir
güne uyanmak istiyorum. Tek istediğim sensin.”

“Gerçekten mi?” dedi kadın. Kafasını kapıya doğru çevirdi ve dışarıda
insanların kaçışmakta olduğunu gördü. “Benimle dışarı gel!” dedi.

Birlikte dışarı çıktılar ve gökyüzünde dünyaya yaklaşmakta olan büyük bir
küre şeklindeki kütleyi gördüler. Saç Ma’nın ellerinden tuttu ve yüzüne
yaklaştı.

“Beraber sıradan bir güne uyanacağız, sen ve ben.” dedi kadın.

Tekrar öpüşmeye başladılar. Küre şeklindeki kütle dünyaya yaklaşmaya devam
etti ve sonunda çarpışmanın etkisiyle her şey bir anda kayboldu.

Adam gözlerini yavaşça açtı. Bir yatakta yatıyordu. Yanında da yirmi beş
yıllık karısı vardı. Bir süre kadına baktı.

“Beni mi izliyorsun?” dedi kadın gülümseyerek.

“Hayır. Garip bir rüya gördüm.” dedi adam.

“İzlesen şaşardım zaten.” dedi kadın bıkkınlıkla gözlerini açıp esneyerek.
“Kalkmamız gerek sanırım. Çocuklar gelecek, unutmadın değil mi?” Adamın
hareket etmediğini görünce ekledi: “Bir şey mi var? Hala rüyanın etkisinde
misin yoksa? Ne gördün, neyle ilgiliydi?”

“Hiç.” dedi adam. “Tanıştığımız güne benziyordu biraz.”

“Kafe’de benim yanıma oturduğun güne mi?”

“Evet” dedi adam doğrularak.

“Nasıldı, ben de var mıydım?”
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“Vardın.”

Kadın da doğruldu ve adama baktı. “Güzel günlerdi.” dedi bir iç çekerek.
“Çok eğlenmiştik hatırlıyor musun? Başka ne gördün?”

“Boşver.” dedi adam yataktan kalkarak. “Çok saçmaydı.”
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Dış sesler ve portal kontrol verilerini aktarmak için, farklı ritimlerde basılan
eş sesli gürültüler, bazı doğa üstü durumları göz önüne alıp boşluğu yararak
ilerliyor. Günlerin çoğunluğunu tavana bakarak ve ağzının kenarından gelen
akıntıları durdurmaya çalışarak geçiren başın içindeki kör ve sağır hortum,
gelen her sesi kayıt altına alınması için alt merkeze  yolluyor. Kulağın
içinden artık hiç dışarı çıkmıyor ve eski günlerde duyduğu rahatsızlıktan
dolayı yaşadığı kanamalar geliyor aklına. Sağır ve kör olmaktan mutluluk
duydukça, bütün enerjisini işine verebiliyor. Başka bir gün sabah uyanıp,
zarını topladıktan sonra genel müdürlük ’ten gelen mesajla irkiliyor: ‘’İşine
bilinçli bir şekilde devam etmen için, sağlam raporu istiyoruz.’’ Oyuğu
tırmanıp biraz dinlenmek için oturuyor ve solunum yollarına dışarı çıkması
gerektiği için sinyal gönderiyor.

‘’X Protez Medikal’’ adlı binanın önünde üçgen bedenini ilerletmeye çalıştıkça
sinirlenen hortum, sonunda güvenlik turnikesinden atlayıp bekleme salonuna
ulaşınca bir grup insan ve aynalı fayanslardan onların salyalarını silen robot
hizmetçilerle karşılaşıyor. Yanlışlıkla birkaçını içine çektikten sonra neon
göstergede ismi beliriyor. ‘’Bir çift göz ve kulak istiyorum.’’ İşlem bittikten
sonra yirmi iki yıllık başın içine geri dönüyor.
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   Durduğu yerde vakur, kıpırtısız, sakin ve hâkim. Beyaz, fakat solgun ya
da eskimiş değil. Rengi onun ışıltısından sorgulanamaz somutluğundan
kaynaklı. Önceden neredeydi, geç mi kaldı, geldiğini fark etmedik mi?
Zirvesi nereye kadar uzanıyor kestirmek güç. Tepesindeki bulutlarla bir
bütün. Baksana asimetrik dev bir piramide benziyor, dedi adam. Pencereden
bakmayı sürdürüyorlar. Piramitler kadar uzun zamandır orada değildi, umarım
bundan sonraki sarsılmaz varlığına alışmamız uzun zaman almaz, dedi kadın,
yüzünde, sesinde soğuk korku. Çaresizce pencerenin önünden çekildiler.
   Şehirde düne kadar kimsenin varlığından haberdar olmadığı orada duruyor.
Benzer konuşmalar pencerelerinden, balkonlarından onu görebilen her evde
yapıldı. Kimsenin farkına varmadan hayatına çakılanın ağır varlığı olduğu
gibi şehrin üstünde. Beyaz gövdesiyle şehirde, kısa bir süre sonra da tüm
ülkede, şaşkınlık uyandıran dağın bir gecede ansızın belirmesinin kimse için
mantıklı ya da mantıksız bir açıklaması yok. 
   Kadın tülü pencerenin önüne hızlıca çekti. Kanepede oturan arkası dönük
kocası televizyonu açmaya hazırlanıyor. Kumanda elinde. Henüz açmadan
kadın sordu, Daha önce onun yerinde ne vardı, yani orada birileri yaşıyor
olmalı, garip gelebilir, bana gülebilirsin de ama dağdan önce orada ne vardı
hatırlamıyorum.
   Kocası kumandayı dizine koydu. Öne eğik başını kaldırdı. Boş, siyah,
kapalı televizyon ekranına kısa bir süre baktı. Karısına döndü. Sorduğun
soruda gülünecek bir şey yok. Bana da garip geliyor. Dağın şimdi kapladığı
alanda önceden ne vardı ben de hatırlamıyorum, dedi. 
   Adam yerinden kalktı. Pencereye gitti. Karısının elinden tuttu. Tül
perdeyi açtı. Onların konuştuğu sürede güneş ışıkları beyaz dağa kendini
kabullendirdi. Dağın varlığından yeni haberleri olduğu gibi ışıkla birleşmesi de
onlar için yeni. Yeniden onu izlemeye koyuldular. Evlerinin bulunduğu
yükseklikten vadide kalan beton yığını binalar birbirinin tekrarı. Gündüz
sıkıcı ayrıntıları seyretmek isteyen herkes tarafından görülebilir. Binalar gece
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tekrar eden yapay ışıklardan ibaret. Bu sabah ve bu gece başka olacak.
Artık bambaşka. Kısa bir süre sonra karısının elini bıraktı. Bak, dikkat et,
dağın eteğinde araç, çevresinde helikopter yok. Sanki kimse bir gecede neden
orada belirdiğini merak etmiyor. Televizyonu açacağım, sen de internete bak,
birileri bir şeyler yazmıştır, dedi. Birbiri ardına ileri tuşuna bastı. Sekiz haber
kanalı gezdi. Hepsinde ağız birliği edilmiş gibi, iyiye giden ekonomi, artan
üretim, yükselen alım gücü, diplomaside başarıdan bahsediliyor. Hayatlarının
tam ortasına çöreklenen dev kaya yığınından eser yok. Kimseye bir faydası ya
da zararı yok, diye düşünmüş olmalılar, dedi adam. Kumandayı koltuğun
kenarına fırlattı. Karısı, Önceden orada ne vardı, düşün lütfen,
hatırlamıyorum, bari sen hatırla, dedi titrek sesiyle. Kadının yanaklarını
okşadı. Gözlerinin içine umut veren bir sakinlikle baktı, Önemli olan, dedi,
bundan sonra onunla ne yapacağız? İkisinin de birbirine söylemekten çekindiği
teklifi adam yaptı. Gel, dedi. Yakından bakalım. 
   İnmeye başladıkları geniş taş merdivenler şaşılacak kadar insan tarafından
aşağı doğru adımlanıyor. Yukarı, çıkan kimse yok. Yol boyunca ağır
adımlarla yürüdükleri dağ önlerinde gittikçe belirgin bir biçim alıyor. Aslında
pek öyle ürkütücü gözükmüyor ha, diye sordu adam elini tuttuğu kadına.
Kadın önce tutuşmuş ellerine baktı. Başını kocasına çevirdi. Ben öyle
düşünmüyorum, dedi, temkinsiz, soğuk sesle. Haydi ama beraber
gidebileceğimiz bir yer daha oldu, bana kalırsa romantik bir görünüşü bile
var, dedi kocası. Ne kadar romantikse o kadar gerçek dışıdır, diye karşılık
verdi kadın, aynı ses tonuyla.
   Sadece varlığıyla insanları kendisine akın akın gelmeye zorlaması oldukça
kabul edilebilir. Henüz eteğine bile yaklaşamayan insanlar ona hayranlıkla,
merakla bakıyor. Etrafında turlamaya çalışanlar, görülmesi oldukça güçmüş
gibi parmakla gösterenler. Dağa sırtını dönüp irili ufaklı gruplara onun
hakkında bilgi veren insanlar. Kalabalığı hiçe sayanlar eteğine doğru yürüyor. 
   Görüldüğü üzere bizden daha önce fark edenler çoğunlukta, anladığım
kadarıyla bu insanlar da onunla ne yapacaklarını çözebilmiş değil, dedi adam.
Şu an için bu belirsizlik kadar doğal bir durum yok, bu beni rahatsız ediyor,
bunca insan, dedi kadın. Ben öyle düşünmüyorum, baksana eteğinden yukarıya
tırmananlara, diye eliyle işaret etti adam. 
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   Merakla insanların arasından onu işaret edenler, orada olduklarına yeteri
kadar alıştıktan sonra ona daha da yakınlaşmak istiyor, dağın eteğine doğru
yürüyenlere karışıyor. Kimsenin varlığını umursamayan, tek istedikleri ona
tırmanmak onunla bir olmak isteyenlerin sayısı artıyor.
   Gün ışığı üzerine ne kadar da yakışmış, ilk geldiğimizden daha mı parlak
ne, diye iştahla işaret etti adam, baksana. Karısının elini kavradı. İki adım
öne çıktı. Kımıldamayan kadın onu geri çekti, hayır, dedi, gitmek
istemiyorum, elimi bırak. Elini geri çekti. Adam kadına döndü. İkinciye ısrar
etmedi. Kendisi için önemli olanın karısı için şüphe uyandırması onu zerre
rahatsız etmedi. Bir süredir yüzündeki ışıltılı, hayrete kapılmış gülümsemeyle,
ben daha da yakından bakmak istiyorum, dedi. Kadın gözlerini yere çevirdi.
Tekrar kocasına baktığında onun ileri doğru yürüyenlerin arasına şevkle
katıldığını, önündekileri ittiğini yer, yer açmak için hızlı hareket ettiğini
gördü. Eve dönelim, diye bağırması arbedenin içinde ezilen çakıl taşları kadar
önemli.
   Yaklaştıkça omuzları düştü, yaklaştıkça yer kürenin üzerindeki en
muhteşem kabarık gözüne değersiz, şekilsiz bir taş yığını gibi gözükmeye
başladı. Ama o dağın eteğinden yukarı tırmanan insanlara sadık kaldı,
arkasında biriken hararetli kalabalığa dönmedi, yürümeye devam etti.
Gözlerinden dökülen yaşları sildi. Önündeki insanlarla birleşti. Kalabalığa
girmeyen, dehşete düşmüş karısını arkada bıraktı.

Ye d i n c i  S a y ı S a y f a  42

Serhat Uyumaz





   Yağmurların Pozantı tepelerine varmasıyla Sarıçam Deresi'nin suyu
çekilmiş, civarındaki evler yaylalara çıkmıştı. Kiremithane Mahallesi'nden
çiftlik yoluna kadar tek tük açık kalan dükkânlar, buz küplerinin arkasında
siftah bekliyorlardı. Çiftlik yoluna varınca, temmuz ateşiyle kavlanan
dikenler, uzun yapraklı kuduzlar ve altınotu öbekleri beliriveriyor, traktör
hattına doğru Madama Köyü'ne kadar kımıldıyordu. Sıra sıra dal büken dut
ağaçlarının kesildiği yerde ise Madama Köyü başlıyordu.
Madama Köyü'ne girildiğinde asma yapraklarıyla serinletilmiş damları ve
kagirle gölgelenmiş uzun dar pencereleriyle kimisi kerpiç kimisi tuğladan ince
cilalı iç içe evler göze çarpıyordu.

   Bu evlerin en başında Mercan'ın evi vardı. O daha doğmadan çok evvel
Ağrı'dan göçüp gelen dedesinin yaptırdığı bu evde şimdi yalnızca Mercan
yaşıyordu. Nenesi ile dedesine bakmak ve gerekirse onları da alıp Ağrı'ya geri
dönmek üzere on sekiz yaşındayken üç aylığına geldiği bu evde yirmi yılını
devirmişti. Önceleri memleketten ziyarete gelen anne babası da artık uzun yol
aşacak takati bulamıyordu. Mercan ise bir gün dahi iş tutmasa koca köye
kıtlık çökecek sanıyor, Kiremithane'den öteye adım atmıyordu. Gidip de
dönememek gelip de bulamamaktandı korkusu. Bir kere yaşamıştı bunu
gençlik çağında. Ana-baba razıydı da Madama'ya varıp gitmesine gönlü
kırılan, hasretliğe düşen kimdi?

   Yeşilbaş kanat çırparak uzayan boynuyla dere kenarındaki meskeninden
yükseldiği vakit Mercan'ın damını kuşluk serinliği yoklardı. Güneşin sazlıklara
düşmesiyle gözlerini açan Mercan, geceden maya tutan çingilleri alıp kavak
diplerine çekerdi. Ardından tandır başına devirdiği kazanların yanına çöker,
ırgat aşı kaynatırdı. Çilesi de ahı da ırgat aşı vaktinde serilirdi çehresine.
Önüne çöktüğü kazan kaynadıkça günahını döker, sevabını kuşanırdı.
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   Kuşluk vakti öğlene varıyor, Çamlıbel taraflarından traktör gümbürtüsü
yükseliyordu. Kaynattığı kazanlar çoktan darı tarlasına ulaşmıştı. Ezan sesi
Madama'nın öte ucundan derenin uzandığı yere kavuştuğunda çiftlik yolundan
Mercan'ın evine doğru nal çekildi. Tandırı soğutup avluyu ıslattığı esnada nal
sesi kesildi. Anladı. Her sene bu zamanlar memleketten bir müjde gelirdi.
Kimi zaman bir düğün haberi kimi zaman bir bebek fotoğrafı çıkardı
zarftan. Öyle ki evvelde çok defa Madama'da nişanlar da bu zarflardan çıkan
iki satır kelamla kesilmişti.
   Nal sesi tatlı bataklığın kenarından sıyrılıp uzaklaşırken Mercan
gönlündeki hayır duasını elindeki zarfa döküyordu. Mektup, kağıdın ortasına
yazılmış bir tarihle başlıyordu. ''Aralık 1986'' Bilirdi de mektupların geç
ulaştığını aralıktan ağustosa kaldığına ilk kez şahit oluyordu. ''Uçur
kısmetinin ak güvercinini, zülfünü kaldır gül açar. Ser müjdenin ak şerbetini,
suyuna çağır yavru içer.'' Neyin nişanesi, neyin müjdesiydi bu. Kısmeti de on
sekiz yaşında kalmıştı, güvercini de. Bir kazan daha kaynatmalı diye düşündü.
Madama'ya varıp gitmesinde gönlü razı olmayana, hasretlik çekene bir dua
salmalı, günahını dökmeli, sevabını kuşanmalıydı. Ata toprağını taşımıştı da
Madama'ya kısmetinin ak güvercinini, sevdasını taşıyamamıştı.
   Vakit ikindiye varırken Çukurova gökleri turuncuya çalıyor, göknarların
sivri tepelerine dokunuyordu. Mercan boş çingillerle Kiremithane'den dönüş
yolundaydı. Dere kımıldamaya başlamış, yeşilbaş uzun boynunu içe çekip belli
belirsiz akıp gelen suyun üzerine oturmuştu. Mercan köprüyü aşıp çiftlik
yoluna girdi. Uzun yapraklı kuduzların arkasından yüzünü çeken gelincik
çiçekleri gün aşırı açılmış, ferahlanmıştı. Ova aynı ova toprak aynı topraktı
fakat çiçeğin alı bir başka göründü Mercan'ın gözlerine. Ellerini gelinciğin
toprağına sürdü. Derenin kımıltısını duyup kanat açan turnaların çığlığıyla
irkildi. Çöktüğü yerden doğrulurken gelincik çiçeğinin alını yakasına sürdü. 
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   Dut ağaçlarının hizasına yanaştığında köyden yükselen aşık sesi
yakasındaki gelincik çiçeğine ilişti. Düğün vakti, doğum vakti elbet biri
şenlik kurmuştur diye geçirdi aklından. Adımları hızlandı. Sıra sıra dizilen dut
ağaçlarını geçtiğinde evinin damında oturan kadınları gördü. Avluda, damda,
duvar diplerinde sofralar kurulmuştu. Ağalar, beyler kapı önünde bekleşiyordu.
Çocukluğunda duyduğu ses çalındı kulaklarına. Kapıya vardı. Bir düğün
dernek kurulmuştu ki gönlü razı olmayanın, hasretliğe düşenin çilesini, ahını
silip atmıştı. Mercan, ovasını yuva bildiği bu memlekette yakasında gelincik
çiçeğinin alıyla yirmi yıllık hasretinin, sevdasının güvercinini uçuruyordu
Madama göklerine. ''Uçur kısmetinin ak güvercinini, zülfünü kaldır gül açar.
Ser müjdenin ak şerbetini, suyuna çağır yavru içer.''

Ye d i n c i  S a y ı S a y f a  46

Belgin Akan





Saat dörtte hastane randevumdan çıktım. Doktor sadece 6 ay ömrüm kaldığını
söyledi. Bu kötü bir şey, elbette. Hayatın karşına ne çıkaracağını bilemezsin,
değil mi? Ancak o senin karşına ne çıkaracağını bilir. Sen sadece karşına
çıkacak bir sonraki saçmalığın ne olacağını beklerken o, sessizce seni izler ve
sinsice kıkırdar. Ona hiçbir zaman karşı çıkamayacağını ve yapabileceğin tek
şeyin teslim olmak olduğunu düşünürsün. Bütün hayatını tepetaklak edecek
kadar büyük bir şey yaşayacağını hiçbir zaman beklemezsin ama bazen bu
tür şeyler de kapına dayanıveriyor işte.

Randevum ikinci kattaydı. Hastaneden çıkmak için zemin kata inmem
gerekiyordu ama merdivenleri bir türlü bulamıyordum. Sürekli dönüp dolaşıyor,
her seferinde kendimi randevudan çıktığım polikliniğin önünde buluyordum.
Artık sırasını beklerken korkudan ağlayan çocuğu, sürekli öksüren yaşlı adamı
ve aynı sıkıcı konuları konuşup duran hemşireleri görmekten bıkmıştım.
Sonunda, bunun aklıma ancak şimdi gelmesinin verdiği şaşkınlıkla, danışmaya
sormaya karar verdim. Danışmadaki kadın kibar ve güler yüzlü biriydi, çıkış
kapısına nasıl gideceğimi anlattı. Bu sırada yanındaki diğer hemşire ise
gülümsemesini saklamaya çalışıyordu. Belli ki o, dakikalardır aynı yerde
dönüp dolaştığımı fark etmişti. Hem hastenin karmaşıklığına hem de şu
hemşireye söylenerek merdivenlere doğru yol aldım. Söylene söylene yürürken
bir süre sonra yanımdan geçen insanların delici bakışlarını üzerimde hissettim
ve biraz fazla yüksek bir sesle söylendiğimi anladım. Bu yüzden nihayet
sustum ve başımı öne eğip adımlarımı hızlandırdım. Sonunda merdivenlerden
indiğimde çıkış kapısı tam karşımda kalmıştı. Bir an önce buradan çıkmak
istediğim için, biraz da sinirden dolayı, hızlı ve sert adımlarla kapıya doğru
ilerledim. Böylece çok geçmeden çıkış kapısına vardım.
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Kapıyı ittirip dışarı çıktığım an üzerime doğru esen soğuk rüzgar saçlarımı
dağıttı ve kabanımın eteklerini arkaya savurdu. Ellerimle saçlarımı arkaya
doğru taradım. Kaldırım kenarlarında dünden kalma karlar vardı. Birkaç
çocuğun yerdeki bu karlarla oynadığını gördüm. Biraz uzakta olsalar da
gülüşmeleri ve bağırışmaları, bahçenin sessizliği ve durağanlığından ötürü
kulaklarıma kadar geliyordu. Çocukların ellerinde eldiven yoktu, bu yüzden
karları ellerinde çok fazla tutamıyor, arada elleri acıyordu. Hava epey
soğuktu. Üşümekten dolayı kendimi biraz sıktım, ellerimi birbirine sürtüp
ceplerime soktum ve hastanenin geniş mermer merdivenlerini inmeye başladım.

Açıkçası bundan sonra ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim dahi
yoktu. İnsan 6 ay sonra öleceğini öğrendikten sonra ne yapar ki? Yemek
yemek? Ben de öyle düşündüm ve hastanenin biraz ilerisindeki sokakta
bulunan restoranlardan birine gidip kendime güzel bir yemek ısmarlamaya
karar verdim.

Bu restoranlar hastaneden pek uzakta sayılmazdı. Bahçeden çıkıp karşıdan
karşıya geçtikten sonra kısa bir yürüyüşün ardından birkaç restoran ve kafenin
sıralandığı bir sokak belirirdi. Hastaneden çıkan insanlar vakitleri varsa gelip
buralarda oturur, kahve içer ya da yemek yerlerdi. Bu sokak hep aynı
kalmıştı. Tabii zaman zaman bir restoran gider, bir başkası gelirdi ama
sokağın ruhu değişmezdi: Sıkıcı, tekdüze bir ruh. Dükkânlara asılı bayraklar,
restoranların girişinde durup insanları mekânlarına davet eden çalışanlar, ağır
ağır yürüyerek kaldırımları tıkayan yaşlılar... Burada hiçbir şey değişmezdi.
Sokaktaki insan profili bile hep aynıydı. Etrafınıza şöyle bir baktığınız
zaman kimin yalnızca rutin bir kontrole geldiğini, kimin hasta yakını
olduğunu ve kimin acı bir haber aldığını anlamanız hiç de zor olmazdı. Belki
de bu sıkıcılıktan ötürü dükkânlar bir süre sonra kepenk indirip başka yerlere
taşınıyorlardı. Her gün aynı manzarayı görmek ve aynı tip müşterilerle
karşılaşmak bir yerden sonra dayanılmaz bir hâle geliyor olmalıydı. Dükkân
sahipleri şanslıydı, buradan sıkıldıkları zaman yerlerini rahatça
değiştirebilirlerdi. Ya sadece bu sokaktan değil de insanların tümünden
sıkılsalar ne yapacaklardı? Şöyle bir durup düşündüğünüz zaman insanlar da,
tıpkı bu sokak gibi, uzun yıllar değişmezler, değiştikleri zaman da zaten her
şey için çok geç olur.
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İşte bu sokağa girdim ve başından sonuna doğru yavaşça yürüdüm. Bu
küçücük sokakta bile restoranların her biri farklıydı; bazıları pahalı, bazıları
ise ucuz görünüyordu. Benim için hangisi olduğu fark etmezdi, zaman zaman
birçoğuna gelip yemek yemişliğim vardır. Sokağın sonuna vardığımda
mütevazı, pek dikkat çekmeyen, diğer restoranların arasında kaybolmuş bir
tanesi gözüme çarptı. Ahşap tabelası, kirli camları ve eski kapısıyla etrafa
yaydığı hava ilgimi çekmişti. Burada yemeye karar verdim. Kapıya yanaştığım
sırada elime bir yağmur tanesi düştü. Anlaşılan yağmur geliyordu. “Umarım
sağanak yağmaz,” diye düşündüm, yanıma şemsiye almamıştım. Sokaktaki
insanların gürültüleri ve iyiden iyiye esen rüzgârın uğultusu eşliğinde restorana
girdim. İçerisi, birkaç kişi dışında, epey sakindi. Garsonların da bu durumdan
canları sıkılmış olacak ki bir tanesi heyecanla yanıma geldi, içeri buyur etti.
Sert aksanına rağmen oldukça cılız bir adamdı ve duruşu da pek kendinden
emin görünmüyordu. Neredeyse bütün masalar boş olduğundan dolayı etrafı
biraz süzdüm ve cam kenarındaki masalardan birine oturmaya karar verdim.
Garson ben oturur oturmaz menüyü getirdi. Yemeklerin fiyatları tahmin
ettiğim gibi ucuzdu. Menüyü biraz karıştırdım, ardından garsonu tekrar
çağırıp siparişimi verdim ve yemeğimi beklerken camdan dışarıya daldım. 6 ay
sonra ölecektim, öyle mi? Böylesi bir haber alan birine göre epey sakin bir
hâlde olmalıydım. Belki de o an yıkılmış olmam gerekiyordu, bilmiyorum,
ama restoranda çalan hafif müzik, insanların öylece yemek yemeleri,
garsonların kendi hâllerinde müşteri beklemeleri ve mutfaktan gelen çatal
bıçak sesleri her şeyin yolunda olduğunu hissettiriyordu. Her şey normaldi, her
şey olması gerektiği gibiydi ve ben restorana giden her insan gibi öylece
oturmuş, yemeğimin gelmesini bekliyordum. Yanlış hissettiren bir şey yoktu.

Nihayet yemeğim geldi. Hızlıca yiyip bitirmek yerine tadını çıkarmaya
çalıştım. Bunu, 6 ay sonra artık güzel yemekler yiyemeyeceğimin
farkındalığıyla yapmadım. Sadece akşamki toplantıma biraz daha vakit vardı
ve ben, en azından bir an için, acele etmek istemiyordum. Toplantım saat
sekizdeydi. Patronumu arayıp haberi ona da verseydim toplantıyı ertelemesini
sağlayabilirdim ama yapmadım. Ne de olsa her şey normaldi ve ben, her
toplantı günü olduğu gibi, ne olursa olsun toplantıya katılacaktım. Her şey
normaldi. Her şey olması gerektiği gibiydi.
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Yemeğimi bitirdikten sonra hesabı ödedim ve dışarı çıktım. Yağmur
yağıyordu. Yanımda şemsiyem olmadığı için kendimi şanssız hissettim. İnsanlar
restorandan çıkar çıkmaz şemsiyelerini açıyor ve hızlı adımlarla yürümeye
başlıyorlardı. Şemsiyesi olmayanlar ise biraz ötedeki durağa koşuyor, çok fazla
ıslanmamak için montlarını ya da çantalarını kafalarının üzerine siper
ediyorlardı. Restoran kapısının üzerindeki pranga sağ olsun, benim üzerime
şimdilik yağmur gelmiyordu ancak sokağa çıktığım zaman koşmaya başlasam
iyi olacaktı. Bu yüzden kabanımın düğmelerini ilikledim ve sokağa adımımı
attığım gibi koşmaya başladım. Koşarken yağmur tanelerinin saçlarıma ve
enseme çarptığını hissediyordum. Siyah ayakkabılarımın önleri de yavaş yavaş
ıslanıyordu. Yağmur yetmezmiş gibi bir de rüzgar esmeye başlayınca iyice
ıslanmaya başladım. Sonunda epeyce kalabalık olan durağa sığındım ve bir
taksinin çabucak belirmesini umdum.

Rüzgar estikçe içime işleyen soğuktan dolayı titremeye başlamıştım. Neredeyse
dişlerim takırdamaya başlayacaktı. Neyse ki umduğum oldu ve çok geçmeden
boş bir taksi göründü. Taksiyi durdurdum ve kapıyı hızlıca açıp içeri girdim.
Benden önce binen kişi de yağmura yakalanmış olacaktı ki koltuk ıslaktı.
Biraz rahatsız bir durum olsa da dışarıda ıslanmaktan iyidir diye düşünüp
kendimi avuttum. Taksiciye nereye gitmek istediğimi söyledikten sonra yola
koyulduk. Kendisi yaşlı bir adamdı, görünüşü hemen güven veren tiplerdendi.
Sinekkaydı tıraşından ve temiz, ütülü kıyafetlerinden bakımlı biri olduğu da
hemen anlaşılıyordu. Başlarda birkaç kez sohbet açmaya çalışsa da her
seferinde geçiştirici şeyler söyleyerek bundan kurtuldum, o da sonunda pes etti.
İnsanların tanımadıkları kişilerle sohbet etmeye çalışmasını pek anlayamam.
Bana göre bu âdeta bir kumardır. Bazen gerçekten güzel sohbetler
edebilirsiniz, evet, ama bu nadir anların dışındaki sohbetler son derece
yüzeysel olur. Kimi zaman sinir bozucu şeyler duymanız da işten bile
değildir. Kumarda da bazen kazanırsınız, çoğu zaman kaybedersiniz. Bana
oynarsanız kesinlikle kaybedersiniz.
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Nihayet ofisin önüne vardık. Haddinden fazla ağır olan giriş kapısını biraz
zorlanarak ittirdim ve içeri girdim. Beni ilk karşılayan kişi temizlikçimizdi.
Oldukça kibar bir kadındı, beni her gördüğünde selam vermeyi ihmal etmezdi.
O gün de içeri girdiğim zaman beni gördü ve tam da ondan bekleneceği gibi
kibar bir gülümseyle selam verdi. Ben de ona selam verdikten sonra bir üst
kata çıktım. Çalıştığım yer bir yayıneviydi ve burada pazarlama müdürü
olarak çalışıyordum. Az sonra satışlarla alakalı bir toplantı yapacaktık ve
ben, sorumlu kişi olarak, bir yıllık verileri sunacaktım. İşim zordu çünkü
satışlar bu yıl beklenenden çok daha düşüktü. Elbette ki satışların düşmesinin
suçlusu sadece pazarlama departmanı değildir, sonuçta herkesin görevini iyi
yapması ve ortaya iyi işler çıkması gerekir, ama gelin görün ki iş satışlardan
konuşmaya gelince öne atılan ilk biz oluruz. Patronumun karşısında başkasına
suç atmanın bir anlamı olmasa da suçun tamamen kendi üzerime kalmasına da
izin veremezdim. Bir şekilde toparlamam gerekiyordu. Çantamı masamın
üzerine bıraktım ve kahve almak üzere odamdan çıktım.

Bu zor bir toplantı olacaktı ve bunun üzerine düşünmem aslında gayet
normaldi. Garip olan şey şuydu ki bütün bunları düşünürken ben, oldukça
sakindim. Sanki bu duruma bir çözüm bulma uğraşım, kendimi kurtarmak
istediğimden değildi; sadece bir refleksti. Toplantıdan sonra durumumun ne
olacağı konusunda endişelenmiyordum. İşte o zaman kendime geldim. Haberi
aldıktan sonraki şok etkisi çoktan geçmişti, artık sağlıklı düşünebiliyordum.
Normalde böyle bir toplantıdan önce suçun kendimde olduğunu ve çıkıp hesap
vereceğimi fark ettiğim zaman elim ayağıma dolaşırdı. O an ise gayet sakin
ve özgüvenli bir şekilde patronuma selam verebilmiştim. Hiç mi hiç heyecanlı
değildim. Sanki bütün bir yıl işleri kötü giden ve az sonra bundan dolayı zor
anlar yaşayacak olan ben değilmişim gibi davranıyordum. O an anladım ki bu
haber, 6 ay sonra öleceğim haberi, beni gayet etkilemişti ve hiçbir şey
normal değildi. Kısacık bir ömrüm kaldığını öğrendiğim için artık hiçbir şeyi
umursamıyordum. Ne bu toplantı ne de işim, hiçbir şey umrumda değildi.
Hiçbir şeyden korkmuyordum ve hiçbir şeyden çekinmiyordum.
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Bu yüzden hoşlandığım, ama konuşmayı bir türlü beceremediğim, kadının
masasının yanından geçerken rahatlıkla ona baktım ve gülümsedim. O da bana
gülümseyince hiç düşünmeden yönümü değiştirdim ve yanına gittim. Bu
yaptığımı görünce biraz şaşırdığını itiraf etmeliyim. Kumral saçlarının
arasındaki kahverengi gözlerinin içine bakarken mesai bitince çıkıp birer
kahve içmeyi teklif ettim. Gözlerini kaçırdı, lafı biraz geveledikten sonra bir
bahane bulup beni reddetti. Daha önce olsa suçu kendimde arar, buna çok
üzülürdüm ve belki de birkaç günümü bunu düşünerek harcardım fakat o an
pek de üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yalnız tavrı ve söyledikleri çok
yapmacıktı, üstüne üstlük benimle çıkmam istemediğini dürüstçe ve açıkça
söylemek yerine yalan söylemesi, beni biraz sinirlendirmişti. Ben de bu işin
üzerine biraz daha gitmeye karar verdim ve başka bir gün için randevu
ayarlayıp ayarlayamayacağımızı sordum. Yine aynı sinir bozucu tavırla cevap
verdiği zaman iyiden iyiye öfkelendim ve kadına alaycı bir şekilde çıkışmaya
başladım. Söylediklerime önce sadece şaşırmakla kalsa da bir süre sonra o da
öfkelendi ve bana bağırmaya başladı, reddedilmeyi kaldıramadığımı söyledi.
Ona bunun umrumda olmadığını fakat yalanı da hak etmediğimi anlatmaya
çalıştım. Söylediklerimi kısa bir süre dinledi ancak ben daha söyleyeceklerimi
bitirmeden sözümü kesti ve bana bağırmaya devam etti. Sözümün kesilmesine
hiç tahammülüm yoktur, bu yüzden iyice zıvanadan çıktım ve kadının
masasına iki elimle birden vurduktan sonra eşyalarını yere saçmaya başladım.
Bu, açıkçası kendimden pek beklemeyeceğim bir hareketti. Normal bir
zamanda olsa muhtemelen kadının yanına bile gidemez, gitsem bile
reddedildikten sonra üsteleyemezdim ama o an bu olayın sonunda ne olacağı
umrumda değildi. Yaptıklarımdan dolayı beni işten mi atacaklardı? Peki,
bunun ne önemi vardı ki? Biraz bu sıradışı umursamazlığım, biraz da kendimi
kaybetmem sebebiyle bir yandan kadına bağırırken bir yandan da eşyalarını
oraya buraya fırlattım. Bir süre sonra kendime gelip kafamı kaldırdığımda
herkesin bana baktığını gördüm. Kadın ise ağlıyordu. Patronum da bütün bu
gürültü patırtıyı duymuş olmalı ki merdivenlerden indi ve etrafa bakıp neler
olduğunu sordu. Kimseden çıt çıkmayınca sorusunu yineledi, tabii bu sefer sesi
çok daha yüksekti. Çalışanlardan biri yanına gidip olayı anlattı. Patronum
onu hiç bölmeden dinledi, ardından beni işaret ederek odasına çağırdı.
Sonrasını herkes tahmin edebilir.
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Bütün bu olanlardan sonra kendimi yine de kötü hissetmedim. 6 ay sonra
ölecektim. Bu gerçek, ölüm gerçeği, hiçbir şeyin önemi olmadığını sürekli
kulağıma fısıldıyordu. Kendime 6 ay yetecek kadar param vardı, bu sayede
artık bir işe ihtiyacım kalmamıştı ve kimsenin mutluluğunu düşünmek zorunda
da değildim. Ömür, diğer insanların dertlerini çekmek için fazla kısaydı.
Kimseye de ihtiyacım yoktu zaten. 6 ay boyunca keyfime bakabilir, canım ne
isterse onu yapabilirdim. Beni durdurabilecek hiçbir şey yoktu. Özellikle de
sürekli düşünmem ve uğruna türlü sorumlulukların altına girmem gereken bir
geleceğim yoktu. Ne yaparsam yapayım senaryonun sonu hep aynıydı.
Yapabileceğim hiçbir şey bunu değiştiremezdi. O hâlde ne yaptığımın ne
önemi vardı? Bir davranışımı diğerinden daha iyi ya da daha kötü kılan
neydi? Artık hiçbir şey yapmak zorunda değildim. Artık nihayet özgürdüm.
Ne zaman öleceğimi bilmenin kendimi bu kadar iyi hissettireceğini hiç
düşünmezdim. Ne zaman öleceğimi biliyordum ve bu o kadar kısa bir süre
sonra gerçekleşecekti ki kaybettiğim hiçbir şey bana bu süre zarfında zarar
veremezdi. İşimi kaybetmiş olabilirdim, ömrümün sonuna kadar parasızlık
çekmeyeceğim için yeni bir iş aramama gerek yoktu. O kadın beni reddetmiş
olabilirdi, artık reddedilmek bile önemli olmadığı için istediğim her kadınla
konuşabilirdim.

İş yerimden çıktım ve gördüğüm ilk bara girdim. İnsanların konuşmaları ve
barmenin elindeki kokteylleri çalkalama sesleri arasında bir duble viskinin
arkasından diğeri gidiyordu. Bir zaman sonra duyduğum tek şey kendi
düşüncelerim olmaya başladı. Ölümün anlamsızlaştırıcılığı her yanımı sarmıştı
ve ölüm, zihnimi işgal etmekle kalmamış, bir zehir gibi kanıma işlemişti. Ne
düşünürsem düşüneyim sonunda işin ucunu hep ölüme bağlıyordum. “6 ay
sonra öleceğim, ne yapıp ettiğimin ne önemi var ki? 6 ay sonra değil de
yıllar sonra ölecek olduğumu düşünelim, yaptıklarımın yine de ne önemi
olurdu? Önünde sonunda hepimiz öleceğiz, yaptıklarımızın ne bir önemi var
ne de kıymeti. Kaybedeceğimizi bildiğimiz bir yarışta koşuyoruz. İstersen
milyonlarca insanı kurtaracak bir ilaç bul, o insanlar da bir gün ölmeyecek
mi? Kanserli çocukları neden kurtarmaya çalışıyoruz? Bugün ölmezlerse yarın
ölecekler. Hiçbir şeyin önemi yok ve bu önemsizlik bizi özgür kılıyor. 6 ay
sonra öleceğim ve bu yüzden nihayet özgürüm. Ben artık özgürüm.”
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Fakat daha sonra anladığım bir şey vardı. 6. dubleyi bitirdikten sonra
bardağı masaya vurdum ve yutkundum. Sonra düşündüm: Gerçekten özgür
müyüm artık? Hayat karşıma 6 ay sonra öleceğim gerçeğini çıkarmıştı. Peki,
bu beni özgürleştirmiş miydi? Bu duruma nasıl tepki veriyordum? Ben mi
hayatı yönetiyordum yoksa o mu beni yönetiyordu? Hayat bana “6 ay sonra
öleceksin, yaptıklarının bir önemi yok.” demişti ve ben de bunu kabul edip
ona itaat etmiştim. 6 ay sonra öleceğimi söyleyen hayatın önüme koyduğu
sözleşmeyi imzalamış, onun kurallarına göre yaşamaya başlamıştım. Özgür
falan değildim ben. Hayat bana ne derse onu yapıyordum. Kendi kurallarıma
göre değil, onun kurallarına göre yaşıyordum. Kendi kurallarıma göre
yaşamalıydım. Hayatın sözünü dinlediğim sürece nasıl özgür olurdum?

O kadından özür dilemeliydim.
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Gökalp Yelken





Öner Fırat Tarakçı

Kara Gün Perspektifi

Tanrı'yı ameliyat masasına çağırıp içinden insanı çıkarıyor.

Öner Fırat'ın şiir dili, esrik bir cerrahın kötü geçen ameliyatı gibi bir his
bırakıyor ve kitap bittiğinde bu ruh sirayet ediyor okura. Hastası dünyanın ta
kendisi ve zaten kurtarılamayacak bir dünya için riskli bir dil işçiliğiyle
ameliyatına başlıyor. Neşterinden kalemiyle kaosu doğuruyor. Oluşturulan
karanlık tonlardaki atmosferde sözcükler dağınık ve atonal bir tempo
kazanıyor. Her şiir, bir diğerinin devamı olduğunu düşündürüyor. Bu kurgu
ya da işçilik, kitaptaki şiirler için tutarlı bir dil ve henüz genç bir şairin
ilerleyen zamanlarda özgünlüğünü kazanacağının bir göstergesi. Zaten bir tarz
oluşturduğu ve anlatmak istediği "koyu tonlarda" yakaladığı bir şiir dili
olduğu kesin.
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İlk şiir kitabı olması, henüz yolun başında -varsa eğer- yeraltı edebiyatına
yeni bir şair kazandırıyor. Bir şairi bu şekilde sınıflandırmak istemesem de bu
açık. Şiirler derli toplu değil, adeta boks maçını andırıyor. Defalarca darbe
aldığınız bir maçtan tam kazanacakken çekiliyor sanki rakibiniz, yani
şairimiz. Şiirlerde -benim beklediğim ve şiir anlayışıma karşılık gelen- bir son
vuruş eksikliği olsa da ortalığı iyice karıştırıyor şair. Bu kaosun tatmin edici
olduğu söylenebilir. Tam hararetle bir şey anlatırken dışarı çıkıp bir sigara
molası veriyor şair. Okuru, absürt bir oyun izler gibi, havada bir sonla
şaşırtıyor. Bazen de anlatacaklarının ve cümlelerin sonu gelmiyor. Şiirsel
olandan uzaklaşıp düz yazıya yaklaştığı yerler oluyor. Bunlar anlatmak
istemenin heyecanı olarak görülebilir. Yine de yapmak istediği ve oluşturduğu
atmosfer, okura ilgi çekici bir şiirin kapılarını aralıyor.

Yolu açık olsun.
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Furkan Bulut





Batuhan Çağlayan

Deneylerin İçgüdüsü

Sevgili Batuhan Çağlayan’ın Dönüşüm Yayın’ından çıkan “Deneylerin
İçgüdüsü” isimli şiir kitabını çok sevdiğimi söylemeliyim. Düz bir anlatım
dilinden çok, farklı kelimelerle çarpışmaları ve bunların yarattığı etki üzerine
odaklanılmış. Kaos’un verdiği o muhteşem sadelik de tüm kitap boyunca sizi
takip ediyor. Peş peşe gelen kelimelerle kule oluşturmak yerine yıkıp,
dönüştürmek istemiş. Olan’a şey’e biçim yüklemeden, tekrar tekrar
yapboz’larla bilincimizle oynuyor. Ki en sevdiğim yanı bu oldu. Kitabın
içindeki resimler de şiirler kadar güzel. Aynı şiirlerinde var olan bu farklı
yapı onda da mevcut. Resimler şekilsizliğin şekli. Çarpık ve kaos içinde.
Yani bir bütün olarak değerlendirirsek Sevgili Batuhan Çağlayan’ın şiirleri
okunmalı. Herkes bu kaosun içinde kendine bir yer açacaktır diye
düşünüyorum. Yer bulmaktan çok açmak kelimesini bilerek kullandım. Bu
genel düşüncelerimden sonra şiirlerin bana hissettirdikleri üzerine de bir şeyler
söylemek isterim.
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Sevgili Batuhan’ın Deneyler İçgüdüsü kitabı “İzlenimler” isimli şiiriyle
başlıyor. Bu şiirinde yeni bir dünya düzenine kavuşma özlemi var. Bunun için
önce kendini ve dilini kırmanın gerekliliğine dem vuruyor. Çizilen profilde
zıtlıkların çarpışmasına yer verilmiş. Ve son şu iki müthiş dizeyle bitmiş “–
Ellerim / onlar tozlarını yutar sabahların” s.6

Kitabın ikinci şiiri olan “Uğultu” müthiş. Çarpışmaları seviyor. Bir şeye,
kelimeye, nesneye, görüntüye farklı boyutlardan bakmayı seviyor. Bunu şiire
geçirirken Sevgili Batuhan’ın şöyle dediğini duyar gibiyim: İşte bu sizin
düzlüğünüz ama ben bunu yokuşa bırakıyorum. Düşerken parçalanan o şeyler
benim / o benim, yokuşun bitiminde elde kalan az’ı çoğa çeviren küçük taş
da benim. Şimdi soruyorum, bu çarpışmadan sağ çıkan düzlük mü? Yokuş
mu? Yokuştan yuvarlanırken parçalanan kısımlar mı? Yokuştan düşerken
kırıla kırıla farklı bir şeye dönüşüp yere düşen o taş mı?

“Tanımlanamamış sözcükler
zorunluluk dersleri ve savruk
gece kutlamalarıdır – iplerini
dişlerinle tutmaya çalıştığın.” s.8

Kitabın üçüncü şiiri Cadı’da derinlerde yatanı deşiyor. Bunu keskin ve vurucu
bir söylemle yapmayı başarmış. Bir oraya bir buraya giden bilinç akışı
mevcut. Bu bazen irite edici olabiliyor, şiir zaten rahatsız etmek için vardır.
Ki bu rahatsızlık bize daha kolay sorgulama imkanı versin.

Kayıplar İlahilerde: Sağanak isimli şiirinde ruh bölünmüşlüğünde sanrılı bir
konuşmayı duymadım gördüm. Rüyanın gerçek, gerçeğin rüya olduğu bir
gölgeyi güneşin karşısına çıkartmak gibi. Yok olacağını bildiğine varlığını
sunarsın. Bunu buraya koyuyorum ki şekilsizliği onunla biçeceğim ve bundan
ortaya çıkan yine biçimsiz olacak. Onu da bir deriyle kelime geçireceğim.

“Ölesiye bir dayaktan başka hiçbir şey değil – gece ışıklarından oluşan
şekiller, köprünün altında serserilik eden, karanlık ve vahşi ruh;

Yalnızca onların konuşmayı bildiği, okumayı söktüğü, tüm çevrelerce bilinen
biçare terk edilmiş sözcük sürgünleri.
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Hatırlıyorum onları, sisli bir çarşaf içerisinde.” s.12

Sevgili Batuhan “Bütün-dür Sözcükler” şiirinde çemberin dışı, içi ve çizgisi
üzerinde oluşan o sıkışmışlığı ve kapatılmışlığı dile getirmiş. Bir iz
bırakmamız söylense de yol yoktur. Görünmezliğin altına bıraktığımızsa leke
gibidir ve beyazdır.

Kaos Korkuluğu şiirinde kendini bir yere koyamamanın, yabancı kalışın,
olan ile olmayan arasında gezinmenin sancılı kısmına değinmiş Sevgili
Batuhan. Aslında pusun içinde arafta gezinen o şey’i hem göstermek hem
saklamak istemiş.

“Kendini teslim etmiş
şiirin bölgeleridir ateşin içerisine doğru atlayan ve çoğunlukla sayıklamalar
içerisinde kalıp boğulmalar yaşayan, çünkü, yalnız yollar üzerinde kapalı
yürüyüşler bizlerin içerisinde sürekli halde
devinim oluşturan ve diyalogları terennüm ettiren. Tek yaşamlı sesler
ancak duyulabilir kargalar
tarafından – ki biz karar
kayıpları, kaybolanlar
boşlukta zengin
sessizlik içeren, içer
halde dururuz farklı biçimlerde –
kıvrılarak şapkanın
içerisine doğru,
tekrar saymak isteriz, ancak
ben, büyücü, izler oluşturan
son akıllarında olmayan
başharfler oluşturacak,
her zaman,
fark ettirmeden,
yaşamamış olarak,
çığlık olarak çıplaklaşan
ardından Nekropol’de kadavrası
bulunan, büyücü, evet.” s.18
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Armalanmış Saat şiiri içinse sadece sizlerle içinden mısralar paylaşarak
yetineceğim. Çünkü öyle bir şiir ki; hiçbir şeye, yere, kimseye, cümleye,
kelimeye ait değil. Bu yüzden bunları ancak okuyarak yapabiliriz,
yorumlayarak değil. Kapı aralanıyor ama tam siz merakla içeri bakarken
hızla kapatılıyor ve bunu sayısız kere bulmak mümkün. Kısaca çok sevdim.

“çünkü odalar, kızıllaşan
akşamda sonsuz bir çığlık
atar yürüyen izlenimler içinde.
Ah! dünya, dizeleri ısıran
büyücünün kendisidir – ki onun
kim olduğunu göstergeler gösterir; Nekropol’den Akdeniz’e kadar.
                                    Asasını yere vurur,
                                      ve şapkası düşer:
                                    Binlerce gerçeklik görülür
                                    Büyücünün kabuslarında.” s.20
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Burcu Yalkın



Taha Atlı

''Poşet Gayelerimiz''



Üç Nokta şiirlerinin karakteristiği, sahiplenilmiş kadın kimliği üzerine
kuruludur. Şairin kadınlığa yönelik yaklaşımı, “kadın, kadındır” yerine,
“kadın, aşık olduğumdur” olmuştur. Bu bağlamda şiirlerin uzamı da bu
sahiplenme gibi, ama şartlandırılmamış, ama özdekleştirilmiştir. Özgür bir üst
benliğe dair kimliği, şiirde keskin protest çizgiler karşılamaktadır. Dizelerdeki
fikirsel kendinelik, “kadın, kendine olan”, ya da “bir başına olarak kadın”
anlamında diyebileceğimiz; “Sappho”, ve bize Celan’ın Mezmur’unu da
çağrıştıran “Gece” şiirlerinde çok belirgindir. Parçalanmış ya da
parçalanmaya çalışılan kadınlığa (Sezen) karşılık, aşkın egemen olduğu ya da
yeni, müşterek bir irade, şairimizin tabiriyle “dil” (Arma) savunulmuştur.
Şairin aşkı da burada öteki kendine’dir: “oturup bakıyorum sevdiğim
kadınlara”, “Sappho’ya varmak” dizeleri; şairin, Sappho ve diğer kadın
şairleri, kendisinin sahip olduğu kimlik gücüne benzer bir güç olarak
konumlandırması, bu minvalde imgeleşmeleri bu yüzdendir.
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Yazınsal olarak, tıpkı Sappho gibi, şiirler lirik, gündelik ve rahattır. Lakin
Sappho’dan imge yönlülüğü ile ayrılan bu şiirler, duyarlılık yönünden zayıftır.
Lirizmin coşkusunu, içtenliğini bulmamıza karşın imgelemi neredeyse
çalıştırmaz; bunun yerine, şiirleri dinamize eden kelime oyunları ve sesler
vardır. Protest amaç güdülmüş olanlarda ise, okurda yalnızca düşünce
saptamasına yol açan, modern anlamda temellendirilmemiş dizeler görürüz;
hatta bununla beraber, bazen şiirlerde şaşırtmak istenmesi olası ya da oluşu
kavranamaz kelime grupları kendine yer bulur. Tüm şiirlerin tek sayfaya
sığması gerçeği de onların güçlü imgelerle yoğrulmamış veya kısa olmalarına
karşın öz bir bağlamda kurulmamamış olmaları sebeplerindendir.

Sonuç olarak, şiirlerdeki mevcut yazınsal boşluk, fikirsel uzamı gayriihtiyari
öncelemekte, şiirsel edimi ise gölgelemektedir.

Üç Nokta, özgür ve özge düşünceyi kendinde ortaya koyan, şiir okurlarına
hoşça vakit ve bir Başkası’nın perspektifini sunabilecek bir kitaptır.
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