
Dönüsüm

Gaye Dinçel, Beyza Çemberci, Kemal Tekin, Orçun Güzer, Adrienne Rich,

Dilek Değerli, Umut Yalım, Suat Kemal Angı, İlkiz Kucur Taşdelen, Onur

Tuna Bozbey, Kıvanç Tanrıyar, Haluk Çevik, Stephen Crane, Recep Nas,

Ahmet Şimşek, Francis Henry Atkins, Kübra Kavasçinay, Emre Kanacı,

İlker Aslan, Tuğrul Keskin, Candan Dinç, Armağan Ekici, Vasfettin Yağız

Çocuk Edebiyatının Önemi Nedir?

,

2  Ayl ık  e-Edebiyat  Dergis i

( D o k u z u n c u  S a y ı )



Dönüşüm'ün
İç�ndek�ler

.
 

Dosya: Çocuk Edeb�yatı'nın
Önem� Ned�r?

 
Her Yaşa Çocuk Edeb�yatı (4)

 
Ş��r

 
Kuytu (7), Yabanın Sınırında (9), Kend�me A�t B�r Oda Müz�ğ� (11), Ağaçlar (23), Mumu
uyurken çekt�rd�ğ�m ves�kâlık üzer�ne b�r ş��r belk� de (16), Tek�ns�z Rastlaşmalar (20),

Suyun Sırrı (25), Şeyler�n İz�nden (27)

 
Öykü

 
Mav� Sakal Kan Kusuyordu (33), Mutluluk (39), Savaşın Sonu (43), Gr�zu Kızı (51), Üçüncü

K�ş� (60), Albüm (74), Muazzam Döngüsünde (79)

 
Deneme

 
Edeb�yat ve Özgürlük (85), Suskun Kırkyama (96), Fogue-Korku (101), Sonu Yoktur (104)

Dönüşüm 6 Eylül 2020 Sayı: 9 - Edebiyat Dergisi 

S o r u m l u  K i ş i :  B a t u h a n  Ç a ğ l a y a n
*************************************************

d o n u s u m d e r g i





Çocuklara yazılan k�taplar aslında hep�m�z �ç�n. Her yaşta hayal
gücümüzü gel�şt�rmeye, umuda, neşeye, eğlenmeye, kahramanlara
dönüşmeye �ht�yacımız var.

Özell�kle res�ml� k�taplar hayal gücümüzün yaş aldıkça daralan sınırlarını
gen�şletmem�ze yarıyor. Pek çok yet�şk�n bu zevkten kend�ler�n� mahrum
etm�yor. Koleks�yon yapanlar, dünya çapında yazarları ve ç�zerler� tak�p
edenler artıyor. B�r kere bu sonsuz alana g�rd�n�z m� yaşamınızda öneml� b�r
yer� kaplayıver�yor.

Res�mlerle metn�n b�r arada yürümes� algımızı açıyor. Bazı k�taplarda
res�mler kend� h�kâyeler�n� de anlatıyor. Yazarla ç�zer�n buluşması, öykünün
her z�h�nde başka b�r yere varmasını sağlıyor. Çocuklarla b�rl�kte okurken
ayrıntıları nasıl kavradıklarını, h�kâyey� kend� hayaller�nde bambaşka
canlandırdıklarını göreb�l�yorsunuz. Sevd�kler� karakterler s�z�nk�lerden
farklı olab�l�yor. Onlara dönüşüp başka b�r yolculuğa çıkıyorlar. 

Keşke gençl�k ve yet�şk�n edeb�yatında da res�mler yer alsa. Elbette gözünde
canlandırmak, mekânı ve karakterler� z�hn�nde ç�zmek müth�ş b�r deney�m.
Res�mler bu deney�m� sınırlandırmaya değ�l gel�şt�rmeye yol açıyor. Tıpkı
ç�zg� romanlardak� g�b�. Belk� de kend� ç�zd�kler�nle kalıyorsun. Terc�h
okurun.

Çocuk edeb�yatı lunaparkta dönme dolaba b�nmek g�b�. Her bakışta
manzaranın farklı b�r yer�n� keşfed�yorsun.
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Umuda, neşeye, eğlenmeye çok ihtiyacımız var. Çocuk kitapları hepsini sunuyor.
Okuma terapisi de diyebiliriz. Okudukça bulutlar dağılıyor, gökkuşağını yeniden
keşfediyorsun.

Her yaştan okurun bu zenginliği yaşaması dileğiyle…
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Gaye D�nçel
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mor ç�menlerden kalktım, sırılsıklam kıyıma
koşuyorum. başımla gövdem b�r olmuş
sank� ev�m� sırtımda taşıyorum
yüzyıllık  
                                                kaplumbağalar
ez�ld� ayaklarımda
oturduğum yerden �zley�verd�m yeş�l�
b�r mantar ç�çek açar mı gördüm
moru taşar mı avuçlarımdan
ded�ler bu ağrı b�zden sana hed�yed�r
yüküm beyazlaştı bacaklarımın arasında
memeler�mden ansızın b�r �r�n aktı ve şen
kahkahalar duydu kulaklarım
kocaman b�r ağız bel�rd�
b�zden sana hed�yed�r
                                 hoş geld�n kuytuna
-konuşacaktım, yaralandım: ağzımda d�ken
el�mde uzun mu uzun b�r sarmaşık
göğü ç�zerek geçt�m.

süsenler vardı, mahmuzotları gördüm
zambaklar bacaklarını aralayan b�nlerce ağaç
kıskıvrak. eller�n vardı en son bıraktığın yerde
�ç�m� kurcalayan
soğuk orman der�s� ten�m�n altında ve kuytum
anlatacaktım, dağıldım: ağzımda özün
d�nlemed�n b�l�yorum
mor ç�menlerden kalktım, sırılsıklam kıyıma koşuyorum
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Beyza Çemberc�
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Artık b�l�yorum yazının soğuk yüzünü
b�r�m�z memur olmalı, ekmek parasına özenen!
Ben artık Annabel’e varacağım ancak, bu der�nlerde
h�zmet eden� anladığında Annabel, Türk topraklarında
der�n turkuazında b�r Ankara gülecek!

K�msey� beklem�yorum da artık,
ıslak b�r �mza bulaşmış el�me, mürekkep mav�
b�lmem kaç sayılı yasaya göre huzursuzum
eller�n neden kanadı, anladım d�yecek!

Sürekl� kanayan b�r yara,
serçe parmağıma kızıyorum,
neden her ağladığımda b�r�ler�
b�r serçe parmağım kanar, �y� ne, kötü
çok şey �sterm�ş b�r ağaç.

Ne devlet ne de as�l sözü,
b�r şey� öğrenmeye de gelmed�m
bu özü bel�rs�z çerçeve ne, �ç�mdek� çocuk
Annabel’de anlar mı b�lmem, göçemezd�m tek
neden kanatırlar Tanrı ve devlet yer�ne!
Bu denl� gözsüz mü bıraktı d�yecek.
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Kemal Tek�n
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B�r bıçak, elden ele değ�lse de masadan masaya dolanıp, gel�r gırtlağa
dayanır en�nde sonunda. B�r saksı b�tk�s�n�n bakımından farklı değ�l
evrendek� konumumuz. B�tk� �lg�ye değer; �lg�yle yeşer�r, toprak ve su
kadar �lg�y� de yeş�le dönüştürür. B�r�m�zden d�ğer�ne g�den �lg�
pat�kaları var; kes�şen yollar var; karşılaşmaların lab�rent� var;
cümlelerden köprüler var; b�rl�kte atılan kahkahanın har�kulade korosu
var; omuz omuza dayanışmanın deprems� adımları var;
kucaklaşmalarda sübl�mleşen bedenler var; öpüşler�n, ten�n mayasına
karışan tılsımı var. Bunların heps�, olağanüstü b�r �let�ş�m�n
yazılmamış ama herkesçe b�l�nen yordamları.

Y�ne de, �şte o bıçak da var. B�r hurafe neden�yle elden ele uzatılmayan,
ama masadan masaya aktarılıp, n�yet�n ters� �st�kamette, en�nde
sonunda gene gırtlağa dayanan. G�zl� b�r geç�t, b�r tavşan del�ğ�
bulmalıyım, belk� gırtlağımdan başka b�r sese açılan. B�r unutuluşta
kaybolmayı den�yorum; anımsananların ben� unutmasını d�l�yorum.
B�r müz�ğ�m ş�md� ben; kend�me hurafey�m; b�lenm�şl�ğ�mden
azadey�m.   
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Orçun Güzer
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Ormana taşınıyor �çer�dek� ağaçlar
bu günlerde tamamen boş olan
h�çb�r kuşun tüneyemed�ğ�
h�çb�r s�neğ�n saklanmadığı
güneş�n ayaklarını gölgeye saklamadığı orman
gecelerce tamamen boş olan orman
sabaha ağaçlarla dolacak.

Bütün gece kökler çalışıyor
kurtarmak �ç�n kend�ler�n�
veranda zem�n�ndek� çatlaklardan.
Yapraklar cama doğru eğ�l�yor
�nce dallar sertleş�yor güç harcayarak
uzun süre sıkışmış büyük dallar çatının altında sürtünerek g�d�yorlar
kl�n�k kapılarına doğru g�den
yen� taburcu ed�lm�ş hastalar g�b�
b�raz şaşkın.

İçer�de oturuyorum, kapılar verandaya açık
uzun mektuplar yazıyorum
ormanın evden ayrılışından
güçlükle söz ederek.
Gece taze, ayın tamamı parlıyor
hâlâ açık olan gökyüzünde
yaprakların ve yosunun kokusu
hâlâ b�r ses g�b� ulaşıyor odalara.
Yarın sess�z olacak
fısıltılarla dolu kafam.
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D�nle. Cam kırılıyor.
Ağaçlar sendel�yor
gecen�n �ç�nde. Rüzgâr onları karşılamak �ç�n koşturuyor.
Ay kırılıyor b�r ayna g�b�,
parçaları parlıyor ş�md�
en uzun meşen�n tacında.
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Adr�enne R�ch

(Çev�r�: D�lek Değerl�)
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ancak değil. kimse uyurken vesikâlık çektirmem. çünk
                                                                                        ü bir gece gereciy
im ben. geceleri acı çekenleri çekiyorum. nereye çekiy
                                                                                        orum bilemiyoru
m. sanırım 
                  hepsini kendi içreme çekiyorum. bu şiire
                                                                                    böyle devâm edebili
rim ancak etmiycem. içresinden
                                                    sadece
                                                                gece gereci imgesini alıp devâm e
dicem: japon yağmurlarında ıslanma sa
                                                                kın. kendini balık olarak bulursun ve
ölürsün bir fânûsun asûmânında. ne de
                                                              diğmi ben bile anlamadım. ç
                                                                                                             ünkü k
imi sevdiğmi ben bile anlamadım. çünkü kimi sevdiğmi ben bile sevme

                                                                                                            dim. ç
ünkü kimi sevdiğmi ben ile sevmedim. ama b
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elkiyse sâhâftaki olabilirdi. japonca şiirleri laponcaya çeviren 
                                                                                                    o sibir türk’
ü kız olabilirdi belkiyse. ama değil
                                                         çünkü kızın kanında çok fazla sirius b v
ar. bense
               niğdeliden hâlliceyim ve de sorgunludan daha yorgun. çünkü yan
lışlıkla j
             apon yağmurlarında ıslandım ve yanlış uzvumu keserek jüpon etek
lere erk
             ek oldum. v
                                 e bir japon barında yanlış bir bira gibi oturuyorum. int
ihâr etmek istediği
                              m uzuv hâlâ bende   ve gece gereci imgesini kullanamad
ım hâlâ. buna faz
                            lasiyle sıkılıyorum. bir salgın aşısının 4. fazına denek olma
k istiyorum anca
                           k denekleri seçmişler çoktan: kasap anton jaruski
                                                                                                           taksi sürü
cüsü hâlil yılmaz
                             terzi carla perotta
                                                          işsiz selena ngonga ve köpek gezdiricisi
(ve komşum) yakuto saeko.
                                             dördüncü dozun beşincisinde öldü dördü de. imz
â attıkları kâât neticesinde
                                          yaşamdan muaf bir biçimde
                                                                                       öldü dördü de. saeko i
çin fazla sake
                      den dediler ancak
                                                   hâlil 
                                                             sâki bile bilmeden öldü örneğin. yan e
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etkisi ölmekmiş bu hayatın gariban i
                                                           çin. şimdi
                                                                            siz de için
                                                                                             sake ya da rakı. ge
ce gereciyim ben bir
                                  ve
                                        bir yan etki gibi hissediyorum epeydir.
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Umut Yalım
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Diş çıkarıyor
Pembe güzlük elması
Beyaz kâğıtta.

Bacağı eğri 
Hazırlanır temsile 
Kurumuş tahta.

Taşı sırtlamış 
İhtiyar ormanında 
Bölüp buğdayı.

Yaşlı çakılın 
Saçlarını kesiyor 
Kiraz yaprağı. 

Güneş çatıdan 
Tuğla tuğla düşüyor 
Avuçlarına.

Bir mantar bir tüy 
Parmakları çocuğun 
Bir mantar bir tüy. 

Ağzında kemik 
Tadını anımsatır 
Doğum ânının.

(*) : Suat Kemal Angı'nın ''Tatlı Su'' adlı haiku-şiir kitabından alınmadır.
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Bir mızrak fırlar 
Kanatarak kâğıdın 
Kırık içini. 

Ne çok acı var 
Ormanının aklında 
Ne çok acı var. 

Çizse de bitmez 
Arzunun ağrısını 
Karnında bir dağ. 

Buğdayın sırrı 
Karganın çığlığını 
Yutar elleri. 

Saklamak ister 
Sarhoş elmanın içi 
Güçlü dişleri. 

Saman yatakta 
Ateşten kopyalanmış 
Unutur rüzgâr. 

Gecenin kalbi 
Çizgiler gülüşürken 
Kâğıtta atar. 

Akıl savaşır 
Ezilir miğferinin 
Kadife tüyü.

Nerden açtıysa 
Kitabın arasında 
Tüm rakipleri. 
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Güneş yatarsa 
Yollar bile terk eder 
Yürüyenleri. 

Kapkara gözü 
Resim yapan çocuğun 
Kara sezgili. 

Uykunun tadı 
Dünyaya göre değil 
Uykunun tadı. 

Doğuyor elma 
Düğümlerken çalgılar 
Gırtlağı kalbe. 

Kuru dudaklar 
Elma kabuklarından 
Süzülen yaşlar. 

Sarılmak için 
Yerdeki gölgesine 
Düşer bulutlar. 

Yolculuk kışa 
Öğretirsen öğrenir
Büyülenmeyi. 

Kâğıt ve kalem 
Zaman var dindirmeye 
Kara sezgiyi. 

Bu bir temsildi 
Başağına sarılmış 
Kiraz yaprağı. 
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Sıra onlarda 
İçi boş elbiseler 
Üfler şamdana 

Haiku aşktır 
Elmanın komik dili 
Öper metali. 

Ağzında kemik 
Resme bakan çocuğun 
Güller yeleli. 

Nefes alıyor 
Yeri kalmış göğüste 
Sadece kalbin. 

Daha bitmedi 
Hayaletler asıyor 
Rüyaya balta. 

Daha bitmedi 
Hayaletler açıyor 
Rüyayı halka. 

Suat Kemal Angı
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çölün ağrısı dindiğinde nehirlerin suyu kesildi       
coğrafyanın bırakıp kaçtığı topraklar
ölü atlaslarını topladı masalların
kapısı sürgülü bahçelerde 
uzun eteklerini sıyırdım acının, sarı sıcak dikenlerin izi üzerimde
her acı bir hasreti sakladı, adları bile yoktu oysa
alınlarındaki dövmeler taşıyor yılları
çenelerinde gizli gamzeler yaşadıklarının izi
baharat kokularını yayan çığlıklar kamçılıyor geceyi

ıssız meydana kurulmuş beyazperdede
-aslında briketten bir duvar gündüzleri, kireç boyası yer yer dökülen-
karanlığın sakladığı sır
tekmili birden filimler geceye dost, çatılar kimsesiz
kırık sandalyelerde solgun yıldızların gölgesi
içimi ürperten serinliğin kollarında geziyor 
yanık ormanların inlemesi
sahnede tek oyuncu benim, alkışım ölü
binlerce yıl öncesinden bir tohum 
taşlarda sureti doğumun, kazınan ilk harfler
kervanların yükü omuzlarımda, kadınım kamçılanan çığlıklara dikili adım
taştan sütunlarda sırtımda bir ejderha
atılan toprakları silkeleyip üzerimden seyirlik bakışlarımı takacağım size
suyun sesinde sakladığım öyküleri dinleyin

İlk�z Kucur Taşdelen
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I.

Önce adımların inceliyor
yeniden doğuşa benzer bir kıyıda,
sonra daha mavi bir güneş siliyor
                     başak görüntünü
taşların hafızasından.

İlgilendirmiyor seni
şu kelebek, ya da
öbür gökyüzü,
dalda üzümü bilmek bile
fazla geliyor.
istemiyorsun sana kavisler veren
bulut görünümünü.

İşleyerek beyaz giysisini zamanın
       sen ki uzanmıştın
dünyanın şeylerinin en derinine:
Ağustos’ta kırlangıçotuna,
Şubat’ta erden kalmış’a, bademe,
Nisan’da renksizlik renginde
–Ama sana bir damla suyun yumru gözleriyle
bakıyor olan,
           daima toprağa.
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Evet, toprak; çünkü senin
olmaklığının taraçasıdır:
sen derlersin, kordan ellerinle
—Karanlık vücutsuz omuzlarında yükseldiğinde,
boşluğun tülüne saçılmış
          yıldızların karanfillerini
(ki ellerin, yeşertmektedir de
        başka alazların külden tohumlarını),

Böylece, başka gölgeler,
günlerin molozu, yıkılmış tanrıların 
      mozoleleri altında. 
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II.

Kaybolmak için
gerekli olan bir baltadır
senin sedir ağacına vurulacak.

Ne gecenin ayakuçlarına çizdiği eşik,
ne kapalı kapıları çakşatan rüzgar.

Şimdi kaybolmak.
kör mesafeyi kateden gözler gibi.

Ama, kaybolmak.
ateşler içindeki kalbi arayan eller gibi.

Ah, kaybolmak,
suyun kenarında derinliği
yoklayan bir ağız gibi.

Ama, kaybolmak,
izi sürülmemiş olanda, yalnızca
dağılmış. bugünün içinde,
işaretlenmemiş.

Kaybolmak, günü onun şafağında
parçalayan ışık gibi.
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Ve ulaşmak, aşmak, doğrultulduğunda
ışıkta kaybolan diğer şeyler gibi
anlamı avuçları içine alan yüzü
(yine de aramak ceren düşünceyi sık otlarda
yankının tepmesinde, ya da mavi bir tetikte),

Çünkü aydınlık, gölgede değildir, lakin
onun çeperlerindedir; güneşe sarfedilmiş
birkaç taçyapraksız sözcük, anlamın
taş ile aksamayan birlikteliğinden olacaktır.
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III.
 
Nihayet uyuyorsun,
diğer şeyleriyle birlikte günün (geceyle,
mutlak aydınlığın pervazında, saatle,
şimdinin uçurumuna kurulmamış, —
ansızın meşaleleri altında, sonsuzca
duvara fırlatılmış esrik bir anın)

Ve uyanmak (nihayet kaybolmak gibi),
senin Himalaya’n, senin Savan’ın kükreyişi
(ama uyanması demek değil bozkırın)

Çünkü uyanmak, seçmesidir yeşil bakışın 
tenin yamaçlarını, tinin yakamozlarını

(bir uyum ve uyumsuzluk doruğunda
anlaştı gölgen, bulutlar barışmasında),

Ve kurumasıyla mürekkebin, biz, dağılmış
hayvanlar, sürülmemiş düşünceler, birleşiriz tekrar 
ışığın sapmasında, boraların demirinde, söylenmemişin 
                  olanaklığında
        buluşmuş, kazanacak ya da kaybedecek
                     hiçbir şeyi olmayan.

Onur Tuna Bozbey
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Yosif Visaryonoviç Cuğaşvili’ye 

Dört griye çalan mavi dağın çadır gibi çevrelediği koyu lacivert bir göbekte
otururdu Mavi Sakal. Göbek, dairelerin iç içe geçerek merkezi en küçük dairede
topladığı labirent zeminli bir kubbeden ibaretti. Çeperdeki kalın çemberde halk,
içlere doğru yoldaşlar, merkezde de bir başına o otururdu. İşte, bu göbeklerin
göbeğinde Mavi Sakal, kendine oturulabilecek en alçak yeri seçtiğine inanır,
dağların gölgesinde her daim karanlıkta kalsa da gözüne bir damla uyku girmezdi.
Hep uyanık olmalıydı, hep tetikte olmalıydı. Doğru ya, bir gün gelir dost bildikleri
düşman olurdu. Mavi Sakal’ın temel hayat felsefesiydi, dostu düşman bilmek. Kim
bilir, belki kendince iyi sebepleri de vardı. Yaşanmışlıklarını, hayal kırıklıklarını,
korkularını saklamak zorunda olduğundan, anlaşılmamaya yazgılı, yalnız,
yapayalnız bir adamdı o. Anlaşılmadığını bilir, asla anlaşılamayacağını vakarla
takdir eder ama yine de umarsızca beklerdi, beklentisini inkâr ederek. Bu
anlaşılamama vurgusu yüzünden epey ilişkisini sorunlu hale getirdiği hatta en acı ve
acımasız biçimde bitirdiği açıktı. Yine de durumun vahametinin henüz farkında
değildi.

Muhtemelen sayılan nedenlerden, Mavi Sakal’ın civarında uzun zamandır kuşlar
uçmaz olmuştu. Seziyordu bir şeyler. Kahkaha ve zaaf taklidi yapan arkadaşları
(göbekteki işlevleri itibarıyla yoldaşları) ona karşı el kazanmıştı. Görüyordu
görmesine de bu sefer gördükleri bir işe yaramıyordu, çünkü bir sonraki hamlesini
tasarlaması için gereken havadis eline geçmiyordu. Votkalı yemek üstüne votkalı
yemek… Arkadaşlarına bol içiriyordu, kendisi az içiyordu. Son yaptıklarından
haberli mi bihaber miydiler, okuyamıyordu. Bol bol gülüyordu, bol bol
güldürüyordu. Kahkahalardan okumaya çalışıyordu. Gülmek onun nefretini bilerdi
ona ihanet edenlere karşı. Kahkahası saldırgan lığının bir ifadesiydi. Oysa bilirdi,
onca yılın deneyimi. Her yüzü ama her yüzü bilirdi. En ufak kırışığından üç ay
sonra ne diyeceğini okurdu. Böyle bir maket vardı kafasında arkadaş yüzlerinden ya
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-pılma. Her yüz birkaç katmanlıydı, doğru havadisi verecek en gerideki katman, o
havadisi yalanlamak için bir oyun keşfetmiş iç katman, o oyunu tutarlılaştıracak orta
katman ve işte sonuç yalansız dolansız ortada. Tabii bu kadar basit değildi onun için
hayat. Anlamın kendini örte örte havadisi doğurduğu, havadislerin birike birike
bilgiyi oluşturduğu bir imler ve imleyenler imlenenler örüntüsüydü onun dünyası.
Üstü örtük sebepler, sonrasında çıkarsanmış sebepler ve zorunlu olarak su yüzüne
çıkan apaçık sonuçlar. O zamanlar bu işler böyleydi. 

Ama her neyse! Yine yemeklere dönersek, Mavi Sakal artık arkadaş suretlerinden
yapılma maket evreninde hata veriyordu. En korkak arkadaşın ağzından lafı
alamıyordu, çünkü bu evrende korku ifadesi bile katmanlıydı. Bir gerçekten
korkanlar vardı, bir günde tüm irtibatını, sosyal ağını kaybetmiş, hiçbir dayanağı
kalmamış kendinden başka… Bu adamlar mutlak korkardı. (Tıpkı kendisi gibi, ama
o bu simetriyi göremedi.) Hiç öyle katman arama, dolayım kurma! Çok görmüştü
onlardan, yanlış adama, yanlış adamlara oynamışlardı. Onların da öldürülmesine
karar vermişti ve ha ha ha! Geriye kalakalan olmuş bir ayaklı tuvalet. Adamcağız
Mavi Sakal’ın karşısında korkudan altına dolduruvermiş. “Zavallı! Söylesene! Bu
kadar adam senin açıklamanı bekliyor. Susmasana!” Onları maketin zeminine
yerleştirirdi. Aslında zeminin altında da sayısı hesaplanamayan ölü yoldaşlar vardı
ama onların suretini unutuvermişti artık. Sonra şöyle arkadaşlar vardı. Her ne
hikmetse tutunacak bir dal bulmuş ama tutundukları dal Mavi Sakal’a doğrudan
bağlanıyor. Ha ha ha! Bu katmanları çözmek –daha doğrusu ortada çözülecek bir
şey kalmamıştı- çok zevkliydi. Bir şey saklanıyordu gözlerde, en iyi oyunculukla.
Oysa o saklanan Mavi Sakal’ın eline ulaşalı ay oluyordu. Bu yoldaşları zeminin tam
üstüne, birinci katmana eklemek sadistçe bir zevkti. Saatlerce konuştur dur,
flörtlerini izle.

Mavi Sakal, bu adamları öyle zevk olsun diye konuşturmazdı. Pratik bir insandı. O
gözlemler, onun için çok önemliydi. Ne diyor? Ne kastediyor? Ama aslında ne
kastettiğini düşünüyor ve kastettiklerini ifade ederken dedikleri ağzından nasıl
dökülüveriyor? Her zaman aptal bahaneler olmazdı bu sözler. Arkadaşlıktan dem
vururken, neler dedikleri çok önemliydi. Bir bir biriktirirdi. Arkadaşlık (her şeyi
kişisel aldığı için işlevsel düzleme ait yoldaşlık sıfatını ancak formalite icabı kabul
edebiliyordu), Mavi Sakal’ın hayatındaki en önemli değerdi. Zorunlu olarak.

Tabii, buraya kadar anlatılanlar tehlikesizler. 
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Bundan sonra zorlu yolculuğu başlıyordu Mavi Sakal’ın. Bit ayıklama işlemi gibi
görünebilir ama aslında öyle değildi. Bu oyunda arkadaşı olamamış, onu hak
etmemiş kötü elemanların ayıklanmasıyla kavuşulacak bir ideal yoldaşlar birliği
yoktu. Arkadaşı yoktu, olamazdı çünkü yoldaşlık adındaki sayısız işlevsel rolün
arkasında o yüce değeri gerçekleştirecek tek yüz yoktu, belki kendisinin yüzü ama
başkasınınki asla. Buradan çıkarsanacağı üzere Mavi Sakal’ın bakış açısı basitti.
Yüce bilginin zamanında siyaseti özetlediği gibi: “Sevgili arkadaşlar, arkadaş
yoktur.” Aslında sadece kendini savunuyordu Mavi Sakal. Pratikte göbeğin şaşaası
ve göbeğin göbeğine erişme ihtirası namına dönen gerçeklik buydu: o göbeğin
göbeğindeydi, kendini savunmak zorundaydı. Bazıları vardı komplo kuran ve
bazılarının da komplo kuran bazı arkadaşları. İşte, Mavi Sakal o arkadaşları
göremezdi. Tahminlerine yaslanmak zorundaydı, bir de ideal pakt diye bir şey
olmadığı gerçeğine. Bazılarının bazı arkadaşları o bazılarının bazı arkadaşlarını
sevmez. İşte kurdukları ağ orada hata vermeye başlar. O fitneleri, fücurları, kendi
yarattığı delikleri sezmek zorundaydı. Sırf göbeğin en kalın dış dilimini tıklım tıkış
doluşturmuş, sevgi seli halkının -ya da babacan bir edayla, ikna edici derecede
korkuttuğu- iyiliği anlamına gelen bireysel gelecek ideallerinden ödün vermemek
için. Bir kez daha tekrar etmesi gerekirse ki mütemadiyen tekrar ediyordu: “sadece
kendini savunuyordu.” Bu sarih mantıkla bir gün en yakın arkadaşı sanılan adamın
yarın mezarın dibini boylaması ancak doğal sayılabilirdi.

Bahsedilen arkadaşlar, şu niteliklere sahipti. Görülmeyen daha doğrusu Mavi
Sakal’ın görmediği bir ittifak kurmuşlardı. Mavi Sakal’ın bu ittifakı ortaya
çıkarmak için zamana ihtiyacı vardı. Yemlerini atıyordu. Sırf komployu ortaya
çıkarabilmek için. Bu komplo da elbette sadece kendi varoluşuna karşıydı ama Mavi
Sakal bu korkusunu koskoca bir halkın iyiliğine dayandırarak, duyguların en
korkuncunu, en amansızını bastırıyordu. Birkaç katmanlı maketinin yüzlerini kat kat
sayıyordu, en sıkıştığı anlarda yaptığı gibi. Yine en içte Mavi Sakal’ın peşinde
olduğu gerçeklik, bir üst katmanda ötekinin Mavi Sakal’ın gerçekliğe ulaşacak
havadise sahip olmadığı varsayımına duyduğu güven, bir üst katmanda ötekinin bu
varsayıma duyduğu kuşku, bir üst katmanda güven üzerine oynanan oyun, onun üst
katmanında şüphe üzerine oynanan oyun… İşte burada iş bireyden arkadaş
gruplarına kayıyordu. Kim kiminle arkadaştı, kim kimle duygudaştı? Kim kiminle
arkadaşmış gibi yapıyordu? Ah, en sevdiği oyun! Zira bir arkadaş grubu, sadece
sözde arkadaş grubuysa kendini er ya da geç ele verecektir. İşte bu oyunların
kendini açığa çıkarması için votkalı partiler çok önemliydi.
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Mavi Sakal, gerçeği kendine itiraf etmekte direniyordu; şu ya da bu şekilde insandı.
Bu yüzden de sevilmek isterdi. Doğal olarak arkadaşlardan örülmüş duvar yüzünden
ondan mesafelerce ötede kalan halkının sevgisi ona yetmezdi, zaten bu sevgiden
şüpheye düştüğü zamanlar az değildi. Bazen kanıverirdi. O maketin üst
katmanlarındaki bir yüze, birkaç yüze… Kanardı çocuk gibi, beğenilmek isterdi
herkes gibi. Ve ufak oyunlarının beğenilmesini isterdi, o kıvrak zekâsının, o
gözünden kaçmazlığının. Birileriyle biraz daha çok gülerdi. Gerçi doğaldır ki asla o
bazılarına sonsuz ümit bağlamazdı. Espri duygusu, narin bir çiçek kadar kırılgandı.
Anlaşılmadığını hissettiği an başka bir gruba kayıverirdi. Bu grupların sosyal
hareketlilik gücü karıncaları sollar geçer. Votkalı yemeklerde dönen ve hemen açığa
çıkmayan, beklenen havadis bu yüzden gizli kalmayı başarmıştı.

Mavi Sakal’ın işleri yolunda gitmiyordu. Tek başına, bir başına insanüstü çabalarla
beynine sığdırdığı bunca dizge, tasım ve kanıt yığını arasında kafayı hafiften
sıyırıyor muydu ne? Yemekli partiler su koyuvermeye başladığından beri
mektuplarından medet umar olmuştu ya attığı mektuplar galiba yerine ulaşmamıştı,
o da yanlış yere ulaşmadıysa. Belirli bir projedeki görev süreleri dolduktan sonra
toptan yok edeceğini yazdığı birtakım zanaatkâr yoldaşların gölgesi ensesini
hafiften tırmalıyordu. Sanki biraz erken bir mektuptu. Mektubun muhatabı kah kah
gülse de, o kahkahalarda sahte bir şey vardı ve bu sahteliği eşeleyecek havadise, o
potansiyel sebep ya da sebep öbeğine, ulaşamamıştı. Peki ya doktorları hakkında
yazdığı mektuplara mübaşir mi gülecekti? Doktorlar, onu çevrelemişti. Korkuyordu.
Maketi doktorların tamamlayacağını sezdi. Bir votka daha içti. Ağır bir korku,
sayısız insanın ölümünden sorumlu tutulacak koskoca Mavi Sakal için büyük,
doktorlar için küçük bir adım. Doktorları öldüreceğini bildiren mektubu gereken
mercie ulaştırdığından emindi ve o merci bunu çok komik bulmalıydı. Merci ya da
merciinin temsilcisi her kimse mektubu yapay olarak komik bulursa, bu onu bir
diğer hain mercie götürecekti. Eğer doğal olarak komik bulurlarsa, bu temsilci ya da
temsilcileri namevcut esas arkadaşlar listesinin altına yedek hanesine yazacak…
Ama merci bu mektubu komik bulmamıştı. Komik bulmuş gibi yaparken geç
kalmıştı. Anlaşılıyordu ki alışkanlıktan, sırf o adet yerini bulsun sadakatinden, bir
gülümseme tepkisi vermiş ve sanki koca Mavi Sakal’dan korkmamıştı. 
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Bu votkalı yemekte Mavi Sakal’ın düştüğü durum komik değil miydi? Herkesin
eninde sonunda eline düşeceği doktorları öldürme planlarını gizli gizli dolaşıma
sokmak hiç akıl kârı mıydı? Neredeyse doğa kanunudur doktorlarla iyi geçinmek.
İyi geçinsek, bize daha yumuşak, daha adil, daha çekilebilir bir ölüm sunacaklarını
düşünürüz. İşte Mavi Sakal bireysel istihbaratındaki tüm gerilemelere ve bunun
farkında olmasına rağmen bu doğa kanununu delmeye çalışmıştı. Kimse onun
doktorları katletme esprisini güzel bulmamıştı ya da onun da sadece her canlı gibi
miadı dolmuştu. O gece onu yatağına kadar geçiren doktorları oldu çünkü kan
kusuyordu. Votkasının içine bir miktar fare zehri mi dökmüşlerdi ne? Göbeğin
göbeğinin göbeği odasında çivili yatağına uzanmış, zar zor nefes alırken kan
kusuyordu. Doktorlar, onu ölümüyle bir başına bırakmayı tercih etti. Bütün gece
hayatı boyunca yutmaya ve yuttuktan sonra daha fazla yutmaya çalıştığı havadisleri
kusar gibi kan kustu. Çoklarının, belki herkesin, üstünden ağır bir yük kalktı.
Arkasından yapıştırılmamış yafta, yakıştırılan karalama kalmadı ama Mavi Sakal’ın
tüm gücüyle sarıldığı göbeğin göbeğine, kendi sınırlarını kendi sırlarını yönettiği
noktaya, bir daha hiçbir arkadaşı erişemedi de.

S a y f a  37

Kıvanç Tanrıyar

Dok u z u n c u  S a y ı





"Kalkacak uçak birazdan. Gözyaşları dökecek sevgili. Ancak ne o teselli edilecek ne de o uçağa
binilecek.
Önce solmuş gül toprağa verilecek. Sonra karanlık tünelin ucuna yürünecek...
Mavi gök altında olacak tüm bunlar, Güneş altın mutluluklar saçarken. Henüz yapraklar
sararmamış, heyecanlar solmamışken. 
Yerini kedere bırakacak yolculuğun belirsiz heyecanı, terk edilişe sevgilinin güzel yüzü. Güneş
katlanamayacak bu uğursuzluğa daha fazla. Uçak çoktan ufkun ardına düşecek. Sevgili peri
masallarında kaybolmuş hoş bir hatıra olarak kalacak."

Enola, karanlık tünelin ucundayken son bir kez arkasına dönüp aydınlık gökyüzüne baktı. İçini
çekerek tünele girdi. Korkunç neon ışıkların belirli aralıklarla pürüzlü duvarlarına vurduğu,
zifiri karanlık bir tüneldi burası. Kırmızı ve mavi ışığın yansımasından duvarlardaki kelebek ve
tavşan sembolleri seçilebiliyordu. Ürperten bir arya aynı duvardan yansıyarak, o sembollerin
hatıralarını taşıyan izler sunuyordu.

Enola önce kravatını gevşetti. Ayrılık susatmıştı. Diliyle kurumuş dudaklarını ıslattı. Dışarıda
süren kaos, yağmurların ardına gizlenmiş sürüngen bir göze emanetken; o pis tünelin susuz
yollarını, yerin dibine, yolun sonuna dek yürümeye koyuldu.

'Ve' bağlaçları ile bağlandı karanlık yollar, gizemli semboller.

Ceketini çıkardı, ter içinde kalmıştı, suya hasretti. Bacakları titriyordu. İstemediği bir yolu
adımlıyordu sanki. Tünelin aydınlık ucundan uzaklaştıkça - zifiri karanlık yolun ortasında - bir
diğer uca yaklaşıyordu.

Dizlerinin bağı kesildi sonra, yalpalayarak yürüyordu artık. Duvarlara tutuna tutuna yürürken
çıkardı gömleğini. Ve çırılçıplaktı sürünürken. Son çırpınışlarla son ileriye atılışında tutuldu
ellerinden. Pelerinliler kollarına girdiler.

"Kartınızı görebilir miyim efendimiz?" dedi içlerinden biri, tutup ayağa kaldırırken Enola'yı.
Avucunun içinde sıkı sıkıya tuttuğu buruşmuş kağıt parçasını pelerinlilere doğru uzattı. Kartın
üzerinde büyük harflerle 'YALNIZLAR CEMİYETİ' yazıyordu. Yay şeklindeki bu yazının
altında ise küçük ve italik harflerle, düz bir satırda 'dönüp dolaşıp varacağınız yer' yazılıydı.

"Cemiyete hoş geldiniz efendimiz," dediler, hep bir ağızdan pelerinliler. O anda kanatları
belirdi Enola'nın. "İşittiğim aryanın sözlerini anlayan, bilen var mı içinizde?" diye sordu.
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“Bir zamanların sadakatsiz kalplerinin ve ölümlü güzellerinin solup giden
ruhlarına ağıt yakıyor. Ölümün ve aşkın öpücüğüyle uğurluyor onları. Geriye
yalnızca kokusu kalıyor geçmişin.”

“Ama siz merak etmeyin efendimiz; sonsuzluk, sonsuz karanlık boyunca sürekli bu
ezgiyi, bu müziği işiteceksiniz. Onu yorumlamak için çok vaktiniz olacak. Şimdi
günahlara battınız efendimiz, insansı zaaflarla kirlendiniz. Solan ve biten bir
devirde eskidiniz. Sonsuz kederin ihtişamlı bilgeliğinden mahrum kaldınız.
Unuttunuz efendimiz, kirli insan zaaflarını yüceliğin asaletine değiştiniz. Aydınlığı
yanlış yerde aradınız. Oysa aydınlık karanlığın ve hüznün ardına gizlenmişti,” dedi
bir pelerinli. Sonra bir diğeri söz aldı:

“Ben onun için çok çile çektim, pek bir şey elde edemediğim
Siz de benim için acılar çekin, sonunda ölümlü bir karanlığı bekleyin,” dedi.
“Hiçlikte ve hiçliğe savrulan bir hiçim.
Kurtar beni oryantalizmin p.ç duygularından,” diye yanıtladı Enola.

“Herkesin ona yalvardığı o savaş meydanında
Ben yalnızlığımdan güç aldım,” dedi bir başka pelerinli.
“Sahibine deliler gibi aşık olduğu halde, kafesinin kapısını açınca uçup gidecek kuş
gibisin.
Nasıl düşmeyeyim üstüne titremeyeyim,” diye karşılık verdi Enola.

Pelerinliler sırayla konuşmaya devam etti:
“Yaşamın insana yaptıklarını söylemek istiyorum efendimiz. Ancak insanın insana
ettiğini hatırlayınca, isyanı sanatların ardına gizlemek zorunda kalıyorum,” dediler.
“Ölümlerini görmektense ölmeyi tercih ederdim
Ve onlar tarafından terk edilmemek için ortadan kaybolmuştum,” dedi Enola.

“Çocuktuk bir zamanlar. Yanlış işler yaptık efendimiz. Oysa şimdi bir kişinin
kalbini kıracağımıza bin kere kırılmayı yeğleriz.
Artık onlardan da bir şey istemiyoruz, hiçe saydıkları geçmişimize yarenlik eden
günlere ihanet olur,” dediler hep bir ağızdan.

Enola’nın kanatlarını alevler sardı, acının yüzüne yansımasını engelledi yine de.
Karanlık tünel sonunda aydınlandı. Pelerinlilerin yüzleri alevlerin ışığında dans etti.
Tüm kararmış yollar acının sunduğu aydınlığa teslim oldu. Son kez konuştu Enola,
aryaya eşlik ederek:
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“Mutsuz bir adam olduğumu anlamak neden bu kadar zor onlar için? Çok
mutsuzum ben. Mutlu olmanın ne olduğunu bilemeyecek kadar mutsuzum. Hiç
bilmediğim bir şeyi arzulayamam ki. Ben mutsuzluğu bilirim yalnızca.

Mutsuzlukta mutlu olan biriyim ben. Mutluluğu da onda ararım. Tabakaları vardır
mutsuzluğun. Bazı kısımları diğerlerinden daha az mutsuzdur. Bazılarıysa
mutsuzluğun dibine batmıştır. İşte bazen o diplerde gezerim, bazen de daha az
mutsuz kısımlarda bulurum kendimi. Böyle anlardır benim mutluluklarım.
Mutsuzluğa az düştüğüm vakitlerdir.”

Böylece Enola’nın yanarken yaydığı, kör edici ışığında gözden kayboldular.
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 Bir çavuş, bir onbaşı ve On İkinci Cephe Alayı’ndan on dört adam, anayol
üzerindeki evi işgal etmek için gönderilmişti. Kendi adamlarından oluşan herhangi
bir ileri karakolun en az yarım mil ilerisinde olmalılardı. Çavuş Morton, bu göreve
gönderilmiş olmasına içten içe öfke duyuyordu. Çok yüklenildiğini söyleyip
duruyordu. Bu ağır göreve gönderilmesi gereken en az iki çavuş daha olduğunu
söylüyordu ısrarla. Kendisine adil davranılmıyor; amirlerince suiistimal ediliyordu;
ne diye bu lanet olası budalalığı yapmış da orduya katılmıştı ki? Ona kalsa bi dakka
durmaz ayrılırdı; gına getirmişti; bir köpek gibiydi yaşamı. Onu dört kulağıyla
dinleyen, saygılı bir onaylamayla homurtulu karşılıklar veren onbaşına anlattıkları
bunlardı işte. Bu göreve giderlerken iki er, geride kalarak bir fırsatını denk düşürüp
yolları üzerindeki metruk bir çiftliğe dalmışlar ve meyve aşırmışlardı. Çavuş
yokluklarını fark edince, bütün sinirinin birikimi bir öfkeyle mosmor olmuştu. “Hey
siz, koşun!” diye bağırdı. “Getirin onları buraya! Göstereceğim onlara—” Bir er
fişek gibi koştu geriye doğru. Bölüğün geriye kalanı,  meyve bahçesinin derin
gölgeleri altında zar zor seçebildikleri, yerden alelacele meyve toplayıp
gömleklerinin içine tıkıştıran bu iki suçluya öfkeyle bağırmaya başladılar. Yol
arkadaşlarının yalvaran çığlıkları suçluları, çavuşun sert emrinden daha çok
heyecanlandırmıştı. Yüklü kucaklarını tuta tuta ve kırıcı sözler işitmekten ağızları
şaşkınlıkla bir karış açık bir hâlde bölüğe yeniden katılmak için koşturdular. 

 Jones, sol tarafında yumru yumru olmuş korkunç görünen habis bir ur taşıyan
çavuşla karşı karşıya geldi. Patterson’ın hastalığı, bel çevresinin ön yüzünde
şişlikler hâlinde kendini gösteriyordu. “İyi bir ikili!” dedi çavuş, yüzünde birden
beliriveren donuk bir ifadeyle. “Siz, tam da bir adamın tehlikelerle dolu bir ileri
karakol görevi için seçmek isteyeceği türden askerlersiniz, haksız mıyım?” 

 İki er, çok kırılmış oldukları her hâllerinden belli, hazır ola geçtiler. “Biz sadece—”
diye başladı Jones, boğuk bir sesle. 
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 “Ah, tabii siz ‘sadece!” diye gürledi çavuş. “Evet, siz ‘sadece’. Her bi şeyin
farkındayım. Benimle dalga geçmeyi aklınızdan geçirirseniz—” 

 Bir süre sonra bölük görev yerine doğru yola koyuldu. Çavuş, onbaşına yüksek
perdeden bir nutuk çekerken hemen arkasında Jones ve Patterson, arkadaşlarına
saklı gizli elma, armut uzatıyorlardı. “Şimdi anlıyorsunuz değil mi bu orduda ne
menem adamlar olduğunu. Vay be, ben bu alaya katıldığımda her şey nasıl da
farklıydı, anlatayım mı size, o zamanlar bi çavuşun belli bi otoritesi vardı, biri
emirlerine itaatsizlik etmeye görsün, hele hele bu derece ciddi bir şeyi gözlerden
saklamaya çalışsın, en ufak bir şansı bile olmazdı. Ya şimdi! Aman aman! Bu
herifleri rapor etsem var ya, yüzbaşı bu emek emek sıralanmış kağıtlara şöyle bir
bakar da “Hım, ha, olur şey değil Çavuş Morton, bu heriflerin sicilleri oldukça iyi
sanki; aslında çok iyi, ha. Onlara sert davranamam; yo, bu kadar sert davranamam.”
derdi. Çavuş konuşmasına devam etti: “ Söyleyim sana, Flagler, ordu ana kuzusu bi
adama göre bir yer değil.” 

 Onbaşı Flagler, kendisinde bir hünere dönüşmüş içtenlikli bir takdir duygusuyla
karşılık verdi. “Sanırım haklısın, çavuş,” diye cevapladı.
 
 Hemen arkalarındaki erler, ihtiyatlı bir şekilde mırıldanıyorlardı. “Allah kahretsin
şu bizim çavuşu. Bizim birer odun olduğumuzu sanıyor. Aktif bir görevdeyken
bütün bu disipline ne gerek var, anlamıyorum. Kışlada olmak evde yaşamaya
benzemezmiş! Yirmi gündür şöyle ağzımıza layık bi yemek bile yemediğimizi
dünya âlem bilirken iki adamın geride kalıp düşmana ait bi meyve bahçesine
dalmasında ne zarar var ki.” 

 Çavuş Morton kızarmış yüzüyle birden geriye döndü. “Çenelerinizi değil,
adımlarınızı açın,” dedi. 

 İşgal etmesi emriyle geldiği evde tiksinerek havayı şöyle bir kokladı. “Sığır gibi
yaşamış olmalılar burada yaşayanlar,” dedi öfkeyle. Kuşkusuz ev öyle cazip bir yer
de değildi. Zemin kat ineklerin barınması için kullanılmış, karanlık ve berbat bir
yerdi. Sahanlık, bir üstteki, tek bir eşyanın olmadığı ama temiz olan birinci kata
açılıyordu. Taş ve çimentodan yapılmış sağlam duvarları görünce çavuşun yüzü
aydınlandı. “Üzerimize silah doğrultmadıkça bizi buradan atamazlar,” dedi, neşe
içinde bölüğe dönerek. Onu bu cana yakın ruh hâlinde tutmaktan kaygılanan
adamlar, alelacele ağızları kulaklarında sırıtmaya başladılar; son derece kadir
kıymet bilir ve hâllerinden memnun görünüyorlardı. “Burayı güvenli bi yere
dönüştürürüm,” diye açıkladı niyetini. Jones ve Patterson’ı, şu iki meyve hırsızını 
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nöbet görevine gönderdi. O arada da diğerlerini, yapmalarını emredeceği fazla bir
şey kalmadığı aklına gelinceye dek çalıştırdı. Hemen ardından da bir tümgeneralin
ciddi somurtkanlığıyla çıktı ve durduğu yerin hemen karşısındaki toprağı elleriyle
yokladı. Dönüşte bir nöbetçiyle, haşır huşur elma yiyerek gelen Jones’la karşılaştı.
Hiddetle elmayı atmasını emretti. 

 Adamlar, çıplak odada yerlere battaniyelerini serip başları altına torbaları yastık
yapmışlar; pipolarını da yakıp şöyle istedikleri gibi bir huzuru yaşıyorlardı. Bahçede
arılar vızıldıyor, pencereden içeri çiçeklerin kokusu geliyordu. Kocaman bir yelpaze
biçimindeki güneş parçası adamlardan birinin yüzüne vuruyor, o da bu ilkel yatağını
daha gölge vuran bir yere taşırken uyuşuk uyuşuk lanetler yağdırıyordu. 

 Bir diğer er, bir yoldaşına bir şeyler açıklayıp duruyordu:  “Yine de bütün bunlar
saçma. Bu görevi üslenmenin âlemi yok. Onlar—” 

 “Ama, tabii ki,” dedi onbaşı, “benim ona verdiğim önemden daha fazlasını onun
bana gösterdiğini söylediğinde konuşmasına dayanamayacak gibi olmuştum---”
Onbaşının dinleyicisinin öyle uykusu gelmişti ki hâlden anladığını göstermek için
sadece homurdanıyordu. 

 Ani bir silah patırtısı duyuldu. Jones, çınlamaya benzer bir çığlık attı. Hafif eğilip
sürünerek kaçmayı bile düşünemeden çavuş ayakları üzerine sıçrayıverdi. “Şimdi,”
diye bağırdı, “şimdi görelim bakalım hamurumuzda ne varmış! “Eğer,” diye de
ekledi, “hamurunuza başka bir şey karışmamışsa!” 

Adamlardan biri çığlığı bastı: “Aman Tanrım, görmüyor musunuz, kütüklüğüm
ayaklarınız altında?” 

 Bir diğeri de ardından: “Çekilin ayakaltından! Yerde yürüyemiyor musunuz?” 

 Tüfeklerini hazırlarken bile gözleri önüne gelen kılları temizleyen uyku sarhoşu
adamlar, körlemesine pencereye seğirttiler. Jones ve Patterson adımları birbirine
karışmış, çığlık çığlığa dehşet haberleri vererek çıkageldiler. Düşman mermileri
yağmur gibi yağmaya, evin üstünde ritim tutmaya başlamıştı bile. 
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 Çavuş, olayın önemini fark etmesiyle birlikte birden sert ve soğukkanlı bir tavır
takındı. “İçlerinden birini görünceye dek bekleyin,” diye gürledi, sözcükleri uzata
uzata ve sakinliğini koruyarak, “sonra ateş edin.” 

 Birkaç dakika boyunca düşman mermileri hiç kimsenin bir hedef tutturmasına fırsat
vermeden evin üzerine şimşekten daha hızlı yağdı durdu. Bu arada adamlardan biri
boğazından vuruldu. Hırlıyordu, yere uzanıp kalmıştı. Yol arkadaşlarına sessizce
bakarken boynunun kumral teni üzerinden aşağı doğru dalgalar hâlinde yavaş yavaş
kan akıyordu. 

 Bir feryat duyuluyordu. “İşte oradalar! İşte geliyorlar!” Tüfekler çatırdadı. Hafif bir
duman odanın içine doğru avare avare savruldu. Bir kâğıt yanığı ya da havai fişek
barutundan yayılıyormuş gibi güçlü bir koku duyuldu. Adamlar sessizliğe
gömülmüşlerdi. Pencerelerden içeri doğru ve evin çevresinde enikonu görünmez
olmuş düşman mermileri vınlıyor, mırıldanıyor, tükürük saçıyor ve kendi şarkılarını
söylüyorlardı. 

Adamlar lanetler yağdırmaya başlamışlardı. “Nasıl oluyor da göremiyoruz onları?”
şeklinde mırıltılar dökülüyordu dişleri arasından. Çavuş, hâlâ duygusuzca
duruyordu. Düşmanın bu hareketinden dolayı suçlanmayı enikonu hak etmiş gibi
ortalığı yatıştıran cevaplar veriyordu. “Bi dakka bekleyin. Yakında göreceksiniz
onları. İşte! Gösterin onlara günlerini!” Kara hayaletlerin ucu bir parça göründü
alanda. Bir balo kıyafetinden diklemesine uzanan bir iğneye ateş etmek gibiydi tam
olarak. Ama adamların ruhları, düşman —şu gizemli düşman— ele avuca gelir bir
şeye dönüşür dönüşmez ve uzaklaşır uzaklaşmaz huzur buluyordu. Düşmanın,
bitişik bahçeden ateş edeceğine inanıyorlardı. 

 “Şimdi,” diye girdi söze çavuş, tutkulu bir sesle, “eğer siz kendiniz yeterince iyi
olursanız onları kolayca alt edebiliriz.” 

 Adamlardan biri merakına yenilmiş bir hâlde, telaşla bağırdı. “Şu, at sırtındaki
herifi görüyo musun, Bill? At sırtında değil mi? Ben öyle sandım.”
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 Evin bir diğer tarafına yaylım ateşi başlamıştı. Çavuş, durumu yönettiği odaya hızla
daldı. Yerde ölü bir askerle karşılaştı. Adeta ulurcasına dışarı seğirtti: “Knowles ne
zaman öldürüldü? Knowles ne zaman öldürüldü? Knowles ne zaman öldürüldü?
Kahretsin, Knowles ne zaman öldürüldü? Bu adamın tam olarak ne zaman öldüğünü
öğrenmemiz gerekli kesinlikle. Kapkara kesilmiş bir er, çavuşun üzerine yürüdü ve
yakasına yapışarak sordu: “Zıkkımın dibi, nerden bileyim ben?” Çavuş Morton’ın
yüzünde öyle kısa süren bir öfke patlaması belirdi ki bir saniye bile geçmeden
bağırdı: “Patterson!” O, Knowles’ın ölüm saatine değgin hayat memat meselesi
gördüğü merakını bile unutmuştu. 

 “Evet?” dedi Patterson, yüzüne derinlere kök salan bir kararlılığın izleri gelip
oturmuştu. Hâlâ saf bir köy çocuğuydu. 

 “Knowles’ın bulunduğu odaya git ve pencereden ateş et şu heriflere,” dedi çavuş,
boğuk bir sesle. Çok geçmeden öksürmeye başladı. Çatışma sırasında çıkan duman
ciğerlerine dolmuştu. 

 Patterson bu diğer odaya açılan kapıya bakıyordu. Odaya, kendisi için bir ölüm-
odası olacağı kuşkusuyla bakıyordu. Sonra içeri daldı ve Knowles’ın gövdesi
karşısına dineldi; yan yana duran erik ağaçlarına doğru hırsla ateşe başladı. 

 “Bu evi ele geçiremeyecekler,” diye çıkıştı çavuş, küçümseyen ve kavgacı bir ses
tonuyla. Hâline bakılırsa sanki birine cevap yetiştiriyordu. Boğazından vurulan
adam, durmuş, ona bakıyordu. Sekiz adam pencerelerden ateş ediyordu. Çavuş, bir
köşede cılız bir sesle konuşmaya dalan üç yaralı adamın karşısında beliriverdi.
“Yapacak başka bi işiniz yok mu sizin?” diye bağırdı avazı çıktığınca. “Gidin ve
Knowles’ın fişeklerini alın; kullanabilecek birine verin! Simpson’ınkileri de.”
Boğazından vurulmuş adam durmuş, ona bakıyordu. Konuşmaya dalmış üç
adamdan biri: “Bacağım altımda iki büklüm oldu kaldı, çavuş.” dedi. Özür
dilercesine konuşuyordu. 

Bu arada çavuş tüfeğini tekrar dolduruyordu. Ayağı, boğazından vurulan adamdan
akan kana dalıverdi, askeri botları yerde yağlı, kızıl bir çizgi oluşturdu. 
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 “Şu işe bak sen, burayı ele geçirebiliyoruz,” diye bağırdı çavuş, etekleri zil
çalarcasına. “Kim demiş beceremeyiz diye?” 

 Onbaşı Flagler, bulunduğu pencereden birden dönerek uzaklaştı. Sinirleri
boşalmıştı. 

 “Çavuş,” diye mırıltıyla seslendi bir adam, zeminde tehlikeden uzak bir yere
kendini atarken. “Buna dayanamıyorum işte. Yemin ederim, dayanamıyorum. Bana
kalırsa kaçmalıyız.” 

 Morton, iyi bir çobanın müşfik bakışlarıyla bu adama bakıyordu. “Korkuyorsun
Johnston, sen korkuyorsun,” dedi yumuşak bir sesle. Adam ayakları üzerine
kalkmaya çalışıyor, çavuşa hayranlık dolu bir bakış fırlatıyor, sitemle ve çaresizlikle
görevinin başına tekrar dönüyordu. Bir süre sonra yalpalaya yalpalaya ileri doğru
gidiyor, ardından gövdesi pencereden dışarı sarkıyor, kolları uzanıyor ve yumrukları
sıkılıyordu. Tesadüfe bakın ki, bu ceset çok geçmeden düşman mermilerince kazara
tam üç yerinden delik deşik ediliyordu. 

 Çavuş, tüfeğini pencere pervazının taş duvarına dayadı ve kılı kırk yararak şarjörü
boşalıncaya dek ateş etti. Hemen arkasında bir adam, sadece dirseğini bir mermi
sıyırıp geçtiği için, bir kız çocuğu gibi salya sümük ağlıyordu. “Allahın cezası, kapa
çeneni!” dedi Morton, kafasını çevirmeden. Önünde bir zamanlar küçük bir hayalet
alayının doldurduğu bir bahçe, tarlalar, ağaç kümeleri, koruluklardan oluşan bir
manzara uzanıyordu. 

 Öfkesi giderek artıyordu. “Ne diye bana emirler yağdırıyor ki o?” diye bağırdı. “o”
sözcüğüne yaptığı vurgu, etkileyiciydi. Yolun bir mil gerisinde Hafif Süvari
Birliği’nden bir atlı, ölmüş atının yanı başında ölüp kalmıştı. 

 Bileğini mermi sıyırıp geçen adam hâlâ mızırdanıp duruyordu. Morton’un öfkesi bu
askere yönelmişti. “Çeneni kapayamaz mısın sen? Çeneni kapayamaz mısın sen?
Çeneni kapayamaz mısın sen? Savaş! Yapılacak şey bu. Savaş!” 

Morton’a bir mermi isabet etti, boğazından vurulan adamın üstüne düşüverdi. Mide
bulandırıcı bir andı. Çavuş, kanla dolu yüzeye yüzükoyun yuvarlanıverdi. Kendisine
bakan yaralıyı görebilmek için son bir çabayla o yöne döndü. 
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 “Direnişe devam, Kickers’lar,” dedi, boğuk bir sesle. Kollarının takati kesildi ve
yüzü üstüne düştü. 

 Bir süre sonra düşman piyadesinden genç bir er, arkasına sabırsızca davranan
adamlarını takmış, bu kötü kokular gelen odada bitiverdi. Fakat bu kan ve ölüm
sahnesiyle karşılaşınca eşikte derhal durdu. Çavuşuna aldırmadan döndü. “Tanrım,
en az yüz insan gücünde olduklarını tahmin etmiş olmalıydım.”
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   “Grizu Kızı” diye çağırıyordu beni. Böyle tanımıştı. Grizu Kızı. Ben de romantik
film sahneleri gibi akıp geçen o üç gün boyunca, bir insan bir başkasını ne kadar iyi
tanıyabilirse o kadar iyi tanıdım onu diye düşünüyordum. O son sabah ne denli
büyük bir yanılgıya kapıldığımı olabilecek en feci şekilde anladım. Utancım sırrım
oldu ve bu sır benimle mezara gidecek. 

   Gel gelelim bazı günlerde, diyelim tenha bir gecede, kendimizle hesaplaşmamız
gerekir. Bu işi daha fazla ertelemenin bir âlemi yoktur artık. Saatin kaç olduğu fark
etmez, hatıraların ağırlığını sırtımda bir yük gibi hisseder hissetmez hemen mutfağa
inip bir kadeh içki doldururum, ne varsa artık.

   Kocam da evdeyse mutfaktaki yemek masasına otururum içerken, evde tek başıma
kaldığım sessiz bir gecedeysem yatak odasına çıkar, orada düşünürüm. Şiddetle
hatırlarım. İstesem bile hiçbir detayı atlayamam.

  Bundan dokuz sene önceydi. Üniversitede bir dönem ödevi için Türkiye’deki son
on yılın maden kazaları ve nedenleri hakkında bir makale yazmıştım. Makale basit
bir dönem ödeviyken bir anda büyük bir şeye dönüştü ve ödevi veren hocamın
aracılığıyla bir bilim dergisinde yayımlandı.
 
  Mütevazı yazımdan daha fazlasını bekleyemezdim ama bir ay sonra bölüm
başkanımız makaleyi Marsilya’daki bir konferansta okuyup okuyamayacağımı
sorduğunda kabul ettim. Daha önce hiç Avrupa’yı görmemiştim. Tabii makaleyi
İngilizce sunmak gerekiyordu ve bunun için çalışmam gerekecekti ama neticede
kabul ettim ve dönem bitmeden Marsilya’ya gittim.

  Makaleyi okuyacağım Aix-Marseille Üniversitesi tüm masraflarımı karşılıyordu
elbette ama kalacak yeri ve yeme-içmeyi kendim ayarlamam gerekti. Eski Liman’a
yakın uygun bir hostel ayarladım ve kalan zamanda da gezerim diye düşündüm.
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   Konuşmam Marsilya’daki ilk günümün akşamındaydı. Dinleyiciler salonun ancak
yarısını dolduruyordu. Benim konuşmam üç saatlik bir konferansın ikinci
yarısındaydı. Yol yorgunu olmama rağmen sular seller gibi ezberlemiş olduğum
makalemi elimden gelen en iyi şekilde okudum ve o kadardı işte.

  Şubat ayının ilk haftasındaydık ve hava bozuktu. Eski Liman’daki tekne ve
yelkenliler neredeyse denize yer bırakmayacak kadar doldurmuşlardı limanı. Büyük
Tiyatro tadilattaydı. İlk göze çarpan birkaç galeri de tadilattaydı. Butiklerin yarısı
sezonluk açılıyordu. Tüm şehir restorasyondaydı ve herkes yazın gelmesini
bekliyordu.

 Gerçekten uzun ve yorucu bir gün olmuştu. Konuşmadan hemen hostele
dinlenmeye geçtim. Yatmadan önce duş yaptım çünkü gerçekten ihtiyacım vardı. 

   Banyoda giyinip öyle çıkmıştım çünkü odam altı kişilikti ve erkek-kız karışıktı. O
da oradaydı ve ilk kez ben öyle saçlarım ıslak banyodan çıkınca seslendi bana. 

   “Grizu Kızı!” dedi.

  Otuzlarının sonundaydı. Sonradan öğrendiğimde bayağı şaşırdım buna çünkü
bizim fakülteden gençler gibi görünüyordu. 

   “Pardon?” dedim.
   “Grizu Kızı’sın sen, değil misin?” diye sordu. “Seni bugün üniversitede dinledim.
Konuşma yaptın.” Sesinde çocuksu bir tavır vardı. Heyecanlı heyecanlı
konuşuyordu.

   Siz de mi katılımcıydınız?” 
  Kafasını salladı. “Hocamın sunumu vardı. Akdeniz’deki mercanlarla ilgili. Ben
asistanı olarak katıldım.”
   “Hmm,” dedim. “Onu kaçırmışım. İyi geceler.”
   O da iyi geceler, diledi. Aynı ranzadaydık. O üstte kalıyordu.
  Birkaç dakika sonra yattığı yerden seslendi. “Grizu Kızı, söylesene nereden
geliyorsun?
   “Türkiye’den.”
   “Ben de Cezayir’den. Sık gidip geliyorum ama.”
   “İyiymiş,”
   “Demek Türksün.”
   “Kıbrıs Türküyüm. Yorgunum uyuyacağım. İyi geceler.”
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   Ertesi sabah uyandığımda neredeyse öğlen oluyordu. Dişlerimi fırçaladım ve bir
kat aşağıdaki açık mutfağa indim, yarım bardaklık süt bile kalmamıştı,
resepsiyondaki adamın dün bununla ilgili uyarı yaptığını hatırladım. Öğlen on ikiye
kadar mutfak kahvaltı için açıktı ama bu erzak o saate kadar duracak anlamında
gelmiyordu.

 “Grizu Kızı,” diye seslendi arkamdan, hâlâ mutfakta atıştırmalık bir şeyler
bakınıyordum. 
   Cevap vermedim.
   “Bonjour, Grizu Kızı!” diye tekrar etti neşeyle. “Kahvaltı tükeneli epey oluyor.”
   “Fark ettim,” dedim sinirli sinirli. Sabah kahvemi içene kadar huysuzlanırdım hep.
  Ben daha bakınırken, o da az ötemde beni izliyordu. “Gel sana turta
ısmarlayayım,” dedi sonra.
   “Turta mı?” diye sordum. Çocuk muydu neydi?
   “Evet, şu Fransız usulü olanlardan,” dedi artan bir coşkuyla. “Yakınlarda bir kafe
var. Ben de oraya gidiyordum şimdi. Tam bu saatlerde turtaları pişmiş oluyor.”
   “İstemem, mersi” dedim.
   “Yanında kahve de ısmarlardım,” dedi.
   “Pardon da, sen kimsin?”

 “Ben, Nacer Rahim. Abdelnacer Rahim, ama herkes Nacer diyor. Deniz
biyoloğuyum, hocam dün senle aynı etkinlikte konuşma yaptığını söylemiştim.” 

  Gözlerinde o parıltıdan vardı. Sadece bazı parlak oğlanlarda olan o parlak
gözlerden. Ve ona bir kere daha dönüp bakınca; “Olur,” dedim “gidelim haydi.”
Aklım turtadan çok kahvedeydi. Ama gitmemeliydim. Aç kalmalıydım o sabah.

  Limana inip karşı tarafa kadar yürüdük. Kafeye girip oturana kadar bana
Cezayir’deki ailesinden ve Marsilya’ya ne kadar sık geldiğinden bahsetti. İlk defa
kafeye yürürken ona dikkatle bakmıştım. 

  Boyu benimkine denkti. Enikonu yakışıklı sayılırdı. Yetişkin suratları artık
oturmaya başlayan delikanlılar gibi görünüyordu. Yüzünü daha sabah tıraşlayıp
nemlendirilmişti. Eli kolu zarif esmer bir adamdı. İnce dudakları kusur sayılabilecek
tek tarafıydı.
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  Kalabalık ailesindeki en büyük çocukmuş ve anlaşılan içlerinde bir baltaya sap
olabilmiş bir tek o vardı ve ailesine bakmakla sorunluydu falan feşmekân. Ailesi
umurumda değildi; kahvemi içip yoluma bakmak istiyordum.

 Kafe, Panini’nin hemen girişinde ufak bir mekândı. İşletmeci insanları
selamlayışından daha önce de buraya geldiğini anladım.

   Kahvemi yerden muzip muzip beni izliyordu.

   “Yunanca konuşabiliyor musun?” diye sordu aniden.

   “Hayır,” dedim. İki toplum da bir zamanlar adada karışık yaşadığından bilenlerin
azsınsanmayacak kadar çok olduğunu anlattım. O ise Arapça, Fransızca ve İngilizce
biliyordu.

   Hem Türkçede hem Yunancada aynı olan bir kelime bulmamı istedi sonra. Bir
süre düşündüm. Sonunda bir tane bulunca “Karpuz” dedim, gülerek. Neden
güldüğümü sordu, ben de anlattım.

   “Bu olay benim başıma gelmedi, bana da başkası anlattı” diye uyardım önceden.
“Arkadaşım bir yaz Atina’ya tatile gitmiş, tamam mı. Bir restoranda yemek
yiyormuş. En son canı tatlı da çekmiş. Karpuz istemiş, ama İngilizce söylemiş
‘watermelon’ isterim diye. Garson anlamamış. Arkadaşım inatla karpuz istediğini
anlatmaya çalışmış. “green melon, bigger melon” diyerek. En son yan masadan
yardım istemiş hatta. Gel gelelim garson en nihayetinde buna ne desin, ‘”Ha,
karpuzi mi istiyorsunuz, öyle desenize.”

  Hikâyeyi İngilizce anlatırken dil beceriksizliğimden komikliğini kaybettiğini
düşünmüştüm ama gene de güldü. “Anladım,” dedi. “Arkadaşın kelimenin kesin
başka bir anlamı vardır, diye düşündü ama orada da aynı olduğunu bilmiyordu.”

  “Öyle,” dedim gülerek. Kahvem de Fransız usulü elmalı turtam da bitmişti ve
hoşça kal deme vaktiydi. Ama çıktığımızda Panini’nin eski sokaklarında dolanalım
biraz diye ısrar etti. Gözlerindeki parıltıyı gördüm yine. “Haydi, Grizu Kızı”
diyordu, kibar elleriyle gel gel yaparken. 
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   “Olur, yürüyelim”

   Bunları kafamda tekrar yaşarken haydi Grizu Kızı, diyordum kendime. Daha en
acısını hatırlamadın. Haydi.

  Panini’nin ufak, renkli sokaklarında yarım saat kadar yürüdük. Dar sokaklar
üstünde dolanan insanları da birbirlerine daha mı yakın hissettiriyor acaba, diye
düşünmeden kendimi alamamıştım.

  Bana Grizu Kızı deyip duruyordu. Ve gerçek adımı öğrenemeyecekti de. Ama
herhalde, her gel dediğinde ona uyduğum sürece gerçek adımı bilmesine gerek de
yoktu.

   Onunla akşamüstü Eski Liman’ın orada buluşmak üzere ayrıldık.

  Civardaki açık olan üç beş butiği dolandım, bir kitapçıya girdim ve sevdiğim
yazarların kitaplarının Fransızca baskılarını inceledim. Dili bilmediğimden yalnızca
kapaklarına falan bakıyordum. Kıbrıs’taki bir arkadaşım için Simone de Beauvoir’ın
Le Deuxième sexe’ini aldım. 

   Akşamüstü yaklaşırken onu göreceğim heyecanlandığımı fark ettim. Ama onunla
buluşup bir restorana gitmeyi istemiyordum. Bu yüzden buluşmadan evvel
McDonalds’a gidip domatesli tavuk burger yedim.

  Buluştuğumuzda gün neredeyse batmak üzereydi. Son ışıkları kaçırmadan en yakın
sahile, Katalan Plajına gidip kumlara oturduk. Hava iyice soğumuştu. Buna rağmen
ayakkabılarımı ve çoraplarımı çıkarıp ayaklarımı beyaz kumlara soktum.

  O da aynını yaptı. Biz ayrıldığımızda o neler yapmıştı merak etmemiştim hiç.
Onun yaşındaki adamlar neyi umursar diye soruyordum kendime daha çok. Ev
bark? Memlekette sefalette boğulan aile, başarı?

   Bana eski aşklarımı sordu. Biraz anlattım. Sonra o da kendininkileri anlattı. Daha
çok esprili bir dille anlatıyordu ama. İkimiz de eğleniyorduk. Anı yakalayama
çalışıyorduk ama ikimiz de o iş için fazla dertliydik. Önemi yoktu.

S a y f a  55Dok u z u n c u  S a y ı



   Neden sonra bana “Neden ilişkilerin hiç yürümüyor sence?” diye sordu. 
   “Bilmem,” dedim.
 “Zeki birisin sen Grizu Kızı, konuşmanı hatırlıyorum. Türkiye’deki maden
kazalarının en çok grizu gazı sıkışması sonucu meydana geldiğini senden öğrendim.
Anlatırken bayağı sinirlenmiştin aslında. Her neyse, geçiştirme de söyle haydi.”
   Haydi Grizu Kızı, söyle ona.
  “İyileşemiyorum,” dedim kısaca.

  Bir süre suratıma baktı. Ne güldü ne de daha ciddi bir hale büründü. Ben de devam
ettim. “Aldığım ufak bir yaradan bile öleyazıyorum. Kolay güvenirim o güven bir
kerecik sarsıldı mı bir biter benim için. İlişki aynı olmaz ki zaten, eskisinin bir
kopyası olur.” 

 Yabancı biriyle böyle şeylerden bahsedebilip yakınlık kurabilirsiniz işte. Onlara
sırlarınızı anlatabilirsiniz çünkü sizi onlarda nasıl bir değişikliğe sebep olacak kadar
tanımazsınız çünkü. Söylediklerinizin yarattığı değişimi suratlarında görmeye
katlanmak zorunda değilsin.

   “Çok düşünüyorsun Grizu Kızı.”
   “Belki de insanlar yeterince düşünmüyor.”

  Ertesi günü sabahtan akşama kadar beraber geçirdik. Filmlerde gibiydik. Hâlâ
romantik hayallere kapılanlar kaldıysa ancak onlar anlar o günü nasıl bir rahatlıkla
tasasız geçirdiğimi. Öpüştüğümüzü ve tüm küçük mutlulukları tattığımızı. Zamanın
su gibi aktığı saatleri. Sinemayı, alelade bir restoranda akşam yemeğini. En
nihayetinde, bitmiş gitmiş bir ilişkiden sonra geçmişi hatırladığınızda toz
pembeliğiyle sizi boğan, ilk kez yaşıyormuşcasına bir zevkle tattığınız tüm o
klişeleri yaşadık işte.

   Son günün sabahı çok erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başladım. St. Charles
Gar’ından beni havalimanına götürecek otobüs bir saate kalkacaktı. Duşumu hızlıca
yaptım.. Duş yaptıktan sonra odadan banyodan çıktım ve kalan eşyalarımı
toparladım. Sadece dişimi fırçalayacaktım ve metroya binip gara gidecektim. 

  Dişimi fırçalarken banyo kapısını nedense kilitlememiştim. Zaten hazırdım ve
önemli bir iş yaptığım da yoktu.
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  Nacer aniden banyoya daldı. Kibarca “Günaydın,” dedi önce. “Özür dilerim boş
sandım,” falan şeklinde bir iki laf geveledi sonra. Ağzımda macun köpüğü
olduğundan öğürtü gibi bir ses çıktı. 

   Elindeki şişeyi o zaman fark ettim. 

  Ve kaçmaya çalıştım. Hemen tuvaletten çıkmayı denedim. Beni durdurup lavaboya
doğru ittirdi ve aynı anda kapıyı kapattı. İçeriden kilitledi. Macunu yere tükürüp
napıyorsun demeye kalmadan ağzıma bir yumruk çaktı. Kafamı lavabonun kenarına
vurdum. Sersemledim. Gerçekten sersemledim.

  Bağıracak halde bile değildim ama gene de o kibar elleriyle ağzımı kapattı. Duşu
açtı, lacivert kare mermerlere son hızla düşen su gürültü çıkarıyordu. Kimse
duyamayacaktı.

  Vakit kaybetmeden harekete geçti. Sertleşmiş organını çıkarıp ağzıma soktu.
Zevkle inlemeye başladı. Organının git gide daha da sertleştiğini damağımda
duyabiliyordum.

  Dakikalarca neredeyse beni kendi tükürüğümde boğana kadar organını ağzımdan
çıkarmadı. Arada başını aşağı çevirip yüzüme bakıyordu. “Ne güzelsin Grizu Kızı”
diyordu. Haydi yala, Grizu Kızı. “Sahildekinden daha güzelsin şimdi. En güzel
halin bu.”

  Organını çıkarıp çıkarıp tekrar ağzıma soktu. Ve işkence bilmem ne kadar devam
etti.

  Beni ayağa kaldırıp pantolonumu sıyırdı. Bir yandan da söyleniyordu. “Beni
neredeyse boşaltıyordun,” diyordu. “Hemen olsun istemiyorum.”

   Benimle daha işi bitmemişti. Benimle oynuyordu. Beni öldürecekti en sonunda!
Ben de ölmek istiyordum. Hatta o an ölümü çoktan kabul etmiş, bir dost gibi yakın
görüyordum. Ve kendimde ölüme karşı koyacak cesareti bulamıyordum. Hiçbir şey
yapmıyordum. 
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  Kafamı aynaya doğru bastırdı ve iyice arkama yerleşti. Tişörtüm yırtılmıştı, Alnım
kıpkırmızıydı. Ne yapacağını o zaman anladım. Elindeki şişeyi içime sokmaya
başladı. Can havliyle yumruklamaya başladım onu ama o bundan daha da zevk
alıyor gibiydi. 

 Şişe içimdeyken bacağıma dayalı penisi hissedebiliyordum. Bana yaptığı
işkenceden öyle zevk alıyordu ki çok geçmeden bacağıma boşaldı. Kopardığı iki
parça tuvalet kağıdıyla kendini temizledi ve banyodan öylece çıktı.

  Otobüse yetişmek için koştum. Tek düşündüğüm bir an önce oradan kaçmaktı.
Hepsini o şehirde, geride bırakmak istiyordum. Her şeyi unutacaktım. Beni tekrar
bulamazdı. Adımı bile bilmiyordu. Grizu Kızı diyordu bana. Unutabilirdim. Ancak
uçak Türkiye’ye indiğinde bile bir şeyleri arkamda bırakabileceğimi düşünecek
derecede saf olmadığımı biliyordum.

   Haydi Grizu Kızı, unut. 

   Birkaç haftalığına dahi olsa düşünme.
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“GERÇEKTEN yaşanmış mı? H-hayır, pek değil,” dedi Morland derin derin
düşünürken. “Ama yine de gerçekten meydana gelmiş bir olayı temsil ediyor bu.
Nasıl çizdiğimi hatırlamıyorum; gerçekten de çok tuhaf bir durum.”

“Gerçekten de özenle çizilmiş harika bir şey,” dedim heyecanla. “Ne kadar doğru
bir tarif olur bilemem, ancak çok acınası ve inanılmaz trajik şeylerin böylesi çarpıcı
şekilde zihne etki ettiği herhangi bir eser daha görmedim. Ölü adamın üzerine
eğilmiş duran kadın figürü çaresiz keder ve kaskatı korku hislerini mükemmel bir
şekilde yansıtıyor! Bu gerçekten de senin eserin mi, Morland? Eğer öyleyse…”

“Benim eserim tabii; en azından öyle olduğuna inanıyorum. Ama bunun üzerine
yemin edemem, çünkü onu uykumda resmetmişim. Bir tür uyurgezerlik hali gibi bir
şey, bilirsin.” Morland yavaş bir şekilde ve isteksizce cevap vermişti. Aynı zamanda
kafası oldukça karışmış ve sersemlemiş görünüyordu.

“Uykunda demek!” diye şaşkınlıkla tekrarladım onu. “Gerçekten mi? Bu konuda
ciddi misin? Öyleyse hemen tekrar uyu ve bunun gibi başka bir şey daha yap.”

“Ah, kes şunu!” dedi rahatsız olmuş bir şekilde. “Bana inanmayacağını ve dalga
geçeceğini tahmin etmeliydim. Bu şekilde konuşmaya devam edersen olan biteni
anlatmayacağım.”

O anda pür dikkat kesildim ve ciddiyetimi korudum. Azıcık zevk almak için
şımararak bu hikâyeyi kaçıracak değildim. Alçakgönüllülükle özür diledim ve
buraya gelme sebebim olan o şaşırtıcı olayı bana anlatması için dostumu
sakinleştirdim. 

Chelsea’daki stüdyosunda bu konuşmanın geçtiği kişi, yani Arthur Morland benim
çok eski bir dostum. Ancak onu birkaç yıldır görmüyordum. Paris ve Roma’da
çalışmakla meşguldü kendisi. O, İngiltere’ye dönünceye kadar da ben çoktan yurt
dışına çıkmıştım bile. Bu, uzun bir aradan sonra ilk buluşmamızdı elbette.

S a y f a  60Dok u z u n c u  S a y ı



Bahsettiğimiz çizime gelecek olursak, yirmiye sekiz inçlik bir tabloya yapılmış yağlı
boyadan bir resimdi. Smokinli bir erkek cesedinin merdiven bitiminde yerde uzandığı
bir görüntü vardı. Bir de diz çökmüş bir şekilde adamın üzerine eğilen güzel bir kadın
vardı. Kadın, yerde yüzüstü uzanan adama sadece yüz ifadesinin değil tüm bedeninin
yansıttığı türden bir kederle bakıyordu ve bu sahne ancak en zeki sanatçı tarafından
resmedilmiş olabilirdi. Bu iki figürün ardında bir figür daha vardı. Tahminimce katildi
bu. Elinde hançer vardı. Arkasından ışık vuruyormuş gibi resmedilmişti bu kişi.
Vücudunun hatları oldukça keskin bir şekilde belliydi, ancak geriye kalan her yeri ise
belirsiz, gölgeli ve yarımdı. Resmin geri kalanında detayların oldukça belirgin bir
şekilde aktarılması ve bu belirsiz çizimin arasında tuhaf bir şekilde tezatlık vardı.

Bu karanlık figüre bakınca sadece üç ya da dört yüzyıl öncesinde yaşamış Venedikli ya
da Floransalı asil bir kişi olabileceğini tahmin edebiliyordum. Yüzünde maskesi vardı
ve pelerini açıktı. Sağ elinde keskin ucu yere bakan hançer göze zar zor görünüyordu. 

Tuhaflığından ve hissettirdiği o garip yoğunluğundan dolayı şaşkına dönmüş bir şekilde
resme bakarken “Neden?” diye sordum Morland’e. “Başka her şey bu kadar canlı bir
şekilde tasvir edilmişken o arkadaki figür neden bu kadar belirsiz?”

“Ah! İşte asıl hikâye orada başlıyor,” diye cevapladı. “Ondan bahsetmeden önce sana
olayı tümüyle anlatmam gerekiyor,” dedi ve başladı anlatmaya:

“O an değil de olaydan birkaç gün sonra ölen adamın adı Ernest Milner. Kendisi,
Paris’te yaşarken edindiğim birkaç dostumdan biri. Meşhur bir İngiliz bankasının Paris
şubesinde veznedar olarak çalışırdı. Dünyanın en nazik, ancak bir o kadar da en şanssız
insanlarından biriydi.

“Yine de onunla ilk tanıştığımda kişinin görmeyi umduğu gibi oldukça mutlu ve
huzurluydu. Hayatının çoğunu Fransa’da geçirmiş olan, eğitimli, ebeveynleri İngiliz
olan güzel ve alımlı bir kadınla evliydi: Bayan Edith Belton. Onu Milner ile
evlenmeden önce de tanıyordum. Paris’ten biraz uzakta dul annesiyle yaşıyordu.

“Aynı bankada başka bir İngiliz daha vardı. İsmi Dorian Norman’dı ve anladığım
kadarıyla Milner’ın çok eski ve çok yakın bir dostuydu. O da Edith Belton’a aşıktı.
Ama Edith Belton Milner’ı seçmiş ve onunla evlenmişti. Böylece Milner hayatında en
çok istediği şeye sahip oldu; Norman’ın eski dostuyla arası bozulmamıştı, ancak
gördüğüm kadarıyla çok büyük bir hayal kırıklığıyla mümkün olduğunca iyi bir şekilde
baş etmek zorunda kalmıştı.
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“Bir gün öğrenci bir arkadaşımdan bana bir haber geldi. Milner işini kaybetmişti;
aniden kovulmuştu aslında. Ayrıca bu haldeyken bile hırsızlık ve belgede
sahtecilikten tutuklanmadığı için kendini şanslı hissediyordu.

“Sonradan kendisinden öğrendiğime göre durumlar şöyleymiş: Milner her zamanki
gibi günün ortasında öğle yemeğine çıkmış ve geri döndüğünde ise kendisi yokken
masasından büyük miktarda bir banka poliçesinin çalınmış olduğunu söylemiş.
Müdür, ödeme iptali için poliçenin çalındığı bankaya gittiğinde ise bunun için artık
çok geç olduğunu söylemişler. Poliçe bir iki saat içinde çoktan yapılmış ve ödemesi
alınmış. Hırsız çoktan sahte belgeyi oluşturmuş, parayı çekmiş ve ortadan
kaybolmuştu. 

“Ancak bir süre sonra, ödemeyle ilgilenen veznedar Milner’ı görünce onun çeki
verip parayı alan kişi olduğunu anlamış. Veznedar bunun üzerine öyle yeminler
etmiş ki doğruluğundan şüphe edememişler. Dahası, Milner öğlen dışarıda
olduğunu kanıtlayamamış. Her zaman gittiği restoranda yemek yemiş; herhangi
başka bir yerde değil. Söylediğine göre hatta biraz rahatsız hissedip yürüyüşe
çıkmış, ama bu esnada onu dışarıda gören herhangi birini bulamamış. Sonra onu
kovmuşlar ve ülkeden ayrılmasının yasak olduğunu söylemişler. Kendini aklayıp
aklayamayacağını görmek adına kendisine belli bir süre verilmiş, tutuklanacak mı
kovuşturulacak mı anlaşılmış, bu sırada ise bekletilmişti. 

“Böylece Paris’teki küçük grubumuz, Milner’a inananlar ve inanmayanlar olarak
ikiye bölünmüştü. Ona inanıp onu savunanlar arasında Dorian Norman da vardı.
İkisi sürekli birlikteymiş ve duyduğumuza göre gerçek suçluyu bulmak için planlar
yaparmış. Ben kendimce onları anlayıp mümkün olduğunca onlara yardımcı olmak
için çabaladım; çünkü ben de hiçbir zaman bu suçlamanın gerçekliğine
inanmamıştım. 

“Bir sabah, zavallı Milner'ın Rue Meuberge'deki kendi dairesinin hemen dışında,
şimdi çoktan ölmüş olduğu yerde, bilinmeyen biri tarafından darp edildiği ve
ölümcül şekilde yaralandığı haberiyle hepimiz, yani aslında tüm Paris olarak
dehşete uğradığımızda durum böyleydi işte. Görünüşe göre, Opéra'daki maskeli
baloya (Miscarême balosuna) sade bir smokinle gitmiş. Oraya, bir iki günlüğüne
Londra'dan gelmiş ve özel bir kutusu olan İngiliz bir dostu tarafından davet
edilmişti. Evine yalnız dönmüş, dairesine çıkan merdivenleri tırmanmış ve kendisini
bekleyen biri tarafından saldırıya uğrayıp bıçaklanmış. 
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“Onu bekleyen karısı, çığlık ve düşme sesi işiterek dışarı çıktığında kocasını baygın bir
halde yerde yatarken bulmuş. Yanında da maskeli birinin olduğunu fark etmiş, ancak
onu çok kısa bir süreliğine görmüş. Çünkü o merdivenlerden aceleyle aşağıya inmiş.
Katil, kadın herhangi bir çığlık atamadan kapıcı veya başka biri tarafından tanınma
korkusuyla uzaklaşmış; çünkü, bildiğiniz gibi, öyle bir gecede dikkat çeken kıyafetli
insanlar sokaklarda o kadar yaygın olur ki neredeyse hiç dikkat çekmezler.

“Polis katilin izini sürmeyi başaramadı. Zavallı Milner'ın iki gün içinde meydana gelen
bu ölümünün ardından mesele açıklanamayan bir gizem olarak kaldı ve yavaş yavaş
halkın aklından silindi. Ben tam o sıralar Roma'ya gitmiştim ve orada bir yıl kaldım.
Daha sonra Londra'ya döndüm ve şimdi bulunduğum yere yerleştim.

“Dorian Norman beni bir şekilde bulduğunda uzun zamandır burada değildim.
Görünüşe göre, Paris'ten bankanın Londra şubesine transfer edilmişti ve şimdi kalıcı
olarak şehirde oturuyordu. Korkunç bir şekilde değişmişti; o kadar ki onu pek
tanıyamamıştım. Zayıf, bitkin ve kaygılıydı. Kendisine kan kusturan gizemli bir belanın
musallat olduğu birine benziyordu. Bir süre sonra beni kendine biraz inandırdı ve
zavallı Milner ile o ölmeden önce kendisi arasında geçenleri anlatmaya başladı.

“'Bana,' dedi, 'iki miras bıraktı.'

“Norman bozuk bir sesle konuştu ve sonra durdu. Devam etmesi için onu
cesaretlendirmek adına bıraktığı mirasların ne olduğunu sordum.

“'Ah! Sanırım asla tahmin edemezsin,' dedi. 'İlk olarak, bana karısını bıraktı.'

“'Karısı mı!' diye şaşkınlıkla kelimeleri tekrarladım.

“'Evet, dostum, karısı. "Dorian, Edith'i her zaman sevdiğini biliyorum ve onun da
senden daha çok sevdiği ve saygı duyduğu kimse olmadığını biliyorum. Onu sana,
senin himayene bırakıyorum. Sana bu dünyadaki en değerli hazineyi bırakıyorum ve
böyle yaparak sana olan sevgimin ve sonsuz güvenimin en ciddi kanıtını veriyorum.
Ona nazik ol dememe hiç gerek yok, çünkü her zaman öyle olacağını biliyorum. Ve bir
süre sonra senin karın olmasını dilediğimi bilir ve anlarsa, reddedeceğini sanmıyorum.
Ancak bu, yalnızca sana bıraktığım diğer miras veya güven koşuluyla olmalıdır. Bu ise
önce benim namusumu aklamanızdır. Dorian, gözden düşmüş bir adamın dul eşiyle
evlenemezsin. O pis lekeyi geçmişimden sil. Ben ve Tanrı seni kutsayacağız ve o sana
bir arkadaşın diğerine bıraktığı en büyük teselliyi, en büyük lütfu kanıtlayacaktır," dedi.

“'Peki ya Bayan Milner?' diye sordum merakla.
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“'O buna uyacak,' dedi kederli bir şekilde. 'Annesiyle Paris'te yaşıyor, yazışıyoruz
ve çok iyi arkadaşız. Ama diğer koşul yerine getirilene kadar bir arkadaştan başka
bir şey olmama konusunda ısrarcı. Ama nasıl yerine getirebilirim böyle bir şeyi?'
diye devam etti kederli bir şekilde. 'Zaman geçiyor ve her geçen gün gizemin
çözülme olasılığı giderek azalıyor.'

“Onun için gerçekten üzüldüm. Eski aşkının kendini her zamankinden daha fazla
ortaya çıkardığını ve şimdi bulunduğu koşullarda, kalbini kemiren bir kanser haline
geldiğini gördüm.

“Bu olaydan sonra sık sık benimle sakin bir akşam geçirmeye geldi ve bir öğleden
sonra yanında iki kadın getirdi: Bayan Milner ve annesi Bayan Belton. Birkaç
günlüğüne Londra'ya gelmişlerdi.

“Bayan Milner'ı kocasına yapılan saldırıdan sonra hiç görmemiştim, çünkü Milner
öldüğünde çok yakın dostlarından başkası içeri alınmamıştı. Acının Bayan
Milner’da da iz bıraktığını gördüm; ama bu ne doğal zarafetini ne de bir zamanlar
arkadaşı olan herkesi büyüleyen tatlı gülümsemesini ondan çalmazdı.

“Doğal olarak, kocasının üzücü ölümünden konuştuk ve ilk kez, onun kendi
dudaklarından, yaşanan trajedideki kendi rolünü duydum. Olayları öyle derin bir
ıstırap duygusuyla anlattı ki bu durum bende derin ve kalıcı bir etki bıraktı. Üçü de
gittikten çok sonra, oturdum ve yarı merakla ve aklımda uyandırdığı duygunun
gücüyle bana anlattığı her şeyi düşündüm.

“İçeri girdiklerinde, elinizde tuttuğunuz tuval üzerine bir eskiz yapmaya başlamak
üzereydim. Boş tuval şövalenin üzerinde duruyordu ve paletime kullanmayı
düşündüğüm renkleri önüme koymuştum, birkaç temiz fırça falan seçmiştim.
Ziyaretçilerimin geldiği bildirildiğinde tüm bunları aceleyle yan masaya koymam
gerekti. Artık işime devam etmek yerine, boş boş ateşe bakıyordum. Mart ayıydı ve
doğu rüzgarları soğuk ve acı vericiydi. Bayan Milner'ın bana canlı tasvirler ve
sözlerle anlattığı şeyler tekrar tekrar kafamda canlanıyordu.

"Lambayı yaktım ve oturup düşünmeye devam ettim, ara sıra kayıtsız bir şekilde
ateşi yaktım, sonunda kanepede uyuyakaldım ve sonra garip bir rüya gördüm.
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"Kapı açıldı ve biri çok sessizce içeri girdi; o kadar sessizdi ki ayak sesi duymadım.
Bir figür stüdyonun ortasına doğru ilerledi ve sonra lambanın ışığı yüze düştüğünde
onun Ernest Milner olduğunu gördüm. Tuhaf ama buna hiç şaşırmadım; bu bana
dünyadaki en doğal şeymiş gibi geldi, sanki onu bekliyormuşum gibi.

"Üzerinde smokini vardı ve ben bunun Miscarême olduğunu ve Grand Opera
House'daki baloya gideceğini hissetmiştim veya bunu bekliyordum. Ancak bunun
yerine benden kalkmamı istedi ve şövaleyi işaret etti. Ben de mekanik bir şekilde
kalktım, şövaleye doğru ilerledim, önüne oturdum ve öğleden sonra bıraktığım
paleti ve fırçaları aldım. Milner biraz uzaktaki bir sandalyeye oturdu ve bir elini
uzatarak derin bir nefesle bana doğru ‘Çiz!' dedi. 

"Sonra oda garip bir parlaklıkla daha da aydınlık gibi göründü, böylece tüm renkleri
gün ışığındaki gibi görebildim ve garip bir büyü altındaymışçasına hızla çalıştım ve
çizim yaptım. Çabucak çıplak bir merdiven sahanlığı çizdim; paneller, korkuluklar,
tahtalar, hepsi oradaydı, ama yer boştu. Bunu yaptıktan sonra, o zamana kadar hiç
bakmadığım Milner'a baktım ve..."

BU NOKTADA Morland durakladı ve gözle görülür bir şekilde titredi.

"Ve ne?" diye sordum kısık bir sesle. Tavrı yavaş yavaş ilgimi çekmişti ve artık o
anki halini görünce heyecanlanmıştım.

"Bunu söyleyemem," diye yanıtladı, yarı korkmuş bir ifadeyle bana bakarak. "Buna
asla inanmazsın! Daha önce gözlerimi başka yöne çevirdiğimde, tanıdığım eski
Ernest Milner görmüştüm, her zaman ciddi ama kibar görünüyordu; sonra ona tekrar
baktığımda..."

Morland bir kez daha tereddüt etti ve nefesi kesilir gibi oldu. Sessiz kaldım.

"Yüzü bir ceset gibiydi," hemen anlatmaya devam etti, "ve göğsünden ince bir kan
çizgi şeklinde akıyordu. Elini yaraya bastırdı, kan parmaklarının arasından aşağıya
doğru gömleğinin önünden ve beyaz yeleğinden aktı. Sonra, 'Edith'im, ah, zavallı
Edith'im!' gibi boğuk bir şekilde haykırdı ve boydan boya yere yığıldı!"

"Peki sen ne yaptın?" diye sordum, nefes nefese, gerçekçi tavrına o kadar
kapılmıştım ki gerçek bir sahneyi tasvir etmediğini tamamen unutmuştum.
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"Ben... ben... resim yapmaya devam ettim," dedi ciddiyetle; "Yapmak zorundaydım;
vücudumun her sinirine hükmederek onları kontrol ediyormuş gibi görünen bir güç
beni buna zorladı. Bir bez parçası kaparak ıslak boyaya daldırıp önümde, yani
zeminde gördüğüm şekli çizdim; sonra önümdeki figüre sürekli bakarak hızla
ayrıntıları ekledim. Bu arada, tıpkı resimde görüldüğü gibi kan zemin boyunca
akmıştı."

Tuvale baktım ve titredim. Garip bir iğrenme duygusu bizi ele geçirdi ve onu
kendimden attım.

"Resim yapmaya devam edebildin bir de, ha!" diye bağırdım, "Bu arada..."

Morland yarım bir gülümsemeyle bana döndü.

"Unutuyorsun," dedi sessizce, "sadece bir rüyaydı ve rüyada insan, rüyanın
yaptırdığını yapmak zorundadır. Sen..."

"Evet, evet; tabii ki," diye sözünü kestim, kendimi biraz aptal hissederek. "Sadece
bir rüyayı anlattığını unutmuşum. Devam et."

“Milner’ı çizmeyi bitirdiğimde,” diye devam etti Morland, yanına düşen tuvali
alarak, “Başka bir haykırış daha duyduğumu sandım ve o tarafa döndüğümde Bayan
Milner’ı onun yanında diz çökmüş bir şekilde gördüm. Dimdik duruyordu. Ne
hareket etti ne de konuştu. Yalnızca dehşet dolu, donakalmış bir şekilde öylece
bakıyordu. Sonra bez parçasını tekrar aldım ve bir figür daha çizdim; sonra Bayan
Milner’ın detaylarını da ekleyerek boyadım.”

“Ah!”

“Çizmeyi bitirdiğimde ve o tarafa doğru baktığımda Bayan Milner çoktan gitmişti;
ama şimdi yerde yatan bedenin üzerinde duran üçüncü bir figür gördüm. Bir an için
yeterince belirgindi; sadece bir an için, daha fazlası değil. Bu kısa sürede elbisenin
rengini, üzerindeki sahte mücevherleri, ağzın ve çenenin şeklini ve maskeden dışarı
bakan pırıl pırıl vahşi gözleri açıkça ve net bir şekilde gördüm. Sonra sanki aniden
arkasından güçlü bir ışık vurmuş gibi derin bir gölgeye dönüştü figür. Ama ışığa
karşı net bir şekilde siluet oluşturuyordu ve yine bez parçasını aldım ve çizimi
sildim.
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"Sonra gölgeye baktım ve az önce açıkça gördüğüm her şeyi seçmeye çalıştım; ama
gölgeden başka bir şey göremediğimi söylemek garip olsa da daha garip olan şey
gördüklerimi hâlâ hatırlayamıyordum. Tarif edilemez, acılı bir yalvarışla bir ses
bana şöyle diyordu sanki: 'Dene... dene... oh, hatırlamaya çalış! Çiz, çiz, çiz!' Ama
ne kadar denesem de hatırlayamıyordum."

Sanki düşüncelere dalmış gibi duraksadığında, "Sonra ne yaptın?" diye sordum.

"Hiçbir şey yapamadım; oturdum ve önce tuvalin boş alanına, sonra da gölgeli şekle
baktım. Ama sonunda," burada Morland yeniden titredi ve tereddütle konuştu, "en
sonunda yerdeki kişi, Milner, ağır ağır kalktı ve sanki ölümcül bir acı içindeymiş
gibi aramızda ileri geri sallanarak, bir eliyle beni, diğeriyle gölgeyi işaret ederek
durdu. Gölgeyi kendisini ifşa etmek için büyük bir irade ya da başka bir güç
kullanmış gibi geldi bana; çünkü yavaş yavaş şeklin daha az soluklaştığını görmeye
başladım. Birkaç ayrıntıyı belli belirsiz seçebiliyordum ve bunları ancak gördüğüm
kadar belirsiz bir şekilde boyamak zorunda kaldım. Ve bir kısmı bu şekilde
bitirdiğimde, gölge yeniden yoğunlaşacaktı; ama Milner bir kez daha, ilk başta
olduğu gibi, büyük bir çabayla onu zorlamış gibiydi.

"Bu birkaç kez oldu, ama her seferinde ayrıntılar silikleşiyordu. Sonra Milner'a
baktığımda onun da giderek karardığını gördüm. Ama ona her baktığımda anlamını
aktaramayacağım derecede korkunç bir ifadeyle bana baktı. Acı içinde konuşuyor
gibiydi. 'Bana bakma, ama çiz, çiz, çiz! Zamanın daraldığını görmüyor musun?'

"Sonunda o, tüm sahne yavaş yavaş gözümün önünden kayboldu ve yüzünde
gördüğüm son ifadeyi asla unutmayacağım. Bana istediğini aktaramaması o korkunç
hayaletten aldığım son görüntüydü ve bu beni ölüm döşeğime dek peşimi
bırakmayacak." Morland sanki ter içindeymiş gibi mendiliyle yüzünü sildi.

“Her şeyin sonu muydu bu?" diye sordum.

"Evet; bunun dışında, bu figürler soldukça büyük, korkunç, ezici bir dehşet
duygusuna kapıldım. Norman tam o sırada geri gelmişti ve bana üzerinde
bulunduğum tabureden yüksek sesle bir çığlık atarak yere düştüğümü söylediler. Bir
haftadan fazla bir süredir hastaydım, deli gibiydim."

Tuvali tekrar aldım ve yeni bir ilgiyle incelemeye başladım.
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"Garip bir hikâye," dedim hemen. "Umarım bunun sonu yoktur. Devamı var mı?"

"Evet, vardı; ama kısa bir süreliğine değil. Ben daha iyi olana ve onunla
konuşabilene kadar Bayan Milner şehirde kaldı. Çok şaşırmıştı, gözyaşları içinde,
resmin gerçek sahneyi doğru bir şekilde tasvir ettiğini söyledi. Bu nedenle, bu
durumun gizemi bir çözüme ulaştıracağını umduk; ama zaman geçti ve hiçbir şey
çıkmadı.

"Norman'ın ricası üzerine ona bir mukavvada eskizin tam bir kopyasını yaptım. Onu
yanında taşır ve her saat başı birlikte ona bakar, resmin altında yatan mesajı
okumaya çalışırdı. Ama yine de herhangi bir şey çıkmadı.

"Bir akşam Norman her zamankinden daha üzgün gibiydi. Bana Bayan Milner'ın bir
manastıra çekilmeye kararlı olduğunu ve kendisinin kısa bir süre içinde bu görevi
başaramaması durumunda kesinlikle bunu yapacağını söyledi. 'Ve eğer bunu
yaparsa,' dedi Norman, dalgın bir şekilde, 'ben, bilirsin, biterim.'

"Onun hastalıklı, umutsuz sözleri ve tavırları beni çok üzdü; bütün gece bunları
düşündüm ve ertesi gün Richmond'a inerken, kendimi çok kasvetli, hatta huysuz bir
ruh hali içinde buldum. Arada manzara resmi yaparım bilirsin. Çizeceğim bir
manzarayı görmek ve yerinde birkaç rötuş yapmak için Richmond'a gidiyordum.
Şimdiki tiyatro değildi de eski tiyatrodaydı; eski Green'in bir köşesinde duran büyük
bir ahırdı.

"Hatırlıyorum, soğuk, sıkıcı, iç karartıcı bir Kasım günüydü; hiç de moralimi
yükselten bir gün değildi. Tiyatroya gittiğimde orada kimse yoktu ve kapıcıyı
aramak zorunda kaldım. Kendisini buldum, anahtarı aldım ve tiyatroya yalnız
gittim, adam birazdan geleceğini ve kapıyı onun için açık bırakmamı söyledi.
Provalar için kullanılan, hazırda bekleyen gaz lambasını yaktım ve boya
kavanozlarımı ve fırçalarımı bulduktan sonra köşelerden birinde çalışmak için bir
tabureye oturdum.

"Kısa bir süre için biri sahneye çıkıp beni izlemiş. Bunun kapıcı Davis olduğunu
düşünerek önce umursamadım ve işime devam ettim. Ancak o anda etrafa baktım ve
sonra, o kişinin Davis olmadığını görünce yeniden resmime devam ettim; ama o kişi
beni tanımış gibiydi.

"'Aa,' dedi, 'Arthur Morland!'
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"Bunun üzerine tekrar döndüm ve ona daha dikkatli baktım. Onunla ilgili bir şeyler
tanıdık gelse de yine de onu hatırlayamadım.

"'Beni hatırlamıyor musun,' diye devam etti, 'adım Farley, Stephen Farley. Seni
Paris'te görmüştüm, biliyorsun. Şimdi hatırladın mı?'

"Evet, artık onu hatırlamıştım; ama onu görmek beni pek de sevindirmedi, özellikle
de tam o dönemde. Hatırladığıma göre, Milner'ın Paris'teki bir kâtibi ya da
veznedarıydı, ama uçarı biriydi. Ondan hiç hoşlanmamıştım ve onunla olan
tanışıklığımı yenilemek için hiç de hevesli değildim. Bu yüzden sadece dedim ki:

"'Ah, evet; şimdi hatırladım. Peki seni buraya getiren nedir?' dedim. Ayağa kalkıp
onunla tokalaşmamak için kararlı bir şekilde yaptığım işe devam ettim.

"’Bankacılık işini bıraktım ve bir süre sonra oyuncu oldum,' dedi. 'Eskiden tiyatro
hastası olduğumu hatırlamıyor musun?'

"Böyle bir şey hatırladığıma dair bir şeyler homurdandım.

"'Şimdi ise buradayım,' diye devam etti, 'provaya katılmak için geldim. Gelecek
hafta burada bir şirket için oynayacağım. Romeo ve Juliet'i oynuyoruz ve Romeo'yu
ben oynayacağım. Diğerleri, kostümlü bir prova için yarım saat içinde burada
olacak.'

"Bunun üzerine yüzümü ona döndüm. Tiyatronun tamamen bana ait olabileceği
söylendiği için özel olarak bir günlük iş yapmak için aşağı indiğimi söyledim. Ama
şimdi, eğer bir prova olacaksa, gitmeliydim. Yolculuğumu boşuna yapmıştım.
Kasabaya dönsem iyi olacaktı. Ama o, bu durumun benimle bir ilgisi olmadığını
söyleyerek gitti ve ben de bir kez daha işime koyuldum.

“Sonra geri geldi. Göz ucuyla gördüğüm kadarıyla bu sefer Romeo kostümüyle
gelmişti, pelerini vardı. Kendi diyaloğunu elinde tutuyor, yüksek sesle okuyordu ve
bunu yaparken de sahnede bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Zaman geçtikçe sesi
yükseldi ve adımları güçlendi; bağırdı, abuk sabuk konuştu, ateş püskürdü, ayağını
yere vurdu ve öyle sesler çıkardı ki ne olduğunu görmek için arkamı döndüm. Kaç
kişi olduğunu görmek istedim, çünkü diğerlerinin de gelip ona katılmış olduğunu
düşünmüştüm.
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“Ama hala yalnızdı ve ona döndüğümde geçici olarak yaptıklarını durdurmuş oldum
ve tavır aldım. Okuduğu yere ışık vurması için sırtını aydınlatmalara dönmüş bir
şekilde ayakta duruyordu ve ışığın altında oldukça net bir şekilde gördüğüm üzere
sağ elinde bir hançer tutuyordu. Ona bakarken hareketlendim, elimdekileri bir
kenara bıraktım ve ona bakarak ayağa kalktım, çünkü o an korkunç bir düşünce
zihnimi işgal etmişti. Büyük adımlarla ona doğru ilerledim, sert bir şekilde onu
omuzlarından kavrayıp yüzünü ışığa doğru döndürdüm.

“’Dur sana şöyle iyice bir bakayım, dostum,’ dedim ve merakla buna uyduğunda
onu baştan aşağı inceledim. İşte tam o anda kafama dank etti! Evet! O berbat rüyada
kısa bir süreliğine gördüğüm ve o zamandan beri aklımı kurcalayan o kıyafetin
aynısı! İşte şimdi tam anlamıyla hatırlıyordum! Her şey aynıydı. Aynı renkler, aynı
zevksiz sahte mücevherler; her şey aynıydı, ama maske hariç! 

“’Seni cani herif!’ diye haykırdım onu silkerek, ‘Şimdi hatırlıyorum seni işte; sen o
Üçüncü Kişisin!’

“’Üçüncü ne?’ diye tekrarladı, ama beti benzi atmıştı.

“’Nerede o masken?’ neredeyse çığlık atmıştım.

“’Maske mi? Ne maskesi?’

“’Ernest Milner’ı öldürürken taktığın maske!’ dedim sert bir tavırla.

“Titreyerek geriye doğu bir adım attı.

“’Ben… nasıl… nereden biliyorsun? Sen orada değildin ki,” diye kekeledi.

“’Ha, ha, kabul ettin işte, itiraf ettin!’ diye haykırdım ve onu yeniden tuttum. ‘Gel
benimle. Artık…’

“Kaçmaya çalıştı ve kaçamadığını görünce ahlaksızca söverek elini kaldırdı, hala
elinde tuttuğu hançeri bana saplayacaktı. Çünkü sahte hançer değildi bu, gerçek bir
hançerdi. Ama onun bileğini kavradım ve aramızdaki şey bilek güreşine dönüştü. 
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“Birbirimizle boğuştuk ve ileri geri sallandık. Sonra ayaklarımız bir şeye takıldı ve
birlikte sahneden düştük. Boğuşmaya orada devam ettik ve tekrar tekrar yuvarlandık
yerde. Yerdeki aydınlatmalara çarptık ve bir sürü cam kırıldı. ‘Kanatlar’dan birine
doğru yuvarlandık ve onu toz bulutlarının ortasına düşürdük. Sonra benim boya
kavanozlarımdan bazılarına çarptık ve o karmaşanın içinde kaldık. Yine de onu asla
bırakmadım. Ama adamda resmen şeytan gücü vardı. Ya kaçmak için ya da beni
hançerleyebilmek için elinden geleni ardına koymadı. Sonunda her şeyin bittiğini
sandım, çünkü yuvarlanırken o üste çıktığında bileğini tuttuğum elimi gevşetmeyi
başarmıştı. Hançeri havaya kaldırdı, havada parladığını gördüm o keskin şeyin.
Vahşi bir gururla dudaklarından dökülen, tıslarcasına söylediği küfrü duydum.
Sonra yakında bir yerden yüksek bir çığlık sesi geldi. Cani adam sesin geldiği yöne
doğru dönüp bakmak için kısacık bir an durmuştu ve tam o anda bileğini tekrar
kavrayıp onun olduğu tarafa doğru zorladım. O sırada da onu üzerimden indirdim.
Bir saniye sonra ters döndük. Artık ben üstteydim. Ama tutuşu gevşemiş ve yarı
ağlamaklı yarı boğulurmuş gibi bir ses çıkarıp hareketsiz bir şekilde uzandı.

“Ayağa kalktığımda şaşkına dönmüş birkaç kişinin bize baktığını gördüm. Prova
yapmak için gelen kişilerdi bunlar. Sanırım başta bunun gerçekten fazla zekice ve
gerçekçi bir oyun olduğunu düşünerek bizi izlemişlerdi. Ancak ben ayağa kalktıktan
ve yerde hareketsiz yatan bedenden yayılan koyu renk kanı gördükten sonra herkes
aslında öyle olmadığını anlamıştı. Biz yuvarlanırken hançer ona saplanmıştı ve
ikimizin ağırlığı bir olup onu zorlamıştı!

“Birkaç dakika sonra Richmond Hastanesi’ne doğru ölmek üzereyken götürülmüştü.

“Farley,” diye kısa bir duraksamadan sonra devam etti Morland, “her şeyi itiraf
etmek için yeterince uzun yaşamış ve hayata geri dönmüştü. Zavallı Milner’ın
kaybettiği o poliçe taslağını çalan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Suçun
Milner’a kalmasının sebebi ise eve gidip peruk takarak ve yüzünü Milner’a
benzetmek için ‘makyaj yaparak’ o çeki bozdurmasıydı. Tüm bunlara özel tiyatro
oyuncusu gibi prova ile çalışmış. Planları ise önüne çıkan ilk fırsatta yerine
getirmek üzere hazırda bekliyormuş. Sonra cesur bir tavırla gidip çeki bankta
bozdurmuş ve kısa bir süre sonra sanki öğle yemeğinden dönüyormuş gibi
görevlerini yerine getirmek üzere işe dönmüş.
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“Cinayete gelince, görünüşe göre Milner’ın asıl hırsızı bulmak için araştırmalara
başladığını duymuş ve kendisini kısa sürede yakalayacağını düşünerek harekete
geçmiş. Tahmin edebileceğimiz üzere Milner’ın açısından bu çok boş veya çok
iyimser bir uğraştı. Ama Farley’i korkutmayı başarmıştı. Farley, Milner’ı maskeli
baloda bir yabancıyla gördüğünde o yabancının İngiliz bir dedektif olduğunu ve
oraya onu aramak ya da izlemek için geldiklerini sanmış. Korku ve öfkeyle dolmuş
ve işler daha da tehdit edici bir hal almadan Milner’ı öldürmeyi kafasına koymuş.
Bu yüzden Milner çıkmadan o çıkmış. Kapıcıya görünmeden içeri girmiş,
merdivenleri çıkmış ve bekleme pozisyonuna geçmiş. 

“Dorian Norman ve Bayan Milner şimdi evli ve mutlu bir şekilde birlikte yaşıyorlar.
Bir akşam seni onları görmeye götürmeyi çok isterim.

“İşte, güzel dostum, o resmin ve karanlık biçimde çizilen o Üçüncü Kişi’nin gizemi
hakkında sana söyleyebileceğim her şey bu kadar.
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Franc�s Henry Atk�ns

(Çev�r�: Kübra Kavasç�nay)

Dok u z u n c u  S a y ı





   Fotoğraf makinemi Fırat’a hediye ettim. Bir cumartesi, öğleden sonraydı. Askıyı
boynumdan çıkarıp eğildim, makineyi avuçlarının arasına bıraktım.
 
  Akşamında, olan biteni anlatınca kardeşlerim bana yastık ve havlu gibi cümle
eşyayla saldırdılar. Fatma hırsını alamadı, babama şikâyete, salona koştu. İkizi
Aliye ise en yakındaki çerçeveyi kaptı, gözlüklerini düzelterek fotoğrafa baktı:
İkizler, çiçekli elbiselerinin eteklerini arnavutkaldırımına yaymış, sırt sırtalar. Beyaz
dengesi, tarafımdan öyle ustaca ayarlanmış ki ikizlerin sarı sıcak saçlarına ve geçen
güz çıkarılan diş tellerine düşen birer parça gün ışığı, fotoğrafta sanki hep
oradaymış gibi uyumlu çıkmış. “Hani bize makineni kullanmayı öğretecektin abla?”
Konuşan sanki Aliye değil, boynunda şişen damardı. “Hani yazın okul gezisine
giderken yanımıza alacaktık? 

  Sinir bozucu abladan panter kesilen kaleciye dönüşümüm, Aliye’nin çerçeveyi
arkamdaki duvara fırlatmasından daha hızlı gerçekleşti. Çerçeveyi kitaplığın en üst
rafına koydum. Aliye’nin ağzını açmasıyla kapaması bir oldu. Kızdım: “Öyle
denmez ablaya!” Az sonra babam kollarını göbeğinin üzerinde birleştirmiş, “Ben
parasında değilim,” ya da “Kullanamayan ne yapacak profesyonel makineyi,”
gibilerinden konuşuyor; annem, babamın cümlelerini “Geri al,” ile noktalıyordu.
“Fotoğrafçılığı o makineyle öğrendin, geri al.” İkizler, Paşabahçe vapuru
kumbaramın kilidini kırmış, geçmişte makineye yaptıkları yatırımı birer liralarla
kurtarmaya çalışıyorlardı. 

  Gecesinde, mutfaktan anne ve babamın kıpkırmızı, onaylar gözleriyle çıktım.
Fırat’ın albümü, son sayfası açık şekilde masadaydı. Babam pencereyi açarak sigara
dumanını kovdu, kahve fincanlarını sabah yıkamak üzere lavaboya bıraktı. Annem,
Fırat’ın fotoğrafını albümden çıkardı, patisini kaldırmış dostane gülümseyen bir
kedi magnetiyle buzdolabına tutturdu.
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   Onlara Fırat’ı anlatırken, söze iki hafta önce fotoğrafını çektiğim ayaklardan
başlamıştım. Küçüksu boyundaki dört beş katlı bitişik evlerin birinin önüne çekmiş
ambulansın içinde, tabanları zımparalanmış gibi duran bir çift ayak. Karşı
kaldırımdaydım. Çıtçıt. Deklanşör sesi. Başımı eğip fotoğrafı kontrol ettim:
Ambulansın, kötücül kanatlar gibi iki yana açılmış metal kapıları ve ayaklar. Sola
yürüdüm. Hastanın bedenini, kanatlara ortaladım. Çıtçıt. Simetrisi düzgün bir poz.
Netliği iyi. Yaptığım ayıp ve yasaktı belki de fakat bu, benim hasta için kederlenme
yolumdu.

 “  Ne yaptın az önce?” Sağımda, trafik lambasının altında bir oğlan çocuğu. “Ne o
çıtçıt?” “Fotoğraf çekiyordum.” Oğlan, elleri arkada bağlı, benden yana yürüdü.
Hiçbir çocuğun ellerini arkada bağlayacak ciddiyette olmaması gerektiğini
düşündüm. Makineye uzandı. Fotoğrafı göstermekte yok yere tereddüt ettim başta,
bu manzaranın zaten tam da karşımızda olduğunu unutarak. Lensimden içeri düşen
her görüntünün artık yeni bir görüntü olduğuna inanırım çünkü. Oğlan da inancımı
desteklercesine bir kapıları kapatılan ambulansa, bir makinenin ekranına baktı. “Ne
kadar farklı!” dedi. “Öyle,” dedim, “Lensimden içeri düşen her görüntü artık yeni
bir görüntüdür.” 

   “Nasıl yeni?” Ambulans, sirenleri öttürerek gerisingeri sokağa çıktı. Ön koltuktan
bir baş uzandı: “Fırat, eve gir aslanım. Babana haber verdik, şimdi gelir.” Bunu
söylerken bana baktı sağlıkçı. “Biz nineni yine iyi edip eve getiririz. Haydi!” Utanç,
sivrilip karın boşluğuma girdi; oradan, kendini gün boyu neredeyse rahim
duvarlarımı patlatacak kadar şiddetli bir adet sancısına çevireceği aşağılara indi.
Ambulans yitti. Fırat sordu: “Nasıl yeni?”

   Aklıma gelen ilk değil, ikinci yalanı söyledim: “Ben neyin fotoğrafını çekersem, o
görüntü tersine dönüyor. Hastayken fotoğrafını çektiğim ninen, yakında sapasağlam
olacak anlayacağın.” “Deme!” Fırat’ın yuvarlak kafası inip kalkıyordu. Durdu,
irileşen gözleri ağır ağır sönerken ve “Babamın telefonuyla annemin fotoğrafını
çekmiştim, yoksa annem benim yüzümden mi gitti?” diye sorup telaşlandı; ben,
sonradan sekiz buçuk yaşında olduğunu öğreneceğim Fırat’ın karşısında
batabileceğim kadar dibe battım: “Yok, yok. Dünyada sadece benim makinem bu
büyüye sahip!” 

S a y f a  75Dok u z u n c u  S a y ı



   “Abla? Senden bir şey istesem.” Fırat’ın evinin merdivenlerine çökmüştük. Onu
sağ salim babasına teslim edip yoluma gidecektim. “Buyur, iste Fırat.” “Ben sana
inandım, makinenin büyüsüne de.” Hay Allah kahretmesin. “Sen ninemi boş ver, o
hep öksürmeye başlar, hastanede ciğerlerini açarlar. Hep de eve geri gelir.” Fırat
zıplayıp, kendisine bilmem kaç numara büyük terliklerini şaklatarak bahçe duvarına
koştu. Tuğlaların arasındaki karanlığı işaret etti. İçim titreyerek yürüdüm. Yok,
olmaz. Olmaz deme, dibe battın artık, bugün bu çocuğu mutlu etme günün. Bugün,
bu çocuğu yalan söyleyerek mutlu etme günün. “Sen bunun fotoğrafını çek!”
Makinenin flaş ışığı, kırık tuğla parçalarının arasında yatan çarpık bir kedi ölüsünün
üzerine vurdu. 

   İki hafta sonra, yine Küçüksu’dan Hisar’a inerken duydum peşim sıra şaklayan
terlik seslerini. Hızlandım, nafile. Fırat önüme geçip beni durdurdu. Boynumdaki
makineye, sonra bana baktı. Elleri arkada bağlı, yüzü aydınlıktı: “Teşekkür ederim.”
Elimden tuttu, evine yürüdük. Gölgeye serilmiş, kuyruğunu sallayan gri kediyi
görünce koşup yanına vardı. Kucaklayıp getirdi. Kedi tınmadı. Ya dişisiydi ölü
kedinin ya da kardeşi, bilmiyorum. Fırat onu ölümden döndü zannediyordu.
Akşama kadar kediyle oynadık. Ninesi meyve çıkardı kapının önüne. Babası işten
döndü: “Hoş geldin ablası.” 

   İçeriden televizyon sesi gelirken Fırat dizimde uyukluyordu. “Fırat?” “Efendim
abla?” “Hani benim makinemin bir büyüsü var ya, işte o tükeniyor.” Ayağa fırladı
Fırat. “Geriye, tersine çevirebileceğimiz birkaç şey kaldı, iyi düşün! Sonrasında
makine, normal bir makine olacak. Onu sana vereceğim. Babanın telefonuyla
çektiğin gibi normal fotoğraflar çekeceksin.” Sonraki cumartesi, ninesinden izin alıp
Fırat’ı sabahtan dolaşmaya, ufacık yüreğindeki tasaları görmeye çıkardım. Böylece,
o gece mutfakta bizimkilere gösterdiğim albümdeki fotoğrafları çektik. 

  Annemle babam ilkin, yarısı boş bir gardırop fotoğrafı gördüler. Fırat’ın
annesinden kalan birkaç parça eşarbı. Annemin gözlerine kömür karası yüksek
duvarlar düştü sonra. “Burası, Fırat’ın babasının çalıştığı fabrika.” Yine yüksek
duvarlar, babamın gözlerinde. “Şu apartman kıyısındaki yeşillik, Fırat’ın parkından
geriye kalanlar.” Kırık okul sıralarında kıçlarına batan kıymıklar, kötü gün dostu
olamayan alacaklı mahalle bakkalları ve şehrin tüm çocukları, dar sokaklarda
koşturmaya çekinen. 
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 Annem, albümün son sayfasında Fırat’ı görünce ağlamaya başladı. “Büyü
tükenmişti,” dedim. “İlk çektiğim normal fotoğraf onunki oldu.” Elleri belinde, bir
şeylerin değişeceğinden emin; kalabalığın uzaktan, endişeyle izlediği sekiz buçuk
yaşında özgür bir oğlan. Annem, Fırat’ın fotoğrafını albümden çıkardı, patisini
kaldırmış dostane gülümseyen bir kedi magnetiyle buzdolabına tutturdu.
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Emre Kanacı
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Oğlumu ilk kez cam bir paravanın arkasında gördüm. Tanımadığım, beni tanımayan
ve muhtemelen tekrar karşılaşmayacağımız o hemşirenin elinde titriyordu. Kışın
soğuğu iliklerimize işlemişti, anımsıyorum. Ama oğlumun titreme sebebi soğuk
muydu yoksa hiçbir zaman yeniden bulunamayacağı o korunaklı alandan çıkmış
olması mıydı bilmiyorum. Gözleri kapalı, vücudunun belli bölgeleri kanlı, dudakları
hafif morarmış, elleri yumuk yumuk. Çıplak,
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İnsan: (Arapça, isim) Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan,
evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Yeryüzünün en zeki primatlarından olan insanın geçmişi, bazı araştırmalara göre 300 bin yıl öncesine
dayanır. Dünyanın yaşı düşünüldüğünde bu oldukça yakın bir dönem. Tarihsel süreçte dik durabilme,
ellerini etkili şekilde kullanabilme, en önemlisi konuşabilme gibi özellikler geliştirmişlerdir. Ve insan,
bilindiği kadarıyla bugün dünya üzerindeki en yıkıcı tür.

Endişeli miydim, mutlu mu. Korkuyor muydum yoksa cesaret dediğimizin anlamını
mı unutmuştum. İnsan ne kadar karmaşık duygulara sahip olabilirse o kadar
karmaşıktı her şey. Sonra aynı hemşirenin kucağında, sarıp sarmalanıp odaya
getirildi. Aslında ona benden önce hiç tanımadığı başka birisinin sarılmış olması –
haydi sarılmak demeyelim buna, kucağına almak diyelim- benim için biraz
örseleyici olmuştu. Bunu sonradan fark ettim. Küçüktü ve dünya onun için hiçbir
zaman tam olarak tanıyamayacağı kadar yabancı bir yerdi. Kim bilir önüne daha

Dünya: (Arapça): 1. (isim) Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. 2. Dış, çevre, ortam. 3.
(zamir) Herkes.

Dünya, henüz aksi ispat edilmediği için, üzerinde yaşam barındıran tek gök cismi. Astronomik ölçümlere
göre varlığı yaklaşık 4,5 milyar yıllık geçmişe dayanıyor. Yakın gelecekte, insanlığın alternatif yaşam
alanı bulma olasılığı ise şimdilik neredeyse yok.
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Zamanın geçişini en net bir çocuğu izlerken görebilirsiniz. Neredeyse hareketsiz
uyuduğu saatler yerini el kol sallayarak, agu gugu diyen talepkâr davranışlara
bırakır. Düz koyduğunuz beşikte yan dönmesi an meselesidir. Sürekli takip etmek
zorundasınız. Geceleri iki saat aralıksız uyuyacak olsa, usulca yaklaşır nefesini
dinlersiniz. Korkuyu hiç bu kadar ensenizde hissetmediniz değil mi. Bu sırada,
sanki dünyada hiç sorun yokmuşçasına o, büyümeye devam eder. İşte bakın,
emeklemeye başladı bile. O emekleyip koltuğun altına girdikçe siz artık daha
dikkatli olmanız gerektiğini fark edersiniz. Neyse ki bu çok uzun sürmeyecek.
Sandalyelere ve koltuk kenarlarına tutunarak adım atmaya başladığında bunun Neil
Armstrong’un Ay’da adım atmasından daha büyük olay olduğunu düşüneceksiniz.
Bu seferki insanlık için küçük, sizin için devasa bir adım. Ah şu gece uyanmaları
olmasa. Sanki yıllardır uyumamış gibisiniz. Merak etmeyin. Hepsi geçecek. Saatlik
uyanmalar yerini kesintisiz gece uykularına bırakacak. Emzikler, biberonlar, mama
kutuları, bezler, yaka önlükleri, bebek arabası… Tek tek hayatınızdan çıkıp gidecek.
Yeniden girmemek üzere. Bunun ne demek olduğunu, o sıralar coşkuyla
karşılaştığınız bu gelişmelerin sizdeki etkisini yıllar sonra hüzün dolu gözlerle
hatırlayacaksınız. Her şey olması gerektiği
Ağlama sesleriyle uyanıyorum. Sonra tekrar uyuyorum. Sonra tekrar uyanıyorum.
Sonra tekrar. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bu döngü, zamanla sona eriyor. Mama
sandalyesini eskiciye veriyor, oğluma yemek masasında oturması için servis
açıyoruz. Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ne varsa önüne yığıyoruz yesin diye
ama o, patates kızartması seviyor. Karnımız doyduktan sonra sofradan kalkarken bir
yaş daha büyüdüğünü fark ediyoruz. Haydi oğlum aç ağzını, ye şunu. Bir yaş daha.
Son kaşık oğlum aç ağzını. Bir yaş daha. Yeniden. Sofraya defalarca kere oturup
kalkıyoruz. Onlarca kere aynı masaya tabakları, çatal ve kaşıkları benzer düzende
yerleştiriyor ve yemek bittikten sonra hepsini aynı şekilde kaldırıyoruz. Yemek
masası, koltuklar, yataklar, televizyon programları, siyasi atışmalar, düşen
iktidarlar, yerine gelen yenileri, magazin dedikoduları, ünlüler, gönüller,
gönülsüzler, son dakikada yenen goller, uzatmalara giden maçlar, sağ arka
adalesinde yırtık tespit edilen stoper, sezonu golsüz tamamlayan forvet, mükemmel
boşluklar, yeri dolmaz hatıralar, farklı coğrafyalarda mutlaka açlıktan ölen insanlar
ve çöpe giden yemek artıkları. Herkes kendi gerçeğinde yaşıyor. Anlıyoruz.
Televizyonu kapatmak bazı şeyleri görmemeye yetiyor. Evdeyiz. Bu korunaklı
alanda, her istediğimizi yapabiliriz sanıyoruz fakat dünyanın başka bir yerinde,
başka bir gerçeklikte yaşayan insanların varlığı aklımıza geliyor aniden. Bulaşık
makinesinin üst haznesinin kenarına bardakları diğer kenarına tabakları, alt bölmeye
tencereleri yerleştiriyoruz. Bu gece uykumuzdan uyanacak mıyız. Yattığımız
uykudan tekrar uyanabilecek miyiz. Bilmiyoruz. Buna rağmen uyumak zorundayız.
Bunu biliyoruz. İnsan, öleceğinin farkında olan tek tür mü sahiden diye
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Tabağını hızlıca bitir, diyorum oğluma. Çıkmamız gerek, okula geç kalacağız
yoksa. Bunları yemesem olur mu diyor. Olur diyorum. Karımla göz göze geliyoruz.
Çünkü o olmaz demişti. Tabağını bitirmen gerek. Yine yanlış adım. Aceleyle
çıkıyoruz. İşe giderken onu okula bırakacağım. Daha dün ağlama sesleriyle
uykumuzdan uyanıyor, yeniden kesintisiz uyuyabilecek miyiz diye soruyorduk
kendimize. Şimdi okula yetişmek için acele ediyoruz. Acele ama nerey 
Oğlunuz çok başarılı. Sadece biraz dikkat eksikliği var. Sanki derslere tam motive
olamıyor, kendisini veremiyor. Çok daha iyisini, fazlasını yapabilir. Bence kendisi
farkında bunun. Notları gayet iyi. Siz biliyorsunuz zaten. İlginç konulara meraklı.
Paleontolog olmak istemesine (gülüyor ha-ha-ha) biraz şaşırmıştım doğrusu. Ben
çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hepimizi gururlandıracak. Tabii en başta ke
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Dinozor: (Fransızca dinosaure, isim) 1. (hayvan bilimi) Dinozorlar takımından, boyu 20 metre kadar
olabilen, ilk çağlarda yaşamış, günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen. 2. (mecaz) Gelişmelere ayak
uyduramamış, çağın gerisinde kalmış veya mevcut durumu korumak isteyen kimse.

Adları Yunanca deinos (korkunç veya korkunç derecede büyük) ve sauros (sürüngen veya kertenkele)
kelimelerinden gelen dinozorların ilk olarak tarihin hangi döneminde ortaya çıktığı bilinmese de yaklaşık
250 milyon yıl önce var oldukları tahmin ediliyor. Dinozorlar, 66 milyon yıl önce, dünya üzerinden, pek
çok başka türle birlikte, yok oldular.

İyi bir liseye girmeye hak kazandı. E, bizim de beklentimiz böyleydi aslında. Hangi
ebeveynin çocuğunun başarılı olmasını istemez ki. Lisedeki hocaları çok üstüne
düştü doğrusu. Fen bilimlerine özel merakı var. Çocukken de dinozorlara ilgisi
vardı. Biyolojiyi tümden seviyor. Fiziği, özellikle astrofiziği de öyle. Daha ortaokul
yıllarında Galilei’nin, Kopernik’in, Kepler’in hayatlarını merak edip, internetten
araştırırdı. Stephen Hawking’i –nereden duyduysa daha çocuk yaşta- merak etmiş,
birkaç kitabını istemişti benden fakat o yaşta çocuğun okuyup anlamasına imkân
yok tabii. Belgesellerle merakını az da olsa giderebildik. Yıllar sonra,
Üniversite yıllarında hiç ummadığımız bir alana yöneldi oğlum. Hukuk okumaya
karar verdi. Kararına saygı duyduk. Buna rağmen ben, bu ülkede hukuk mu var
okulunu okuyacaksın oğlum diye söylenmedim değil. Başarısız geçen iki yıldan
sonra hukuk fakültesinden ayrıldı. İngiliz Dili ve Edebiyatında denedi bu sefer
şansını. Ortalama dereceyle mezun oldu. O da benim gibi aslında okulu sevmiyordu.
O sıkıcı kurumsallıktan bunalmış olacak ki lisansüstü eğitimi almak aklına bile
gelmedi. Bunun için onu
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Üniversite: (isim, Fransızca université) Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek
düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve
birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.

Üniversite, Latince universitas kelimesinden gelir. Bir eğitim kurumu olarak görülebilecek üniversitenin
ilk örneği Platon’un akademisidir ancak bu, bugünkü anlamıyla üniversite görünümünde değildir. İlk
üniversite örneklerinin pek çoğu dini otorite ile ilişki içerisinde olmuştur. Bağımsız üniversitelerin ilk
örnekleri İngiltere’deki Oxford ve Cambridge’dir. Türkiye’de her ne kadar geçmişi 1453 yılına
dayandırılsa da modern anlamdaki ilk üniversite örneği olan İstanbul Üniversitesi, 1933 Üniversite
Reformuyla kurulmuş ve bugünkü görünümüne kavuşmuştur.

Ne yapaksın diye hiç sormadık. Verdiği kararlarda hem ben hem annesi ona destek
olduk. Ne yapıyorsa onu iyi yapmasını istedik. Denedi de. Mezuniyeti sonrası üç
beş yayınevinde ufak tefek çeviri işleri buldu. Diğer yandan memleketin hatırı
sayılır kültür sanat dergilerinde yazıyordu. Eleştiriler, incelemeler falan işte. Basit
ama tatmin ediciydi. Sonrasında yurtdışı tecrübesi. Bir yıl New York’ta hayatla
mücadele ettikten sonra geri geldi. Tanımadığı bilmediği yer, zor gelmişti. Gidişine
ses çıkarmadığımız gibi neden döndün demedik. İnsan evladına nasıl böyle desin.
Yüz yaşına gelse çocuk işte. Coşkuyla karşıladık. Yeniden masaya üç tabak
koyuyor, akşam vakitlerinde demlikteki çayı daha çabuk bitiriyorduk. Tabii evde
olduğu zamanlar. Çoğunlukla arkadaşlarıyla dışarıda oluyordu. Gençlik işte. Biz az
mı dolaştık barlarda. Sabahlara kadar i
Oğlum şu kızla bizi de tanıştır, nedir ne değildir bakalım, kurcalayacağımızdan
değil, insan merak ediyor oğlumuz kiminle beraber diye laf saymaya başlıyor yine
annesi. Ben pek oralı olmuyorum. Göz göze geldiğimizde, bakma sen annene
dercesine kaç göz işareti yapıyorum. Anneler böyledir, merak ederler. Mutfaktan iki
çay alıp yanıma geliyor. Kesin bir şey isteyecek diye geçiriyorum içimden. Ne oldu,
diye kafa sallıyorum. Babamızla çay içemeyecek miyiz karşılıklı, diye sırıtıyor.
Okuduğum kitabın arasına gözlüğümü koyup kapatıyorum. Eee, diyorum, nasıl
gidiyor hayat. Aman baba, sanki bilmiyorsun, bu ülkede nasıl gidecek hayat.
Öfkeyle değil, tatlı dille anlatıyorum yine. Memleket bir tane oğlum, ideolojiler,
politikacılar, iktidarlar gelip geçer. İnsanlar ölür, yenileri doğar. Sen memlekete
küsme. Hem kendin için hem diğer insanlar için güzel şeyler yapmaya bak. Durduk
yere başlıyorum nutuk çekmeye. Sıkıldığını anladığımda kesiyorum. Neyse neyse,
bırakalım bunları şimdi, Beşiktaş maçı bu hafta mı, haftaya mı diye konuyu
değiştiriyorum. Haftaya baba, çok eksiğimiz var, sakat maç valla. Olsun, diyorum,
gidelim. Çıkışta oturur iki tek atarız, Kadıköy havası alırız hem. Aman aman annem
duymasın, diyor eğilip. Duysun yahu, yasadışı iş mi yapıyoruz. Oğlumla maç keyfi
yapacağım. Ne v
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O maça neden gidememiştik, hatırlamıyorum. Oğlanın hep daha önemli işleri vardı.
Zaten maçı alamamıştık. Çocuklar büyüdükçe onlarla geçirdiğimiz zaman nasıl da
ufalanıp gidiyor. Bütün günü birlikte geçirirken önce birkaç saate, bazense
dakikalara düşüyor görüştüğün süre. Bazı günler hiç göremiyorsun. O geç geliyor,
sen erken yatıyorsun. Yaşlılık. Oysa bebekken tam tersiydi. Ah, diyorduk uyusa da
şöyle uzana uzana film falan izlesek. Şimdi film izlemek için ne çok zaman var.
Yine de bir şeyler eksik, biliyorsun. Biliyorsun neyin eksik
*
Babamı ilk kez bir cam paravanın arkasından gördüğüm zamanın üzerinden 42 yıl
geçti. O gün farkında değildi ama orada olduğunu, biraz endişeli biraz korku dolu
gözlerle bana baktığını biliyordum. Şimdi başka cam paravanın arkasından ona
bakıyorum. Birazdan ameliyata girecek. Yeşil ameliyat önlüğünün altında çıplak
bedeni. Elleri buruş buruş. Dudakları biraz morarmış. Gözleri açık. Bize bakıyor,
iyiyim, der gibi.
Birkaç gün sonra elinde tansiyon aleti ve şırıngayla hemşire girecek odaya. Selam
verecek başını hafifçe eğip. Bugün nasıl babanız, diye soracak. Bilmem, diyeceğim,
bunun cevabını siz verseniz keşke. Gülecek. Allah için güzel gülüşü var.
Başhekimle falan konuşsak, daha havadar bir odaya aldırabilir miyiz acaba, diye
soracağım. Sağ olsun, ilgili kız. Ben bakayım, size söylerim diyecek. Rutinleri
sıralayacak: Tansiyon normal. Serumu biraz daha açalım. Hızlıca bitsin. Birazdan
yemeği gelir zaten. Bütün bunlar olurken babam gözlerini tavana dikmiş, neyi
beklediğini bilmeden bekliyor olacak. Sanki beklemek vücuda gelecek onun
gözlerinde. Hemşire tebessümle odadan ayrılacak. Bir hastanede başlamıştı
hikâyemiz, sen anlatmıştın, hatırlıyor musun, diye fısıldayacağım kulağına.
Dudakları hareket mi edecek ne, emin olamayacağım. Belki görmek istediğimi
görüyorumdur diye geçireceğim içimden. Yemeği beklerken, hastane avlusuna
bakan pencereye ilerleyeceğim. İki nefes alıp yerime geçeceğim sonra. Kalemi
elime alacağım. Siz bu satırları okurken, bu öyküyü babam yazsaydı herhalde böyle
anlatırdı beni, diye düşüneceğim. Fotoğraf karesini andıran betimlemeler,
ansiklopedik bilgiler, yarım kalmış cümleler, tamamlanamayan paragraflar. Her şey
derlenip toparlanacak. Dışarıdan bir müzik sesi dolacak içeriye. Sakince
kulaklarımızdan kalbimize ulaşacak. Böylece bütün hikâyenin başladığı ve tekrar
tekrar bittiği o muazzam döngüde savrulup duracağız. Yeniden.
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Tar�h sevd�ğ�n�z� ummak �st�yorum, çünkü k�m� tar�hsel noktalara hızla
g�r�p çıkacağım. B�raz esk�lere g�d�p, “�lk küresel devr�m” d�yeb�leceğ�m�z
“d�n tarım devlet�” sürec� ve onun �deoloj�s� olan “tek tanrılı dünyanın”
acılarından söz ed�p, hızlıca günümüze dönmeye çalışacağım.
Günümüzdek� pek çok acının, baskının kaynağında da y�ne o �lk küresel
devr�m�n �zler� olduğuna �nanıyorum.

Edeb�yat ve Özgürlük den�l�nce… Özgürlük b�l�nc�n�n oluştuğu �lk günden
bugüne, bedel�n�n de ağır olduğunu söylemeye b�lmem k� gerek var mı?
Bunun �ç�n “Edeb�yat ve Özgürlük” sözcükler�n�n karşısına konulab�lecek
b�r�c�k sözcük Bedeld�r. Özgürlük, günümüzde de bedeller ödenerek sah�p
olunab�len b�r eyleml�l�k ve doğal olarak özgürlüğü çağıran her söz, yazı,
oyun, seslen�ş ve ş��r de, bu bedel ödemen�n araçlarına dönüşmüş
durumda. Hâlâ çok ağır bedeller öden�yor. Sanatçıları mahpusta, ölüm
tehd�d� altında, softaların taş yağmuru altında ve n�hayet �dam sehpasında
olan b�r gen�ş coğrafyanın ve kültürün �nsanları olarak; bu bedel� en çok da
b�z�m b�l�nc�m�z� oluşturan öncü edeb�yatçılar/sanatçılar öded�ler. Ve hâlâ
ödüyoruz da…
 
Sözgel�m� geçm�ş zamanlarda uğrunda �nsanların katled�ld�ğ� “kutsal
met�nler” (Zebur) �ç�n, günümüzde “İsra�loğulları ş��r geleneğ�n�n en seçk�n
örnekler�”d�r, d�ye yazılıyor artık K�tabı Mukaddes’�n arka sayfasında… O
kutsal met�nler�n karşısında konumlanarak özgürlük arayan kaç �nsan,
acılar çekt�r�lerek katled�ld�, bunu b�l�yor muyuz? Ve şu an k� kuts�yetler�n
�k� yüz yıl sonra da var olacağını k�m söyleyeb�l�r? Ama şunu rahatlıkla
söyleneb�l�r�z; �nsanlığın b�nlerce yıldır b�r�kt�rd�ğ� onur ve d�ren�ş�nden
yana olan edeb�yat kalacaktır. İnsanın özgürlük ve �syan duygusu kalacak
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*: 4. İzm�r Edeb�yat Fest�val� kapsamında yaptığımı konuşmanın tam metn�d�r. (Haz�ran 2019)
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-tır. Öyleyse b�zden öncek�lerden devraldığımız ve sürdürdüğümüz
özgürlük edeb�yatı, yüzlerce yıl sonra da varlığını sürdürecekt�r!

İdeoloj�s� tek tanrılı d�nler olan tarım devr�m�; dünyanın �lk küresel
devr�m� olarak f�l�zlen�yor ve �nsanın özgürleşmes� �steğ�n�n ve
sürec�n�n b�r ürünü olarak o günün yaşamında karşılık buluyordu.
Sonra ç�ftç� Kab�l, hayvancılıkla uğraşan �k�z kardeş� Hab�l’�, üstel�k de
Tanrı’nın neredeyse gözler�ne bakarak katled�yordu… Bu süreç
şüphes�z k� uzun zamanlar boyunca devam ett�. İnsanın ve aklın
özgürleşmes� yahut tanrıya mutlak �taat arasında, deneb�l�rse b�nlerce
yıl geçt�.

Ve zaman, ortaklaşmacı ve sosyal adaletç� düşüncen�n (�lk) �lkel babası
sayılab�lecek Mazdek’e ulandı. Yıl 440’lardı ve sahnede b�r şa�r, b�r
f�lozof, b�r mücadele �nsanı; Mazdek! Sasan� İmparatorlarına
başkaldırmıştı ve şöyle söylüyordu: “Herkes yaratanın kulu ve Hazret�
Âdem’�n çoğuysa eğer; h�ç k�mseye y�yecek parası �ç�n ez�yet ed�lemez/ Zeng�nl�kler,
para ve altın mel�kler�n değ�l halkındır/ bütün �nsanların durumu muhakkak eş�t
olmalıdır!” Bu söylemlerle �nsanları kavgaya, �syana, özgürlükler�n�
almaya çağırıyordu... 

Dönem� �ç�n, hatta 21. yüz yıldak� dünyamız �ç�n de eşs�z ve kuşatıcı
sözlerd� bunlar, çünkü temelde özgürlük vazed�yordu. Ve bu
özgürlükçü görüşler�n�n bedel�n�, b�nb�r h�le �le davet ed�ld�ğ� 1.
Kavat’ın oğlu Sasan� Mel�k’� Nurş�van’ın sarayında, yoldaşlarıyla
b�rl�kte bedenler� toprağa gömülerek, başları atlara ezd�r�lmek suret� �le
öded�. Tar�h 499’u göster�yordu. Mazdek’�n ölümünün hemen ardından
mücadele bayrağını dağlarda dalgalandıran karısı Hürrem B�nt-�
Kade’n�n (Hürrem�ler) ş��rler� günümüze ulaşmasa da, b�r şa�r olduğu
b�l�n�yor. O da bu �syan ve özgürlük bayrağını onlarca yıl
dalgalandırmıştı!
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Ve 600’lü yıllardan �t�baren İslam; �deoloj�s� tek tanrılı d�nler olan
küresel tarım devr�m� sürec�n� Mekke ol�garş�s� �le anlaşarak
sürdürüyordu… İkt�darının güçlend�ğ� yerden başlayarak, özgürlükler
f�kr�ne karşı tahammülsüzleşm�ş ve “özgürlük f�kr�” Arab�stan’ın pek
çok kab�les�nde alevlenm�şt�. 600’lerde Ka’b b�n Eşref, haksızlıklara
karşı özgürlük bayrağı açmış ve bedel�n� kızgın çöle çırılçıplak
bağlanarak, açlık, susuzluk ve çöl kartallarının sayalarındak� et� �le
ödem�şt�… 

Ve ardından Zül Rumma, 730’larda; “Bütün g�ys�ler arasında / Peçed�r en
kahrolası / Hem güzell�kler� g�zler / Hem kışkırtır gençler� / Örttüğü kötü k�ş�ler /
İç�m�ze f�tne sokar / Allah kahrets�n peçey�…” ded�ğ� ve temelde özgürlüğü
aradığı �ç�n, katled�lecekt�.

Tar�h�n Arab�stan ve Azerbaycan’da Abbas� ordularının zulmünü
yazdığı yıllarda b�r d�laver çıktı y�ne o topraklardan; adı Babek’t�. 23 yıl
süren eşs�z özgürlük mücadeles� de y�ne Bağdat Sarayındak� b�r kanlı
zal�m�n buyruğuyla son buldu. Babek’ten ger�ye büyük b�r özgürlük
mücadeles�, cesaret ve çoğu unutturulmuş büyülü sözler ve
ortaklaşmacı b�r mücadele ruhu kaldı. 

Ve Babek İsyanı yen�lg�ye uğratıldıktan, 80.000 �nsan kılıçtan
geç�r�ld�kten sonra, b�nlerce es�r kadın, yaşlı ve çocukla b�rl�kte; b�r
deven�n üstüne z�nc�rl� halde Bağdat Sarayı’na get�r�len Babek �le
dönem�n en kanlı sultanı Mutasım’ın karşılaşmasını N�zamül Mülk,
S�yasetnâme adlı yapıtında şöyle aktarıyordu: “… Babek cevap vermed�.
Mutasım, el ve ayaklarının kes�lmes�n� emrett�. El�n�n b�r� kes�l�nce d�ğer el�yle
kes�len el�nden kanı alıp yüzüne kıpkırmızı yaptı. Mutasım; ey köpek y�ne ne h�leler
düşünüyorsun, ded�. Babek, h�çb�r şey yok, ded�. Mutasım; ne söyled�ğ�n�
anlayamıyorum, ded�. Babek; ben�m el ve ayaklarımı keseceğ�n�z� b�l�yorum.
Kanım aktıkça yüzüm sararacak, yüzümü görenler korkudan sararmış sanmasın
d�ye bunu yaptım, ded�. Mutasım; boynuzları üzer�nde yüzülmüş b�r sığır der�s�
get�rmeler�n�, Babek’� �k� boyunuzun �k� kulağa gelecek şek�lde �ç�ne koyup
d�kmeler�n� emrett�. Bu postu darağacına astılar, der� kuruduğu halde yaşadığını
gördüler, n�hayet acılar �ç�nde öldü…” 
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Ben�m aynı adlı k�tabımın son ş��r� ve Babek’�n yaşamının da sonu şöyle
ş��rleş�yor: 

“Ve sol kol düştü yere, b�r dağ devr�l�r g�b�
sarsıldı dünya sarardı zal�m korktu Mutasım
O son kez bakarken dağlara, ded� usulca;
İnsan benz� kandadır, kandandır yürüyen ayak
Ben�m el ve ayaklarımı keseceks�n�z, 
kanım akınca benz�m solacak
Akan kandan solduğumu b�ls�n yoldaşlarım
B�ls�n yoldaşlarım, b�r payızdır Babek sararır
Ama sararmaz dağlarımın ardında yakılan ateş
Dağlarımın ardında söylenen türkü susmaz
Sabahtı, ölüm kuşu uçtu uçacaktı
Dağların arasın ve �syanın üzer�nden…”

Fakat gen�ş coğrafyamızda özgürlük f�kr� ve ateş� h�çb�r zaman
sönmed�. Aklın özgürleşmes�nden, �nsanın özgürleşmes�nden yana
şa�rler, edep ve mücadele �nsanları her zaman bedeller ödeyerek,
sözler�n� söylemey� sürdürdüler. 

Aklın özgürleşmes� mücadeles�nde, b�r Hallacı Mansur çıktı 900’lü
yıllarda sahneye. Şöyle söylüyordu; “Cehennem acı çekt�ğ�n�z yer değ�l, acı
çekt�ğ�n�z� k�msen�n duymadığı yerd�r.” Acılara karşı mücadeley�
ortaklaştırmaya çağıran bu büyük düşünce ve edeb�yat �nsanı da yazık
k�, acılar çekt�r�lerek katled�ld�!

Ve sonra Sey�d Nes�m�. 

“Mende sığar �k� cehan, men bu cehana sığmazam/ 
Gevher� lâ mekân menem, kevnü mekane sığmazam.” 
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D�zeler� ve mücadeles� bu soylu büyük şa�r�n de 1417’de der�s�n�n
yüzülmes� suret� �le dünyamızdan ayrılmasına yol açtı. Ve ölümü
öyles�ne büyük b�r metanetle karşıladı k�, onun ölümüne fetva veren
zal�mler, der�s� yüzülmüş beden�nden b�le korktular. Son sözler� şu
oldu; “Sırrı selh�nden Nes�m�’ye sual ett�m ded� k� / Rehneverde Kabe-� ışkız, budur
�hramımız…”

Bu ölümden kısa b�r zaman önce Anadolu’da Şeyh Bedredd�n, Var�dat
adlı yapıtında şöyle söylüyordu; “Ay ve Güneş herkes�n lambasıdır. Hava
herkes�n havasıdır, su herkes�n suyudur; öyleyse ekmek n�ç�n herkes�n ekmey�
değ�ld�r.”  

Ve Tesh�l adlı yapıtının g�r�ş�nde şöyle devam ed�yordu; “O ateş k�
kalb�m�n �ç�nded�r / tutuşmuştur / günden güne artıyor. / Dövülmüş dem�r olsa
dayanmaz buna, er�yecek yüreğ�m... / Ben gayrı zuhur ve huruç edeceğ�m! / Toprak
adamları toprağı fethe g�deceğ�z. / Ve kuvvet� �lm�, sırrı tevh�d� gerçeklend�r�p / b�z
m�lletler�n ve mezhepler�n kanunlarını / �ptal edeceğ�z” Bu seslen�ş ve mücadele
çağrısı Bedredd�n’�n 1420 senes�n�n Aralık ayında, Serez Çarşısı’nda,
yağmurlu b�r öğlen sonrasında katl�ne ferman olmuştu! 

Muhy�dd�n Abdal; bedel öded�ğ�m�z ş��r�n b�r başka cesur sözcüsü. P�r’�
Hamza Bal� �le mücadele alanına çıkmış “Hamzav�ler”d� ve İstanbul
daha yen�ce fethed�lm�şt�. Onlar Ed�rne’de, melamet hırkasını
eğ�nler�ne gey�p, “Melamet”e �nanarak mücadele bayrağını açmışlardı.
Ve şöyle söylüyordu Muhy�; 

“Erenler�n çoktur yolu, cümles�ne ded�k bel�
Gören b�z� sanır del�, usludan yeğd�r del�m�z…” 

Ve 1461’de pad�şah fermanıyla, Fener Parkı c�varına tutsak olarak
get�r�len yüzlerce “Hamzav�” boyunları desteler hal�nde ve önderler�n�n
önünde vurulurken, şu dörtlüğü haykırdılar; 
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“Sayılmayız parmağınan
Tükenmey�z kırmağınan
Taşramızdan sormağınan
K�mse b�lmez ahval�m�z” 

Ve Hamza Bal� yen�çer�ler tarafından taşlara vurularak ve Muhy�dd�n
Abdal boynu kes�lerek katled�ld�.

P�r Sultan Abdal b�r başka ve büyük özgürlük mücadeles�n�n öznes�
olarak tar�h sahnes�ne çıktığında zaman 1500’ler� göster�yordu ve o
“�şled�ğ� özgürlük suçu” neden� �le darağacına götürülürken şu d�zeler�
söylüyordu; 

“Hüsey�n Gaz� Sultan b�ns�n atına
Dayanılmaz çarh-ı felek zatına
B�zden selâm söylen ev külfet�ne
Çıkıp ele karşı ağlamasınlar…”

Bu örnekler öyles�ne çoğaltılab�l�r k�, günlerce konuşur, ş��r okur,
ağlaşırız. Bu örnekler� burada kes�p, 1789’a gelmek �st�yorum. Aklın, d�n
baskısı karşısındak� özgürlüğünü savunan mücadele ve edeb�yat
�nsanları, Fransa’da büyük b�r devr�m� başardılar ve bu devr�m,
dünyamızın evr�ld�ğ� “İk�nc� Küresel Devr�m” oldu. İdeoloj�s�
“M�ll�yetç�l�k”t� ve pek çok ulus devlet�n ortaya çıkmasıyla taçlandı!
Fakat bütün küresel süreçlerde olduğu g�b�, bu küresel süreç de b�r
zaman sonra özgürlük düşünces�n�n kend�s�ne düşman oldu. 

Ve Osmanlı topraklarında da dönem�n ruhuna uygun olarak sürdürülen
özgürlük mücadeles�, ş�ddetl� b�r baskı ve zulüm sürec�n� de
beraber�nde get�rd�… “İsd�bdat”tan, ağır baskından bunalmış
edeb�yatçılar, özgürlük savaşçıları “Ya hürr�yet, ya �zm�hlal!”
sloganıyla mücadele bayrağı açmış ve özgürlük savaşçısı Namık Kemal
“Hürr�yet Kas�des�”nde şöyle seslen�yordu; 
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“Usanmaz kend�n� �nsan b�lenler halka h�zmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez �ânetten”

Ardından Tevf�k F�kret; 

“Zulmün topu var, gülles� var, kal'ası varsa
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.
Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa,
Sönmez ebed�, her gecen�n gündüzü vardır.” d�yordu. 

Özgürlük arayışı, dünyamızın geç�rd�ğ� “Üçüncü Küreselleşme”
d�yeb�leceğ�m�z ve halen �ç�nden geçt�ğ�m�z bu “B�lg�/B�l�ş�m Devr�m�”
sürec�nde de b�tmed� elbette. Tam ters�ne, eş�ts�zl�ğ�n katmerlenerek
artması özgürlük arayışlarının daha da güçlenmes�ne yol açtı. İdeoloj�s�
“L�beral Demokras�” olan bu yen� süreçte de ger�c� güçler, �ler�ye doğru
atılan her özgürlükçü adımı kırmak �ç�n yen� ve bambaşka sorunlar
çıkardılar. “Barış, Demokras�, İnsan Hakları” merkezl� olduğu söylenen
bu yen� süreç, en çok da barış, demokras�, �nsan haklarını tahr�p ederek
�lerl�yor hâlâ... 

Temel olarak mücadele düşünsel düzlemded�r. Tar�h�n �t�c� güçler� �ç�n
yaşamın her alanında ve edeb�yat d�s�pl�nler� �ç�nde aranan özgürlük
mücadeles�n�n önü, modern-kap�tal�zm�n yen� buluntusu
“Postmodern” aracılığıyla kes�lmek �sten�yor. Çünkü postmodern�st
özgürlük arayışı, en çok 1789 Fransız Devr�m�’yle yen�lg�ye uğratılan
d�n�n bütün alanlara uyguladığı ş�ddet ve baskıyı ger� çağırıyor.
Başlangıçtak� n�yetler� bu olmasa da, geld�ğ�m�z noktada ve özell�kle
Batı-dışı dünyalarda (Ülkem�z ve d�ğer İslam Ülkeler�) postmodern
yapı, d�nler�n özgürleşmes� olarak karşımıza çıkıyor. Özgürleşt�ğ�n� ve
artık her alana müdahale edeb�leceğ�n� düşünün “muhafazakâr
özgürlükçüler” Afgan�stan’da, gerçek anlamıyla özgürlük mücadeles�
veren şa�r Farkhunda Mel�kzade’y� taşlayarak katled�yordu… Elbette
bu karanlık güçler�n 1993 Temmuz’unda S�vas’ta yakarak katlett�ğ� şa�r
ve müz�k �nsanlarının acısı hâlâ ve taptaze durmaktadır kalb�m�zde!
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Bu postmodern soslu “muhafazakâr sanat”ın ülkem�zdek� en bel�rg�n
g�r�ş�mler�nden b�r�, 2012 yılında İskender Pala tarafından kaleme
alınan “Muhafazakâr Sanat Man�festosu”dur. Muhafazakâr Sanat’ın ne
menem b�r şey olduğunu anlamak elbette olanaklı değ�l, çünkü
muhafazadan yana olan b�r düşünce s�stem�n�n, gelecek ve özgürlük
alanları oluşturması mümkün değ�ld�r. Sanat ve Edeb�yat özgürlüktür!
Muhafazakârlık; tesl�m�yet! 

İskender Pala'nın tuhaflıkları yalnızca “Muhafazakâr Man�festo"
yazarak b�tm�yor elbette. Muhafazakârlık üstünden türkülere takmış
sözgel�m�. Neşet Baba'nın dünyamızdan ayrılışıyla, Neşet Ertaş
türküler�ne takıyor, genelde k�m� türküler� ama özel olarak da Neşet’�n
türküler�n� müstehcen buluyor. 

Müstehcen bulup geçse y�ne �y�, müstehcen bulduğu türküler�n
yasaklanmasını �st�yor, çalınmasını �stem�yor radyolarda.
Yanılmıyorsam 2013 yılıydı ve CNN Türk’te Balç�çek İlter (Pam�r)'le
yaptığı söyleş�de şöyle söylüyordu; “Türkülerdek� erot�zm�n kadınları
aşağılamasından rahatsızım. Düğmeler�n dar geld�ğ�n� f�lan anlatan türküler var.
B�r taks�ye b�nsen�z, taks� şoförü bu türküyü açsa rahatsız olmaz mısınız? Ben
toplumda bazı şeyler�n normalleşmes� gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Neşet Ertaş'ın
türküler�nde de erot�zm var. “B�r tenhada can cananı bulunca...” d�ye
başladığınızda �sted�ğ�n�z sahney� üreteb�l�rs�n�z. Erot�zm�n nez�h ve zarafete
b�nd�r�lm�ş kısmı başımla beraber, ondan heyecan duyarım, lezzet alırım. Ama
kadınları aşağılayan türküler� artık radyolarımızda çalıp söylemeyel�m...” �şte bu
sözler, hem muhafazakâr ve hem de “özgürlükçü” olunamayacağının en
c�dd� kanıtıdır ve tar�hsel olarak neden sanat yapıtları
üretemed�kler�n�n kaynağı olan bu yasakçı z�hn�yetler�n�, sözüm ona
kadının aşağılanmaması ve kadın hakları üstünden meşrulaştıracağını
sanıyorlar…  
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Var mı böyle yağma? B�z, kadına nasıl baktıklarını ve kadın �ç�n nasıl
b�r gelecek tasarladıklarını b�lm�yor muyuz? B�r tek kend�ler� akıllı ya,
kalan herkes aptal bunlara göre. Büyük Abdal Neşet Ertaş'ın “B�r
tenhada can cananı bulunca...”sından pornograf� üreteb�lmek nasıl b�r
et�kt�r b�lem�yorum ama bu “muhafazakârların” neden solcuların
ürett�kler�n� kıskanmayacakları yapıtlar üretemed�kler�n� ve hang�
man�festoyu yayınlarlarsa yayınlasınlar, bundan sonra da
üretemeyecekler�n� anlayab�l�yorum. 

Fakat ben�m yahut s�zler�n bunu anlaması yetm�yor, bunu b�r de ülkey�,
özell�kle de M�ll� Eğ�t�m’� yönetenler�n anlaması gerek�yor. Ders
k�taplarındak� k�m� yazar ve şa�rler�n yapıtlarını, “kend� özgürlük
anlayışları” çerçeves�nde uygun gördükler� b�ç�mde yayınlıyor yahut
k�m� kıymet� sonsuz yazar ve şa�rler� b�r bütün olarak öğret�m
programının dışında tutuyorlar.

Sözgel�m�, Yunus Emre'm�z�n; "Cennet cennet ded�kler� / b�rkaç köşkle b�rkaç
hur� / �steyene ver onları / bana sen� gerek sen�..." d�zeler�n�, ş��r�n bütününden
çıkarıp öylece okutuyorlar. Buradak� korkularını anlamak çok kolay
değ�l, acaba neden tahammül edem�yorlar Yunus Emre'ye. Yunus'un
"köşkler�, hur�ler� başkasına ver" öğüdünün kend�ler�ne dokunacağını
mı sanıyorlar acaba? Köşke, gem�ye, yeş�l dolarlara, hur�lere öyles�ne
dalmış durumdak� bu “özgürlükçü muhafazakârlar” b�r gün eller�nden
g�der d�ye ödler� kopuyor. Başka anlamı olab�l�r m� bu anlamsızlığın? 

Ya Kaygusuz Abdal'a ne demel�, müfredattan çıkardılar. Çünkü
Kaygusuz 6-7 yüzyıl önces�nden büyük özgürlük ş��rler�n� günümüze
akıtan b�r şa�rd� ve d�n bazların gerçek yüzünü o kend� yaşadığı yıllarda
görmüştü. D�n bazlarla alay etmek �ç�n b�r ş��r�nde; “Kıldan köprüler
yapmışsın, kullarım gel�p geçs�n deyu / Hele b�z şölece duralım y�ğ�t �sen geç a
tanrı” d�yecek kadar özgürlükçüydü!
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Sonra Mel�h Cevdet Anday, B�r�nc� Yen� Ş��r�’n�n başat şa�r� ve Türk
D�l�’n� en �y� kullanan ve Türkçe ş��r� en �y� b�len şa�rlerden b�r�. 

"Tanıdığım b�r ağaç var / Etl�k bağlarına yakın / Saadet�n adını b�le
duymamış / Tanrının �ş�ne bakın..."

D�ye başlayan "Rahatı Kaçan Ağaç" adlı ş��r�ndek� Tanrının �ş�ne bakın,
b�rden b�re Allah’ın �ş�ne bakına dönüşüyor... Ş�md� s�z �ç�n�zden ne
fark eder ha Tanrı ha Allah d�yorsunuz değ�l m�? Öyle değ�l �şte, bu
der�n Arap sevg�s� ve Anadolu Türk'üne mesafeden kaynaklanan b�r
durum. "Tanrı"yı esk� Türkler�n tapındığı "Tengr�"s� sanıyorlar ama
"Allah"ın da esk� Araplar'ın "El İlah"ı olduğunu, b�lm�yormuş g�b�
yapıyorlar!

Ya Ed�p Cansever’�n "Masa da masaymış ha" ş��r�. "B�r b�ra �çmek �st�yordu
kaç gündür / masaya b�ranın dökülüşünü koydu" d�zes�ndek� b�ra, uçup
g�tm�ş b�rden ve yer�ne üç nokta gelm�şt�...

Bu örnekler daha epeyce çoğaltılab�l�r elbette. Yan� bütün bu
söyled�kler�m�n ışığında demem o k�; özgürlük uğruna mücadele
ed�l�rse vardır. İy� Edeb�yatsa; özgürleşt�kçe!
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Katı y�yecekler b�le ağzından �çer� akar, daha çatal ağzına değmeden hem. El�nden
bıraktığı nesneler de: Yere koyarken sırt çantası, mutfak tezgahına koyarken meyve
sebze peyn�r zeyt�n poşetler�, buzdolabına koyarken su ve �çk� ş�şeler�, bulaşık
mak�nes�ne yerleşt�r�rken tabak çanaklar… Heps� sıvıymışçasına el�nden zem�ne akar
–�ken, ağzından yayılan sesler sözler �se ne el�nden çıkan ne de ağzından g�ren katı
nesneler g�b� akab�l�r ve tüy g�b� havada uçar da değ�l. Herhang� b�r es�nt�ye de yol
açmaz, b�r sürel�ğ�ne alçak b�r ters parabol ç�zen c�s�mler� andırır. Varsa etraftak�
başka c�s�mlere çarpar ve: Ya kısa b�r ger� yansımadan sonra yere düşer ya da kısmen
veya tamamen bunlarca soğrulur.

Önce ses� duyar, sonra sestek� sözü ayıklar, manaya er�şmek �ç�n z�hn�nde ev�r�p
çev�r�r. Bazen uzun kazılardan, ç�z�klerden, berelerden, üzer� sonradan ç�z�len veya
tamamen s�l�nenlerden sonra b�llurlaşır mana. Sonradan sonraya, çoğu zaman
hemencec�k değ�l. Altını ve üstünü ç�zmeler, s�lmeler, kazılar kağıt kalemle, defter
k�tapla yapılmaz ya �lle. Anlam neyle döşen�yor ve, yan�, döşenm�yor?

Lafı sözü ağzından sarkardı. Aklından geçen gözler�nden sarkardı. Randevuları
zamandan sarkardı. Hevesler� geçm�ş�nden sarkar, telefondan uzanan �fades�
n�yet�nden sarkar -ona göre �se;

kardeş�n ses� telefondan sarkar, babanın kahvehane ses� evdek�nden sarkar, en�şten�n
fabr�ka ses� teyzes�n�n mutfağındak� masadan sarkar, annen�n ses� baba ev�ndek�nden
ş�md�ye sarkar, onun kızlarınınk� benzer evlerden/köylerden/kasabalardan büyük
kente uğultularla sarkar, mes’ele şu k�, kend�s�n�n ses� de olduğu yerden bel�rs�zl�ğe
sarkar… Büyük kentte b�r çok sarkmaları sez�p de kend�n�nk�ler� görmed�ğ� ve
benzerler� de aynı halde olduğu �ç�n, o ve d�ğerler� b�rb�r�nden sarkar. Herkes hem
kend� sarkmalarını tam göremed�ğ�nden, hem de başkalarınınk�n� eks�k gördüğünden,
mantıken b�rb�rler�yle karşılaşmaları beklenen kalabalıklar karşılaş-a-mayarak
b�rb�r�nden tekrar sarkar. Sonunda şeh�r kend� kend�nden sarkar. Öyle büyüktür ve
öyle küçüktür k�…
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El dokuması halıda terl�kler�n �ç�ndek� ayakların çıkardığı ses, b�r c�cozun
yahut küçük b�r c�sm�n mas�f olmayan çakma parkes�nde üst katın
yuvarlanma ses�, gök gürültülü ş�mşekl� sağanakta rüzgarlı yağmur
damlalarının cama çarpışının ses�, taharet musluğundan veya
rezervuardan sızan suyun ses�, mutfak musluğundan sızmayıp damlayan
suyun tıpırdama ses�, hıçkıra hıçkıra ağlayıp ses�n� �ç�ne �ten �nsan tek�n�n
örtük ses�, gardırobun sürgülü kapısının vınlamalı açılma-kapanma ses�,
uyuyan ked�n�n der�n nefes ses�, k�m� kavga eden k�m� oynaşan ked�ler�n
b�rb�r�ne karışan toplu ses�, otobüste ayrı metroda ayrı tünelde ayrı vapur
�skeles�nde ayrı tınlayıp çınlayan akıllı b�let kartlarının ses�, vapurun
den�z üstünde havada yayılan ıslık ses�, martıların ağlayarak gülen
kıkırdarken öfkelenen çığlık ses�, telev�zyonun ayrı radyonun ayrı
mekan�k ses�, kırk yıllık arkadaşın sabah vakt� d�ğer odadan duyulan ve
gerçekl�ğ�nden kuşku ed�lecek kadar m�krofon�k ses�, çıkarırken kazağın
elektr�klenme ses�, cankurtaranın s�ren ses�, h�ç duyulmamış olduğunu
sandığım S�renler�n ses�, beş taş oynarken avuçta b�rleşen taşların ses�,
dokuz k�rem�t oynarken k�rem�tler�n d�z�lme ve bozulma ses�, uykuya
dalmadan hemen önce ve uyanmaktan kaçınırken dışarıdanmış g�b� gelen
çınlayan sözcükler�n cümleler�n paragrafların z�h�ndek� k�ş�s�z yüzsüz
ses�, rakı sofrasında bardakların usulca �lk şerefe ses� �le sonlara doğru
şenl�kl� şerefe ses�, özlenm�ş b�r�n�n özleyen örtük özrü �mleyen kes�k
kes�k ama güçlü, güçlü ama azıcık t�trek ses�, ş�ddetle çek�len nefes�
müteak�p kağıt ve tütünün yanma ses�, ayaklarını sürüyerek yürüyenler�n
s�n�r bozucu terl�k-pabuç ses�, AT özent�l�ler�n yüksek nallarının betonda,
asfaltta, kaldırımda, parkede yankılanan ses�, güzel ş��rler�n şa�rler�nce
okunurken çoğu kez güzell�ğ�n�n y�t�r�lmes� ses�, Edgü’nün coşturan usul
ses�, Atay okumanın b�polar (ııııı…layarak çarpık gülme �le hmıh hmıh
çek�şl� ağlama) ses�, Asaf’ın kes�kl� görünen oturaklı ses�, Uyar’ın
mırıltıdan sayıklamaya �sted�ğ� ş�ddette bağır(a)mamış olmaklığından
kaynaklanab�lecek olgun ses�, Cansever’�n �n�p çıkan gençl�kl� hüzn-ü zan
ses�, Özel’�n alttan altta pes b�r r�t�mlenmel� t�z çığlıklarlı �dd�alarlı gür
ses�, �t�raz-açıklama-s�tem-şefkat-öfke-sevg� �fades� �ç�n hareketlenen ses
teller�n�n t�treş�m�yle gıdıklanan gırtlağın dokuz boğum boyunca
yutkunma ses�, bayramlarda çocukların m�n�k çeteler hal�nde
güdümled�ğ� kızkaçıranların ses�, kutlamacıların havaî f�şekler�n�n
ç�çeklenmes� ses�, kend� dey�m�yle kamyoncu g�b� �çen kadının b�rayı
yudumladığı g�b� çıkardığı boğuk gurk ses�, l�sel� ergen kızına s�n�rlen�p
el�n� kaldıran annen� �lk ve tek tokadın atılamamasının anı-ses�, öfkes�n�
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beyanda yeters�z görüldüğünü anlayan ve gören muhatabının yaban�
kokusunu alarak uygun poz�syonu kolayca bulan hayvan� alımlayıcının
�ç�ne verd�ğ� nefes�n gözle görülür ses�, esk� b�r k�tabın kıtırlı taze b�r
k�tabın şıkırlı sayfa çev�rme ses�, öfken�n caz�p uymanın yılışık ses�,
muhtel�f ün�formalıların uygun adım ses�, ün�forması z�hn�nde olanların
da uygun adım ses�, k�tleler�n mutabık oluverd�ğ� zem�nden pek de yüksek
olmayan asgar� müştereğ�n ses�, k�rp�n�n k�rp�l�ğ�n� dünya alemden artık
sakınmamaya karar verd�ğ� anda oklandığının ses�, x eksen�ne paralel ve
hal�yle y eksen�ne d�k ve de dümdüz g�den vasatlığın yavan ses�, ata
b�nm�ş de mahmuzlarcasına �ken kolların kanatlanma ses�, uyanmış
k�ş�n�n bell� bel�rs�z �ş�tt�ğ� ama uyumakta olanın boynunu omzuna
gömmes�ne yol açacak derecede enses�n� ürperten perden�n çek�lerek
açılma ses�, b�lg�sayarın açılma ve kapanma “gong” ses�, apartmanın
cümle kapısının artık yetm�şl� yıllardak�ne benzemeyen açılma-kapanma
gürültü-ses�, h�kayen�n der�n-m�nör ses� �le romanın aş�kar-majör ses�,
metal b�r kutunun metal kapağının cam b�r kabın kauçuk kapağının
kapatılma-açılma ses�, hafta sonu h�ç olmazsa geç vakte kadar uyuyab�ls�n
kızı d�ye, bulaşık yıkar ve d�zerken çıt çıkarmamaya azam� d�kkat ve özen
gösteren annen�n -s�z ses�, kurşun kalem�n, dolma kalem�n, tükenmez
kalem�n, uçlu kalem�n, p�lot kalem�n, ucuz kalemler�n ve pahalı
kalemler�n muhtel�f kağıtlardan mamul defter-k�tap sayfası üzer�nde
yazmak-eylem� ses�, �mza atmanın kağıttak� ses�, “b�r s�yahüzümün
soyması g�b� kend�n�’ ses�ne b�t�şen ‘geld�m al’ ses�, sözler�n� bastıran
sem�zl�kler�yle her görüşten, duruştan gazetec�n�n-akadem�syen�n-
yazarın-sanatçının n�haî ‘yer’de aynılaşan ses�, ceket ceb�ne af�l� mend�lle
gömlek göğsüne kabarık fuları kırkından sonra koymaya başlayan tur
maymununun kend�ne a�t olmayan ses�, cam ş�şen�n-sürah�n�n-karafın-
kesme bardağın ahşap masaya bırakılma ses�, esnaf lokantasında yen�
yetme kom�n�n henüz yıkanmış çatal bıçakları kurulayıp çekmeceye
bırakma ses�, büyük şehr�n türlü çeş�t vınıltı-tıkırtı-böğürtü-çıtırtı-vızıltı-
çığırtı karışımı uğultusunun açık pencereden �çer� doluşmasının t�z ses� �le
pencere kapatıldığında f�ltrelenm�ş pes ses�, karşı taraf telefonu açtığında,
kulağa onun duyduğundan daha ş�ddetl� ulaşan kah telev�zyon, kah
kahve-bar, kah ötüşlü böcekler, kah dalga, kah ezan, kah rüzgar ses�, sol
şah damarı üzer�ne üç parmakla basınç yaparak yahut başı sola ve aşağı
kırkbeş derece eğerek büyük ölçüde g�der�leb�len üst üste b�nm�ş kulak
çınlamaları-vınlamaları ses�, takma d�ş�n ağızdan çıkarılma ve sonra
bardaktak� suya temas etme ses�, bunun akab�nde kend� kend�ne söylenme
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-lerden mırıldanmalara doğru dekreşendosunu müteak�p horultulara
doğru kreşendo ses�, stenonun-“fac�t”�n-hesap mak�nes�n�n-dakt�lonun-
b�lg�sayar klavyes�n�n tuş ses�, ked�n�n pat� tırnaklarını b�lemek üzere
koltuğun döşeme kumaşı üzer�ndek� tecrübes� ses�, hünerl� ve hüner�n�n
farkında b�r berber�n el�ndek� makası saçlarda hand�yse raks ett�rmes�yle
çıkan ve makasınk�n� aşan ses, must� nâm kadıköyde meskun papağanın,
gerçeğ�nden daha güzel takl�t ett�ğ� hal�yle sürah�den bardağa suyun
dökülüş ses�, koyu acı yeş�l bordoya çalan koyu acı kırmızı ve muhtemelen
azıcık da canlı sarı renklerle sert ama dokusu sıkı olmayan b�r kumaş,
n�tel�ğ� b�l�nmeyen b�r �ğne ve �pl�k eşl�ğ�nde ve dah� akan yaşlara karşı
rulolarca kağıt havlu eşl�ğ�nde ve dah� votka ve votkaya eşl�k eden antep
fıstıklarının eşl�ğ�nde b�r�ken kabukları her neyle �se delmek ve �ğneye
geç�rd�ğ� �pl�kle kumaşa �şlemek ses�, kabuklarla b�r cümle yazmak, ama
d�k�ld�ğ� hale çev�r�p büküleb�len bu kabuklar sayes�nde cümlen�n
g�zleneb�ld�ğ�n� yan� hed�yey� alan �stemed�kçe bu cümley� k�msen�n
okuyamayacağını sadece kend�s�ne özel olacağını ve hed�yey� hazırladığı
bütün o geceler� anlatan adamın ses�, geceley�n yatakta henüz
uyumamışken sank� kulaklar arasında kafanın �ç�nden geçen metal b�r
eksen varmış ve eksen�n �k� ucunda yan� kafanın �k� yanında onu
çev�rmeye yarayan kelebek b�ç�ml� muhayyel parçaları sank� b�r� doksan
yahut yüzseksen derece döndürüyormuş veya kend�l�ğ�nden dönüyormuş
g�b� gelen ve dön(dürül)ünce çık/çıkt/çıkırt d�ye kafatası boşluğunda
çınlayan ve çınlamasının ardından kafanın cam kırıkları g�b� dağılıp
dökülmes� h�ss� veren ses, ‘onur’ ve ‘�şkence’n�n b�l�nd�k mottosundak�
anlamdan kopan ve yüklend�ğ� yen� anlamları yaratan ‘hayat yolu’nda,
değ�l ne d�yeceğ�n�, ne yapacağını kest�rmen�n �mkansızlaştığını göre göre
yaşaya yaşaya �nsan tek�n�n çıkaramadığı ses, �ncel�kler yüzündenler�n,
varsa �ncel�kler sayes�ndeler� b�n kez nakavt etmes�ne da�r yaşantıların
d�llend�r�lemey�ş�n�n duyul(a)mayan ses�, s�garaya az sonra �zmar�t
deneceğ�n�n �şaret� olarak küllüğe bastırma ses�, sedef kakmalı, zar�f b�r
tabancanın (bu güzel nesneye tabancadan daha zar�f b�r �s�m yaraşırdı)
�ş�t�lemem�ş horoz, tet�k ve ateşle(n)me ses�.
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Astor P�azzolla’nın 1992’dek� ölümünden önce yaptığı son stüdyo kaydı, Kronos
Quartet �le b�rl�kte çalmak üzere besteled�ğ� “F�ve Tango Sensat�ons” başlıklı
sü�t, “Beş Tango H�ss�yatı”. Sü�t�n beş bölümünde anlattığı beş duygu,
yaklaştığını h�ssett�ğ� ölümle �lg�l�: “Uykuda”; “Sevmek”; “End�şe”; “Despertar”
(Uyanmak); “Korku”.

P�azzolla’nın bestec�l�ğe vedası olan beş�nc� bölüm, Bach’ın fügler�n� selamlayan
b�r d�lle yazılmış. P�azzolla’nın o özell�kle akılda kalıcı, b�r kez d�nley�nce
�nsanın z�hn�nde tekrar tekrar dönen melod�ler�nden b�r� var bu parçada.

Müz�ğ� tekn�k yönler�yle de sevmen�n, nasıl bestelend�ğ�n� öğrenmen�n b�r
tehl�kes� var: Yeter�nce tecrübel�ysen�z kulaktan “çıkararak”, değ�lsen�z notasına
bakarak, besten�n �şley�ş�n�, hang� armon�k geç�şler� kullandığını çözünce,
besten�n üzer�n�zde yaptığı etk�ye zarar vereb�l�r, müz�ğ�n büyüsünü
bozab�l�rs�n�z—“aman,” ders�n�z, “bu da falanca kalıbın tekrarıymış.” Korku
bölümü de böyle: Açıp bakınca, besten�n özünü oluşturan, tekrarlanan temanın
çok sık kullanılan �k� armon� kalıbının arka arkaya eklenmes�yle yazılmış
olduğunu görüyorsunuz. Ama, �şte, bazı besteler, hep aynı kalıplara
dayanmalarına rağmen onları aşan b�r güç taşıyab�l�yor. Bu da o büyüye sah�p
ender bestelerden b�r�: B�nlerce benzer� arasından sıyrılan b�r karakter�,
çarpıcılığı var. Kend� adıma şunu söyleyeb�l�r�m: Bu parçayı önceden de çok
sever, ona hayranlık duyardım; ama notalarını öğrend�kten, Francesco
Russo’nun besten�n başlangıcını klas�k g�tar �ç�n düzenled�ğ� vers�yonunu
çalmaya başladıktan sonra b�le çarpıcılığını y�t�rmed� ben�m �ç�n.

Bu bestey� d�nlemen�n, çalmanın özel b�r yönü de var. Bu müz�k, ölüm
korkusunu, ölüm korkusunun gerçekl�ğ�n� bu korkunun tam �ç�nden anlatıyor;
günahı sevabıyla yaşanmış olağanüstü b�r hayatın, herşeyden önce müz�ğe
adanmış b�r hayatın sonunu y�ne adanmış olduğu o müz�kle haber ver�yor.
Melod�n�n güzell�ğ�n�n, hep beklenmed�k b�r notadan tekrar başlayan, �ç�çe
geçerek başımızı döndüren kontrpuanın tadını çıkarır, bundan zevk alırken, �ş�n
özündek� bu acıyı unutmamamız, besten�n anlattığı korkunun gerçekl�ğ�n�, b�r
gün b�z�m de böyle korkacağımızı hatırlamamız gerek�yor.
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Kronos Quartet’�n kurucusu Dav�d Harr�ngton, bu son kayıt gününde
P�azzolla’nın kararlılığını, yoğunluğunu şöyle anlatmış: “(…) �rade gücü
olağanüstüydü. Müz�ğ�, kend�s� de dah�l herkes�n �ç�nden çek�p çıkarıverd�.
Kayıt yaklaşık �k� saat sürdü. Hayatımızda h�ç bu kadar hızlı b�r kayıt
yapmamıştık. Eng�n b�r konsantrasyonla herşey� çek�p çev�rm�şt�.”

Bu parçayı P�azzolla’nın hatırasına, ben�m hatırıma tekrar d�nley�n: Füg
temasının sarmalları �ç�nde P�azzolla’nın hayatı—İtalya’dan Arjant�n’e göçen
a�les�, New York’tak� çocukluk yılları, tangoya başlaması, c�dd� müz�syen olmak
�ç�n Par�s’te ders aldığı Nad�a Boulanger’n�n  başkası olmaya çalışmak yer�ne
tango çalmaya devam ederse P�azzolla olab�leceğ�n� söylemes�—tangoda yaptığı
yen�l�kler�n Arjant�n’de yıllarca kabul görmemes�—“Yen� Tango” �ç�n verd�ğ�
tanım: Tango + Trajed� + Komed� + K�lombo (Kerhane) = Nuevo Tango—a�les�yle
zorlu �l�şk�s� (çocuklarının müz�syen P�azzolla’ya hayranlık duyup baba Astor’u
affetmekte zorlanmaları)— Borges’�n 1955’te “Tango Tar�h�” başlıklı b�r deneme
yazmış olması, P�azzolla’nın 1985’te flüt ve g�tar �ç�n olağanüstü güzel b�r “Tango
Tar�h�” sü�t� yazmış olması—Borges’�n denemes�n� b�r bıçak kavgası h�kâyes�yle
b�t�rmes�, P�azzolla’nın “tangoyu değ�şt�rmeye n�yet ett�ysen�z b�raz yakın
dövüş sanatı da b�lmen�z gerek�yor” sözü—Borges ve P�azzolla’nın 1965’te
b�rl�kte b�r tango albümü yazmış olmaları, bu projen�n de karşılıklı b�r söz
düellosuyla b�tm�ş olması—Füg formunun, “kaçış”a, kovalamacaya dayalı bu
beste türünün yüzyıllardır yarattığı çek�m alanında tüm bunların �ç�çe geçmes�
—Almanya’da, Bach’ın müz�ğ�n�n k�l�seler�nde ucuz b�r org alternat�f� olarak
üret�len b�r alet olan bandoneon’un İtalya üzer�nden vardığı Arjant�n’dek�
kader�—z�hn�n�zde dönsün, sarmallarla tekrarlansın.
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   İnsan, duygu-düşünce ve davranış boyutunda karmaşık b�r varlık. Bunun
aks�, �nsanı başka b�r çembere �ter. Bunalımlarımız, toplumla olan
çatışmalarımız, yabancılaşmalarımız vs. heps� bu ‘karmaşık olma’ hal�n�
doğrular. Bu karmaşıklık, tamamlanmış b�r varlık olmadığımızı kanıtlar.
Yazınsallığın dev�n�m�n� sağlayan poz�t�f b�r durumdur bu. Çünkü çel�şk�lerle
dolu b�r dünyada yaşıyoruz. Bu çoktürel yapının parçası olmak zorunda
kalan/bırakılan b�rey�n, z�h�n har�tası da bu yapıdan payını alır. Hep�m�z�n
b�rb�r�ne benzer �stekler� var. Her şey�n farkındayız. Tüm problemler ortada,
fakat huzursuzuz, ted�rg�n�z, her güne yen� b�r oyunla uyanıyoruz ve h�çb�r
şey yolunda g�tm�yor. Dünya genel�nde artan çatışma ortamı, etn�k ve �nanç
temell� ş�ddet olayları, �nsan hakları �hlaller� vb. her geçen gün b�raz daha
artıyor. Tüm olup b�tenler arasında �nsan özel�nde şa�r, arayışına devam eder.
Kurtuluş mümkün olmasa da d�ren�r k� ş��r d�ren�şt�r.

   Her ş��r, şa�r�ne da�r k�ş�sel b�r sarsıntı olduğu g�b� her okur �ç�n de b�r öner�
n�tel�ğ� taşır. Zaman �ç�nde vücut, sağlığını korumak adına �ht�yaç duyacağı
v�tam�nler�n arasına geçm�şte ş��re yer verd�ğ� g�b� gelecekte de yer
verecekt�r. Yaşadığımız çağda hemen her ülkede, ş��r alıcı sayısının çok az
olması bu önermey� boşa çıkarmak �ç�n yeters�z kalacaktır. 

  Her şey söylend�/yazıldı söylem�ne katılmayan b�r� olarak, ş��rde k�reçlenme
meseles�ne de sıcak bakmayanlardanım. Aks�ne Behçet Necat�g�l’�n şu sözler�
ben� daha çok açar: “B�z�m k�ş�sel, toplumsal sorunlarımız var. Yan� b�z�m
yazacak şeyler�m�z henüz tükenmem�şt�r./…Ş��r, havasını, ortamını, her
zaman bu tür olgular ve durumlarda bulur, buluyor.”¹ Edeb�yat tar�h�
met�nler� �ncelend�ğ�nde de karşımıza aynı tablo çıkar: Zulmün, baskının,
ş�ddet�n, ötek�leşt�rmen�n, adalets�zl�ğ�n olduğu yerde ş��r hep var olmuştur.
Üstel�k daha canlı daha d�r�…
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 Ş��r, k�ş�n�n ‘özne’ye ulaşması �ç�n b�r ‘bütünleme’ aracıdır. Elbette savaşlar,
açlık, göçler, �kt�darların baskı ve zulümler� g�b� �nsanı toplumsal
omurgasızlığa götüren pek çok engel, genelde sanattan özelde �se ş��rden
b�zler� uzaklaştırmak �ç�n vahş�l�kler�ne devam edecekt�r. Buna rağmen en
etk�l� ve n�tel�kl� sanat ürünler�n�n böyle anlarda vücut bulduğunu da
unutmamak gerek�r. Günümüzde ‘Ş��r ölüyor mu?’ sorusu daha çok ş��r�n,
sözün dışına çıkmasıyla tekrar gündeme geld�. Bu bağlamda Buzdokuz
derg�s�n� anmalıyız d�ye düşünüyorum. Derg�n�n yayın yönetmen� Şa�r
Hayr�ye Ünal başta olmak üzere Hakan Şarkdem�r, Murat Üstübal ve Atakan
Yavuz ed�törlüğünde n�tel�kl� �şler çıkarıyor Buzdokuz. Ş��r, doğrudan �nsanı
anlatmasa da tanıklık düzlem� var ve her �nsan hayatta kalmak �ster, bu
çabayı göster�r. Arayışını sürdürür. B�le �steye elbet. Bazen karşı çıkışlarla
bazen kopuşlarla… Bu denklem�n sonsuza dek süreceğ�ne �nanıyorum.
Dolayısıyla ş��r�n de…
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