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 Hayatın başladığı ve bittiği yerde, yolların başı ve sonu bilinmez. Hangi yol çıkmaz bir sokakta son bulur? 
Hangisi kusursuz ilerler? Ya da varılmak istenen yer neresidir? Ben bula yola çıkarken, ardımda “hoş bir seda” 
bırakmaktı tek derdim. Aynı masada oturma ihtimali dahi olmayanları, bir araya getirmekti düşüm. Fırsat tanın-
mayanlara fırsat, dönüp bakılmayanlara göz olabilmekti amacım… 
 Peki başarabildim mi? Kısmen… Başarının da göreceli bir yanı var. Kimine göre milyonların beğenisine 
haiz olmakken başarı, kimine göre ise elle tutulası bir gerçekliğe sahip olmaktı... Tamamen ne istediğinle, neyi ar-
zuladığınla alakalı aslında. Kısa sürelere indirgenirken hayatlar, koca bir ömrü verebilir miyiz hayallerimiz için? 
Düşlerde mümkün kılınan şey, hayatın o sevimsiz gerçekliğinde ne derece olasıdır? 
Kırgınlıklarımızı, göz yaşlarımızı bir yerde göz ardı etmemiz gerekiyor. Yolculuğun temel kuralı bu aslında. Düş-
tüğün yerden, ne olursa olsun kalkmayı becermelisin. Beceremezsen yolda kalırsın. Ne bir yere ait olabilirsin ne 
de düşlerini kurduğun şeylere ulaşabilirsin. Gelip geçenleri izleyen bir kayıptan öteye gidemezsin. 
 Üç yaşından beri oradan oraya savrulan yaşamımda öğrendiğim onlarca şeyin, tanıdığım insanların ve 
yaşadıklarımın toplamıyım aslında. Saf benliğim iyisiyle kötüsüyle buralara kadar geldi. Daha nice hayatların, şe-
hirlerin, olayların içinde yer alacağım bilinmez… Her şerde bir hayır, her güzellikte bir çirkinlik gören gözlerim; 
günden güne eriyen umutları da görüyor ne yazık ki. Bazen aynada, bazen sokağın köşesinde, bazen televizyonla-
rın son teknolojik yayınlarında rastlaşıyoruz. Ama kötüye yormuyorum hiçbir şeyi. Çünkü her gün, doğan güneş 
mâni oluyor bir şekilde. Yeni fikirler doğuyor. Yeni düşler savruluyor akıllarımızda. Yollara çıkıyoruz mütema-
diyen. Umudu yitirseydik eğer, öyle dört duvar kapı kilit oturmalıydık evlerimizde. Oturmuyoruz işte. Oturma-
yacağız! Yeni yollara, yine yollara çıkacağız. Hayalini kurduğumuz düşün, kötü yaşamlarımızla yer değiştirmesi 
için çaba sarf ediyoruz. Etmek zorundayız. Bu bizim yarınlara karşı sorumluluğumuzun bir zorunluluğu. Dünün 
sorumluluklarını yerine getiremeyen nesillere karşı bizler, yarınlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek zo-
rundayız. Boşa geçirilecek bir hayat yok ellerimizde… Bunu biliyorum ve buna göre hareket ediyorum. Körü 
körüne kapılmıyorum hiçbir şeye. Fakat akıntıya karşı bir savaş benimkisi…
 Yürüdüğümüz yol, bazen bizi beklemediğimiz yerlere götürür. Bunu kimi zaman, henüz yolun ortasın-
dayken anlarız. İşte orada yapmamız gereken tek şey, yolu değiştirmektir. Yolda ısrarcı olmak, yapılabilecek en 
büyük hatadır ve hayatta bazı hataların telafisi ancak uzun vadede giderilebilir. Bu yüzden de telafisi güç olacak 
hatalar yapmaktan uzak durmak zorundayız. 
 Günümüzde ulaştığımız çıkmaz; popüler olma – olmamamadır. Bu ayrımda niteliğin göz ardı edilerek 
maddi olarak desteklenenin tercih edilme oranının yüksekliği de nitelikli ürünler vermeye çaba sarf eden un-
surların günden güne azalmasına sebep olmaktadır. Bunu sadece edebiyat için bir sorun olarak da düşünmemek 
lazım. Hayatın içinde ne varsa, ne yazık ki sorun hepsini kapsıyor. 
 Nitelik bakımından yoksun olan bir şeyin, maddi gücün hoyratlığıyla değerinin çok üstünde benimsen-
mesi; yapılmaya çalışılan benzer şeyler için de sığ bir zemin oluşturuyor. Her yanımızı saran edebiyat dergilerinde 
yazı yazmanın ön koşulu, sosyal medyadaki takipçi oranı ve ünlü kontenjanında yer almak! Aynı kapaklarla, ay-
dan aya bir yenisi daha çevremizde yayılıyor. Dergi bolluğuna karşı değilim. Ancak bu dergi bolluğunda, genç ve 
yeni yüzlere fırsat verilmeyip kendini başka alanlarda ispatlamış kişilerin köşeleri kapmasını kabul edemiyorum. 
Çünkü hak yeniliyor! Dergilerin bana göre en önemli misyonu, yeni şair ve yazarları gün yüzüne çıkarmaktır. Fa-
kat günümüzde; bir ay bir dergide yazan ünlümüz, bir diğer ay başka bir dergide boy gösterebiliyor. Bir dergimi-
zin çok değerli bir yazarı-şairi bardak altlığına resmedip eşantiyon niyetine takipçilerine vermesine, bir yüzüne 
reklam iliştirilmiş kitap ayracının öteki yüzünde yine bir şairin-yazarın görselinin kullanılmasına, kalıplaştırılmış 
Kahlo’ya ve Kafka’ya kimse -birkaç bilinçli insanın dışında- ses çıkarmıyor, çıkaramıyor. Hal böyle olunca, bizim 
gibi insanlar kendi yolunu çizme çabasına girişiyor. Tamamen güzel bir hayalin peşinde, kıt kanaat çıkarıyor 
dergilerini, fanzinlerini… Ama yürümüyor. Yürütmek güç çünkü! Baskı maliyetleri, kargo ücretleri, popülerin 
tercih edilmesi ve daha pek çok nedenden dolayı çıkmaz bir sokakta buluyoruz kendimizi. Sonra baskıdan vazge-
çip internet ortamında yayınlayabileceğimiz bir dergi haline getiriyoruz. İnadımız inat yani, çıkacak bu dergi… 
Kısacık metinleri bile okumaya erinen insanların, bir e-dergiyi açıp okumasını umuyoruz. Tabi yine yanılıyoruz. 
Çünkü sistem yanılgılarla yürüyor! Yanılmak boynumuzun borcu… 
 İşte bu yüzden, verilen emeği başka alanlara yöneltmekte fayda görüyorum. Dergiye vereceğimiz emeğin 
her an bir şekilde açıp okunabilecek internet sitesinde harcanması, ileride ortaya koyacağımız yeni dergiler hak-
kında referans noktamız olacağı çok açık. Kalemi sağlam ve hayatın birçok alanından insanın üretimiyle, sitede 
gezinenlere çok çeşitli aktarımlar yapmamız mümkün. Bu noktada sınırsız bir özgürlüğe de sahip olabiliyoruz. 
Bu yüzden yeni bir sayının duyurusunu yapamıyorum sizlere. Bizler ilk günkü telaşlarımızla, daha büyük bir ekip 
haline gelme çalışmalarına başlıyoruz. Pek çok yeni dostumuzla yeni yollara çıkmanın arifesindeyiz ve biliyoruz; 
yollar hiç bitmez… 

Yollar Hiç Bitmez! - KorsanKalem
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Bugün dörtte uyandım. Sokak lambaları hâlâ sıcaktı. Sarı ışığın palmiye ağacındaki gölgesinde, aç 

bir kedinin sesine kesildi kulağım. Sonra açlığına isyan eden bir turunç düştü yere dalından. Kedinin 
irkilmesine takıldı gözlerim. Hava kirlendi düşen turunçla, yorgundum. Ve duyarsız kaldı kediye bakan 

gözler…
 Söylenecek çok şey vardı. İnsanı uykusundan eden yaraları, bir kedinin irkilme sebebi ile aynıydı 

aslında, hava artık ağırdı…
*
*
*

 Söylenecek çok şey vardı. Mesela zeytin fidanları dikmek istiyordum bana ait olmayan özel 
mülklere, gürültü kirliliğinden bir ceza makbuzu düştü elime. Susmayı tercih ettim. Genelde susmayı 

tercih ederim ve balkonuma bir güvercin konar. Gereksiz kelime gürültüsü yerine bir sigara içmek daha 
samimi ve zararsızdır, buna inandım. Daha başka şeylere de inanmayı tercih edebilirdim ve biraz umar-
sızlık kulpundan tutup kanımı durdurabilirdim, beceremedim. Nefes aldığım yıllar boyunca birçok şeyi 

beceremedim…
 Kelimelerce aldatıldım. Nokta koymak yerine virgülden sonraki cümleleri dinledim. Onurlu bir 

davranışı olamazdı cümlelerin, bir karaktere bürünemezdi. Sevmek kelimelere sığmazdı sonra…
‘Bir insanı sevmek’ başlığı altında yazılan tanımsal kelimelere katılmadım. Her yaşayış kendine özgüy-

dü, şairleri kullananları kınadım! Kınamak milenyum çağının modasıydı ben de uydum.
 Bana özgüsü? Celladımı tanıdım. Selam alıp gönül vermişliğim vardı. Söylenecek çok şey vardı, 

susmayı tercih ettim. Ve bazen susmak bir vedadır. İnsanlar anlamıyor albayım… Kendini feda etmek 
sessizce ne içten bir vedadır, bilmiyorlar.

 Bugün dörtte uyandım. İnsanı uykusundan eden yaralar vardır. Nefes alamadım…

Kısacık Bir Veda - İlkay SARATLI
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Kimsin Sen? – Ayça KARTAL
 Koca ömrünün nerede başlayıp nerede biteceğine asla müdahale edemeyen insan, bir yol hi-
kayesi… Anlıktır, yol biter; kala kalır. Bir sırrı var derler, sırrı çözen de göçüp gider. Bilen de söyleme-
miştir hiç; söylenemeyen bir şey olsa gerek. Öyle olmasa der miydi âşık, “Hep yolcuyuz böyle geldik 
böyle gideriz” diye.
 Kışın ortasında gidenler var bir de.
 “Ay kızım bir derdim var” diyor kulağımda bir şarkı. Çıkılacak bir yol var. Beyazın masal oldu-
ğu diyarlara. Herkesin gitmeye cesaret edemediği, merak ettiği ama bir o kadar da görmek istemediği 
yerler. Adını kutlu savaşlardan, ilk adımlardan alan şehirlerin böyle bir özelliği oluyor. Cezbediyor bir 
yanını insanın. Korkutuyor ama, bir o kadar da heyecanlandırıyor. Yine de insanın kendi içinde çıktığı 
yol kadar çetrefilli değil hiçbiri.
 Gözünü açtığından bu yana devam eden bir yolculuk. Şiirlere, şarkılara, masallara konu olan 
cinsten. Kendini bilmek. “Bir karşı kıyı var mı ruhunda?” diye sormuşlardı bir atölyede, o günden bu 
yana soruyorum kendime: Oralara giden yol ruhunun neresinden başlıyor? 
 Bilmek için nereden başlamak gerekir?
 Ruhunda karşı kıyıları olan insanların içinde taşıp dökülen, yorulmayan nehirleri de vardır 
oysa. Öyle nehirler ki içinde Çoruh’un bulanıklığında kaybolmuş anılar, gözyaşları belki umutlar var. 
Su da önemli ama ateştir benim ustam diyor yazar, Çoruh’u görmüş müdür? Zümrüdün su ile toprağı 
harmanladığı yerlerde, gök kendini gizliyor, utancından yeşilin hangi tonuna bürüneceğini bilemiyor. 
İnsan o yeşilde kendini de harmanlamak istiyor. İçindeki karşı kıyıların mümkünlerinde bir umut 
bekliyor da adım atmaya cesaret edemiyor. 
 2013 yılında Devlet Tiyatroları’nın Ankara sahnesinde “Aşk Hastası” adlı oyunda da aynı sorgu 
vardı. “Kalbim neresi?” diye sorardı başroldeki kadın oyuncu tüm oyun boyunca, yine bir cevap bula-
mazdı. Belki soru doğru değildi. Kalp değil de gönüldü aslında aranan. Sorular, yolu çizen. Cevapların 
bir önemi kalmıyor doğru sorular soruldukça, kendiliğinden yol oluyor. Kenan Işık, Şeyh Galip’in 
yirmi beş yaşındayken yazmaya başladığı ve altı ay zarfında bitirdiği Hüsn-ü Aşk’ından esinlenmiş 
bu oyunda. Asaf Halet Çelebi eserin asıl davasının tahmin ve tasavvur edilmeyecek kadar güzel ve 
korkunç pasajlarında insan ruhunun en karışık, en lâtif, en ince meseleleri olduğunu söyler. Bir derdi 
olmalı der başka bir usta, derdi olan anlatır çünkü. Kelimeleri seçer kendine, sırlarını ifşa edebilmek 
için. Aslında gizleme sanatıdır yazmak. Gizleyerek sırları ifşa etme sanatı. Hele de şiir. Şiirin sırrına 
vakıf olmanın herkesin kârı olmadığı söylenir. 
 Ege’deki son akşamını denizin yakamozunda yakan için yanına alacak bir şey kalmamıştır, 
kelimelerinden başka. Kâğıdın beyazına düşen her siyahın, üç harf beş noktayla anlatılanı bunu gerek-
tirir çünkü. Tavansız göğe düşmek gibi bir şey olsa gerek. 
 Varılan yer, dört yolun tam ortası. Doğu’nun ücrası... Nereden başlamalı diye sorana Elif ’ten 
demişler, en başından. Yol, Elif ’ten başlarmış. Aleph ya da Alpha da diyorlar kimi coğrafyalarda. İlk 
harften. Beyaza düşen ilk gölgeden. 
 İlk adım, ilk harf, en zor yol, en zor soru: Kimim ben?
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Gerçekler mi bizi yanıltır, 
Biz mi saptırırız gerçeği? 
Ne doğru, ne yanlış, 
Kör bir kâhin gezer durur. 
Oturur sokak ortasında, 
Geceleyin.

Gece bizim üstümüzde yüktür, 
Kimse de yanaşmaz silkinmeye. 
Bir şeyden mi habersizdirler, 
Yoksa uyku mu tatlı gelir? 
Bir çığlık göğü deler, 
Gecenin bu saati sadece köpekler konuşur.

Apartmanların arasından geçer kâhin,
Hakikati arar durur.
Zaten insanın canını bir soğuk hava,
Bir de sözler bu kadar acıtır.
Göğün göğsüne saplanmış bıçağı çekse,
Belki karanlık dağılır.

Yürür hiç durmadan.
Köpeklerin yanından yokuş çıkar,
Yokuş karanlık dünya daha karanlık der.
Ve soluk soluğa son nefesini verirken,
Ağzından aradığı cevap saçılır:
“Eğer varsa cesaretin, Çek mili gerçeği görsün gözlerin!”

Kör Kahin – Çağla ÇAĞLAYAN
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 Bir yolu olmalı durulmuş dalgaları yeniden coşturmanın. Yeniden sarılmanın dört elle yaşamaya… 
Yavaşça koparıyor bağını oysa insan. 
 Umut etmek en çok canı olanı oluş bildiren eylemlerin. Bin kere doğup bin kere ölüyor. Ve suları 
çekiliyor koca okyanusların bir umut ne zaman ölse. 
 Sancılı oluyor muhakkak her doğum. Kolay olmuyor yeşertmek bahçeleri. Tarumar edilmek için 
sanırım çiçekler…
 Asfalt asfalt yollar tamamlıyorlar insan bahtının en yalnız kalabalığını. İradesiyle sınanmak için sa-
nırım insan... Yolun birini almalı! Ve hiç durmamalı!
 Yine her yolun bitimi okyanuslara bağlanmalı! Yunuslara, balinalara dokunmalı insan! İnsanı ta-
mamlamak için sanırım doğanın hayvan yaratılmışları… 
 Bir yolu olmalı durulmuş dalgaları yeniden coşturmanın. İnsan, aklıyla okyanusları taşırmalı! Mer-
canlarla bezemeli yol aldığı asfaltları ki bütün yollar okyanuslara karışmalı! Umudu yaşatmalı insan, çiçekleri 
sulamalı! İmrenmeli ölüm bile, umudun hizmetkârı olmalı!

Yollar Okyanuslara Karışmalı – Ece ESKİKÖY
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 Dünyayı güzellik kurtaracak…
 Güzel yürekli insanlar, güzel bakanlar, güzel konuşanlar, güzel görenler ve yaşayanlar… Bura-
da bahsi geçen güzelin, güzelliğin görünenden ziyade kalpten duyulan bir his olduğunun altını çizmek 
isterim.
 Bana ayrılan bu satırlarda bu kez mutlu anılar defterimin, güzel gülen insanlar koleksiyonun-
dan biriyle tanıştırmak isterim sizleri…
 Geçtiği yolların ardından gökkuşağı bırakan gezgin Rotasız Baran.
 Gün ışığında maviliğe kanat çırpan kuşların, gece karanlığına parlak yıldızların yakıştığı kadar 
yollara yakışan bir adam Sevgili Baran. Onu ilk pembe vosvosuyla gezen bir çılgın olarak tanıdım. 
İstanbul’da en az kendisi kadar renkli, her bir köşesine ruhunu yansıttığı “Sanat Evim” adında çok 
hoş bir mekânı var ve şimdilerde “Sanat Evim”in dört tekerli versiyonu “Rotasız Cafe” ile ruhunun 
fısıltılarına kulağını tıkamayıp hayallerine 
yürüyor, yolların bir parçası olmaya devam 
ediyor. Yalnız da değil üstelik, bir kez yola ko-
yuldu mu insan yüre- ğiyle mutlaka her kö-
şede bir dost buluyor. Baran’ın da güler yüzü, 
samimiyeti, bedenine sığmayıp ruhundan 
taşan yaşam sevgisiyle yollarda her tür dostu 
yanında. Zaten git- tiği her koy, her köy, 
her orman, her deniz, her dağ onun yuvası; 
dokunduğu her can onun dostu. Kendisi 
gibi nevi şahsına mün- hasır kedisi var bir de, 
Yoldaş Rota.
 Tertemiz bir dünya onunkisi. Bizler 
gibi nefes alıp vermi- yor; huzurla besleni-
yor, huzur üretiyor. Benim gibi dört duvar 
arasında sıkışıp kalmış ölü insanlara yaşadığını, yaşanabileceğini hissettiriyor, cesaret veriyor, mutlu-
luğuyla mutlu ediyor…
 Henüz bir gezgin olmamama rağmen yollarımızın kesiştiği bir vakitte tanışma şansım oldu 
Baran’la. Kısa da olsa sohbet etme fırsatımız oldu. Doğayla arasında öyle güzel bir uyum var ki homo-
sapiens kimliğinden sıyrılıp kuş sesleri, deniz dalgası, yeşil çimenler, kocaman bir ağaç, mavi sonsuz 
gökyüzü, filizlenmiş minik bir çiçek ve daha sayamadığım huzur dolu küçücük detayların bir parçası 
oluyor fotoğraflarında. Hayal dünyasından fırlamış bir masal kahramanı gibi karşımıza çıkıyor Baran 
ve içimizde mutlaka sıcak güzel bir duyguyu uyandırıyor: Yaşam sevincimizi…
 Yollarınızın kesişmesini ve mutlaka tanımanızı isteyeceğim bu güzel yaşayan adama iyi ki var-
sın diyorum! Hep var ol!

Ardında Gökkuşağı Bırakan Adam - Nihan GÜCENMEZ
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Dayan bitkin ağaç.
Bir yaprak daha,
Bir yaprak daha seni terk edince
Biraz daha yaşlanacak zaman.
Tükenecek bu rüzgarların hıncı.
Belki bir mevsim
Aşık olacak gövdene.
Belki kış
Yorgan olacak dallarının üstüne.
Belki de sen pes edeceksin direnmeye.
Bir kez daha pes edeceksin.
Ya da yapraklarının döküldüğü yere
Üstünkörü uzanıp,
Gelişigüzel öleceksin.

Bir Yaprak Ötesi - Beybal
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tekrar bakıyor aklında tutmaya çalışarak. Şaşkın biraz da. Sayfalar çıkıyor mektubun içinden, düzgün bir el ya-
zısıyla ve Arapça yazılmış. Şaşkınlığı artarak çoğalıyor zira oraları, memleketi olan Lübnan’ı terk edeli binlerce 
yıl geçmiş gibi. Birkaç dostu dışında yazıştığı hiç kimse de yok üstelik. Sayfaları da yanına alarak gün ışığını 
kucaklayan masasına ilerliyor. Epey uzun yazılmış mektubu, ara vermeden okumaya karar veriyor. Şaşkınlık 
sessizce yerini heyecana bırakıyor...
 Bin Bir Gece Masalları’nda Şehrazat’ın Şah Şehriyar’a anlattığı masallar, mesel oluyor o andan sonra. İlk 
mektuptan sonra tam 19 yıl süren ve yerini muhteşem bir aşka bırakan iki yazma sevdalısının hayalleri, beklen-
tileri, hayal kırıklıkları, çabaları, özlemleri, aforizmaları hatta ruhları gidip gelmeye başlıyor kıtalar arasında... 
Yaşama, sevgiye ve İnsan’a tutunuyor iki genç birbirleriyle. Asla bir araya gelmiyorlar. Asla telefonla konuşmu-
yorlar. Sadece deliler gibi birbirlerine mektup yazarak derinliklerde kayboluyorlar her gece.
 Kadının ismi: May Ziyade.
 Adamın ismi: Halil Cibran.
 Cibran bu dünyadan göçüp gittiğinde, ardında bıraktığı May da ölüyor aslında. Böyle bir acıyı nasıl 
yaşayacağını bilmeden, daha büyüğü yoktur diyerek, okuduğu kitaplardan nefret ediyor. “Öğretmediniz bana 
nasıl bir acıdır bu?!” diyerek yakınları onu akıl hastanesine yatırmadan yayımladığı son yazısında, öfkesini ve 
haksızlığa uğramışlığın bedelini ödetmeye çalışıyor kadere... İntihar ettiğinden ve edeceğinden korkan yakın-
larını alt etmeye karar veriyor. Arap Kadın Hakları Komitesinde konuşmacı olmak istediğini yazan bir mektup 
yolluyor eski dostlarından birine. İkinci şansı çok geçmeden çalıyor kapısını. Konferansta Kadın Hakları ile 
ilgili müthiş bir konuşma yaparak, özgürlüğünü kazanıyor. 
 Ödediği bedel ise inanılmaz... 1941 yılında, ölene kadar bir daha asla ne kâğıt ne de kalemini eline 
alarak yazmıyor May Ziyade... İlk ve son aşkı olan Halil Cibran ile birlikte toprağın derinliklerine gömüyor 
kendisini hayata bağlayan her şeyi.

 *** Bu hikâye Halil Cibran’ın yazdığı Kum ve Köpük, Kırık Kanatlar, Deli ve Aşk Mektupları kitapları 
okunarak kaleme alınmıştır.
 ***ABD’de bulunduğu yıllarda Cibran’ın aforizmaları ve meselleri 68 Kuşağı dediğimiz Hippi Kuşağı’na 
ilham olmuş, ruh vermiştir.
 ***Ne May Ziyade ne de Halil Cibran -ki kendisi May’den önce iki kadın arkadaşına evlenme teklifi 
edip reddedilmiştir- asla evlenmediler ve ebeveyn olmadılar.
 ***Kum ve Köpük’ü okuyan ve başucu kitabı yapan John Lennon, “Julia” adlı şarkısında kitaptan alıntı-
lar yapmış ve trafik kazasında yitirdiği annesinin cenazesinde yine aynı kitaptan pasajlar okuyarak son vedasını 
gerçekleştirmiştir.
 ***May, hayatı boyunca felsefe ile Arap Dünyası’nı ve Arap kadınlarını bir araya getirmeye çalışmış, 
keskin kalemiyle ünlü, feminist ve felsefeci bir yazar olmuştur. Günümüzde de Arap Yarımadası’nda yaşayan 
pek çok kadın yazara ilham kaynağınıdır yazdıkları.
 ***Kadın egemen bir evde ablaları ve hayatı boyunca büyük etkisini hissettiği annesinin varlığı ile bü-
yüyen Cibran ‘ı ilk annesi keşfedip, onun eğitim alabilmesi için çamaşırcılık ve ütücülük yapmış ve kazandığı 
tüm parasını oğlunun eğitimine harcamıştır.
 ***Lübnan’dan kaçarcasına ABD’ye göç eden babasız ailenin, Cibran vasıtasıyla elde ettiği muhteşem 
miras ve milyonlarca dolar vasiyetname yerine getirilerek Lübnan Hükümeti’ne bağışlanmıştır. Cibran bu ülke-
yi sadece 10 yaşındayken terk etmiştir. Naaşı iki gün ABD’de yaşayan hayranları tarafından vedalaşmak üzere 
alıkonulmuş, daha sonra Lübnan’da anıt mezarına nakledilmiştir. Havaalanına gelen bir avuç dostu sayesinde... 
 ***Cibran’ın yazdığı incecik kitapları neredeyse 110 yıldır okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve günlük 
hayatımızda eşsiz aforizmalarını kullanıyoruz.
 ***Beni Halil ve May ile tanıştıran, Cibran’ın dünyasına konuk olmamı sağlayan Dostum Yasemin Dö-
kümcü’ye Teşekkür ederim.
 Sevgiyle kalın.
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lında ilhamdan ziyade sermayedir. Ben de sanat ve sanatçı var olduğundan beri süregelen geleneğe 
uyup, duygularımın ve anılarımın ekmeğini ziyadesiyle yemiş, bu şekilde kendi tarzımı bile yaratmış-
tım üstelik. Bu bir çeşit beslenme bozukluğudur aslında. Zihni ve kalbi yaşanmışlıklarla doyurmaya 
çalışmak isterken; aniden buna bağımlı hale gelip, sırf o doygunluğu psikiyatristin kapısında soluğu 
alarak somutlaştırınca anlarsınız ki iş işten geçmiştir. Yaşanmışlığın doygunluğuna ulaşmak için dü-
zensiz, pejmürde hayatlar sürmüşsünüzdür ve “doygunluk” uğruna doldurduğunuz benlik çıban gibi 
patlayarak tüm cerahatini zihne ve kalbe bulaştırmıştır.
 Tam bu noktadaydım işte o gece. Yaşanması gereken her şey yaşanmış, görülmesi gereken 
her şey görülmüş ve en acısı artık kaleme alacak başka hikâye kalmamıştı. Sığamıyordum, açılmak 
istiyordum, derinlere dalıp keşfetmek istiyordum. Ayrıca dışarıda benden sürekli sorumluluk almamı 
bekleyen bir hayat vardı. Ben üretmek istedikçe çelme takıyor, yüzeye çıkmak istedikçe dibe çeki-
yordu. “Aklın hapishanesi” metaforu işte; ya kaçacaktım ya da ilhamımı kazanana kadar elimdeki 
içki şişesiyle çöktüğüm duvar dibinde kalakalacaktım, yahut git gide ağırlaşan psikiyatri ilaçlarından 
kutularca yutup hayatım boyunca asla inanmadığım cennet - cehennem gerçek mi değil mi ikilemini 
tescilleyecektim.
 Kaçmayı seçtim…
 Elime geçen ne varsa doldurmaya başladım sırt çantama; anahtar, cüzdan, makas, çakmak… 
Ne varsa doldurdum içine ve kapıyı çarptığım gibi kaçtım bana bir zamanlar ilham verip “yetenekli 
kadın” konuşmalarının öznesi olmama sebep mütevazi apartman dairesinden.
 Nereye gideceğim hakkında en ufak bir fikrim yoktu, rastgele direksiyon sallıyordum. Ne 
kadar gittim hatırlamıyorum, İzmir-Aydın-Germencik sapağında yandı ampul. Çocukluğumun ve 
gençliğimin yegâne huzur yuvasına sığınacaktım. İyot kokulu, bol güneşli, hafif esintili, her sabah 
uyanır uyanmaz denizle göz göze gelmeli… Bastım gaza, bekleyenim varmışçasına…
 Koskoca üç ay boyunca yalnız kaldım o evde. Zihnimi bulandıran, kalbimi yoran, kırgınlıkları 
yeniden yaşatan ne varsa Ankara’daki o mütevazi apartman dairesinde bırakıp, sığınmıştım buraya. 
Çocukken bayılırdım terastaki salıncakta uyumaya, yine uyudum. Ama bu sefer çocukluğun dertsiz 
tasasız öğle uykuları için yatak değil, benliğimdeki kan kaybı için hasta yatağımdı bu salıncak. İyileşe-
bilirdim, iyileşmeliydim, o kadar da çaresiz olamazdım, olmamalıydım.
 Sessizliğin de bir gürültüsü vardır, kendi sesinizin tonunu bile unuttuğunuzda kulaklarınızı 
tırmalamaya başlar. Tam üç aydır kimseyle selamlaşmalar hariç konuşmamıştım, ağlamamıştım, gül-
memiştim… Kalpten kopup gelen, insana özgü hiçbir duygudan eser yoktu banyonun kırık aynasında 
baktığım yüzümde. Halbuki iyileşmek için gelmiştim buraya ama; çökük göz altlarım, bir parçamın 
eksik olduğunu iyice çukura kaçmış gözlerime bakarak haykırıyordu. Bu işte bir terslik vardı, ama ne?
Kalpten gelen duygular… Tabii ya, aylardır bir kalbim olduğuna dair belirti vermemiştim ki ben. Ne 
gülmek, ne ağlamak, ne öfke hatta meşhur ağız dolusu kahkahalarımı bile kaçarken cep telefonumla 
birlikte evde bırakmıştım. O kadar zaman ot gibi yaşamıştım, tepkisizleşmiştim. Zorladım kendimi, 
gülmeyi denedim. O kadar iğreti, o kadar sahte geldi ki; kırık aynayı bir de ben duvara vurarak par-
çaladım hırsımdan. Hırs? Günlerdir verdiğim ilk tepkiydi bu galiba. Kendimi zihnimin ve kalbimin 
üretkenlik yoksunu, kangrenli halinden koparıp almak isterken; beni en başta “ruhsal beslenme bo-
zukluğu” denen hastalıklı hale iten duygu, karşımdaydı işte: “Hırs”.
 Üç ay önce geldiğim gibi, bir telaş bir acele topladım eşyalarımı sırt çantama. Evi kapatmaya 
gerek yoktu, zaten iki veya üç haftaya bizimkiler burada olurdu. Aceleyle ayakkabılarımı giyip, çöpü 
dışarı çıkarıp, sigortaları kapatıp, sorumun cevabını bulmuş olmanın huzuruyla çıktım yola.
 Sahi neydi sorunun cevabı? 
 “Kalp ve zihin aynı bedenin soyut tamamlayıcıları olsalar bile, aslında ait oldukları yerler fark-
lıdır. Kalp, insanı insan yapan yaşanmışlıkların zamanına aittir fakat zihin; fütursuzca geçmişte, bu-
günde ve gelecekte dolaşabilir.”
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Gri Yolda Bir Yürüyüş - Batuhan EZGÜ

 Kulağımda kulaklıkla, güzel bir müzik 
dinleyerek yürümeyi severim. Yürümeyi ve dü-
şünmeyi. Çoğu zaman yazılarımı bu şekilde ta-
sarlarım aslında; yürüyüşün kendisi, gördükle-
rim, dinlediklerim zihnimde bir şeyleri tetikler. 
Tetiklenen şeyler zamanla kâğıda dökülür ve or-
taya okunacak bir şeyler çıkar. Bu sefer bir yürü-
yüş hikâyesini ve tetiklediği şeyleri anlatacağım. 
 Yürüyüş yaparken etrafa bakınmayı çok 
severim. Bu yüzden kendimi sık sık arabaların 
önünde veya yere düşmüş şekilde bulurum. Anlık 
bir irkilme ve yürüyüşe devam, bir sonraki anlık 
irkilmeye kadar. Etrafta en çok gördüğüm şey, 
haliyle nesneler. Nesneler… Çok fazlalar. Ağaç-
lar, araçlar, trafik lambaları, çöp konteynırları, 
seçimlerden kalma afişler ve çok daha fazlası… 
Hepsi yok edilebilir, çoğu yer değiştiren, kontrol 
edilebilen binlerce şeyi görmek için, kısa bir yü-
rüyüş yeterlidir. Ağaçları kesebilirsiniz, aracı iste-
diğiniz yere sürebilir ya da kendisini sürmesi için 
komut verebilirsiniz, konteynırların yerini değiş-
tirebilirsiniz, afişleri sökebilirsiniz, bir ayakkabı 
topuğunun sıkışması için özellikle açılmışçasına 
duran kaldırım taşlarını yerinden oynatabilirsi-
niz… Ya da hiçbir şey yapmazsınız. Maddeleri 
kontrol etmek yerine, kontrol edilmelerini izle-
meyi tercih edebilirsiniz. Sökmediğiniz afiş, baş-
kası tarafından sökülür. Kesmediğiniz ağacı birisi 
muhakkak keser. Müdahale etmediğiniz kaldırım 
taşı, muhakkak bir kadını avlar. Nesneleri kontrol 
etmemeyi tercih edebilirsiniz ancak; unutmamak 
gerekir ki gezegende çok fazla sayıda insan var. 
Birileri muhakkak bir şeyler yapacaktır. Bu sade-
ce nesneler için geçerli değil üstelik. Fırsat varken 
konuşmadığımız insanlar vardır. Bir de kendi 
fırsatını yaratıp o insanlarla konuşanlar… Risk 
almaktan çekindiğimiz meseleler vardır. Bir de o 
riski alıp sonrasında imrenilen hayatlar yaşayan-
lar. Birisine açılmaktansa, bir maddeyi kontrol 
etmek çok daha kolaydır ve insanlar sıklıkla mad-
deleri kontrol ederler. Anneler evdeki eşyaların 
yerini değiştirir, babalar televizyonun üzerinde-
ki tülü her seferinde söylenerek oradan kaldırır, 
kitap okumayı sevenler kütüphanelerini farklı 
şekillerde tekrar ve tekrar düzenler, bir şekilde 
insanlar maddeleri kontrol ederler. Değiştirirler. 
Kimisi aracını yeni bir arabayla değiştirir, kimisi 
kırılan kaleminin öbür tarafını da açar. Maddeler 

değişir, kontrol edilir, farklı şekillerde kullanılır ve 
daima etkileşim içindedir. Dediğim gibi, insanlar 
nesneleri insanlara göre daha fazla kontrol edebi-
lirler. Çoğu zaman nesneler size karşılık veremez, 
bunun için programlanmamışsa tabii. Etrafınız-
da muhakkak nesnelerle yakınlık kuran insanlar 
vardır. Kendimden örnek verebilirim, bilgisaya-
rımla kurduğum bir yakınlık vardır. İstediğim za-
man film veya dizi izleyebildiğim, müzik dinleye-
bildiğim, yazılarımı aktarabildiğim bir nesneye, 
kontrol edebildiğim ve beni reddetmeyi aklından 
dahi geçirmeyen bu nesneye nasıl yakınlık hisset-
meyeyim? Gitarıyla yakınlık kuran müzisyen, gi-
tarı tarafından reddedilmez. Yazı yazmak isteyen 
yazar, kâğıdın olumsuz yanıtından korkmaz. Ya-
pılması gereken tek şey, yapmaktır. Tellere doku-
nur ve duyarsınız, kalem kâğıdın üzerinde gezinir 
ve sözcüklerinize “merhaba” dersiniz. İnsanlarda 
durum biraz daha karışıktır. Merhaba dediğiniz 
insan, size merhaba demek zorunda değildir. 
Kahve içmek istediğiniz insan sizi reddedebilir. 
Bir insanla etkileşim kurmak, gitarla iletişim kur-
maya benzemez. Dokunduğunuz anda o güzel 
sesi duymak her ikisinde de mümkündür. Ancak 
gitarı kontrol etmek kolaydır. O güzel sesten evet 
yanıtı almak ise her zaman mümkün olmaz. Belki 
de bu yüzden bazı insanlar, nesnelere insanlardan 
daha fazla değer veriyordur. Telefonun ekranının 
kırılmasından korkan, ancak karşısındaki insanı 
kırmaktan korkmayan çok fazla insan var. Kulağa 
fazla acımasızca gelse de, anlayabiliyorum. Ger-
çekten. Sert bir zemine düşen telefonunu korku 
dolu gözlerle eline alan, ancak aynı zemine düşen 
arkadaşına kahkahalarla elini uzatan insanları 
anlayabiliyorum. Nesnelere verilen değeri, arka-
sında yatan düşünceleri ve duyguları anlayabi-
liyorum. Reddedildiğimizde, üzüldüğümüzde, 
kötülüğe maruz kaldığımızda; hangimiz soluğu 
şarkıların, dizilerin, filmlerin, kitapların başında, 
nesnelerin başında almıyoruz ki? Üstelik o güzel 
nesneler, ne kadar da kolay kontrol ediliyorlar… 
Sayfaları çevirmek, kadehi kaldırmak, film için 
birkaç tuşa basmak yeterli… Kolaylıkla kontrol 
ettiğimiz ve sıklıkla kaçtığımız bu nesnelere bağ-
lanmak… Anlayabiliyorum. 
 Nesnelerden bahsetmişken, tuhaf ama ilk 
aşkınızın size aldığı gitar penasını amacı doğrul-
tusunda kullanmasanız bile, nesne arka planda 
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çalışmaya devam eder. Bu tip çok nesne vardır. 
Size hediye edilen bir kar küresi, yıllar önce he-
yecanla okuduğunuz ve kütüphanenizde öylece 
duran bir kitap, eski sevgilinizden kalan bir kı-
yafet… O kar küresiyle oynamasanız da, o kitabı 
tekrar okumasanız da, o kıyafeti tekrar giymese-
niz de, nesneleri görmeniz, o nesneyi kullanma-
nız demektir. İlk aşkınızın hediye ettiği penayı 
kullanmak için o penayla gitar çalmak zorunda 
değilsinizdir. O penayı gördüğünüz anda ilk el 
ele tutuşmanız, ilk öpücüğünüz aklınıza gelir. 
Kar küresini elinize alıp minik bir kar fırtınası 
yaratmanıza gerek yoktur. Kar küresini gördüğü-
nüz anda hediye eden kişiyi anımsarsınız. Yıllar 
evvel okuduğunuz o kitabı, tekrar okumanıza ge-
rek yoktur. Anlatılan şeyleri ve okuduğunuz dö-
nemi hatırlamanız için kitabı görmeniz yeterlidir. 
Eski sevgilinizden kalan kıyafeti giymek zorunda 
değilsinizdir, o kıyafetin sizde nasıl kaldığını za-
ten hatırlarsınız. Nesnelerin çalışması kullanıma 
bağlı değildir. Nesneler anılarımıza, anılarımız 
da doğrudan bize bağlıdır. Penayı, kitabı, kıyafeti, 
kar küresini gördüğünüz anda anılarınıza bağla-
nırsınız, geçmişe bir yolculuk yaparsınız. Nesne 
ufak bir göz temasıyla birlikte çalışmaya başlar, 
onu kullanmak, sadece farklı bir şekilde çalıştır-
maya yarar. Evet nesneleri kontrol edebiliyoruz, 
evet nesneler üzerinde büyük bir güce sahibiz. 
Gaza basmadığımız sürece araba hareket etmez, 
biz penayla gitar çalmadıkça pena o güzel sesle-
rin çıkmasına vesile olamaz. Ancak unutmamak 
gerekir ki, nesneler de insanlar üzerinde büyük 
bir güce sahiptir. Nesnenin sizi geçmişinize, anı-
larınıza bağlaması için tek bir bakış yeterlidir. 
Üstelik çoğu nesneye sahip olmak için vaktinizi, 
gücünüzü harcamak ve para kazanmak zorunda 
olursunuz. Onları kontrol edebilmemiz, karşı-
lıksız bir egemenlik durumundan bahsedebile-
ceğimiz anlamına gelmez. Nesnelere sahip olma 
arzusuyla çalışıp para kazanırız. Bir ev, bir araba, 
belki küçük bir tekne, belki bir gitar… Belki de 
biz nesneleri ne kadar kontrol ediyorsak, onlar da 
bizi o kadar kontrol ediyordur. Nesnelerin anıla-
ra ve geçmişe bağlama gücü, onlara sahip olma 
arzusuyla çalışmak, yabana atılacak şeyler olmasa 
gerek. 
 Bazen yolda yaşadıkların, yolun sonunda 
yaşayabileceğin şeylerden keyiflidir. Maceranın 
kendisi, vardığın nokta kadar yoldadır. Yürürken 
fark ettiğim şeylerden biri de bu, bunun farkın-

da olan insanların sayısı da hiç az değildir. Ger-
çekten, bilinmezlik içeren ve maceranın ruhuna 
uygun olan yolun kendisidir. On binlerce nesne, 
yüz binlerce senaryo, başınıza gelebilecek sayısız 
şey… Ne olacağını, nasıl olacağını asla bilemezsi-
niz. Tahmin edebilir, olası seçenekleri saptayabi-
lirsiniz ancak neyin nasıl gerçekleşeceğinden tam 
olarak asla emin olamazsınız. Varacağınız yer ön-
ceden saptanmıştır. Ancak nasıl varacağınız, bi-
linmezliklerle doludur. Yolu ve yürüyüşü anlamlı 
kılan da bu bilinmezliklerin yarattığı heyecanın 
ta kendisi olsa gerek. 
Dışarıda yaptığım yolculuktan yeteri kadar bah-
settim sanırım. Şimdi zihnimde yaptığım yolcu-
luktan bahsedeceğim, tekrar. 
  Şu enteresan hayatta, her anı bir umutla 
yaşadım. Şimdi gözlerine bakacağım ve ondan 
hoşlandığımı şıp diye anlayacaktır umarım de-
dim, vize kötü geçti ama final güzel geçer uma-
rım dedim, tişört ile çıktım ama umarım yağmur 
yağmaz dedim, hep umut ettim.
  Hoşlandığı biri varmış,
  Bütünlemelerde zor soruyormuş,
  Şu an sırılsıklamım.

 Ankara’ da bir iş hanında gördüm ki, yal-
nız değilim. İş hanının dibindeki dükkân 3 ayda 
bir düzenli olarak başkası tarafından kiralanır, 
kiralayan 3 ay boyunca çoğu gün siftah bile ya-
pamaz, sonunda dükkânı kapatır ve bataklığın 
dibine biri daha eklenir. Ama işte bir umut… 
Çalışmadan sınava girerken de, geçmişini bilerek 
dükkânı kiralarken de aynı umut, aynı heyecan… 
İnsanı hayatta tutan da bu sanırım, umut etmek.
 İşin en acı tarafı, umudun ihtimalsizlikten 
beslenmesi. Olmayacak, biliyorsun. Ama umut 
ediyorsun. İçten içe biliyorsun ama kendine itiraf 
edemiyorsun çoğu zaman ve biriktikçe umut, teh-
likeli hale geliyor. Bir gülümsemeye öyle büyük 
anlamlar yüklüyorsun, bir merhaba demesinden 
öyle şiirler çıkartıyorsun ki, gerçeklerin üstünü 
kalın bir umut örtüsü örtüyor. Gerçekler daima 
orada, içindeki realizm o örtüyü kaldırmaya çalı-
şıyor ama imkânı yok. Hislerden ağır şey mi gö-
rülmüş şu kavanoz dipli dünyada?
 Yine de o realizm bazen örtüyü kaldıra-
masa da, sivri kılıcıyla delikler açıyor örtünün 
üzerinde. Şu soru geliyor aklıma, hayat bizim 
kendi kendimize çektiğimiz dram filmleri için 
fazla kısa değil mi? Aşkın engebeli yolları kadar 
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zorlayan Dikmen yokuşlarına maruz kalan bedenim, bir de paramparça ruhu kaldırabilir mi diyorum bazen. 
Kaldıramaz, kaldıramıyor da. O yüzden yazıyorum, yazdıkça rahatlıyorum.
 O realizmin darbeleri etkili olduğunda ve gerçekler biraz dışarı sızdığında şunu da fark ettim, ben 
de kırabiliyorum sanırım. Belki benim de gözlerimin içine bakıldı, üzerime çok düşen ve çok ilgili kadınlar 
belki de benim başkalarına hissettiklerimi hissediyordu. Anlayamayacak kadar körleşmiştim belki de, o örtü 
kalbim gibi gözlerimi de bağlamıştı sanırım. Görmedim, hissedemedim ve bilmeden kırdım belki de. O 
yüzden kızmak değil, anlamaya çalışmak gerek. Tekrar söylüyorum, hayat bizim kendi kendimize çektiğimiz 
dram filmleri için fazlasıyla kısa değil mi?
  Âşıksanız ve karşılık göremiyorsanız, hava çoğu zaman sizin için soğuktur. Ve kurtuluşunuz hemen 
oracıktadır, aşk. Palto gibi soğuktan korur aşk, bir gülümsemesiyle paltoyu sırtınıza geçiriverirsiniz. İnsanın 
içini sıcacık yapar, tıpkı bir palto gibi… Bir umut yine, bir umut o paltoyu hiç çıkarmayacağınızı umarsınız. 
Bir umut…

  Bir umut gözlerine baktık, farkında bile değildi ama.
  Bir umut o sınava çalışmadan girdik. Ama çok güzel de kaldık.
  Bir umut o son birayı içtik. Otuzuma geldim, sigaram ağzımda hala.
  Bir umut kısa kolluyla dışarı çıktık. Sonra 1 hafta yataktan çıkamadık.
  Bir umut tencereye koştuk. Bamya çıktı ve bizi de çok üzdü.
  Bir umut bilmediğimiz İngilizce şarkıyı sallayarak söyledik. Güzel rezil olduk.
  Bir umut ödev teslim tarihini geçtik. Mahkeme duvarı suratlıydı, gaddardı.
  Bir umut savunmadan döner o top dedik, kalemizde golü gördük. Daha kadroları saymamıştık.
  Bir umut elimizi cebimize attık, pantolon cebinin iplikleri geldi elimize.
  Bir umut gülü sevdik, dikeni battı.

 Filmin en güzel yerinde elektrik gittiğinde bir umut sigortalara koştuk.
 Sigortalar yerindeydi.
  Sorun hiçbir zaman sigortalar olmamıştı zaten,
  Daima çözülmesi gereken daha büyük sorunlar vardı.

 Tenin dünyanın en nadide kâğıdı,
 Dudaklarımla o kâğıda şiir yazmak istiyorum.
 Hayır desen bile, düşünmeden duramıyorum.
 Aklımın gidecek yeri yok,
 Daima sende kalıyor.

 Önümde gri bir yol var. Umut kadar beyaz değil, umutsuzluk kadar siyah değil. Olması gerektiği gibi, 
dünyanın kendisi gibi, gri bir yol.
 Farklı yollarda yürümüştüm evvelden, acı bir şeyin farkına vardım.
 İnsanlarla ilgili emin olabildiğim tek şey var, geri kalan her şeye umudumu bağladım.
 Çok acı; birisi cümleye üzgünüm diyerek başlarsa, cümlenin sonunda tek üzülen siz olursunuz.
 Hayır, üzgün değilsin,
 Bana üzgünüm demene rağmen, akşam belki yanında,
 Belki telefonda,
 Belki bir bar masasında,
 Belki bir yemekte mutlu olmaya devam edeceksin.

 Daha önce de söylediğim gibi, yolda neyin nasıl olacağını kestirmek olanaksızdır.
 Hayatı yaşamaya değer kılan da bu işte.
 Gri yolda karşıma çıkacağını umuyorum,
 Belki bu sefer olaylar farklı gelişir.

 Görüşmek üzere.
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 Büyük halam vermiş bana ismimi. Özleyen mi özlenen mi olsun demiş bilmiyorum. Elinin kı-
nasıyla dağlar devirip yerleşeceğini sezdiğinden mi, yoksa benim çöller aşıp okyanuslar devireceğimin 
düşüne mi yatmış, hiç bilmiyorum. Konuşabilseydik ne güzel olurdu. Belki söyledi bir şeyler, hatır-
layacak kadar büyümüş olmayı ne çok isterdim. O gitti, gelmedi bir daha. Sızlattı herkesin burnunun 
direğini. Esmer, çıtı pıtı bir kız yürüyüverse evin önünden bakışlar saplanırdı, odadaki halı balkondan 
desenlerini çırpardı. Renklerin benzi atardı. 
 Özledim…
 Ben gittim sonra. Arada sırada da olsa uğruyorum kürkçü dükkanına. “Neresi sıla bize, neresi 
gurbet” diyor ya Yeni Türkü. Adıma yazılmış diyorum. Özlem demiş halam. Özlüyorum. Sılaya varı-
yorum. Çarşafımın buruşukluğu bıraktığım gibi sanki. Ama niye yabancı? Buruşuk ama niye ılık değil 
ki hâlâ? Annem kaç zamandır buz kesen ayaklarımı ısıtmamış dizlerinin arasında?
 Gurbeti solukluyorum çocukluğumun ıhlamur kokulu odasında. Kızıyorum parmaklarımdan 
akan soğuğa ve gurbetteki özlemi özlüyorum. 
 Bir valiz daha ekliyorum her defasında. Biraz erişte, biraz da yapmayı bir türlü beceremediğim 
tarhanayı alıyorum yanıma. Mısır gevreğinin yanına ne de yakıştı deyip buruk bir tebessüm saklıyo-
rum erzak yüklü dolaba. Sonra annemin yaptığı ekmeği özlüyorum. Katıveriyorum tarhanayı hamu-
ruma. Mutfağım annem koksun istiyorum. Ne de az un koymuşum. Ah, bu mutfak ne zaman alışacak 
da sevecek beni? Hiçbir şey olması gerektiği gibi değil. Hiçbir şey anne gibi değil.
 Çok özlüyorsun hadi saklama deyiveriyorum içimden. Pişiyor ekmeğim, yılların beni pişirip 
nasıl da anneme benzettiğine şaşarak kokluyorum ekmeği. Ekşi maya yok, bir yavanlık ki doyurmu-
yor. Dumanı üzerinde tarhana geliyor emaye tabağın içinde şangır şungur demir kaşıkla. Bölüp ekme-
ği tereyağı sürmesem olmazdı. 
 Ee ne yani yakışmamış mıyım diyorum mutfağın kapısından kaçamak bakışa. Yakışmışsın, 
tıpkı adının üzerine yapıştığı ve en çok sana yakıştığı gibi diyor. İnsan kendini başka bir bedende 
hayal edebiliyor da isimde asla diyorum. Bebektim, çocuktum, genç kızdım sonra kadın, anne oldum 
epey vakit sonra. Beyazladım, kırıştım, değiştim. Ama adım hiç değişmedi. Özlem oldum. Özledim. 
Özlendim. Ama hangisi en çok ben, bilememenin gurbetiyle hissedememenin sılasına sıkışıp kaldım.

Adım Özlem - Özlem DOĞAN PARLAK

*Minyatür: Yasemin DÖKÜMCÜ
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Lusnika lusnika lusnika …
Lusnika, bir ezgisi yok ama
Sözleri güzel, bir de şarkıyı söyleyen dostum
Biramın içinde Nasrettin Hocanın mayası
Uyur iken kafasına attığım
O meşhur balkabağının intikamı,
Sen dur, sen dur,
Bodrum katından atlayacağım şimdi
Gül Newton, sen gül,
Ben gülemiyorum,
Suratımda suratıma kapanan telefonların asıklığı
Sepet ile ne sarkıttıysam
Ne kadar ağladıysam
Hepsi şairin veresiyesi
Sen dur,
Parmaklarım ile sürdüğüm kırmızı vosvosum
Garsona rezil olmama çarptı,
Kocaman adamım ve kocaman eller
Belki de utancımı kapatmak için büyük yaratıldı
Sen dur, sen dur, üşüme
Katalitikli soba
Doğru mu yazıyorum bilemem ama
Geçir fişini kalbime,
Senle de, sensiz de gerginim,
Dolunayın sana bakıp da makyajını tazelediğine eminim
Sen dur,
Parmaklarım ile sürdüğüm vosvosum
Çocukluğumu çiğnemiş
Sen dur,
Ben gitmeye meyilliyim
Lakin dostum gelecek
Bana yalnızlığını ekecek
Kalemi ile böğrümü deşecek,
Ben mutluyum ama 10 dakika sonra…

dipnot: hiç bir güzel kadın limoncuyla sevişmiyor inan

Lusnika - iki öpücüklü adam
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Dönüp duruyor uykusunda bir kadın
sağır bir düzende; dönüp duruyor 
yalnız mı,  yitik mi, umutsuz mu? 

uçup gidiyor bildiği sıcaklıklar 
bir çığlık gibi donuyor mavi 

gri ve soğuk 
yolun büyüsü kapalı denizlerde

belki de bir kanat gerekli 
“uçmayı hatırlayan kuşlar”dan 

Dipnot: Hiç değişmiyor korkular, sıkıntılar... Balkondan uzakları seyreden kadınlar... 
Hiç değişmiyor içinde yaşayan karanlığın vitrinleri. Kadınlar; kendi çizgilerinde 

paramparça. 

HÜSNAGROFYA (51) - mrs cherry
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 Bu sayımızda, kalem uçlarını yontup şekiller vererek sanata dönüştüren Re-
cep Alçamlı ile bir röportaj gerçekleştirdik.
 KEd: Bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
 2 Mayıs 1991 yılında Mersin’de doğdum. İki kardeşten küçük olanıyım. İlk, orta 
ve liseyi Mersin’de tamamladım. Çocukluğum hep şehir merkezinde geçti. Halk 
oyunları ve gitar kursları aldım. Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü-
nü kazandıktan sonra, Elazığ’a geldim. Kimya mühendisliği eğitimimin yanı sıra, 
dağcılık sporuyla ilgilenmekteyim. Zaman zaman ekibimizle birlikte önceden be-
lirlediğimiz dağlara zirve tırmanışına gideriz. Bazen de yine önceden belirlediği-
miz sektörlere kaya tırmanışına gideriz. Bu sayede şehrin karmaşıklığını, stresini, 
monotonluğunu geride bırakarak doğayla iç içe oluruz. Aynı zamanda motosiklet 
kullanmaktayım. Kendimi sonsuz özgürlüğün içerinde olduğumu hissediyorum. 
Benim için vazgeçemeyeceğim bir tutkudur. Diğer yandan; grafit işleme yapmak-
tayım. Mersin’de hayatıma devam etmekteyim.
 KEd: Sanatınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
 Dünya genelinde bu sanatla ilgilenen kişi sayısı aşağı yukarı ancak iki elin par-
mak sayısı kadar olduğu için henüz bir isim koyulmamış, 

ama ben kullanılan madde sebebiyle grafit işleme diyorum. Kurşun kalemin ağaç 
kısmı yontularak, içindeki grafit kısmı dışarıya çıkartılır. Bu grafit minik kesici 
aletlerle şekillendirilir ve heykel haline getirilir.
 KEd: Bu işe ne zaman ve nasıl başladınız?
 2011 yılında başladım. Elbette bir anda olmadı, öncesinde de zaten iyi 
bir sanat takipçisiydim. Sanat tarihi, yüzyıllar önceden ortaya çıkan eserler vs. 
fazlasıyla ilgimi çekiyordu. Bunda babamın rolü de büyüktür. Onlarca yağlı boya 
tablosunun, boyalarının içerisinde büyüdüm. Grafit işlemeye tamamen meditas-
yon ve düşüncelerimi dışarıya yansıtma yolu olarak bakıyorum. Beni rahatlatı-
yor, yavaşlatıyor. Nefes alışım yavaşlıyor ve kalbimin sesini duymamı sağlıyor. Bu 
da hayatın keşmekeşliğinden kendimi kurtarmamı sağlıyor.
 KEd: Ülkemizde ve dünyada bu sanatın yeri nedir?
 Grafit işlemeye başladıktan kısa bir zaman sonra Almanya‘da yaşayan 
bir sanatçının çalışmalarına rastladım. Benden başka grafit işleyen birisini gör-

mek epey hoşuma gitti ve beni heyecanlan-
dırmıştı. Biraz araştırdım, uzun yıllardır 
eserler ortaya koyan bir sanatçıymış. Sonrasında çalışmalarım ül-
kemizde ve 14-15 ayrı ülkede 260 civarı yazılı ve görsel medyada 
yer buldu. Bu süreçte ülkemizden ve yurtdışından bana ulaşan bu 
sanata başlamak isteyen arkadaşlar oluyor. Tüm materyalleri, bil-
gileri büyük bir zevkle aktarıyorum. Bana danışan arkadaşlardan 
bu sanata başlayanlar oluyor ve bu beni çok fazla mutlu ediyor. Bu 
sanatı ne kadar duyurursam, ilgilenen sayısını ne kadar arttırırsam 
o kadar mutlu oluyorum. Şu an da dünyada sanırım 10 civarında 
kişi bu sanatla ilgilenmekte. Daha da artacaktır umarım.
 KEd: Yaptığınız herhangi bir eserin yapılış sürecinden bahse-
debilir misiniz?
 2-3 günde bitenler de oluyor 3-4 ay süren de oluyor. Çalıştığım 
kompozisyona göre yapılan eserin zorluğuna göre süre değişiyor. 

Recep ALÇAMLI ile Röportaj - Zeynep ÇELEBİ              
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Her canım istediğinde oturup çalışamıyorum. Mental olarak kendimi hazır hissetmem gerekiyor. Sinir-
liyken, heyecanlıyken veya çok mutluyken çalışamıyorum. 
İyice yavaşlamış ve dingin olduğum zamanlarda çalışabiliyo-
rum. Çalışırken hızlı müzik dinleyemiyorum. Genelde klasik 
eserler veya slow müzik dinliyorum. Genelde oluşturduğum 
eserler ülkemizde ve dünyada gerçekleşen; beni olumlu veya 
olumsuz etkileyen olayları konu almaya çalışıyorum. Tepkimi 
veya onayladığımı bu şekilde ifade etmiş oluyorum.
 KEd: Bu alanla ilgili size ilham olan bir sanatçı var mı?
 Tek bir sanatçı yok birçok sanatçı var. Bahsettiğim gibi bu 
sanata başlamadan önce de sanatı yakından takip ediyordum. 
İnsanlık tarihinin ilk duvar resimlerinden, insanların kendini 
ifade edişinden günümüze kadar sanatın gelişimi benim hep 
ilgimi çekti. Sonrasında Leonardolar, Picassolar, Daliler ve 

birçok sanatçı ve eserleri, kendi dönemlerinde yaptıkları resimleri ve diğer eserleri hep ilgimi çekmiş, 
zekâları beni her zaman etkilemiştir.
 KEd: Eserlerinize ilgi nasıl? Aldığınız geri dönüşten memnun musunuz?
 İlk zamanlarda insanlar garipsiyordu ama sonradan fazlasıyla hatta beklemediğim bir ilgi ile 
karşılaştım. Kişiye özel ve kurumsal şirketlerle çalışmalar yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ayrıca 
sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunmam bana gurur veriyor. Bunlar; “Kadına şiddete hayır, Soma 
maden faciası, Engelli dostların sesi, Yüce Şehitlerimize yas, Adalet Mülkün Temelidir…” gibi çalışmalar.
 KEd: Bu alanla ilgili yeni çalışmalarınız ya da projeleriniz var mı?
 2018’in başında bir belgesel çalışmamız ve sergimiz olacaktır. Tam tarih ileriki günlerde belirle-
necektir.
 KEd: Sizin için en anlamlı olan eseriniz hangisi?
 Benim için hepsi anlamlı. Zaten anlamlı olduğunu düşündüğüm çalışmaları konu alıp kalemlere 
işliyorum. Ama elbette sosyal sorumluluk çalışmaları benim için daha anlamlı oluyor.
 KEd: Bu sanatla ilgilenmek isteyen kişilere bir tavsiyeniz var mı?
 Başarıyı elde etmek için her şeyde olduğu gibi önce sevmek gerekiyor. Çok fazla sabırlı olmak 
gerekiyor. Çünkü bir eseri oluşturma yolculuğunda defalarca ve defalarca kalem kırılıyor. Pes edip vaz-
geçmek yerine üzerine düşünce mutlak başarı geliyor. Bu ısrarı tüm hayata yansıtınca daha yaşanılabilir, 
daha mutlu bir hayat süreci oluşuyor. Bu da hem başarılı hem mutlu bir hayatı koyuyor insanın önüne. 
Bol şans...
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 Yaklaşık on beş dakika sonra, gördü yaşlı 
kadını. Dövünmekten alı al, moru mor olmuştu 
zavallının. Güven vermek, onu sakinleştirmek ve 
olayın iç yüzünü anlayabilmek için yüzüne sakin 
bir tebessüm yerleştirerek indi araçtan.
 Köylüler onu görünce bir ağızdan anlat-
maya başladılar. Az sonra ortalığı yatıştıran Yüz-
başı, “Durun bakalım, ararız buluruz keratayı. 
Üzülme sen Hafize Anacığım. Hangi delikteyse 
söz veriyorum bulacağım onu.” diyerek askerle-
rine bir işaret çaktı. Koşa koşa yanına gelen as-
kerlerine, on kişilik bir arama-kurtarma ekibinin 
hemen temin edilmesi emrini verdi. Ekip, köyün 
etrafını çevreleyen ormanlık arazide ve genellikle 
çocukların balık tutmaya gittiği gölette, taş taş üs-
tünde bırakmadan, her deliğe bakacak ve Murat’ı 
bulacaktı.
 Fakat ilk olarak yaşlı kadını evine gönder-
meliydi... Söz dinledi kadıncağız. Dermanı kal-
mamıştı artık. Köyün bütün kadınları onun ko-
luna girebilmek için birbiriyle yarışırken, ağır ve 
halsiz adımları durdu birden. Döndü. “Komutan 
oğlum! Biliyon o bana amanet. Anasının bubası-
nın amaneti. Daha gayrısı erimin... Buluvee yav-
rımı emi oğlum?” dedi sadece.
 Komutan yutkundu önce. “Meraklanma 
Anacığım. Bulacağım.” diye bir kez daha söz ver-
dikten sonra küçük şahitlere dönüp, sorular sor-
maya başladı.
 Bir çeşit seferberlik ilan edilmişti köyde. 
Dört bir yandan, okulun son zili çalar çalmaz sı-
nıftan fırlayan çocukların her biriyle tek tek ko-
nuşuldu. Öğretmen dahil, herkesin sözlü ifadesi 
alındı. Birkaç saat sonra ellerinde işe yarar her-
hangi bir bilgi hala yoktu. Peki boş zamanlarında 
ne yapmayı severdi bu çocuk? Nereye gider, kim-
lerle zaman geçirirdi...?
 Murat’ın en sevdiği arkadaşını çağırttı 
Yüzbaşı. Aklına gelen bütün soruları sordu. Sık 
sık, Almanya’da babasıyla yaptığı gibi, gölete balık 
tutmaya gittiğini öğrendi. En sevdiği balığın etçil 
olduğu için, Yayın olduğunu, korku filmlerini çok 
sevdiğini, anası ve babasını çok anlatmadığını 
da... Onları artık özlemediğini de...
 “Peki kimlerle gidiyordu balığa Murat?” 

diye sordu korkudan ve utangaçlıktan kulakları al 
al olmuş küçük çocuğa.
 “İşte ne bilem... Been, Soner... Haa bi de 
deli Irıza’ylan giderdi.”
 Arama çalışmaları sürerken sorguya aldı-
ğı çocuklardan edindiği bilgilerle kafasında yep-
yeni bir Murat oluşuyordu. Genelde korkardı ço-
cuklar Rıza’dan. Ama okula başladılar mı, akılları 
erince korktukları ‘Deli Rıza’nın yerini hep onları 
bekleyen bir ‘Oyun Arkadaşı Rıza’ alırdı. Yirmili 
yaşlarda, eli yüzü düzgün, yörenin ten rengi olan 
kumral görünümlü bir gençti Rıza. Yüzbaşı’yı 
gördü mü, “Bafra vaa mı, Bafra?” diye önünü ke-
ser muhakkak ondan bir paket sigara koparırdı. 
Bu yüzden hazırlıklı gelirdi bu köye. Herkes gibi 
severdi bu zararsız deliyi.
 “Rıza nerelerde peki? Çağırın bakalım bir 
gelsin, konuşalım.” diyerek etrafına bakındı. Az 
önce onun oralarda olduğundan emindi. Gör-
müştü zira. Göz göze gelmişler, Rıza kalabalığın 
önündeki yerini, arkaya doğru gerileyerek, göl-
gelerin içinde kaybettirmişti. O anda umursama-
mış, önemli bulmamıştı. Ama şimdi Murat’ın en 
yakın ahbaplarından birinin Rıza olduğunu öğ-
renmiş, akıllıca ya da değil onunla da konuşma 
ihtiyacı hissetmişti.
 Rıza ortalıktan kaybolmuştu. Yoktu!
 Dedesi, köyün ileri gelenlerindendi. Ev-
lerini biliyordu nasıl olsa. Arama ekibinden son 
durum hakkında bilgi alır almaz Rıza’nın yaşadığı 
evin yolunu tuttu. Ardında çoluk çocuktan ve ka-
dınlardan oluşan koca bir kalabalık merak içinde 
fısıldaşıyordu. Kulak kabartmasına rağmen, ne 
konuştuklarını anlayamadı. Aklı Murat’ta, fikri 
Rıza’da bir halde, büyük ailenin yaşadığı eski ko-
nağa gelmişti bile. Kapı her köy evinde olduğu 
gibi devasa çift kanatlarıyla açılıverdi. Rıza’nın 
annesi komutanı buyur etti sessizce. Bir iki hoş 
beşten sonra Rıza’yı sordu. Annesi: “Yok valla, 
daa da gelmedi ya eve guduruk.” derken yüzünde 
beliriveren ve dalga dalga yayılan şaşkınlığın dili 
olsaydı, kesinkes bir çığlık da o atardı.
 Saat gecenin yarısını vurmuştu ve köy in-
sanı için uyku vakti çoktan geçmişti. Ama Rıza 
evde değildi. Aslında hiç kimse kendi evinde de-
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ğildi. Ya Murat’ı arıyorlar ya da Yüzbaşı’nın peşinde oradan oraya hep birlikte yürüyorlardı. Ormanı 
tarayan ekiple bağlantı kurdu. Rıza’yı görüp görmediklerini sordu. Yanıt: Olumsuzdu.
 Şimdi bir değil, tam iki adet kayıp vakası vardı elinde. Herkese Rıza’yı da bulmalarını istediğini 
söyledi.Onunla mutlaka konuşması gerekiyordu.Deliyse deliydi...Niye kaybolmuştu bu çocuk orta-
dan? Korkulacak ne vardı ki? Muhtemelen anlayamamıştı olan biteni. Anlaşılan onun sakinleşmesini 
bekleyecekti. O ne zaman isterse o zaman ortaya çıkacak ve ancak o zaman konuşabilecekti. ‘Allah 
kahretsin!’ dedi içinden.
 Çocukları ve analarını evlerine gönderip, köydeki erkeklerden kurduğu küçük bir gurupla gö-
lete gitmeye karar verdi. Kayıp çocuklar, balık tutmayı seviyorlardı en nihayetinde. Boğulmayla ilgili, 
aklına gelen kötücül düşünceleri defetti. İçinden gölet civarında hiçbir ipucu bulmamayı diledi. Buna 
rağmen aramalı, didik didik etmeliydi... Söz vermişti Hafize Ana’ya.
 Sabahı sabah ettiler. Tüm köy, çocuklar bile bir yudum uyku uyamamışlar,fellik fellik Murat’ı 
ve Rıza’yı aramışlardı. Ne ormanda adımlanmadık, karışlanmadık yer kalmıştı ne de göletin etrafında. 
Yoktu... Hiçbir ipucu yoktu.
 Böyle durumlarda araya ağdalanan zaman girdikçe tedirginlik, korku ve umutsuzluk had saf-
halara çıkardı. Zaman bir yandan geçmek bilmezken, diğer yandan gece karanlığı yerini günün ilk 
ışıklarına bırakır ve ödleri kopan insanları bir gece önceki koyu karanlığın içine hapsederdi. Özellikle 
özneleri yutardı koyuluk. Koyak gölgeler, adamın her yerine yapışır, kalbini söküp alır, göz pınarlarını 
ağlamaktan kuruturdu. Bu küçük sakin köyde, yediden yetmişe herkese olduğu gibi... İnsanların yüz-
leri de ruhları gibi kara-sarıydı artık!
 Sabah olunca, Yüzbaşı’nın çağrısı üzerine; jandarmalar, çevre köylerden yardıma gelenler ve 
köylü, kahvehanede toplaştılar. Hiç kimse, hiçbir şey bulamamıştı. Her iki çocuk da ortalıktan yok 
olmuştu. Yer yarılıp, içine girmişlerdi sanki.
 Aldığı yeni kararı açıkladı Yüzbaşı: “Herkes evine gidecek arkadaşlar. Çoluk çocuk, hepiniz. 
İkinci bir emre kadar hiç kimse sokağa çıkmayacak. Ortalık durulunca ben ve askerlerim tek tek ev-
lerinize gelecek ve arama çalışması yapacağız. Alınmayın sakın! Her birinizin hayvanı, otu, ocağı var. 
Ve tabii samanlıklarınız. Arayacağız... Bulacağız çocukları.”
 Komutanın lafının üstüne laf söylemeden sessizce itaat etti köy ahalisi. Yarım saat sonra, kö-
yün girişindeki ilk evden başladılar arama çalışmasına. Üç, dört, sekiz, on ev derken hâlâ bir arpa 
boyu yol alamamışlardı. Yorgun argın ve gergin bir şekilde sıradaki evin kanatlı kapılarından içeriye 
girdiler. Rıza’nın dedesinin evindelerdi gene. Yaşlı adam da en az Hafize Kadın kadar sarsılmış görü-
nüyordu. Üzgündü. Rıza’yı çok severdi. Onun için Rıza; hiç büyümeyen, en küçük torunuydu. Nerede 
olursa olsun, akşam serinliği çöker çökmez eve gelirdi Rıza. Korkardı karanlıktan.
 Evin en alt katında güneş görmeyen kilerden başladılar aramaya. Sonra samanlığa baktılar. 
Büyük ve eski evin bahçesinde kendileri için hazırlanan Cızmana (Bursa ve yöresinde yapılan bir tür 
hamur işi) ve ayran ile karınlarını doyuruyorlar ve soluklanıyorlardı ki, evin büyüğü İsmail Dede ak-
lına yeni gelen bir düşünceyle oturduğu yerden ayağa fırladı. “Hay aklıma tükürem be! Dün geceden 
beri hiç hafsalama gelmedi ya, bizim karşıkı köve sınır bi taalada, yıkık bi ahrımız daa var. De kalkın, 
kalkışın orya gidem gari.”
 Heyecanlanmış, heyecanlandırmıştı herkesi. Başta İsmail Dede ile Yüzbaşı olmak üzere on iki 
kişilik ekip sınırdaki eski ahırın yolunu tuttular. Endişeden herkes sus pus olmuş, gelecek en ufacık çıt 
sesine tepki verecek kadar gerilmişlerdi. Epeyce yol yürüdükten sonra nihayet vardılar ahırın önüne. 
Kapısı, bacası yoktu. Yer yer yıkılmış, ha çöktü ha çökecek haliyle çocuklar için son derece tehlikeli bir 
durumdaydı.
 Önden girmeye çalışan İsmail Dede’yi eliyle durdurdu Yüzbaşı. Kendisi girecekti ilk önce. As-
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kerlerine sessiz emirler verdi. Sağa sola, öne ve arkaya mevzilendiler. Yer yer çatısı çökmüş ahırın vi-
raneliğine adım attı komutan. Bir eli silahındaydı. Ne olur ne olmaz refleksiydi bu onun için. Gözleri 
izbeliğe ve karışıklığa alışınca yıkıntıların arkasında küçücük bir hareket fark etti. “Rızaaa, Rıza! Bak 
Bafra getirdim sana.” diyerek adımlarını sıklaştırdı. “Korkma aslanım... Benim yahu, Komutan!”
 İşe yaramıştı. Kocaman olmuş ürkek gözlerle bakan Rıza, çöktüğü yerden yavaşça ayağa kalk-
tı ve komutanla göz göze geldiler. Şimdi birbirlerine doğru yürüyorlardı. Yüzbaşı, hemen cebinden 
sigara paketini çıkarıp, içinden bir dalı ona uzattı. Aç biilaç haliyle tüm geceyi bu harabede geçiren 
Rıza, titreyen ellerle yapıştı sigaraya. Zor zahmet buldu ağzının yerini. Zangır zangır titriyordu. Diğer 
cebindeki çakmakla yaktı onun sigarasını Yüzbaşı.
 “Ha şöyle... Neredeydin oğlum? Bak meraktan delirdi dedenler. Niye kaçtın bakayım sen? Ne-
den korktun?” derken elini onun omzuna atıp, oldukları yere tekrar çökmelerini sağladı. Sakinleşme-
sini istiyordu. Onunla konuşacakları vardı. Rıza ona uyum sağladı ve toz toprağın hüküm sürdüğü 
yere birlikte oturdular. Arkasındaki askerlere bir baş hareketiyle dışarı çıkmalarını işaret etti. Şimdi 
yalnızdılar.
 “Rıza... Duydun beni. Niye buradasın? Anlat bakalım.”
 Yerinde rahatsızca kımıldandı Rıza. “Bi raat duumadı be komutan! Duumadı işte. Dedim ki, 
“Harket etmezsen kızmaycam, vurmaycam.” Ama dinemedi ki kızancık! Depişti duudu. Ben de ver-
dim sopayı, verdim odunu.”
 Yüzbaşı’nın kanı çekilmeye başlamıştı. İstifini bozmadan araya girdi hemen, “Hayta zaten Mu-
rat... Söz dinlemedi değil mi?”
 “Dinemedi be ya... Duu dedim, kıpraşma dedim. Ben öle dedim ya, seniiki daa bi çıldııdı. 
Gözü dönüveedi gavırın. E bende nabayım? Azcık akıllansın diye...” Cümlesini yarım bırakmış, soğur-
duğu sigarasından derin bir nefes çekmişti.
  “Ceza mı verdin Murat’a?”
  “Hee... Veedim valla.”
  “Nerede peki o kerata?”
 “Te şuuda be ya, uyuyup duruu geceden beridir. Uyanmak bilmedi gavırın dölü!” Aynı anda 
eliyle yıkıntıların arkasını işaret ediyordu. Yüzbaşı “cık cık”layarak, yavaşça yerinden kalktı. Hayatında 
hiç bu kadar dua ettiğini anımsamıyordu. Murat’ın sadece yaralı olmasını diliyor, en yakın hastaneye 
gidiş mesafesini ve saatini hesaplamaya çalışıyordu. Rıza arkasından seslendi: “Komutan! Sen de bi 
vur bakam, belkim ayılır manyak...”
 Murat’ı bulmuştu. Yüzüstü yerde yatıyordu çocuk. Başından oluk oluk kan akmış, balçıklan-
mış, yüzünde yer yer kurumuştu. Üzerinde okula giderken giydiği montu omuzlarından aşağı kaymış, 
yırtılmıştı. Altı tamamen çıplaktı. Donu ve pantolonu ayağından sıyrılmış, kalçası çürüklerle bezen-
mişti.Kaba etleri yara bere içindeydi.Can acıtmak için tutulmuştu çocuğun ardı.
Bir eliyle kabalarının arasını açtı. Yapış yapış meni kalıntılarına incecik sızan kan ve öldükten sonra 
yoluna  özgürce devam eden, dışkı karışmıştı. Anüsü paramparçaydı neredeyse... Kısacık süren hayatı 
gibi, erkekliği de parçalanmıştı...
 Önündeki manzara boğazına gelip tıkandı Yüzbaşı’nın.Eğilip çocuğun boynundan nabzına 
baktı ‘bir ümit’ diyerek. Dinledi... Dinledi...Atmıyordu kalbi. Sıkışan kalbini eliyle ovuşturdu. Çocu-
ğun başında diz çöktü. Yavaşça kendi kabanını çıkarıp, oğlanın çıplaklığını örttü.
 Bir sigara daha yaktı Murat’ın başında... Soran olursa, “Sigaranın dumanı gözlerimi yaktı.” 
diyecekti!...
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Beklemek, 
Bir ölüm haberinin arifesinde 
Soğuk duvarlara dayayıp sırtını
 En acısından haykırıp susarak. 
Birer birer anılar geçiyor gözümden. 
Sesler duyuyorum gülümseyen, 
Eğilip kalkan... 
Bir bahar tazeliğinde
 Yanan ateşi harlamaya çalışan, sevinçle. 
Gözler konuşuyor ansızın
 Sezmişçesine ölümü, 
Korkuyla bakan, bir sedyenin soğuk yüzünde 
Son bakıştı dercesine,
 Alıp götürülen kapalı kapılar ardına,
 Çaresizce...
 Kara haberler çınlıyor kulağımda tüm gece. 
Belki yüz kez haberini alıyorum: 
“Kaybettik hastayı” 
(Soğuk bir sabahtan daha soğuk hemşire sesi) 
Kalbim korkuyla deliyor göğsümü, 
Ve sonrası umut,
Karanlık odaya sızan, anahtar deliğinden
nokta... 

NOT: Babası 06 Şubat 2018 ‘de vefat eden, Mehmet Keklikçi tarafından yazılmış 
bir şiir, BEKLEMEK... Şiir, henüz babası hayattayken, yoğun bakım kapısının 
önünde, doktorlardan haber beklerken yazılmıştır.

Beklemek - Mehmet KEKLİKÇİ
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Yoldan çıkmış yollar var yoldan
Çıkacak gibi sanacak mümkün sonralar 

Bak! Tam bir hezeyan
Yarım bir angarya 

Hiç olmayan bir macera iyi bak
Ne dersen de eksik kalacak

Karış karış kazılan amiyane toprak!
Neresi en ücrası?

Tüm hissiyatımı söküp attığın duvarların 
Arkası mı neresi cancağızım neresi?

Mezarların kendi ninnisini söylediği 
Atmosfer katmanındayım, kabul buyruldu

Can yakıyor solunan havanın yazı turası
Kim bilir,

Vaktin aşina yüzü tanınmaz olur 
Kinsiz, hoşnut, sitemsiz…

Göremeyene hayalet aslında 
Boşluktaki adım sesleri boşluktaki

Çatlak dönemeçler, akbardaklar
Ne ki anlamıyorlar yalın ne ki

Noksansız içerlemekte ve susmakta
Gidenler için 

Geri dönemezler için
Şimdi üzerinde durduğum kanlı ay yolu.

Çatlak Dönemeçler - Ercan GÜMÜŞ
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              Balık sevenlere; balıkçılara…
 Balığı çok severim. Hani derler ya “Denizden babam çıksa yerim.” diye. Aynen öyle. Karşıma 
balık çıktı mı dayanamıyorum. Rokanın rakıya eşlik ettiği, ritüel haline gelmiş sofra adabında; tadına 
vara vara yemek gelir içimden. Tabii bu ritüel halini almış balıklı akşam yemeklerini, Konya’da yaşa-
mak mümkün olmuyor, maalesef. Masaya getirilen balık, ya balık kültüründen uzak pişirilmiş ya da 
servis edilmiştir. Oysa İstanbul’da balık yenen yerler öyle mi? Asla değil. Sarıyer, Kavak, Kuzguncuk, 
Beşiktaş, Çengelköy, Eminönü, Beyoğlu, Balık Pazarı, Nevizade… Kısacası dostlar, hemen hemen İs-
tanbul’un tamamında, kültürüne ve tadına uygun balık yemek mümkündür.
 Hiç üşenmez, Etiler’den kalkar giderdik meyhaneye. Genciz, delikanlıyız, kanımız fıkır fıkır… 
Balığımızı yerken, kulağımız yan masalardan gelen seslere takılırdı. Orda öğrendik adabı, orda öğren-
dik hayatı, orda öğrendik bir kadına nasıl davranılması gerektiğini, orda öğrendik konuşmasını, orda 
öğrendik susmasını… Susmanın nasıl bir erdem olduğu kültürüme yansıdı, konuşmanın ne önemli 
olduğu orada öğretildi bana. Neden kadehler vurulduğunda ‘şerefe’ denildiğini orada öğrendim. O 
zamanlar şeref, çok önemliydi. Hâlâ da öyle, ama aması biraz fazla şimdilerde…
 ‘Şerefe’ denir. Ama birçok kimse bilmez, neden ‘şerefe’ denildiğini. Sofranın adına, ‘çilingir 
sofrası’ denir. Nedenini bilmez çoğu kimse. Neden çilingir sofrasıdır, rakı sofrasının adı? Balıkçı-
lar! Anlatayım size neden çilingirdir; rakı dil açıcıdır, insanın ağzı dili birden çözülür, çıkıverir her 
şey ağzından, iyisiyle, kötüsüyle. Hatta ağzı durmaz, söyler de söyler, karşısındaki dinler de dinler… 
Sabır gerekir, sabır gerektirir; çilingirle açılmış ağızlardan dökülen cümleleri dinlemek. Artık sırlar 
dökülmüştür iki dudağın arasından. Hatta söylenmemesi gereken şeyler söylenmiştir. Alkolü herkes 
kaldıramaz, dikkat edeceksin. İşte bundandır ki kadehler kaldırılır, birbirine vurulur ve ‘Şerefe!’ denir. 
Yani; “Şerefim üzerine yemin ederim ki; söylediklerin, duyduklarım, gördüklerim burada kalacak.” 
demektir. Hesap ödendiğinde, ağzımı hiçbir çilingir açamayacaktır, “Sana şeref sözü.” demektir. Kolay 
değildir sofralarda rakı içmek; eline, diline, beline hâkim olacaksın rakı sofrasında. Balığın tadına va-
racaksın; rokanın ekşimsi, biraz acı, baharatlı tadını genzinde hissedeceksin. Bir yudum rakını, ağzın-
daki mikrobu kırmak için değil de, rokanın acısını gidermek için içeceksin. “Al bir yudum da, ağzının 
mikrobu kırılsın.” diyemezsin, ayıp olur. 
 Şimdi size bir hikâye anlatayım, balık sevenler: Yaşadıklarımdan… Beyoğlu balık pazarında, 
bir İstanbul Meyhanesi. İstanbul; yetmişli yıllar… Sokağa girdiğin zaman hafif bir rakı kokusu gelir 
burnuna, ayakların seni ister istemez oraya götürür. Kapıdan içeri girersin; rakı kokusu daha da kes-
kinleşmiştir adeta, iştahını açar. Boş masa bulmuşsan o akşam, şanslısındır. Ortam dumanlıdır, ama 
kimse rahatsız olmaz. Sağda solda dörder kişilik masalar. Çünkü rakı sofrası 4 kişiden fazlasını kal-
dırmaz; ne bir eksik ne bir fazla… Muhabbet piç olur. Önce takılır gözün; floransan lambalı bir vitrin 
buzdolabına. Gider seçersin mezeleri. Önce aklındadır, sonra masanda, sonrada midende. Yüzerler 
rakı denizinde. Meyhaneci her masaya geldiğinde eksikleri görür, tamamlar; sen hiçbir şey söylemez-
sin. O bilir; ne yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini. Eski müşterisi isen eğer, ne kadar içeceğini de bilir. Eğer 
yeni isen, önce tartar seni; öyle fazlasını vermez, ne mezenin ne de rakının. Yani, meyhaneci bilir, neyi 
ne kadar yiyeceğini de, içeceğini de. Sen, sadece yiyeceğin balığı seçersin. Benim tercihim o yıllarda 
izmarit, o gün denizden çıkmışsa eğer; istavrit, ortaya, çıtır çıtır… En son lüfer veya mevsimine göre 
çinakop, sarıkanat. Paran çoksa cepte, tabii ki kalkan. Ama erkek olanından. Dişi kalkan makbul de-
ğildir. Kalkan erkek olacak; tadı bir başka. Masa alabildiğine zengin; küçük meze tabaklarının sürekli 

Bir Ada Hikayesi - Ömer L.BAKAN
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boşu gider, dolusu gelir. Eğer hesap istendiğinde, son gelen mezeler tabakta kalmışsa, hesaba katılmaz, 
onlar meyhanecidendir. 
 Masalar; harbi ahşap, üstü muşamba kaplı. Âşıkların defter diye kullandıkları.  Şairlerin birkaç 
mısra yazdığı. Ressamların birkaç desenini ölümsüz kılan muşamba. Ne hikâyeler yazılmıştır üstüne, 
yıprandığında, değiştirmeye gönlü razı olmaz meyhanecinin. İlla değiştirecekse, atılmaz o muşamba-
lar. Doğru depoya, depoda saklanır. İstanbul meyhane akşamlarının envanteri olur muşambalar. İs-
kemleler tahtadan. Masalar ile aynı ağaçtan. Öyle, minderi kadifesi yok, kıçına batar. Ama sen, yatana 
kadar anlamazsın, kıçının ağrıdığını. Çünkü o, çilingir sofrasıdır; İstanbul Meyhanelerinde… Adabı 
bilen insanların gittiği… Karını götürürsün, kimse bakmaz. Orospunu götürürsün, kimse bakmaz. 
Ahlaklıdır hepsi; en azından o akşamlık. Çünkü herkes ‘şerefe’ demiştir, en azından bir kez. Yoksa 
kendini bilmezin teki bir şey yaptıysa, karga tulumba atılır dışarı; meyhaneci tarafından. Hesap üstü 
de bir araba dayak. Kimse dönüp bakmaz; o adama ne oldu diye. İşte ondandır İstanbul Meyhanele-
rinde çalınan müziğin adı; ‘İnce Saz’. Adamı ya verem eder ya da âşık. Haa bir de meyhanecinin kızı 
vardır; hayalleri süsleyen. Boynundan aşağı göremediğimiz. O, dolabın arkasındadır. Güzel Rum kızı 
Tasula. Dediklerine göre, annesine benzermiş. Tıpkı annesinin gençliği. Keman kaşlı, kara saçlı Rum 
kızı Tasula. Babasının getirdiği boş tabakları alır, mutfağa götürür, siparişleri dolabın üstüne bırakır. 
Babasının gözlerinden anlar, ne istediğini. Ne somurtur ne de güler. Ciddiye alır, yaptığı işi.
 Meyhanecinin karısı, Marika; o felçli, yukarıda yatıyor. Aşağıdan gelen sesleri dinlerken, göz-
lerinden iki damla yaş süzülüyor, şakaklarından yastığa doğru. O, geçmişte kızının yerindeydi. Oğlu-
nun kahrından, bu hale gelmiş. Kızı ondan öğrenmiş, meyhanede nasıl davranılması gerektiğini.
 Meyhanecinin oğlu; o, babası tarafından reddedildi. Şimdi bir bekâr odasında, alkolden ölü-
mü bekliyor. Neden mi? Adabı bozdu çünkü. Bir adamla gelen orospuyu ayartmış. Başlangıçta kimse 
anlamamış. Yıllar geçtikçe, iş açığa çıkmış. Parası bitene dek sürmüş ilişkileri; orospu onu terk etmiş, 
parası bitti diye. Andon Amca (meyhaneci) duyunca bunu, oğlunu kovar, hatta reddeder her şeyin-
den. Annesi felç olur o an, bir daha ayağa kalkmamacasına. Andon Amca, ömrünün sonuna kadar 
affetmez oğlunu. Öldüğünde, Tasula annesini alıp, Yunanistan’a döner. Abisinin ölüsü çürümeye yüz 
tutarken, şarapçılar tarafından bulunmuş; o izbe bekâr odasında. Kimsesizler mezarlığına gömülür. 
 Marika, Atina da huzurevinde yaşamını sürdürürken, bir gece uyur ve bir daha uyanamaz. 
Tasula, aşkını İstanbul’da bırakmış. Sadece meyhanede göz göze geldiği bir delikanlı. Aralarında ne bir 
söz ne bir temas olmuş. Aşklarını yıllarca gözleriyle dile getirmişler. İstanbullu delikanlı, Atina’da yıl-
larca aramış Tasula’yı. Sonunda da bulmuş. Tasula’sı onu bekler. Göz göze geldiklerinde, ayrı kaldıkları 
yılları anlatmış gözleri, bir çırpıda. Ve ilk defa elleri ellerine değmiş, dudakları dudaklarıyla buluşmuş. 
O an farkına varmışlar, birbirlerine hiç söz etmediklerini. Her ikisinin de ağzından dökülüvermiş, 
“seni seviyorum” sözcükleri. Mesut’tur, oğlanın adı. Aslında bahane olmuş Mesut’a, 12 Eylül’ün ka-
rartma geceleri. Kaçmış. Önce Midilli’ye, sonra Atina’ya. Sonra ikisi birden Midilli’ye. Şimdi çoluk 
çocuğa karışmış, İmroz adında meyhane açmışlar. Aynı mezeler, aynı tatlar. Yaşıyorlar, mutlular. 12 
Eylül’ün birleştirebildiği tek mutlu çift. Ayırdıklarını söylemeye gerek yok. Herkesin kalbinden alıp 
götürmüştür mutlaka birilerini. Ben adaya gittiğimde, Mesut’u da gördüm, Tasula’yı da. Kızları Eylül, 
aynı annesi gibi; floresanlı buzdolabının arkasından bana bakıyordu, ben Mesut’la ve Tasula’yla konu-
şurken. Oğulları Nazım, kasada, kulak misafiri bize. Ağlıyoruz… Çilingir sofralarını ve yaşananları 
anarken. İşte böyle, balık sevenler; balıkçılar. Dünya küçük, bir gün hesap görülür mutlaka; ama iyi, 
ama kötü…
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 Sessiz, soğuk bir gecenin aksine iç 
ısıtan bir sabahtı. Perdenin aralanmış kıs-
mını fırsat bilen güneş yüzüme dokunu-
yor, sanki yalnızlığımı ısıtmaya çalışıyordu. 
Puslu karanlık bir gecenin ardından yerde 
kalan birkaç bitmiş mum ve bira şişele-
ri dışında etrafı süsleyen hiçbir şey yoktu. 
Eşyalar dilsiz birer suretti karşımda duran. 
Cansız birer tanıktı yaşananlara. Her biri 
başka bir şeyi anımsatıyordu baktığımda. 
Tükenmişlik kokuyordu bazıları, bazıları 
gözlerini kaçırıyordu benden, bazısı da göz 
yumuyordu kırılmışlığıma.
 Sabaha karşı geldiğin ve uyandır-
madan sarıldığın, yatağımın diğer başından 
gelen günaydın sesi, dünyanın en büyük 
senfonilerini kıskandıracak ahenkteydi. 
Nereden geliyordun, kimlerleydin, kaç za-
mandır yoktun bu evde hiç umursamadan, 
sadece kulağıma çalınan o eşsiz melodiyi 
dinliyordum. Aşk evini terk ettiğinde böyle 
mi oluyordu gelişi?
 O an geçti gözümün önünden, eski 
günlerdeki eskimeyecek sandığımız aşk 
dolu sabahlarımız. Kahvaltı yapmayı bı-

rakmıştım artık, sen gittiğin günden beri. 
Soğuk bir kahve daha çok yakışıyordu sa-
bahlarıma. Bir sigara yakıyordum ve içim-
de ne kadar sen varsa her gün birini uğur-
luyordum. Hatırlıyorum da o zamanlar 
ikimizden birisi evde değilken neredeyse 
hiç kullanmadığımız mutfağa, beraberken 
koşarak gitmek en eğlenceli günleri başla-
tan bir ritüelden çok daha fazlasıydı bizim 
için. Taş - kağıt - makasla başlayan kahvaltı 
hazırlama iddiasını hep ben kaybederdim 
bilerek. Çünkü bir yandan beni izleyip, bir 
yandan bana şirinlikler yapman dünyanın 
en güzel manzarası olurdu benim için ve 
ben saatlerce gözümü kırpmadan o manza-
rayı izleyebilirdim, bir an bile sıkılmadan.
 Kahvaltının ardından gelecek “Bu-
gün napıyoruz sevgilim?” sorusu içinse 
çoktan hazırlardım kendimi. Kimselerin 
bilmediği bir koyun mavisine tutkun ye-
şilinde müzikler dinleyecektik en büyük 
aşkları kıskandıran dalga sesleriyle. Dal-
gaları bastıran, rüzgârı kıskandıransa bir 
tek gülüşlerimiz olacaktı. Gözlerimi kapa-
tıp gülüşünü içime çektiğimde, sen küsüp 

Sessiz Veda - Gözde ALP

*İllüstrasyon: Tuğçe ÇELEBİ
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sırtını dönecektin bana. Bense en sevimli 
halimle şarkılar söyleyip gönlünü alacak-
tım senin.
 Bilirsin, dalgalarda yok olan kuma 
yazmazdık biz öyle isimlerimizi. Üzerin-
de ayak izleri olamazdı. Güçlü olmalı, 
öyle bir iki damlada silinip kaybolmama-
lıydı. Taş, soğuk ve sert taşlar. Binlerce yıl 
beklerdi de hani, beklediğini bulunca da 
sıcacık yuvalar yapardı ya. İşte taşlara ya-
zardık biz de aşkımızı. Temeline güveni 
katardık önce, sonra sadakatle çoğaltıp 
katlarını, sevgimizle bitirirdik çatısını.
Kimsenin izlerini taşımadığı yerlere gi-
derdik beraber. Her gittiğimiz yere de 
bir parça bırakırdık, ama kendimizden 
olmazdı bu parçalar. Bütün aşıklardan 
bir parça biriktirip kısaltmasını yazardık 
bütün sevdalıların yerine; Aşk. Bu kadarı 
yeterdi işte.
 Şarkılara eşlik etmek için içimde-
ki fırtınaları dindirirdim, hafızama daha 
net kazınsın diye güzel sesin. Kalemi aldı-
ğımda elime, sen olurdu kağıdım ve ben 
en güzel şiirlerimi sana yaşardım. Her-
kesin sevdiği şeyi sevemem ben derdin, 
ben de sana en güzel papatyaları toplayıp 
saçlarına taç yapardım. O anda dünyanın 
tek hâkimi sen olurdun, bütün prensesler 
utanırdı güzelliğinden.
 Herkesin konuşacak çok şeyi var-
dır ya hani, biz çok susardık. Hem susar-
ken bile anlaşmak değil miydi zaten aşk? 
Bir kelime eksik kalırdı anlatmaya seni de 
bir bakış yetmez miydi hiç halden anla-
yana? Kelimeler sıralardı yalanları peşin 
sıra dillerine, ama gözler bakabilir miydi 
hiç hissettiğinin aksine? Git diye çıkıve-
rirdi bir anda insanın ağzından o en acı-
tan, ancak yürek izin verir miydi kalpten 
gidişine? Şimdi neden anlatsın sana sev-

gimi kelimeler, yürek dururken?
 Gelişin gibi olmuştu gidişin de. İç 
ısıtan bir sabahın sessiz, soğuk gecesiydi 
vedaları evimize getirdiğinde. İlk defa bu 
kadar soğuk bakıyordu gözlerin, ayak-
ların ilk defa gitmek için gelmişti bana. 
Karşımda duran o kadın ilk defa yüz çe-
viriyordu ayrılıktan tarafa. Bir kelime, tek 
bir kelime dökülse dilimden gitmeyecek-
tin sanki. Gitmek için biriktirdiğin bütün 
nedenlerini bir kalemde silecektin. Ama 
sen de bilirdin ben sığınamazdım kelime-
lerin ardına. Bir bakışım yetmeliydi seni 
durdurmaya. Anlamadın sevgilim; sen 
beni susuyorum sandığında, ben en bü-
yük haykırışımı sana o anda yapmıştım. 
Gitme kadın, gitme... Neden diye sor-
mayacağım sana, yeter ki gitme. Kapının 
yanında duran bavuluna ne acılar birik-
tirdin, ne pişmanlıklar topladın diye sor-
mayacağım. Ne varsa içinde dök önüme, 
kus nefretini, bağır öfkeni. Yeter ki gitme. 
Sen gidersen ben gitmeyeceğim mi sanı-
yorsun, terk etmeyecek miyim kendimi? 
Karşında duran bir ölüden farkım yoktu 
o an. Ama sen kapadın gözlerini bana ve 
sadece hazırladın kendini duyacaklarına. 
Bir tek sözümü bekliyordun, gitme... Ölü-
yordum be kadın, ölüyordum. Görmüyor 
musun canım çekiliyordu bedenimden, 
bacaklarım taşıyamıyordu halsiz bedeni-
mi.
 Görmedin... Karanlığıma ufacık 
bir ışık yakmadın görmek için. Beni o ka-
ranlık, dipsiz kuyuda tek başıma bırakıp, 
kelimelerin koynuna sığınıp gittin. Sahi 
ne oldu şimdi? Sabaha karşı geldiğin ve 
uyandırmadan sarıldığın yatağımın diğer 
başından gelen günaydın sesini, hangi ke-
limeleri gömüp de getirdin?
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takıldı. Ben nasıl sığışacağım diye debelenirken o ışı-
ğı açmış, gayet kendini kaptırmış kitabını okuyordu. 
Ona baktığımı fark edip bana doğru kısık sesle “Haydi 
rahatlayın artık, bakın birazdan siz de bu yolculuğun 
bir parçası olacaksınız. Bir bakmışsınız ki her şeyi ar-
dınızda bırakıyorsunuz. Hadi arkanıza yaslanın, derin 
bir nefes alın ve gittiniz yerde sizi ne beklese mutlu 
olursunuz onu düşünün.” Boynunda bordo atkısı, kula-
ğında küpesi, üstten bana bakan yuvarlak gözlükleriyle 
konuşurken etrafı ve tüm rahatsızlığımı unutmuştum. 
Utanmasam yanındaki boş koltuğa geçip altı saat süre-
cek yolculukta onu dinlemek isterdim. Hiç susmadan 
anlatsın ve ben de bu ilk otobüs yolculuğumu böylece 
bitireyim istedim. Oysa bu mümkün görünmüyordu. 
Sessizlik onun daha fazla konuşmasına engeldi. O kita-
bına devam ederken, ben de molaya kadar onu izledim. 
Biliyordum ki o da bunun farkındaydı. Çünkü hiç vaz-
geçmeden okuduğu kitaptan başını kaldırıp bana bak-
tığında, her defasında göz göze geliyor ve birbirimize 
hafifçe gülümsüyorduk. Nihayet mola zamanı gelmişti. 
O kendinden geçercesine uyuyan insanlar, açılan ışık-
larla birlikte, sanki hiç o derin uykunun birer piyonu 
değilmiş gibi hızla yerlerinden kalkıyor ve otobüsten 
aşağı iniyorlardı. Ne yapacağımı bilemediğim bir anda 
sakallı adam “Haydi gelin bir çorba ısmarlayayım size.” 
dedi. Can simidi atmıştı sanki bana ve ben de hemen 
bu yardım elini kabul edip onlarca insanın çay içtiği, 
bir şeyler yediği mola yerine adım atmıştım. “Ne çor-
bası içersiniz?” dedi. Saat gecenin üçü ve tanımadığım 
bir adama çekinerek “Ezogelin Çorbası” diyebildim. 
Sıraya girdik, çorbayı aldık, havanın soğuk olmasına 
aldırmadan dışarıya çıkıp bir masaya oturduk. O çor-
ba içmedi. “Sıcak çay isteyen?” diyerek etrafta dolaşan 
adamdan bir çay isteyip sigarasını yaktı. Ben çorbamı 
bugüne kadar almadığım bir zevk ile içtim. “Afiyet ol-
sun, iyi geldi değil mi?” dedi. Gerçekten de biraz daha 
rahatlamıştım. Ben de bir çay istedim ve sigaramı yak-
tım. “Otobüs yolculuğunun en çok bu kısmını sevi-
yorum.” dedi sakallı adam. “Yıllardır gidip gelirim ve 
otobüs yolculuklarında değişen ya da değişmeyen her 
şeyi not ederim. Çay sigara ve yemek isteği sanırım 
hiç değişmedi. Yazdığım kitaplarda birçok hikâyeyi de 
buradan esinlenerek yazmışımdır. Diyerek sustu. Göz-
lerimde beliren soru, kelimeye dönüşerek ağzımdan 
sigaramın dumanı ile birlikte çıktı; “Yazar mısınız?” O 
da “Yani, öyle diyorlar işte ama, ben kendimi yazar diye 
adlandırmıyorum. Sadece iyi bir gözlemciyim diyelim. 
Terminale geldiğinizden beri sizi izliyorum ve o kadar 
belli ki ilk defa uzun yol otobüsüne bindiğiniz, dikkati-
mi çekti, umarım rahatsızlık vermedim?” dedi. Bu sefer 
o, soran gözlerini gözlerimin içine yolladı “Yo, bilakis 
yardımlarınız ve çorba için teşekkür ederim.” dedim. 

Kendimi biraz rahatlamış hissettim. Çok heyecanlıy-
dım ve sanırım biraz da korkuyordum. “Yalnızlığı hiç 
bilmem ben ama, bazen hiç istemediğin şeyler başına 
geliyor işte.” dedim ama bu cümleyi seslendirdiğime de 
pişman olmuştum. “Yalnızlık iyidir, korkmayın. Kala-
balığınızda yalnız kalmak esas korkmanız gerekendir.” 
dedi. Bir süre sustu. Benden bir cevap alamayınca, 
“Bakın hiç bilmediğiniz bir yerde, tanımadığınız bir 
adamla karşılıklı çay içiyorsunuz, hayat tesadüflerle 
doludur, hatta mucizelerle bazen de. Fark etmek, an-
layabilmek, görmek gerek. Yazan çizen takımı için şu 
yaşadığımız birkaç saat iyi bir malzemedir. Yanlış anla-
mayın sakın, biz bunlarla besleniriz, tesadüflerle. İyi ki 
rastladım size.” Dedi. Adamın konuşmasından etkilen-
miştim. Nedense biz kadınlar ağzı laf yapan adamları 
seviyoruz. Geride bıraktığım onca şeyden neredeyse 
vazgeçtiğime sevinecek kadar mutlu olmuştum “İyi ki 
rastladım size” sözüne. Kulakları yırtacak kadar kötü 
ve yüksek sesle yayılan “İstanbul’dan İzmir’e yolculuk 
eden yolcular, aracınız hareket halinde. Yerlerinizi al-
manız önemle rica olunur.” anonsuyla bu güzel anı 
noktalamak zorundaydık. Sakallı adam “Haydi baka-
lım, yolcu yolunda gerek.” diyerek, benden önce kalktı 
ve “Siz yine de şanslısınız, yıllar öncesine göre. Kon-
forlu bir yolculukla başladınız yeni hayatınıza. Otobüse 
bindiğimizde eğer yan koltuğuma oturursanız size eski 
yolculuklardan bahsederim, eğer isterseniz tabi? O za-
man belki de biraz daha rahatlamış olursunuz.” diyerek, 
yine gözlerime baktı. Nedense gözlerinden etkilenmiş-
tim veya bana öyle gelmişti. “Sizi rahatsız etmiş olma-
yayım?” diye sordum ve sustum. Kenara çekilerek ka-
pının önünde bana yol verirken, arkamdan kısık bir ses 
tonuyla “Olur mu, benim için büyük bir zevk sizin gibi 
güzel bir hanımefendiyle yolculuk etmek, buyurun.” 
dedi. O huzur veren sesi dinlemek bana iyi gelecekti. 
Koltuklarımıza yerleştik ve otobüs hareket ettiğinde sa-
kallı adam anlatmaya başlamıştı bile. Dur durak deme-
den bir yandan can kulağı ile dinliyor ve anlattıklarını 
gözlerimin önüne getirmeye çalışıyordum. Dört mevsi-
min etkisindeydim sanki. Bazen gülüyor, bazen şaşırı-
yor, bazen üzülüyor, bazen ise gözlerim doluyordu: 
 “Altmışlı yılların sonu, yetmişli yılların ba-
şından bahsedeyim? O yıllarda yapılan nüfus sayımı-
na göre İstanbul nüfusu neredeyse 2 milyon 500 bine 
yaklaşmış, şehirde ne nefes alacak yer ne gidecek yol 
kalmıştı. Bugün ne ise, o yıllarda da trafik ve kalabalık 
açısından her şey aynı sanki. Sadece ölçekler farklı. Sü-
rekli göç alan şehre insanlar kendi kültürleriyle birlikte 
gelmiş, yaşam mücadelesi yanı sıra taşı-toprağı altın 
olan İstanbul’da para hırsının, ekonomik özgürlüğün, 
eş yaşam özlemi içerisinde mücadele ediyorlardı. İstan-
bul’un bilindik seyyar esnaflarının yanında, bir de göç 
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ile İstanbul’u yurt kabul eden vatandaşlarımız yeni sey-
yar satacakları ürünleri tezgâhlarında, el arabalarında, 
triportörlerde veya kollarının üzerlerinde taşıdıkları 
giysileri bağıra-çağıra satmaya başlamışlardı. Bu sa-
tıcıların, çok mal sattıkları yerlerin başında Eminönü 
gelir. Sonra da Topkapı Otobüs Garajı’nın içi ve dışı 
en çok tercih ettikleri yerlerin başında geliyordu. Hal 
böyle olunca gürültüden patırtıdan geçilmez, kavga, 
kıyamet eksik olmazdı.” Konuşmasına biraz ara vermiş, 
dizlerinin üzerinde duran deri çantasından bir kitap 
çıkartarak adımı sordu. “Gülfem” dedim. İsmimin ne 
kadar güzel olduğunu gülümseyerek ifade etti. Kitabın 
ilk sayfasına adıma temennilerini yazıp kapağını ka-
pattı ve bana uzattı. Kitabı aldım ve kapağın üzerinde 
yazan adını okudum. “Tanıştığımıza memnun oldum, 
ayrıca bu değerli kitabı bana armağan ettiğiniz için te-
şekkür ederim.” diyerek sustum. Onun anlatacaklarını 
merak ediyordum. “Rica ederim, ben konuya devam 
edeyim. Seyyar satıcılarla birlikte bir de otobüs fir-
malarının çığırtkanları, garajın değnekçileri avazları 
çıktığı kadar müşteri kapmak için bağırdılar mı işte 
o zaman kıyamet koptu sanırdınız. Yolculuk yapmak 
için seçtiğiniz otobüs firmasının yazıhanesine gidene 
kadar önünüze bir sürü insan çıkar, sizi kendi firma-
larına çekmeye çalışırlardı. Meram anlatmaktan bıkıp 
usanırdınız. Yazıhaneye girdiğinizde kurtulduğunuzu 
sanır, esas mücadelenin orada başladığını kısa sürede 
anlardınız. İstediğin saate bilet bulamazsın. Rezervas-
yon diye bir şey yok, dışarının gürültüsünden banko-
nun önündekilerle, arkasındakiler çok yüksek ses ile 
konuşur. Böylelikle yeni bir hengâme başlamış olurdu. 
Eğer şanslıysanız, kısa bir süre sonraya bilet bulabilir-
siniz. Yoksa yazıhaneleri dolaşmak zorunda kalırdınız. 
Birkaç saat sonrasına bilet bulduğunuzda kendinizi 
şanslı hisseder, oturacak bir yer ararsınız. Ne mümkün 
efendim, yolcusu-aylağı, hırlısı-hırsızı, dolandırıcısı, 
yankesicisi, tacizcisi hepsi etrafa yayılmış, kalabalığa 
karışıp kendilerine kurban arar dururlar. Bunları bi-
liyorsanız, elbette tedbirli davranıp önce yankesiciler-
den, sonra daha da kötü niyetli insanlardan kendiniz 
koruyabilirdiniz. Ama olup bitenin farkında değilseniz 
sizden âlâ kurban yok demektir.” Araya girip, “Bura-
ya kadar anlattıklarınız doğru mu? Bunları siz yaşadı-
nız mı? İnanamıyorum, kusura bakmayın sözünüzü 
kestim.” diyerek sustum. “İnanamıyorsunuz değil mi? 
Doğru, anlatılmaz yaşamanız gerekir tüm bu olan-
ları. Her halde o gün şanslıydım ki çay ocağının du-
var dibinde hayli alçak bir hasır tabure bulmuş, sırtı-
mı duvara yaslamış, bakış açımı etrafa göre ayarlayıp 
oturmuştum. Önüne hemen çay getirip parasını peşin 
alırlardı. Sanki kaçacakmışsınız gibi davranırlardı. 
Eğer benim gibi otobüsünüzün kalkmasına üç saatten 
biraz fazla bir zamanınız varsa, her on beş dakikada bir 

çay içmek zorundasınız. İçmezseniz içirirler, içireme-
seler de üç saat boyunca içebileceğin on-on iki çayın 
parasını sizden alırlardı. Kendi içinde işleyen kuralları 
vardı garajların. Ama ne yalan söyleyeyim, rengârenk 
bir ortamdı Topkapı Otobüs Garajı. Ben hep tedbirli 
davranıp bakkalda bulduğum gazete, dergi, ne varsa 
alır; vaktimi okuyarak geçirmeye çalışırdım ama, çoğu 
kez okuduklarımı anlayamazdım. Sebebi ise etraftaki 
kakofonik seslerin çoğunluğundan kaynaklanır, dikka-
tim dağılırdı. Üç saat içerisinde binlerce değişik insan 
tipini gözlemleme şansını denerdim ve başarırdım da. 
Farklı kültür, farklı insan, farklı ortam; işte sana Top-
kapı Otobüs Garajı’nın sosyal envanteri. Orada edin-
diğim tecrübeler, sosyal, kültürel davranış biçimleri, 
suça eğilimli insanları tanıma açısından hayli faydalı 
bir bilgi depolamama sebep olmuştur. İşte o yılların iki 
buçuk milyonluk şehrinin kültür mozaiğine evirilmiş 
halinden küçük bir sahne. 
 Otobüsün hareket saati yaklaştığında, güç bela 
kalabalığı yara yara, yine nereye gideceğini her sorana 
meram anlataraktan otobüsün yanaştığı yere ulaşılır, 
valiz teslim edilir, koltuğuna doğru ilerlersin. Bazen 
çift satılan biletin sahipleri arasında münakaşa çıkar, 
görevli gelir, koltuk numarana göre değil de görevli-
nin kafasına göre yer değiştirmelerle sorun çözülürdü. 
Önce ceberut suratlı muavin gelir, içeriyi kolaçan eder, 
boş koltukları sayar, boş koltuk sayısına göre yeni yol-
cular aranırdı. İşte o zaman çığırtkanlar arasında kıya-
metler kopar, çoğu zaman da kavga ederlerdi. Hatta ya-
ralanma ve cinayet işlendiği bile gazetelere yansımıştı. 
Hâlâ o çığırtkanların nasıl, neye göre para kazandıkla-
rını, neden garajın içinde olduklarını anlamış değilim. 
Bugün de o tip insanlar görsem de, eskinin yabani çı-
ğırtkanlarının esamisini göremezsiniz, istisnalar hariç 
tabi.
 Nihayet gecikmeli olarak otobüs hareketlen-
diğinde garajdan çıkmak ayrı bir dert; dura kalka ana 
kapıdan çıkmak bir hayli zaman alırdı. Üstelik Boğaz 
Köprüsü yapım aşamasında olduğundan istikamet Sir-
keci, oradan da arabalı vapur ile Harem Otobüs Gara-
jı’na gidilirdi. Aynı hengâme olmasa da Topkapı Gara-
jı’nın daha küçük ölçeklisini bir de Harem de yaşardık. 
İllallah gelir yolcuya; İstanbul’dan çıkmak bir dert ama, 
ne dert. Bu arada içeride hafiften ter kokusu yayılma-
ya başlamış, sigara dumanı otobüste sis bulutu haline 
gelmiştir bile. Ne çocuğa ne yaşlıya ne de hastaya aldı-
rış edilmez fosur-fosur sigara içilirdi. Böyleydi otobüs 
yolculuğu…” Tüm bu anlattıklarına inanamıyordum. 
Bunları anlayabilmek için o yıllarda yaşamak gerekir-
miş. Yoksa abartıyor muydu? Ben bunları düşünürken 
sözünü kesmek istemiyordum. Ama muavin, ikram 
arabası ile sözünü kesmişti bile. Kaptanın arka koltu-
ğunda oturduğumuzdan bize kulak misafiri olmuş, o 
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da ikramı fırsat bilerek söze girdi ve anlattıklarının 
hepsinin doğru olduğunu, hatta az bile anlattığını 
söyleyince artık iyice hikâyenin gerçekliğine inanmış-
tım. Önce şaka gibi gelmiş olsa da; içinde asıl barınan 
gerçek, sosyal yaşam içerisindeki davranış biçimleri-
nin kara mizahı idi. Kahvelerimizi içerken suskunduk 
ama; bende merak, onda da yaşanmışlıklarının deva-
mını anlatma telaşesi vardı. Karton bardaklarımızdan 
ve kurabiye paketlerimizin boşlarından kurtulduktan 
sonra ikimiz de koltuklarımızda kımıldanarak ben 
dinleme, o da anlatma pozisyonuna geçmiştik sanki. 
Eminim ki kaptanın gözü yolda, kulağı bizde idi… 
“Gülfem Hanım nerede kalmıştık? Ha evet, en son 
sigara konusunda kalmıştık. İnsanlar otobüste oldu 
mu hiç içmedikleri kadar sigara içerler. Sanki içtikçe 
yol kısalacak gibi mi gelirdi bilmem artık. İçen de iç-
meyen de rahatsız olur ama, kimse de itiraz etmezdi. 
Yazın ayrı bir dert, kışın ayrı; her mevsimin kendine 
göre trafikte sorunları vardı. Hız limiti yok, şoförler 
gaza bastıkça basar, yolculuk kelle koltukta yapılırdı. 
Bolu Dağı’nı aşmak bir dert ki sormayın gitsin. Eğer 
önünüzde kamyon varsa yandınız; yolun kalabalık-
lığından sollamak mümkün değil. Neredeyse durma 
noktasına gelebilecek bir hızla o yolu aşmak zorunda 
kalan otobüsler, kaplumbağalara bile geçilirlerdi. Bu 
tabi işin esprisi ama, başka bir betimleme ile de sizin 
gözlerinizin önüne getiremezdim o Bolu Dağı geçişini. 
Yolların kalitesizliği gideceğin yere varma zamanını 
uzattıkça uzatır, otobüsün içinde zaman geçtikçe elini, 
kolunu, başını, bacağını koyacak yer bulamaz; üstelik 
bedeninin muhtelif yerlerinde uyuşmalar, karıncalan-
malar başlar. İlk mola yerine varılana kadar sabırdan 
ziyade küfür kâfir yolculuk yapardık. Gece uyumak 
mümkün değil, gündüz yola bakmak akıl kârı değil. 
Dedim ya, kelle koltuk gidiyoruz. Zaman geçtikçe 
ter kokusuna bir de ayak kokusu eklendi mi, kendi-
ni kapıdan atasın gelir ama yapamazsın. Bu işkence 
gibi yolculuklar genellikle doğuya giden otobüslerde 
yaşanırdı. Sen istersen Bolu’ya git, ister Ankara’ya son 
durak doğu illerinden biriyse bunları çekmek duru-
mundaydık. Hatırladığım kadarıyla Düzce ve Bolu 
dağlarının belli bir noktasında mola yerleri vardı. 
Aralarında inanılmaz rekabetin yaşandığı bu işlet-
melerin otobüs şoförünü kendilerine bağlamak için 
yapmadıkları kalmazdı. Çaylar hep şirketten olup di-
ğer yiyecek ve içecekler, hediyelik eşyalar, şekerleme 
kutuları ve benzeri şeyler inanılmaz pahalıydı. Bu bu-
günde böyle. Bu kadar otobüsü bir arada görmek şaş-
kınlık yaratırdı. Gelen giden otobüslerin haddi hesabı 
yoktu. Kalabalıktan kedi köpek eniklerini kaybetse 
bulmaları mümkün olamaz. Bu kadar çok otobüsün 
bir arada olduğu yerde gelen giden otobüslerin ardı 
ardına yapılan anonsları anlayabilme imkânını pek 

bulamazdık ki; bu da otobüsü kaçırma ihtimali de-
mekti. Onun için hem gözümüzü hem de kulağınızı 
dört açmak durumundaydık. “Allah’ım, şu yol bitse de 
bu çileden kurtulsak.” diye dua ederdik. Anons yapan 
kişinin sesi ve konuşması aynıydı. Zannedersiniz ki 
bant kaydı ama değil; kasanın yanında bulunan kalite-
si düşük takoz gibi mikrofona birisinin böğürdüğünü 
görür ve duyardınız. Gözün saatte olduğu gibi bir de 
etrafta olmalıydı ki başına bu mola yerinde de bir şey 
gelmesin. Korkudan mola zamanın bitmeden erken-
den otobüse biner, elinde yemek için aldığın ve için-
de ne olduğunu anlayamadığın sözüm ona sade tostu 
gevelersin ama yanına içecek bir şey almadıysan eğer, 
yutamazsın. Otobüsün içi giren çıkan seyyar satıcıdan 
geçilmez. Pişmaniyecisi, çakıcısı, nane şekercisi, ço-
rapçısı, fındık fıstıkçısı, kasetçisi, niyetçisi, biri girer 
biri çıkar; her biri ekmek parası derdinde. Yanlışlık-
la birinin gözünün içine baktığında sattığı her neyse 
elinde kalır, almamak imkânsızdır. Korkudan değil 
de, bir an önce başından gitsin diye alırsın. Bu ilk mo-
ladan sonra eğer gece yolculuğu yapıyorsan uyumak 
istersin ama asla uyuyamazsın. Zaten seni uyuyanlar 
uyutmaz. “Allah’ım bu ne horlama, şu arkadaki çocuk 
bir sussa, şoför teybi bir kapatsa, koridorda koşturan 
çocuk anasının kucağına bir otursa…” diye diye, ula-
şacağın şehre inersin ama; nasıl inersin gelin siz tah-
min edin. Yollar dar ve bozuk, şoförler bu yollarda can 
pahasına gaza bastıkça basar, sen bilmediğin duaları 
bile okur hale gelirsin, artık babaannenden, annean-
nenden öğrenebildiğin ne dua varsa okur durursun. 
Boğaz köprüsünün açılmasıyla yollar biraz daha kısal-
dı. Yollar onarılıp, genişledikçe, yenileri ilave edildik-
çe, trafik kanunlarında yenilemeler yapıldıkça, otobüs 
firmaları kurumsal hale geldikçe, hele ki seyahat esna-
sında sigara içmek yasaklanınca, mola yerleri düzel-
dikçe; yollar ve yolculuklar çekilir ve keyifli hale geldi. 
Güzel yollarda, iyi yolculuklar…”
 Sakallı adamın anlattıkları çok etkilemişti 
beni. Kaç gündür gözümde büyüttüğüm bu yolculuk 
hikâyesi, içinden geçtiğim rüzgârın tatlı bir esintisi-
ni bırakmıştı yanı başıma. Saat altı olmuştu, varmış 
olmalıydık. Geceye veda eden günün ışıltılarını göre-
ceğimi düşlerken her şey bir anda uçuk, soluk bir ren-
ge büründü. İrkildim, her yerim ter içinde kalmıştı. 
Yerimde hafifçe doğrulmaya çalıştım. Ama sanki her 
yerim uyuşmuştu, sanırım üşümüştüm. Vaktin nasıl 
geçtiğini anlamamış olmalıyım diye mırıldandığım-
da yanımda bir şeyin kıpırdandığını hissettim. Başı-
mı hafifçe sağ tarafa çevirdiğimde her gün isteksizce 
uyandığım, yatağın içindeki kocamı fark ettim. Ben 
bir rüyanın esiri olmuştum. Oysa o sakallı adamla 
yaptığımız sohbet ne kadar da gerçekti, hele içtiğim o 
sıcacık çorbanın tadı hâlâ damağımdaydı.
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Eski bir yol bu, tutturduğum
Dilimdeki telaşla bir şarkı sektirdiğim...
Ama ulaşmanın huzuru
ya da kavuşmanın hasreti silinmedi,
hiç silinmeycek... 
Bensiz bir dünya farkedilmese de,
bizsiz bir dünya da kahredecek!
Köşesine çekilmişin sessizliği,
korkup kaçanın huzursuzluğu,
ve güce tapanın bencilliği anılmadı,
hiç anılmayacak.
Eski bir yol bu, tutturduğum
Dilimdeki telaşla bir şarkı sektirdiğim,
Düşümde hiç durmadı bu yolculuğum,
Sürecek de sürecek..

Yolculuk - Nurican GALYON
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