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T ü m 
Genç Sanat okurları-

na saygı ve hürmetle. Yeni döneme 
çok daha iyi ve hızlı adapte olmak için eli-

mizden geleni yapıyoruz. Dergimizin yayın kurulu 
iyice oturdu ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için var 

gücüyle çalışıyorlar. Yaz boyu süren iki aylık serüveninin de bu 
çabalar vesilesi ile sona erdiğini bundan sonra aylık seyrimize de-

vam edeceğimizi içten bir sevinçle bildiriyorum sizlere.  Ağustos-Eylül 
sayısının hemen ardından Ekim 2021 sayısı ile sizlerle olmayı amaçlamak-

tayız. Bu nedenler eserleriniz ile bize destek olursanız bu yazı ortamını beraber 
ayakta tutabiliriz.Bu sayımız oldukça hacimli ve iki aylık serüvenimizi önünüze 

dökecek cinsten. Makale, inceleme, deneme, şiir, hikâye şeklinde 
geniş bir yelpaze ile karşınızdayız. Öncelikle Hüseyin Öz-

demir’in kaleminden Akif Paşa’nın Tanzimat Dönemi 
dilde sadeleşme hareketine nasıl yön verdiğini ve ön-

cülük ettiğini okuyacağız. Ardından Abdullah Emre 
Aladağ’ın Deliliğin Efendisi adlı gizemlerle dolu,   

Mustafa B. Bozkurt’un Çamlıcalı Sivri Faik adlı 
huysuz bir eski İstanbullu’nun hatıratı minvalindeki, 
Necla Zorlu’nun yaşama tutunma çabası ve solmuş 
bir ruhun aydınlanmasını işlediği Sarı ve Seyfeddin 
Akdöl’ün Mesnevi’den fırlamış gibi duran mistik bir 
hikâyesi Sır Düştü Geceye adlı hikâyeleri ile karşı-
laşacağız.Hikâyelere şiirlerle ufak bir ara verip Ali 
Tacar’ın Cumaertesi, Mevlüt Kaan Akçatepe’nin Ta-
rif, Oğuzhan Bedir’in Suskunluk, Rasim Kahveci’nin 
Cömertlik Kahvesi, adlı şiirleri ve Yağmur Sevinç’in 

Sylvia Plath’tan tercüme ettiği Bir Deli Kızın Aşk Şarkısı 
adlı şiiri ile şiire doyuyoruz.Son olarak da Hümeyra Üzel’in 

Abdullah Efendi’nin Rüyaları hikayesine yazdığı harikulade in-
celeme, Kadir Akan’ın Son Gece adlı ayrılık ve karşılaşmanın hikayesi, Erdal 

Tekin’in Ben Kirli adlı gerçekleri yüzümüze vuran naif anlatısı ve Ömer Ay-
han Micaz’ın Hayatı Boşuna Geçirdi adlı gençlerimizin gelecek sorunları 

ile yüzleştiğimiz ve bu sorunların aslında hepimizin hayatının bir parçası 
olduğunun farkındalığını yaşadığımız denemesi ile bu sayıyı sonlan-

dırıyoruz.Tekrar ve yine ve her defasında bitireceğim gibi girişe 
de son veriyorum. Dergimizi renklendireceğini ve size bu 

yolculukta bir şeyler katacağını düşündüğünüz farklı 
ve yeni fikirler için bize ulaşabilirsiniz. Keyifli 

okumalar dilerim. Saygılarımla.
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Osmanlı devleti son dönem si-
yaset ve edebiyat adamların-
dan olan Âkif Paşa 1787 yılın-

da Yozgat’ta doğdu. Ayıntabizade Kadı 
Mehmed Efendi’nin oğludur. Öğrenimini 
Yozgat’ta tamamlamıştır. Bir süre Yozgat 
ayanı Cebbarzade Süleyman Bey›in di-
van kâtipliğini yaptı; onun ölümü üzeri-
ne İstanbul›a gelerek amcası Reisülküttab 
Mustafa Mazhar Efendi’nin yardımıy-
la Divan-ı Hümayun Kalemi ‘ne girdi 
(1814). 1832’de Reisülküttab oldu. Bu da-
irenin adı Umar-ı Hariciye Nezareti’ne 
çevrilince, o da “efendi” unvanı ve vezirlik 
rütbesi ile ilk hariciye nazırı oldu (1835). 
Kadıköy’ünde avlanırken kaza ile bir Türk 
çocuğunu yaralayan Morning Herald’ın 
İstanbul muhabiri W. Churchill’i hapset-
tirmesi üzerine, olaya İngiliz sefaretinin 

müdahalesi sonucu, hastalığı bahane edi-
lerek azledildi ( 1836). Bir yıl kadar sonra, 
rakibi Pertev Paşa Mülkiye nazırlığından 
azledilince onun yerine aynı göreve geti-
rildi. Nezaretin adını “adab-ı ubüdiyye-
te münaf ” bularak dâhiliyeye çevirtti. Bu 
görevde de ancak altı ay kalabildi (Pilav, 
2002; 1, Uçman, 1989; 261-262). Çeşitli 
vilayetlerde ve sancaklarda görev aldıktan 
sonra 1845 yılında Hac yolculuğundan 
dönerken Mısır’da İskenderiye şehrinde 
vefat etti. 

Âkif Paşa, Tanzimat döneminin henüz 
batı ile tam olarak haşır neşir olmadığı bir 
dönemde klasik edebiyat geleneği içinde 
yetişmiş ve bu doğrultuda eserler kaleme 
almış bir sanatçıdır. Klasik edebiyat ge-
leneği içerisine getirmiş olduğu bireysel 

Hüseyin Özdemir / Makale

 Namık Kemal, Âkif Paşa’yı “Kalemimize Türkçe yazmayı 
öğretenlerin en büyüklerindendir” diye nitelendirerek onun 
Türkçe’nin gelişiminde önemli biri olduğunu belirtir.

ÂKİF PAŞA’DA DİLDE SADELEŞME VE ÂKİF PAŞA’DA DİLDE SADELEŞME VE 

YENİLİKLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMEYENİLİKLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
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farklılıklar Âkif Paşa’yı Tanzimat edebiya-
tının öncülerinden yapmıştır.

Yeniliğin Habercisi

Türk edebiyatının yenileşmesi sürecin-
de eserler kaleme alan Âkif Paşa’nın edebi 
kimliği üzerinde yapılan değerlendirmeler 
incelendiğinde iki farklı görüş ortaya çı-
kar. Bu görüşlerden ilki; şiirlerinde klasik 
şiir anlayışına (genellikle düşünce az da 
olsa şekil anlamında) getirdiği yenilikler 
dolayısıyla Türk edebiyatında yenileşme-
nin öncülerinden sayılır.  Bu görüşe karşı-
lık ortaya çıkan ikinci görüş Âkif Paşa’nın 
klasik edebiyatın temsilcisi olduğu ancak 
klasik anlayış içerisinde geleneksel zihni-
yetin dışına çıkan biri olmasıdır. 

Âkif Paşa’nın edebiyatımızda yaptığı 
yenilikler konusunda yapılan ilk değerlen-
dirmeler onun nesirde meydana getirme-
ye çalıştığı sadeleşmedir. Namık Kemal, 
Âkif Paşa’yı “Kalemimize Türkçe yazmayı 
öğretenlerin en büyüklerindendir” diye ni-
telendirerek onun Türkçe’nin gelişiminde 
önemli biri olduğunu belirtir (Yetiş, 1989; 
122). Âkif Paşa dönemi içerisinde klasik 
edebiyatımız içerisinde Nedim ile başla-
yan mahallileşme akımının önemli temsil-
cilerinden kabul edilir. Âkif Paşa özellikle 
döneminde nesirde meydana getirdiği açık 
ve sade yazısı ile dikkat çeker. Onun nesir 
alanında sadeleşmesi ise devlet memuri-
yeti görevi dolayısıyla özellikle Dâhiliye 

ve Hariciye Nazırlıkları görevleri esnasın-
da resmi yazışma dilinin sadeleşmesi için 
gösterdiği çabalar etkili olmuştur. Resmi 
yazı dilinde oluşturduğu yenilikler onun 
edebi eserlerine de yansımıştır. “Bir Dev-
let adamı olması hasebiyle sık sık yazışmalar 
yapan Paşa, bu yazılarında kullandığı dilin 
eskiye göre bir parça açık olmasından dolayı 
önem kazanmıştır” (Pilav, 2002; 11). 

Âkif Paşa’nın çağdaşlarına nazaran 
oluşturduğu sadelik döneminde de dik-
kat çekmiştir. Bu dikkat onun şairliğinden 
çok nesir alanında meydana getirdiği açık 
ve sadelik üzerinedir. İbnülemin Mahmut 
Kemal İnan; “Eslaf ı üdebadan bazılarının 
garip kelimeler ve muğlak ve müselsel cüm-
lelerle yazdıkları yazıları, bir de Âkif Paşa-
nın açık ve kesik ibarelerle yazdığı “Tabsıra” 
yı,   Şeyh Müştaka mektubunu, hafidesine 
söylediği mersiyeyi görenler, müşarünileyhi 
edebiyatı cedidenin müessislerinden ad et-
mişlerdir.” değerlendirmesini yapar (İnal, 
1969; 74). Âkif Paşa’nın yazın hayatın-
da oluşturduğu sadeleşme hakkında ise 
Şemsettin Sami;   “şiir ve inşası pek mak-
bul olup en evvel bir tarzı cedidi ifade itad 
edenlerdendir”, Bursalı Tahir Efendi; “En 
evvel tarzı cedidi icad eden müessisini edeb-
den olduğuna Tabsırasile “Tıflı Nazeninim” 
matlalı mersiyei müesseresi hücceti katıadır”, 
Muallim Naci; “bir münşi şairdir ki Lisa-
nı Osmani’nin zemanımızda peyda eylediği, 
letafetin mukaddimatını asarında göster-

❯ 
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miştir”, Abdurrahman Şeref Efendi; “lisa-
nı resmiyi sadeleştinneğe ön ayak olan zattır. 
Bu sadelik yavaş yavaş inşayi adiye dahi tesir 
ederek uslubı tahririmiz hali hazıra tahav-
vül eylemiştir” değerlendirmelerinde bu-
lunurlar(Akt. İnal, 1969; 74-75). Değer-
lendirmeler göz önüne alındığında Âkif 
Paşa’nın döneminde yazı dilinde yapmış 
olduğu sadeleşme ve yeniliğin onun çağ-
daşları tarafından yeni edebiyatın (tarz-ı 
cedidin) temsilcileri arasında sayıldığını 
göstermektedir. 

Âkif Paşa’nın yazı dilinde meydana 
getirdiği sadeleşmenin Âkif Paşa’dan da 
önce var olduğu hakkında görüşlere de 
yer verilmiştir. Bu tarz değerlendirmeler-
de Âkif Paşa’nın yazı dilinde yaptığı ye-
nileşmenin ilk olmadığı klasik edebiyat 
içerisinde bu yönelimlerin önceden beri 
var olduğu vurgulanmıştır. Bu konuda 
Said Paşa; “bundan seksen sene evvele kadar 
gerek tarih lisanında, gerek mükatebatı res-
miyede cümleler ınunkati idi. Cümeli mefsule 
ile yazı yazmak usuli takriben 1245 tarih-
lerine doğru başladı.” diyerek bu yeniliğin 
Âkif Paşa’dan yaklaşık bir asra yakın bir 
süre öncesinden itibaren edebiyatımızda 
var olduğunu belirtir(akt. İnal, 1969; 75). 
Fuad Köprülü ise Âkif Paşa’nın yenilikçi-
ler arasında kabul edilemeyeceğini onun 
son dönem klasik edebiyat temsilcilerin-
den olduğunu belirtir. “Tabsırasının bazı 
parçaları, Şeyh Müştaka mektubu, torununa 

hece veznile yazdığı mersiyesi ile Âkif Paşa’yı 
Tanzimat’tan sonra inkişaf eden “Avrupai 
Türk Edebiyatı” nın ilk mübeşşiri saymak; 
‘Namık Kemal’de ve bilhassa Ebüzziya’nın 
“Nümunei Edebiyatı Osmaniye”sinden son-
ra edebiyatımızda adeta bir anane haline 
gelmiştir. Hâlbuki münhasıran Şark terbi-
yesi görmüş ve Avrupa medeniyetine bigâne 
kalmış olan Âkif Paşa’yı eski klasik edebiya-
tın son mümessillerinden ad etmek şüphe-
siz daha doğrudur. Onun bazı nesirlerinde 
gördüğümüz sadeliğe eski asırların nesrinde 
daima tesadüf edildiğini, hece vezniyle şiir 
yazmasına gelince bir taraftan saz şiirinin 
diğer taraftan (mahallileşme) temayülünün 
neticesi olarak bunu Nedim’den itibaren daha 
birtakım klasik şairlerimizde de gördüğümü-
zü biraz düşünürsek bunu daha iyi anlarız’’ 
(Köprülü, 1928; 33).  

Âkif Paşa’nın yenilikçiliğine karşı Tan-
zimat döneminde eleştiri getirenlerden 
biri de Süleyman Nazif ’dir. Süleyman Na-
zif   “Âkif Paşanın Mücedditliği” adlı yazı-
sında Namık Kemal’in Âkif Paşa’ya yükle-
diği yenilikçilik ve Türkçe yazmayı öğreten 
büyüklerimizdendir ifadesine itiraz eder 
ve Âkif Paşa’ya addedilen yeniliklerin ön-
ceden beri edebiyatımızda var olduğunu 
belirtir. “Âkif Paşa’nın muasırları ve hatta 
kendisinden evvel gelenler arasında bile onun 
gibi bazı muharreratında açık ibarelerle ifa-
dei meram etmeye çalışmış ve muvaffak olmuş 
münşiler vardır. Âkif paşanın fikrimize ne 
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yolda talimi hikmet etmiş olduğu bilinmez. 
“Tabsıra” sı rakibi Pertev Paşa aleyhinde 
Sultan Mahmud saniye verilmiş - tabiri ma-
rufile - bir curnaldır. Pertev Paşa’yı kahr ve 
mahv eden gadabı padişahiyi ihtimal ki pa-
şanın ef ’alinden ziyade Yozgat’lı rakibin hoş 
yazılara bürünmüş ilkaan rahrik etmiştir. 
Tabsıre benim zannıma göre edebiyatı cedi-
denin me’hazı içtihadı olan asardandır. Fa-
kat Âkif Paşa, o yolda muciclik şerefini haiz 
değildir. Âkif Paşadan evvel de o yolda şeyler 
yazmış hayli zevad bulunduğunu söyledik-
ten sonra Âkif Paşaya ne kalıyor, hiç. Şeyh 
Müştaka olan cevabnamesinin yegâne me-
ziyeti söylendiği gibi yazılmış olmasıdır. Bu 
cevapnamenin satırları arasında yeni bir fik-
re, hatta bir fikire tesadüf edilemez. Mersiyesi 
o tarihlerde havasın pek de rağbet ermediği 
bir tarzda hece veznile açık ve sade yazılmış 
olmakla nazarı dikkati celbeder, yoksa yeni 
değildir” (akt. İnal, 1969; 75). Âkif Paşa 
çağdaşları ve Tanzimat dönemi içerisinde 
özellikle düzyazı türünde getirdiği yenilik-
ler bakımından dikkat çekmiş ve dilde sa-
deleşmenin önemli temsilcilerinden kabul 
edilmiştir. Cumhuriyet dönemi itibariyle 
birlikte tenkitçiler eserleri incelenmiş ve 
edebi açıdan ayrıntılı bir değerlendirme-
ye tutulmuştur. Cumhuriyet döneminde 
yapılan değerlendirmelerde Âkif Paşa’nın 
şiir ve düzyazıda meydana getirdiği ye-
niliklerin ve bu yeniliklerin kendisinden 
sonra gelen şair ve yazarlar üzerinde etki-
leri konusunda incelemeler yapılmıştır. Ya-

pılan incelemelerde Klasik Türk edebiyatı 
içerisinde eski zihniyetin içerisinde yaptığı 
yenilikler vurgulanmıştır. 

Yenileşme dönemi Türk edebiyatı 
sanatçılarından olan Âkif Paşa, yazmış 
olduğu Şeyh Müştak’a Mektup, anı tü-
ründeki eseri Tabsıra ve Âdem Kasidesi 
ile torunu için hece ölçüsü ile kaleme al-
dığı Mersiye adlı şiiri ile edebiyatımızda 
tanınmaktadır. Âkif Paşa öncelikli ola-
rak düz yazıları ile dikkati çeker. Beh-
çet Necatigil, Âkif Paşa için “Akif Paşa, 
Tanzimat edebiyatına hazırlık sıralarında 
yetişmiş son münşilerimizden biridir.”(-
Necatigil, 2007; 34). değerlendirmesini 
yapar. Şemsettin Kutlu ise “Nesirlerinde 
konuşma dilini ve çeşitli halk deyimleri-
ni ilk kullanan odur.” değerlendirmesini 
yapar (Kutlu, 1981; 331). Ayrıca Şeyh 
Müştak’a Mektup adlı eserin yazılı bir 
metinde halk deyimlerini de ele alan 
ilk nesir örneklerinden biri olduğunu 
belirtir. Âkif Paşa’nın düzyazıda yap-
mış olduğu sadeleşmeyi Gibb, “hürriyete 
kavuşturan mücadelede eskiye ilk darbeyi 
vurarak nesirde reform yapmıştır” şeklin-
de değerlendirir (Gibb, 1986; 490). Bu 
iddialı değerlendirmelere karşın Ah-
met Hamdi Tanpınar onun nesir yazı-
ları hakkında “Hakikatte Âkif Paşa, ge-
rek Münşeat’ından gerek Tabsıra’sından 
anlaşılacağı vechle, Avrupalıca bir nesrin 
peşinden koşmaktan çok uzak bulunduğu 
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gibi, dil hususunda da eskilerden pek ay-
rılmış değildir. O, zaman zaman sade bir 
yazı tarzını ihtiyar eden nasirlerimizden-
dir.” der ve Âkif Paşa’nın nasirliğini “Üs-
lubunda eski nesrin bütün hususiyetlerini, 
laubaliklerine kadar, bulmak mümkün olan 
Akif Paşa’nın ehemmiyeti, yeniliğe mukad-
dime olmasında değil, kendisinde büyük bir 
nasir şahsiyetinin bulunmasındandır” şek-
linde açıklar (Tanpınar, 2016; 200).  

Âkif Paşa’nın Şeyh Müştak’a Mektup 
adlı eserinden alınan şu parça A. Hamdi 
Tanpınar tespitlerinin yerinde olduğunu 
bize gösterir. “Hâsılı azizim; siz muhab-
bette daim, ben hizmette kaimim. Lakin: 
“Seni ben tayin ettirdim, biliyor musun? 
Şöyle etmedin, azledeyim mi? Böyle etmedin 
değiştireyim mi?” gibi abur cubur maddeler-
le iki günde bir başımıza kakılıp durulacak 
ve bu muamele iş güç olacak ise, tahammül 
eder dururum, dersem yalar söylemiş olurum. 
Ne yapalım, elhükmü lillah (Kutlu, 1981; 
334). Alıntıladığımız bölümden de anlaşı-
lacağı üzere Âkif Paşa’nın eserlerinde dö-
neminde bir açıklık, sözü söz sanatlarına 
boğmayıp, kısa cümlelerle aktardığı görü-
lür. Ancak yapılan değerlendirmelerde de 
görüldüğü üzere bu durum Âkif Paşa’nın 
edebiyatımıza getirdiği bir yenilik değildir. 
Dilde sadeleşme çabaları kendisinden çok 
önce başlamıştır. Bu bakımdan Âkif Pa-
şa’yı nesir dilinde sadeleşmenin bir öncüsü 
değil döneminde dilde sadeleşme çabaları 

gösteren biri olarak değerlendirmek daha 
yerinde olacaktır.

Âkif Paşa’nın sade dili Tanzimat ede-
biyatı ile başlayan yenileşme edebiyatının 
bir başlangıcı olmaktan çok kaynağını Ba-
tı’dan değil bağlı bulunduğu klasik edebi-
yattan alan bir yenilik olarak görülmek-
tedir. Âkif Paşa’nın döneminde ortaya 
çıkardığı savruk, içten ve açık nesir tarzı 
onun kişiliğinden doğal bireysel bir ifade 
tarzı olarak görülmektedir. Batı kökenli 
edebi bir akımın sistematik yansımasın-
dan ziyade mizacının eserlerine yansıyan 
yönünü göstermektedir.

Âkif Paşa sadeleşen nesir dili yanın-
da Âdem Kasidesi ve torunu için yazdığı 
Mersiye adlı şiir türünde eserleri ile de 
anlatımındaki değişiklikler bakımından 
dikkat çeker. Âkif Paşa genel anlamıyla 
Divan şiiri geleneğinin bir şairidir. Ah-
met Hamdi Tanpınar onun sanatının 
niteliğini şöyle belirtir: “Münşeat’ındaki 
eski tarz yazıları bize onun zevki ve yetiş-
me tarzı hakkında bir fikir verebilir. Âkif 
Paşa, eskinin devamıdır.” (Tanpınar, 2007; 
96). Mehmet Kaplan ise Âkif Paşa için 
“Tanzimat devrine yetişmiş olmakla bera-
ber, zihniyet bakımından eskidir.” değer-
lendirmesini yapar (Kaplan, 2006; 23). 
Onun kişilik özelliklerini şiirine de doğ-
rudan yansıttığını belirten Ahmet Hamdi 
Tanpınar; “Mahmud II devrinin en ileride 
münşisi, zeki, hırçın, kindar, didişmekten 



9

AĞU
STO

S-E
YLÜ

L  2
021

olduğu kadar sızlanmaktan da yorulma-
yan haris devlet adamı ve ancak sıkıntı ve 
ıstırap anlarında şair olan Âkif Paşa’da ise 
az çok değişen insanla karşılaşırız.” diyerek 
onun sıkıntı ve ıstırap anlarında şair oldu-
ğunu belirtir (Tanpınar, 2007; 95). Onun 
mizacı hakkında benzer değerlendirmeler 
Mehmet Kaplan ve Abdullah Uçman ta-
rafından da dile getirilmektedir. (Kaplan, 
2006; 23, Uçman, 1989; 261) Âkif Paşa 
mizacının etkisi altında kaleme aldığı 
şiirlerinde klasik edebiyatın dışında bir 
anlatıma ulaşmış ve bu şiirleriyle dikka-
ti çekmiştir. Cafer Galiper bu konuda şu 
değerlendirmeyi yapar; “Sanatının genel 
görünüşü itibariyle yaratıcı sanatkâr kabi-
liyetine sahip olduğu pek iddia edilemeyecek 
olan Akif Paşa’nın belki de Âdem Kasidesi 
ile Mersiye ’sinin dikkatleri üzerinde top-
lamasının temelinde yatan sebep, bu iki şii-
rinde daha ziyade bir mizacın insanı olarak 
konuşmasıdır.” (Galiper, 2005; 52). Siyasi 
hayatında yaşadığı yükselme ve aziller 
Âkif Paşa’nın hırslı mizacı ile birleşmiş ve 
sürgün yıllarında yaşadığı yalnızlık onun 
dünya ve varlık âlemi ile ilgili bakış açısı-
nı etkilemiştir. Bu yalnızlık ve bu buhran 
ortamı Âkif Paşa’nın şiir dilini klasik ede-
biyatın varlık ve dünya anlayışının dışına 
itmiştir. Âkif Paşa’nın fikri anlamdaki bu 
farklılığı mizacı ile bütünleşerek kendine 
has bakış açısı ile şiir dilini meydana geti-
rir. Cafer Galiper bu durumu “Denilebilir 
ki, bu iki şiiriyle Âkif Paşa’nın sanatı yaşa-

nan hayatın arızalarının yarattığı çatışma-
nın üzerine mizacın eklendiği alanda varlık 
kazanır.”(Galiper, 2005; 52) Âkif Paşa’nın 
şiir dilinde kişiliği temelinde meydana ge-
len yenilik ve değişmeler de yine nesir di-
linde olduğu gibi sistematik ve Batı etkisi 
ile olmamıştır. Yine de görülen bu deği-
şim dönemi itibari ile yenidir. Bu yenilik 
kendisinden önce ve döneminde eserler 
vermiş sanatçıların eserlerinden daha be-
lirgin olarak karşımıza çıktığı için dikkat 
çekmektedir. Huzursuz bir ferdiyetin te-
melinde ortaya çıkan bu durum için Ah-
met Hamdi Tanpınar   “O, on dokuzuncu 
asır başının hayatında, fikri itiyatlarında, 
dilinde sarsılmış, değerlere bağlılık ve gü-
veninde eski cemiyetin kesin standardından 
huzursuz bir ferdiyete giden insandır. Bu 
itibarla Keçecizade’nin, Vasıf ’ın ve onlar-
dan evvel gelenlerin birçoğunun eserlerin-
de hafif belirtiler halinde görülen bir yığın 
şey, paşada bir nevi sarahat kazanır, demek 
hiç de hatalı olmaz.” yorumunda bulunur 
(Tanpınar, 2006; 95-96). 

Âkif Paşa’nın meydana getirdiği ye-
nilik yeni bir buluş olmaktan ziyade yeni 
buluşlara yol açıcı kıvılcımları gösterme-
si bakımından önemlidir. Nitekim Âkif 
Paşa, Batı edebiyatı eserlerinin tam anla-
mıyla tanınıp yeni türlerin edebiyatımız-
da görülmesinin hemen öncesinde eserler 
vermiş bir sanatçımızdır. Kaside şeklinde 
kaleme aldığı Âdem Kasidesi şekil bakı-
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mından bir yenilik meydana getirmese 
de dünya ve varlık âlemlerine karşı klasik 
edebi anlayışın dışında bir bakış açısı dile 
getirmiştir. Onun meydana getirdiği divan 
şiirindeki değişmeyi Orhan Okay şöyle 
değerlendirir: “Divan şiirinin Batı tesiri 
olmaksızın farklılaşmaya açılabileceğini gös-
teren tek bir örnek, zamanından günümüze 
kadar dikkatleri çekmiş ve tartışmalara yol 
açmıştır. Tanzimat’ın ilk yıllarına yetişen 
fakat edebiyatta yenileşme hareketlerini gö-
remeyen Âkif Paşa’nın (1787-1845) “Âdem 
Kasidesi” (1843), dili ve estetik sistemiyle 
eskinin devamı olmakla beraber, klasik kasi-
de geleneği içinde, bir şahsa değil, bir kavra-
ma(adem/yokluk) methiye yazmak ve olağa-
nüstü bir ihtirasla yokluğun ve bedbinliğin 
felsefesini yapmak gibi yenilikler taşır.”(O-
kay, 2007; 68). Âdem kasidesinde görülen 
bir diğer yenilik de doğal bir ifade tarzı-
nın bu şiirinde kendisini göstermesidir. 
Mehmet Kaplan “Âkif Paşa’nın cümlelerini 
mısralara iyi yerleştirdiği, bu suretle tabii 
bir nazım sentaksı vücuda getirdiği inkâr 
olunamaz” yorumunu yaptıktan sonra 
“Tanzimat’tan sonra Şinasi, lügati de Türk-
çeleştirerek, şiire konuşma sentaksını hakim 
kılmağa çalışacak, fakat Namık Kemal’den 
ve bilhassa Abdülhak Hamid’den sonra, Fik-
ret’in yaptığı büyük inkılaba kadar, Türk şii-
ri, Âkif Paşa’da gördüğümüz bu rahat nazım 
cümlesini kaybedecektir.” değerlendirmesini 
yapar (Kaplan, 2006; 30). Âkif Paşa bu ba-
kımdan eski zihniyete bağlı olmakla bir-

likte yeniliği içinde barındıran bir şairdir. 
M. Kayahan Özgül, Âkif Paşa’yı eserinde 
“Eskinin Yenileri” içerisinde konumlandı-
rır (Özgül, 2000; 103). 

Torunun ölümü üzerine kaleme aldığı 
Mersiye adlı şiiri Âkif Paşa’nın barındır-
dığı yenilikler bakımından dikkat çeken 
bir diğer şiiridir.   Duygusal bir ifade ile 
şairin üzüntüsünü dile getiren şiir hece 
ölçüsü ile yazılmıştır. Koşma nazım şek-
liyle yazılan şiir gösterişten uzak samimi 
ifadeleri ile dikkat çeker. Divan geleneği-
ne bağlı bir şairin hece ölçüsü ve koşma 
nazım şekliyle ortaya koyduğu içten ifade-
ler Tanzimat şiirinde kendini bulacak fer-
diyetleri belirgin insanın habercisi gibidir. 
“Bu artık ne eski mersiye, ne de tarih düşür-
me sanatının doğurduğu manzumelerin mu-
vazaalı dünyasıdır, hatta ne de halk ağıtıdır. 
Küçük şeklinde ve nisbeten durulmuş dilin-
de insanın ta kendisini arayan yeni şiirdir.” 
(Tanpınar, 2007; 99-100). İfadeler bakı-
mından bazı bölümlerinde klasik edebiya-
tın terkiplerini kullansa da Âkif Paşa bu 
şiirinde romantik bir ifade ile duygularını 
açık bir şekilde dile getirir. Bu mersiyenin 
getirmiş olduğu yenilik ve romantik ifade 
Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından şöy-
le belirtilir. “Tekrar edelim ki XVIII. Asrın 
başından, Nedim’den itibaren çerçevelerini 
zorlayan şiirimizde bu koşma, sadece tees-
süri sahada kalmasına rağmen ilk muvaffak 
hamledir.”(Tanpınar, 2007; 101).
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Âkif Paşa yazdığı Âdem Kasidesi ve 
Mersiye adlı şiiri kendisinden sonra şair-
leri de etkilemiştir. Bu bakımdan paşanın 
küçük belirtiler şeklinde divan şiirine ge-
tirdiği yenilikler kendisinden sonra gelen 
şairlerde daha açık bir şekilde görülecektir. 
“Metafizik karakterli Kaside-i Âdem’de var-
lığa karşı yokluğu yüceltmesiyle şiire yeni bir 
tema getirir. Kötümser ruh hali, buna bağlı 
olarak metafizik buhranı sonraki nesli etki-
leyecek; başta Ziya Paşa ile Abdülhak Ha-
mit olmak üzere, Tevfik Fikret ve Mehmet 
Akif ’te aksini bulacaktır.”(Caliper, 2014; 
47). Orhan Okay da benzer bir değerlen-
dirme de bulunarak, Âkif Paşa’nın özel-
likle Âdem Kasidesi şiiri ile kendisinden 
sonra gelen Ziya Paşa, Abdülhak Hamid 
Tarhan ve Mehmet Akif ’e tesir etmiş ol-
duğunu düşünür(Okay, 2015; 28).

Sonuç

Tanzimat Edebiyatı’nın hemen önce-
sinde Divan şiir geleneği içerisinde eserler 
kaleme alan Âkif Paşa, mizacının etkisi al-
tında Batı edebiyatı etkisinden uzak kendi 
ferdi girişimleri ile edebiyatımızın dilde 
sadeleşmesini ve açıklık kazanmasını sağ-
layacak eserler kaleme almış sanatçısıdır. 
Dilde sadeleşme ve açıklık kazandırmada 
kendisinden sonra gelecek olan Tanzimat 
edebiyatı sanatçılarına örnek oluşturmuş-
tur. Divan şiir geleneğinin içerisinde yetiş-
mesine rağmen Şinasi’den önce dilde sa-
deleşmenin öncülerinden olmuştur. Âdem 

Kasidesi ve Mersiye şiiriyle Batı edebiyatı 
tesiri olmaksızın yeninin habercisi olmuş-
tur. ◆ 
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Abdullah Emre Aladağ / Hikâye

Mehtabın geniş pencerelerden vuran beyaz parıltısı da dokunduğu 
her nesneye ruhunda sakladığı rengi vermek için yardımcı oluyordu. 
Tanıdık bir fısıltı onu çağırdı: “Gel Mümtaz...” 

DELİLİĞİN EFENDİSİDELİLİĞİN EFENDİSİ

“Tutkuyla bağlanılan her ne 
varsa, çürümeye mahkum-
dur. Çürüyüş, bir varoluş-

tur. Varlık, kendini daima yeniler. Bunun 
içinse bir kurban gerekir. Kâinat Ağacı, 
ölümden doğurarak ortaya koyar meyve-
lerini. Yok olmak diye bir şeyin olmadığı-
nı, her şeyin sonsuz ve lanetli bir döngüde 
ilerlediğini anlayamamak ne acı... Eşya 
ve tabiatın dumanlı gölgeleri canlandı-
ğı zamanlarda, unutulmamalıdır ki, siz 
ait olduğunuz yere döneceksiniz. Esir’in 
hepinizin üzerinde olduğunu anladığınız 
zaman her şey için çok geç olacak.”

Meçhuliyetler Kitabı

Bölüm 15: Varlığın Gölgeleri ve Esir

“Gel otur Mümtaz.” dedi Emniyet 
Müdürü Kadir Bey. Kırlaşmış saçları ve 
göz kenarlarındaki kırışıklar ile olduğun-
dan daha yaşlı ve endişeli gözüküyordu.   
Bakışlarında çözülemeyen onlarca vaka-
nın ağır sorumluluğu ve basınla girilen 
yorucu mücadelenin izleri vardı.  “Ortalık 
o kadar karışık ki, ne yapacağımı şaşırdım. 
Ayasofya hadisesi, MOHT davası ve Yedi 
Sırlar Derneği derken işler iyice içinden 
çıkılmaz hale geldi. Akif ’in durumu da 
malum, son görevinde kafayı yedi ve ka-
patıldı tımarhaneye. Davadan mecburen 
almış oldum onu. Onun yerine seni ataya-
cağım, haberin olsun.”

Mümtaz, her zamanki sakinliğiyle ba-
şını onaylarcasına salladı. “Nasıl isterse-
niz müdürüm” diyebildi sadece. Konuş-
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mazdı çok fazla ve konuşmasına da gerek 
yoktu.  Eski ortağı ve uzun süreli rakibi-
nin uğraştığı dava artık onun ellerindey-
di. Karmaşık duygular hissediyordu. Bir 
yandan eski dostunun haline mi üzülsün, 
diğer yandan aralarındaki çetin rekabetin 
mutlak galibi olduğuna mı sevinsin bile-
miyordu.  MOHT davasını yakından ta-
kip ediyordu. Bilgiler basına içeriden biri 
tarafından sızdırılmıştı. Yedi Sırlar Der-
neği Baskını, faili meçhul gözsüz çocuk 
cesetleri, telefonlarında bulunan ürkütü-
cü mesajlar... Ortalık sallanmıştı adeta. 
Tabii, haberlerin medyaya düşmesiyle de 
Akif merkeze yerleşmişti. Gazeteciler sü-
rekli peşindeydi. Rakibi sağlam bir dava 
ile gündem olmuştu. 

Kendisi ise çözülemez Ayasofya dava-
sı ile meşguldü. O da kısa sürmüştü gerçi. 
Kanıtlar o kadar kısırdı ki, ipin ucu bir yere 
varmıyordu. Sanki doğaüstü bir kuvvet ta-
rafından işlenmişti, başka bir açıklaması 
olamazdı. Görgü tanıklarının dediği gibi 
sabaha değin bitmek bilmeyen çığlıkların 
ve her şey bittiğinde ortaya çıkan manza-
ranın başka açıklaması olamazdı: İnsan 
cesetlerinden inşa edilmiş bir Hekate-Ar-
temis-Selene heykeli... Kısaca, kıskanmış-
tı Akif ’i... Çünkü ondan daha iyi olduğu-
nu biliyordu. Ama artık o gün gelmişti. 

Bir yandan da Akif ’i düşündü. Nasıl bu 
noktaya gelebilmişlerdi? Karısının vefa-
tından sonra değişmişti her şey. Çekilmez 

ve aksi birisine dönüşmüştü. Aralarından 
su sızmazken, en yakın dostu yaşadığı ağır 
travmanın yüküyle uzaklaşıvermişti ken-
dinden. Yanında olmak için de çok çabala-
mıştı ancak Akif buna müsaade etmemişti. 
Sonra da anlamsız bir yarışa girişmişlerdi. 
O da bir yerden sonra denemekten bık-
mıştı. Kafasında geçmişin hesapları, evine 
doğru yürüdü. Masada onu bekleyen dos-
yaya tıpkı Kadir Bey’in odasındaki gibi 
ifadesizce bakıyordu. Henüz açıp kurcala-
mamıştı çünkü vakadaki her bir olayı en 
ince detayına kadar biliyordu. Akif ’i delir-
miş halde bulan oydu zaten. Kulak yırtan 
çığlıklar atarken gördüğünde eski dostu ve 
yeni hasmını içi parçalanmıştı. Kafasında 
düşünceler kaygan nesneler gibi kayarak 
geziniyor, birbirlerine geçişerek bir düş 
bulamacına dönüşüyordu. Akif ’in çığlık-
ları, sesindeki dehşet, öfke, hırs, rekabet, 
cenaze. Bakışlarındaki boşluk şimdi de... 
Geçmiş bağlantısız anlarla bir iki saniye-
lik kareler halinde resmi geçit yapıyordu. 
Kafasını iki yana salladı. Sarı saçlarını el-
leriyle geriye attı, güçlü ellerini kafasında 
birleştirmişti. “Uyumalısın oğlum Müm-
taz. Esas olaylar bundan sonra başlıyor.” 
dedi kendi kendine. Vaka dosyasını alıp 
odayı kilitleyip çıktı.

***

Issız ve soluk renkli duvarları olan bir 
koridorda ilerliyordu. Öylesine sessiz ve 
tenhaydı ki burası, yalnızlık kendine bir 
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mevcudiyet edinip cisme bürünebilirdi. 
Ortalıkta atılca duran tekerlekli sandalye-
ler, yerlerin siyah beyaz damalı desenleri 
ortamın deliliğine bir sıradanlık katıyor-
du. Mehtabın geniş pencerelerden vuran 
beyaz parıltısı da dokunduğu her nesne-
ye ruhunda sakladığı rengi vermek için 
yardımcı oluyordu. Tanıdık bir fısıltı onu 
çağırdı: “Gel Mümtaz...” Ses, kısık olma-
sına karşın ilginç bir şekilde yankılanıyor, 
kanın insan damarlarında dolaştığı gibi 
bu metruk yerin her bir köşesini dolduru-
yordu. Ay’ın aydınlattığı bölümler dışında 
her yer karanlık ve bilinmezdi. 

Adımları ondan bağımsız bir şekilde 
ezbere gidiyordu sanki. İlerlerken, karan-
lığın içinden belli belirsiz parıltılar şav-
kıyordu. Hayal ile gerçek arasındaki bu 
yerde, nereye ve niçin gittiğini bilmeden 
ilerliyordu. İlerledikçe parıltılar artma-
ya, kimi kırmızı kimi sarı ışıklarla yanan 
çifterli gözlere dönüşmeye başlamıştı. Yer 
yer gök cisimlerini anımsatan soluk silu-
etler görüp, kulağa dokununca uyuşturan 
uğultular duyuyordu şimdi. 

Sonunda bir kapının önünde buluver-
mişti kendini. “777” yazıyordu. Bu odanın 
önünde bulduğunda kaynağı belirsiz parıl-
tılardan sızan cılız ışık hüzmeleri aydınlatı-
yordu önünü. Uğultularsa çoktan tehditkâr 
hırıltılara dönüşmüştü. Kapı, şiddetle ken-
diliğinden açıldı. İçeride, geçen haftalarda 
poliklinikte refakat ve nöbet için bulunup 

kendini öldüren memurlar belirli açılarla 
dizilmiş, ayakta bekliyorlardı. Kimisinin 
şakağından kan ince çizgiler halinde akı-
yor, kimisinin de bilekleri pas rengi bir bo-
yayla kaplanmış gibi duruyordu. Odanın 
tam ortasında başı öne eğik biri oturuyor-
du. Ona bakarken odaya şöyle bir bakmıştı. 
Zemin, tavan ve duvarlarda biçimsiz yedi 
köşeli yıldız çizimleri vardı. Odayı pür 
dikkat süzerken yine o fısıltıyı duydu: “So-
nunda geldin eski dostum... Sana hakikati 
göstermenin vakti...” Fısıltı, tam karşısında 
oturan adamdan geliyordu. Başını kaldır-
dı. Gözlerinin olması gerektiği yerde evren 
gibi bir boşluk vardı. Boğazından garip hı-
rıltılar çıkıyordu. Akif ’ti bu!

***

Sıçrayarak uyandığında, saatin alarmı 
ısrarcılıkta rakip tanımadan çalmaya de-
vam ediyordu. Saat sabah yediydi. Bir an 
önce hazırlanıp, çıkmalıydı ki, karmaşık-
laşan MOHT davasında bir arpa boyu yol 
gidebilsindi. Hızlıca hazırlandı ve emek-
tar Anadol’una atlayıp yarım saatte Emni-
yet’e vardı.  Soluğu Kadir Bey’in odasında 
almıştı. 

“Mümtaz, hayırdır evladım? Ne bu te-
laş? Yoksa dünkü dosyayla ilgili bir geliş-
me mi oldu?”

Mümtaz kirli sakallarını kaşıyarak, kar-
şısında tepesi kelleşmiş saçları, düzgün 
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kesilmiş ve kırlaşmış bıyıklarıyla tam bir 
memuru anımsatan müdürüne boş boş 
bakıyordu.

“Mümtaz, cevap versene? Mühim bir 
şey mi oldu? Hem hışımla odaya giriyor-
sun hem de hiçbir şey söylemeden put gibi 
dikiliyorsun.”

Neden daldığını o da bilmiyordu. 
Uyandığından beridir alışık olmadığı bir 
haldeydi, vücudunu yönetemiyor gibiy-
di. Hareketleri hızlı ve keskindi. Trafikte 
gelirken az kalsın kaza yapıyordu. Bunun 
farkında olmasına rağmen bir şey yapamı-
yordu. Müdür’ün şaşkın bakışları üzerinde, 
kendini toplamaya çalışıyordu. Anlaşılan 
hareketleri kadar durağanlığı da iyi biley-
lenmiş bir bıçak keskinliğindeydi. Derin 
bir nefes aldı, tüm kaslarını çepeçevre sa-
ran o yabancı kuvvet neyse bir anda yok 
olmuş, tüm bilinci yerine gelmişti. Ka-
dir Bey, anlam vermeye çalışıyordu hala.   
Mümtaz, derin derin nefes alıp verirken 
müdür masasının yanındaki misafir koltu-
ğuna çöküverdi. Dün gece uyku öncesinde 
aklına gelen önemli bir detay vardı. Onu 
söylemek için gelmişti aslında, bunu yeni 
yeni idrak etti.

“Kadir Müdür’üm iyiyim. Bir an ne-
dendir bilinmez kilitlenip kaldım. Aslında 
şey için gelmiştim. Bu MOHT davasıy-
la bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. 
Bizim şubeden intihar eden altı polis me-

murunun dosyası. Malum biliyorsun, Akif 
polikliniğe ilk yatırıldığı hafta, önlem ol-
sun diye ikisi kapısında nöbet tutuyor, di-
ğer ikisi bir umutla kanıt yakalamak için 
sorguya çekiyordu. Diğer ikisi de onu bu-
raya ilk getiren polisler. Teker teker hep-
si çeşitli şekillerde intihar ettiler. Akif ’in 
biliyorum akli dengesi pek yerinde değil 
ancak o da bu davanın soru işaretlerinden 
biri artık. Neden delirdiği meçhul ve onu 
sorgulamalıyız.”

Kadir Müdür, kırlaşmış seyrek kaş-
larını şaşkınlıkla kaldırdı, böyle bir talep 
beklemiyordu. Mümtaz’ın bu birimdeki 
en iyilerden birisi olduğunu biliyordu. Bu 
şekilde ilginç birçok istekle gelmişti za-
manında ve hiç de yanılmamıştı. Gerçi bu 
daha önce yapılmış ama meczup dedek-
tif “Erranagu!” diye garaip bir kelimeden 
başka bir şey söylememişti. En azından 
dosyaya böyle yazılmıştı.

“Tamam, senin dediğin gibi olsun. 
Daha önce Akif ’in ifadesi alınmıştı ama 
elle tutulur bir şey yoktu. Daha önce bizi 
hiç yanıltmadın. Çözülemez vakaları say-
mıyorum. Bunları, Poe’nin Dupin’inine 
versen o da çözemez.” Gülümsedi acı acı 
Kadir Müdür. Dedektif odayı terk ede-
cekken, “Dur” diye seslendi. “Dikkatli ol 
evladım. En iyi dedektiflerimden birini 
kaybettim. Diğerini de kaybetmek iste-
miyorum. Dosyayı, Seda ile masana yol-
larım.”
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Mümtaz, müteşekkir bir edayla başını 
salladı ve gelişinin aksine sakince odayı 
terk etti.

***

Dosya gelir gelmez yola koyulmuş, Ba-
kırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane-
si’ne çoktan varmıştı. Yolda, İstanbul tra-
fiğinin alışılagelmiş tıkanıklığı sağ olsun, 
dosyayı iyice inceleyebilmişti. İkisi cinayet 
masası biriminden yakından tanıdığı, di-
ğer dördü ise alt kademede görevli olan 
polislerdi. Hepsinin farklı şekilde ölmele-
rine karşın maktullerin bulunduğu yerde 
tek ortak noktaları gözlerini bir şekilde 
kendi elleriyle oymaları ve hemen yanı 
başlarında bulunan kırılmış ayna parçala-
rıydı. Aynada gördükleri bir şey yüzünden 
mi intihar etmişlerdi? Ne görmüşlerdi de 
intihar etmişlerdi? Bunu henüz bilen yok-
tu. Ama kesin bir şey vardı ki, o da bu şüp-
heli intiharların Akif ile bir bağlantısı ol-
duğuydu. Tabii, Akif ’in de artık MOHT 
ve Yedi Sırlar dosyasıyla bir bağlantısı ol-
duğunu da pekiştiriyordu bu olanlar.

 Yerler siyah beyaz damalı ana girişten 
resepsiyona ilerledi. İçeriyi dolduran yeni 
silinmiş parke ve çamaşır suyu kokusun-
dan rahatsız olmuştu. Hassas bir burnu 
olduğundan ister güzel ister çirkin olsun 
her konu onu rahatsız ederdi. Siyah kemik 
çerçeveli ve meşgul görünen resepsiyon-
daki hemşireye yanaştı:

“Merhabalar, kolay gelsin. Cinayet Ma-
sası’ndan Mümtaz Kâtip. Hastalardan biri 
için gelmiştim.”

Hemşire, burnunun ucuna düşmüş 
gözlüğünü iterek karşısındakine gergin bir 
tebessümle baktı.

“Akif Kıranoğlu mu?” diye sordu gü-
lümseyerek. Bakışlarındaki durgunluk 
gülümsemesine korkunç bir hava katıyor, 
rahat görünmeye çalışmasına karşın se-
ğiren dudak kenarları son derece gergin 
olduğuna dair ipuçları veriyordu. “125 nu-
maralı odada.” diye ekledi sesi titreyerek. 
Gizlemeye çalışsa da başaramıyordu.

“Siz iyi misiniz? Akif ’e geldiğimi nere-
den anladınız?” Meraklı ve tedirgin bakış-
larını tedirgin hemşireye dikmişti.

“Her hafta farklı polis memurları geldi 
buraya. Cesetlerini hep o odada bulduk, 
125 numarada yani. Gözleri oyulmuş, yer-
lerde ayna parçaları. Şakakta delik, boğaz-
da kesik... O odaya girmek istemiyorum 
bir daha!” Kadın birden dökülüvermiş, 
ağlamaklı olmuştu. Burnunu çekerek, “Si-
nirlerim boşaldı, kusura bakmayın. Sizin 
de polis olduğunuzu duyunca... Ben- ben 
tedirgin oldum. O cesetler, her gece rüya-
larıma giriyor, üstüme yürüyorlar.” 

Kadın ağlıyordu, artık tamamen ken-
dini bırakmıştı. Ağlayışları hastaların ko-
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nuşmaları arasında kaynıyordu. Ağlaması 
şiddetlenince sesler yavaş yavaş sustu ve 
hastaların hepsi resepsiyon tarafına doğru 
baktılar. Kimisi ölüm kadar soğuk bakış-
larla, kimisi de ürkütücü bir sırıtışla kadını 
ve Mümtaz’ı izliyorlardı. En önde çarpık 
dişli, uzun boylu ve dazlak olan bir has-
ta Mümtaz’a doğru ilerledi ve: “Sıra sen-
de!” dedi keyifli bir sesle. Kahkaha atmaya 
başladı. Bütün hastalar aynı anda kahkaha 
atarak onlara doğru ilerliyordu. Kalabalık-
tan birtakım yabancı kelimeler yükseliyor, 
anlaşılamayan bu lisanın deli saçması ol-
duğunu düşündürüyordu. 

Kalabalıktan başını çevirip arkasını 
döndü ve hemşirenin orada olmadığını 
fark etti. Kim bilir nereye gitmişti? Aca-
ba arkadaki kalabalıktan mı korkmuştu? 
Burada başka bir görevli var mı diye dik-
katlice bakındı ancak ne bir hasta bakıcı 
ne de bir doktora ilişti gözü. Ona seslenen 
dazlak öne bir adım attı ve ilerideki ko-
ridoru işaret etti. “125 numara, koridorun 
sonunda sağdaki en son kapı. Seni bekli-
yor Mümtaz!” dedi. 

Adını nereden biliyordu bu deli? Çar-
pık dişleriyle pis pis sırıtıyordu ve sürekli 
fısıltıyla bir şeyler söylüyordu. “Nasıl bir 
işin içine düştüm ben” diye geçirdi aklın-
dan. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler 
vardı. Günün ortasında herhangi bir hasta 
bakıcı veya doktora rastlamamak normal 
değildi. Koridorda ilerlemeye başladı, ar-

kasında bıraktığı insanlar git gide ufalıyor, 
suretler belirsiz birer siluete dönüşüyordu. 
Derken, gün ışığı solmaya adımları iler-
ledikçe gündüz geceye dönmeye başladı. 
Ortalığa bir sessizlik hâkim oldu. Arkası-
na baktı, deliler güruhundan ne bir ses ne 
de bir iz kalmıştı. 

Sağa doğru döndü ve karşısına, sonu 
karanlığa gömülmüş başka bir koridor 
çıktı. Siyah beyaz damalı zemini ve soluk 
beyaz duvarları yer yer kasvetli bir ay ışığı 
aydınlatıyordu. Hızlı adımlarla koridor-
da ilerledi. 125 numaralı kapıyı açtığında 
gördüğü şey sol doğru kıvrılan başka bir 
koridordu. “Gel Mümtaz...” diye bir ses 
duymuştu şimdi. Vücudu kontrolünden 
çıkmış, kararsız adımları ruh halinin ak-
sine kesinlik kazanmıştı. İlerledikçe fısıltı 
güçleniyor, etraf daha da karanlığa gömü-
lüyordu. Karanlığın içinde belli belirsiz 
parlayan ışıklar görüp vahşi hırıltılar du-
yuyordu. Hırıltılar ilerledikçe uğultulara, 
parıltılar da gök cisimleri ve yumuşakça-
ları anımsatan soluk siluetlere dönüşü-
yordu. Etrafının sarıldığına ve bir şeylerin 
onu izlediğine emindi. Adımları sonunda 
eskimiş bir kapının önünde durdu. Yıp-
ranmış ahşap kapının üzerinde paslanmış 
777 sayısı dikkat çekiyordu. “Ben bu anı 
yaşadım.” diye geçirdi içinden. Kapıyı aç-
makta tereddüt etse, elleri onu dinleme-
den hızlıca çevirdi kolu. Odayı durduğu 
yerden inceledi, her tarafta biçimsiz yedi 
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köşeli yıldız çizimleri, eski bir masa ve iki 
sandalye vardı. Biri boş, diğerinde de Akif 
oturuyordu. Gülümseyerek ona bakıyor, 
geleceğinden emin olduğu bakışlarından 
anlaşılıyordu. 

“Hoş geldin eski dostum! Ben de gel-
meni bekliyordum ve geleceğine hiç şüp-
hem yoktu.”

Mümtaz, böyle bir tepki beklemiyordu, 
şaşkındı. Karısının ölümünden sonra ona 
düşman kesilen eski dostunun şimdi bu 
kadar candan davranması normal değildi, 
tıpkı buraya girdiğinden beri yaşanan her 
şey gibi. 

“Akif? Burada neler oluyor? Sen- sen 
iyi değildin! Son derece aklı başında ko-
nuşuyorsun.”

Akif, kendinden emin şekilde başı-
nı kaldırıp cevapladı: “Delilik ile akıllılık 
arasında hiçbir fark yoktur. Biliyorum, 
sana karşı düşmanken şimdi niye bu ka-
dar sıcakkanlıyım diye hayret ediyorsun. 
O zamanlar kendimi suçluyordum ve her 
şeyden nefret ediyordum. Şimdiyse her 
şeyin ta kendisi, Varlığın Dokusu’yum.”

“Varlığın Dokusu mu? Ne saçmalıyor-
sun be adam?”

Akif, öne doğru eğilip dostunun elini 
tuttu. Mümtaz, kendisine dokunur do-

kunmaz her şey varlık sahnesinden silindi. 
Kesilen sahneler görmeye başlamıştı. Tra-
fik kazası, Akif ’in karısını canavar dönüş-
mesi, farklı zamanlardan acı dolu ölümler, 
bu ölenlerin zincirli kancalara takılı olma-
sı, onları yöneten çirkin bir hilkat garibesi 
ve sonrası sayısız bedenin batıp çıktığı de-
vasa bir solucan.

Mümtaz başını ellerinin arasına almış 
güçlükle nefes almaya çalışıyordu.

“Yaşadıklarıma artık sen de şahitsin 
Mümtaz, diğerleri gibi sen de artık çek-
tiklerimi biliyorsun. Evet, ben o acıları 
çektim ama sonra bir ödülle şereflendim. 
Artık ben ne bildiğin kişiyim ne de tam 
anlamıyla bir insanım. Ben de artık Kâi-
nat Ağacı’nın köklerinden biriyim, her 
şeyin üzerindeyim, senin dahi. Seni var 
eden her bir tanecik aslında benim. Onla-
rı dinle ve hisset kardeşim, varlığımı yani 
Esir’i hisset!”

Mümtaz’ın kulağına sayısız fısıltı hü-
cum ediyordu şimdi. O kadar fazlaydılar 
ki, bu kadar fısıltı ayrı ayrı hiçbir anlam 
ifade etmezken, bir arada delirtici bir cur-
cuna oluşturuyordu. Vücudundaki her bir 
doku onunla konuşuyordu. Havadaki her 
bir tanecik ona sesleniyor, tüm atomlar bir 
olup onu delirtmeye çalışıyordu.

Titriyordu komiser, sarsılmıştı. Kar-
şısındakinin delirmiş olma ihtimalinden 
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çok kendisinin delirdiğini düşünüyordu. 
Yorgun bakışlarını karşısındaki kaldırdı. 
Sorgulamak için geldiği adamın rengi ka-
rarıyor suratı ve vücudun belirgin hatları 
sonsuz karanlığın içinde kayboluyordu. 
Karardıkça vücudunda irili ufaklı ışılda-
yan noktalar beliriyor, arkasından dört bir 
yana uzanan sayısızı uzun kollar çıkıyordu. 
Onlar tıpkı karşısındaki gibi simsiyahtı ve 
parlak benekler üzerlerinde yanıp sönü-
yordu. Bu kollar odanın her köşesine uza-
nıyor, bu dünyanın gerçekliğini yavaşça si-
liyordu. Saniyeler sonra bu alemden hiçbir 
iz kalmamıştı. Odanın her yanı sayısız ışık 
benekleriyle yanıyordu. Karanlıksa büyük 
boşluklar halinde etrafı dolduruyordu. 

Ansızın yankılanan bir ses duydu: “Sana 
söylemiştim, ben Varlığın Dokusu’yum! 
Artık seni kendi hakikatinle yüzleştirme 
zamanı geldi.”

Yüksek bir hızla sayısız ışık noktaları-
nın arasından düşmeye başladı. Bu ışıklara 
yaklaştıkça gezegenlere, devasa yıldızlara, 
kuasarlara, gökadalara rastlıyor, baktıkça 
son kalan akıl kırıntısını da yitirmekten 
korkuyordu. Saniyeler, dakikalar, saatler 
boyunca düştü. Zaman tüm anlamını yi-
tirene, nereden geldiğini unutana kadar 
düştü. Sayısız galaksi ve sistemi ziyaret 
ederken birden tüm ışıklar söndü ve her 
şey karanlığa gömüldü. 

Mümtaz’ın ayağı artık boşlukta değildi. 

Altında bir zemin vardı ancak sonsuz bir 
karanlıktan başka hiçbir şey görmüyordu. 
Kör olmuştu, elleriyle etrafı yokladı ancak 
elleriyle tokatladığı şey havadan başka bir 
şey değildi. İlerledi Mümtaz, aklının son 
kırıntısını tüketmemek adına, kendini bu 
çılgınlığa bırakarak ilerledi. Uzaklarda ışık 
çakan bir şey görmüştü şimdi. Bunu gö-
rebildiyse demek ki kör değildi. Göz kır-
pan nesneye doğru koştu, koştu. Koştukça 
sanki ondan uzaklaşıyordu. Nefesi tükendi 
ve yere düştü. 

Başını kaldırdığında karşısında hava-
da süzülen bir ayna olduğunu fark etti. 
Kendisine bakıyordu. Derisi solmuş, göz-
lerinin altı torbalarla dolmuştu. Gördüğü 
kabus geldi aklına o anda. O koridorlarda 
yürümüş, soluk gölgeleri görmüş ve fısıl-
tıyı duymuştu. Bedeni onu dinlememişti 
ve o kapıdan içeri girmişti. Ayna kendine 
bakmaya devam ederken sağ ve sol yanın-
da kıpırtılar olduğunu hissetti. Rüyasında 
gördüğü polislerdi bunlar. Onlar da ken-
disi gibi bir aynanın önündeydiler. Ne ol-
duysa hepsi birden korkunç çığlıklar atıp, 
garip davranmaya başladı. Önlerindeki 
aynaya sert indirerek parçalıyorlar, kimisi 
kırılmış ayna parçalarıyla önce gözlerine 
saplayıp sonra bileğini veya gırtlağını ke-
siyor kimisi de kendi elleriyle kör olduk-
tan sonra kafasına sıkıyordu. Zavallılar 
her biri öldükten sonra toza dönüşüp yok 
oldu. Bağırmak istiyordu, kurtulmak isti-
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yordu Mümtaz Komiser. Vücudu yine onu 
dinlemiyor ve çıtını dahi çıkaramıyordu. 
Kafası aynaya doğru döndü, bakmak iste-
miyordu. Bakışları aynaya yönelmişti, ka-
çınılmazdı. Aynadaki bedeni normal bir 
şekilde dururken, karnının tam ortasın-
dan iki keskin nesnenin onu boydan boya 
yardığını gördü. İç organları yer çekimine 
itaat ediyor, vücudunun geri kalanı da içi 
gibi yere düşüyordu. Karşısında, devasa 
kalın kolları ve bacakları olan, yekpare 
kırmızı renkli bir yaratık duruyordu. El-
lerinde bir bıçak kadar keskin pençeleri, 
vücudunun her yanında birbirinden ayrı 
oynaşan irili ufaklı uzantıları vardı. Göz-
leri yoktu ve ağzından küçük ama testere-
yi anımsatan sayısız sivri diş yerleşmişti. 
Bacakları ve kolları bir metreden uzun-
du ve bir şempanze gibi elleri ve ayakları 
üzerinde dikiliyordu. 

Mümtaz sağ elini kaldırdı, canavar da 
sağ elini kaldırdı. Sola doğru döndü ve ay-
nadaki garabet de aynen onu izledi. “İşte 
şimdi kendi hakikatinle yüzleştin!” diye 
haykırdı tanıdık bir ses. O noktada ayna-
ya doğru sert bir yumruk attı, ayna par-
çalandığında, az evvel içinde bulundukları 
odayı gördü. Yedi köşeli yıldız çizimleri, 
sandalyeler ve masa oradaydı. İçeri girdi 
ve hemen ay ışığının yansıdığı cama koş-
tu. Camdaki yansımasına bakmak istedi. 
Gördüğü şey, az evvel karşılaştığı hilkat 
garibesinden başkası değildi. Artık her 

şey ağır geliyordu ona, kaldıramıyordu. 
Gözleri karardı ve tekrar açıldığında vü-
cudundaki sayısız uzantıyı, uzun kollarını 
ve bacaklarını hissetti. Yerdeki cam kırık-
larına baktı ve kolayca iki tanesine uzandı. 
İlk önce başının iki yanına sapladı, sonra 
da kalbinin, vardıysa, olduğu yere. Yerde 
uzanıp, ölümün onu kucaklamasını bekli-
yordu. Ölümden önce gördüğü son suret 
Akif ’in suretiydi. Duyduğu son cümleler 
de şuydu:

“Ah zavallı insanoğlu... Kendisinin 
basit birer kozadan ibaret olduğunu öğ-
renmek ne acı olmalı. Hakikat, her varlık 
için acılıdır ve sen de kendi nasibini aldın 
Mümtaz!”

***

Mümtaz’ın cansız bedeni seğiriyor, 
Akif sabırla olacak olanı bekliyordu. Ce-
sedi parçalayan tırnaklar göründü ve için-
den kıpkırmızı ve ürkütücü bir yaratık 
çıktı. Akif ’in önünde saygıyla eğiliyor ve 
cılız hırıltılar çıkarıyordu.

“Artık vakti geldi çocuğum. Hazırlanın, 
Büyük Budanma yakındır!”

Sağ elini, başındaki kısa dokunaçlar 
üzerinde gezdirdi, başını bir babanın ev-
ladını sever gibi okşadı. Tımarhanenin 
dört bir yanından acı dolu çığlıklar yükse-
liyordu. Zeminler iç organlarıyla ve kanla 
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süsleniyor, sayısız yaratık onlara yuva olan 
canlı kozalarını parçalayarak hürriyete 
kavuşuyorlardı.

Koridorlar, yüzlerce canavarlar dolup 
taşmıştı. 125 numaralı odanın uzandığı 

koridorda sağlı sollu intizamlı bir şekilde 
dizilmişler, onu bekliyorlardı. Akif, arka-
sında Kâinat Ağacı’nın çocuğuyla çıktı ve 
uzun koridor ilerledi. Birkaç saniye içinde 
hepsi gözden kaybolmuştu. Geriye vahşe-
te boyanmış bir metruk bina kalmıştı.  ◆
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Mustafa B. Bozkurt / Hikâye

Bir müddet sessizlik oldu. O sırada Amcabey cebinden tabakasını 
çıkardı, sigarasını gül ağacı ağızlığa yerleştirdi, bir müddet çakmak 
arandı, bulunca da sigarayı körükleye körükleye yaktı.

ÇAMLICALI SİVRİ FÂİK ÇAMLICALI SİVRİ FÂİK 

Sigarasından son bir derin nefes 
aldı. Titreyen ince parmakları ile 
izmariti küllüğe bıraktı, küllüğün 

dibindeki suya bırakılan izmarit şöyle bir 
“cız” ediverdi. Son zamanlardaki en büyük 
keyfi bu cızıltıyı dinlemekti. Güneş henüz 
yükselmemiş, sabah serinliği yerini öğle 
sıcağına bırakmamıştı. Bahçedeki cennet 
hurması ağacına şöyle bir göz gezdirdi. 
Kiraz bu sene kendisinden bekleneni ye-
rine getirememiş ise de hurmadan gayet 
memnundu.

Çamlıcalı Faik Bey’in fazlası ile sıradan 
fazlası ile tekdüze yaşamının bu son gün-
leri, bu ufak köşkte, muallim kirazı, cennet 
hurması, vişne, yaban inciri, ekmek ayvası 
ve karadut ağaçlarının arasında, kâh asma 
yapraklarıyla sarılı kameriyede, kâh sar-

maşıklarla kaplı cumbada sigarasını tüt-
türerek, ayda bir uğradığı sahaftan aldığı 
kitapları okuyarak bazen de gençliğinde 
topladığı makaraları, plakları, kasetleri 
dinleyerek geçmekteydi. Kimsesiz değil-
di, ancak kimse ile anlaşamazdı. Yeğenleri 
bayramdan bayrama bu yalnız ihtiyarın 
elini öpmeye gelir, onun şişe-dibi gözlü-
ğünün üzerinden bakarak kendileri hak-
kında söylediği olumsuz sözlere, ağır eleş-
tirilerine tahammül gösterirlerdi. 

Çamlıcalı Faik Bey’in fevkalade sıkıcı 
fevkalâde sıradan günü, bahçenin geniş 
kapısından geçip evin önüne frenleyen 
otomobilin sesi ile bölündü. Perdeyi ara-
ladığında yeğenleri Mesud ve Ali Faik’in 
arabadan indiğini gördü. “Batasıcalar kim 
bilir neye geldiler, hayırlı iş olsa bunlar 
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gelmez, hasbünallah…” diye söylene söy-
lene sofaya indi. Kapıya varmadan Ali Fa-
ik’in sesini duydu; 

-Amca, Amca!

-Amcan kadar başına taş düşsün inşal-
lah miskin meymenet.

Kapı aralandı. Arabadan henüz in-
mekte olan Mesûd, son gördüğünden bu 
yana amcasını iyiden iyiye zayıflamış gör-
dü. Kemikli burnunun altında düzgünce 
kıvrılmış bıyıkları, kulak memesine kadar 
düşmüş kır saçları, çökük avurtları ve iri 
elmacık kemikleri ile “amcabey” karika-
türlük bir tipti. Onu bayram günleri giyin-
diği siyah üzerine beyaz ince çizgili takımı 
ile görmeye alışmıştı. Oysa şimdi büsbü-
tün ev hali ile kapıyı açmıştı. Kahverengi 
röbdeşambrının içinde pespaye bir pijama 
takımı vardı, bu harabat görüntüyü başına 
geçirdiği siyah uyku takkesi tamamlamak-
taydı. Amcasına gülmemek için dudakla-
rını ısırarak arabadan indi. 

-Amcabey, yeni mi uyandın, rahatsız 
etmedik inşallah.

-Ben sizin gibi serseri miyim ulen, fec-
r-i sâdıkta uyandım.

 -Tamam be amcabey, hemen başlama 
Allah aşkına. Bak sana müjde getirdik.

 -Sizden hayır haber ha, kıyamet alâ-
meti!

-Misafiri böyle mi ağırlıyorsun amca, 
eski köye yeni âdet mi?

-Çingene karısı gibi kapı ağzında ko-
nuşulmaz girin içeri.

Önde “Faik Beyamca”, arkasında adaşı, 
onun da arkasında Mesud olduğu halde 
içeri girdiler. Eski sofanın ortasında oy-
malı bir ceviz masa, köşede yine cevizden 
bir büfe, duvarda da “zerendûd” bir levhâ 
dikkati çeken ilk şeylerdi. Faik Bey, san-
dalyelerden birini güçlükle çekti, üzerine 
yıkılırcasına oturdu. Yerlerine geçmekte 
olan yeğenlerini şöyle bir süzdü. Ali Faik 
ince uzun boylu bir çocuktu, pek kabul et-
mese de kendisine benziyordu. Mesud ise 
alnı açık, saçları dökük tıknaz bir adamdı. 
“Bu bizim tarafa benzememiş, tıpkı men-
debur anası.” Diye düşündü. Mesud gev-
rek bir gülüşle lafa atıldı. 

- E, amcabey, Gül abla yok mu?

-Gül ablan memleketine gitmiş, köylü 
milleti işte, her sene on gün yok piyasa-
da, neymiş efendim Çankırı’da kocasının 
akrabaları varmış, onlar bir defa olsun ge-
lirler mi buraya, gelmezler, illâki bizimki 
toplayacak pılı pırtıyı oraya gidecek. Ney-
se Allah kimseye mühtâc etmesin, idâre-i 
maslahat ediyoruz.
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-Var mı bir ihtiyacın?

-Diyojen diye biri var hiç duydun mu 
evlâdım.

-Anlamadım amca.

-Anlasan şaşardım evlâdım.

Ali Faik, ağabeyine bıyık altından gü-
lerek amcasına döndü;

-Amca bu sene meyve çok mu?

-Ne bileyim, Gül geliyor top-
layıp gidiyor. Herhâlde çok. 
Ama Muallim kirazı pek az gel-
di bu sene. Hem bana dokanıyor.

Bir müddet sessizlik oldu. O 
sırada Amcabey cebinden ta-
bakasını çıkardı, siga-
rasını gül ağacı 
ağızlığa yerleştir-
di, bir müddet çak-
mak arandı, bulunca 
da sigarayı körükleye körük-
leye yaktı. Sessizliği bozmaya Mesud 
yeltendi.

-Amca, bu ev dökülüyor ya hu.

-Dökülüyorsa bana dökülüyor, sana 
ne, sen apartman dairesine alışkınsın, bu 
ahşap evler böyledir. Bunca köşk neden 
yıkıldı sanıyorsun, tâdilâtı yeniden yap-

masından zordur bunların. En son on sene 

evvel şöyle bir kabasını aldırdım. Şimdi tâ-

katim yok usta telâşı ile uğraşmaya. Amele 
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tayfası, ne usul ne erkân bilirler. Hem ben 
öyle uzun boylu yaşayacak değilim, bu ev 
beni idâre eder.

Yeğenler bir ağızdan, âdet yerini bulsun 
diye;

-Allah ömürler versin amcacığım. 
Dediler.

-Verdi yahu yeter, yaşımız doksa-
na baliğ. Bak babanız, benden yirmi yaş 
küçüktü, erkencecik göçtü gitti. Çok da 
titizlenirdi sıhhatine, ben şu tütün mera-
kımla 90’ı buldum. El mukadder lâ yugay-
yer vesselâm.

Mesud, lafın uzayacağını anlayınca Ali 
Faik’i dürttü.  

-Amca Allah ömürler versin ama bu 
yaşında biraz rahat yüzü görmek ister in-
san. Bu köşk kışın ısınmaz, rutubeti bit-
mez. Sen burada perişan olacaksın diye 
korkuyoruz. Mesud abimin bir arkadaşı 
müteahhit, geçenlerde buradan geçerken 
senin bu köşkü görmüşler, bağı bahçesi ile 
kocaman arazi, buraya güzel bir inşaat ya-
palım diyorlar.

İhtiyarın gözleri büyüdü. Ağızlığı kül-
lüğe yasladı, masanın üzerine doğru eğildi. 
Eliyle kulağını daha iyi duymak istermiş 
gibi tuttu. Mesud amcasının konuya gös-
terdiği ilgiden memnun lafa girdi.

-Amca biliyorum sen burayı bırakmaz-
sın, dedemizin atamızın hatırası var, biz de 
düşündük dedik ki, bu sitenin adı Hacıe-
mirzâde sitesi olsun. Hatıraları burada ya-
şasın, hatta Çamlıcalı Faik Bey sitesi bile 
olabilir. Arkadaşım yüzde altmışla girecek 
işe, o da köşkün etrafındaki bahçe hürme-
tine, yoksa bu oran hiçbir yerde yok.

Çamlıcalı, geriye yaslandı, ağızlığını 
tekrar eline aldı, dumanı gençlerin yüzüne 
doğru üfürdü.

-Malımı yemek için ölmemi bekleye-
mediniz mi? Benim mutlak vârisim sizsi-
niz. Şu bahçede bir gün meyve topladınız 
mı? Elin köylü karısının eline bakıyoruz. 
Şu duvarlara baksana sen. Hattın para et-
mediği zamanda topladım. Ne kıymetli 
levhalar var, dolu el yazması var evde. Ben 
bu yaşımda bunları toplayıp nereye gide-
yim. Olmaz öyle şey.

Ali Fâik, amcasını iknâ etmek için son 
bir hamle denedi. Amcabeyin Nuh dedi-
ğinde peygamber demeyeceği bilinirdi.

-Beykoz’daki apartmandan bir kiracı 
çıkacak, seni oraya biz taşıyalım, düzgünce 
toplayalım her şeyi, olmaz mı?

-Olmaz Efendim, gönlüm daralır, ufû-
net basar. Hastahâneye mi düşeyim?

-Peki, amca, ama sen yine de bir düşün.
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Mesud iyiden iyiye daralmıştı. Sinir-
lendiğinde keli kızarırdı. Kızardı da. 

-Amca sen yine de düşün. Sen de de-
din, Allah ömür versin de, ölüm hak. Yarın 
bu fırsatı bulamayız. Ali yarın gelecek tek-
rar, kararını söylersin.

Mesud, sandalyenin arkasına astığı ce-
ketini parmağına takıp dışarı çıktı. Ali ise 
önce ayağa kalkıp müsaade istedi, sonra 
amcasının elini öpüp dışarı seğirtti. Faik 
Bey arkalarından seslendi;

-Dış kapıyı da kapatın.

Önce gürültülü bir motor sesi, sonra 
kapanan dış kapının sesi ile köşk yeni-
den sessizliğe gömüldü. Çamlıcalı, adeti 
olduğu üzere kendi kendine söylenmeye 
başladı.

-Bu Ali Faik iyi çocuk, ismi ile müsem-
mâ, Mesud dürzüsü gibi değil. O ne ça-
lım o ne tafra öyle. Sinirinden keli kızardı 
itin. Hele bana cevap versin, veremez ki. 
Tek varlıkları bu köşk ben bilmez miyim? 
Kenara mal koymuş, adamakıllı iktisat 
etmiş adam değiller ki. Beykoz’u yediler 
sıra buraya geldi. Apartman dairesi varmış 
da beni oraya koyacakmış. Oranın kirası 
olmasa nah geçinirsin sen. Mesud teresi. 
Neyse Sivri Fâik, kendini üzme bu kadar. 
Safasını sür köşkünün, ölür kalırsan bu 
hıyarağaları yer bu köşkü. Karısı fiştikledi 

kesin, yoksa beyimiz kalkıp da ayağımı-
za kadar gelecek değil ya. Yazık o çocuğu 
da peşine takmış, o da saf. Bana şirinlik 
gösterecek aklınca. İnnallahe maassabirîn. 
Sana inad ölmeyeyim de gör Kel Mesud.

Çamlıcalı, ölümü düşünmüyor değildi. 
Hatta bazı geceler cam kenarındaki diva-
na uzanır ellerini iki yanına bırakır, mezara 
girdiğini düşünürdü. Dahası bazı sabahlar, 
“bugün canımı almaz mısın ya Rabbi” diye 
dua eder, evin odalarını bir bir sanki Azra-
il’i arar gibi dolaşırdı. Çocukken Azrail’in 
iyi insanlara sevdikleri bir surette gelece-
ğini duymuştu. Kimi seviyordu ki? Doğ-
rusu çoğu zaman odalarda kimi aradığını 
bilmeden dolaşıyordu.

Söylene söylene üst kata çıktı, cumba-
nın kenarına kuruldu, bir sigara daha yaktı. 
Bahçenin ötesinde parlayan camlara, irili 
ufaklı evlere baktı, hayallere daldı. Huzuru 
kaçmıştı bir kere, elini kitaba attı, bir iki 
sayfa okuduysa da “kafam almıyor” diyip 
kenara bıraktı. Ayağa kalktı bir plak koy-
du. Plak, “ teş-i sûzân-ı firkât yaktı cism u 
cânımı” diyordu. “Bu da şimdi iyiden iyiye 
sıkacak canımı” deyip plağı kenara kaldır-
dı. Tırabzanlara tutuna tutuna sofaya indi, 
masanın üzerindeki küllüğü çöp kovasına 
boşalttı.

-Ah, kenarın dilberi, köyüne gittin de 
iyi halt ettin, yerine birini göndermekle 
olmaz ki bu iş, yeni gelenin neyine itimâd 
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edeceğim, güvenmediğim adamı niye evi-
me sokayım. Morukladın sivri Faik, Me-
sud’un çalımını görmüyor musun; sıh-
hatimi düşünüyormuş! Peh. Sen benim 
bıyığıma balta asacak adam mısın! Islak 
peştamal gibi sarılır şimdi; yarın gelecek-
miş de kararımı verecekmişim. Kovboy 
filmi mi çeviriyoruz hayvan herif!

Bahçeye çıktı, sabah rüzgârı yüzüne 
vurunca biraz rahatlar gibi oldu. Kame-
riye’nin beyaz sandalyelerinden birine iki 
büklüm oturdu. Çırpı bacaklarının üze-
rindeki pijamayı kıvırdı. Bacaklarını gü-
neşe doğru uzattı, feri gitmiş bacakları-
na, uzamış tırnaklarına onlar yabancı bir 
nesne imiş gibi baktı. Her nedense aklı-
na Çukurcumalı Aysel diye bir dansözün 
peşinde koşturduğu gençlik günleri geldi. 
Eliyle ceplerini yoklayıverdi, tabakadan 
ağızlığa bir sigara daha koydu. 

Sigarası yarılanınca üşüdüğünü hissetti, 
köşkün içerisine doğru kovuğuna çekilen 
bir hayvan ürkekliği ile titreye titreye çe-
kildi. Sofadaki ceviz masada bir an durak-
sadı. Büfenin üzerindeki aynada yansı-
masını gördü. Bir an kendi kendine gâyet 
güzel, gâyet sıcak göründü. Her geçen 
yıl sanki ona başka bir hâlet getiriyordu. 
Aynadaki aksine doğru yanaştı, neredey-
se burnu aynaya değecek gibiydi. Ellerini 
aynaya yasladı, “Ah canım, canım benim” 
diye belirli belirsiz inleyerek yere yıkıldı.

Ertesi gün köşke gelen Ali Faik, köşk 
yerine baştan sona yanmış bir enkaz-
la karşılaştı. Sonradan öğrendiğine göre 
amcası mühim bir hata yapmış yarısı yan-
makta olan sigarasını masanın üzerine 
bırakmıştı, önce dantel işi masa örtüsü, 
sonra masa, sonra sofa tutuşmuş, ahşap 
köşk içindeki el yazmalarıyla, paha biçil-
mez hatlarla birkaç saat içerisinde hâk ile 
yeksân olmuştu. Amcabey’in yangından 
önce rahmet-i Rahmân’a kavuştuğu an-
laşıldı. Sonraki gün, naaşı morgtan alınıp 
mezara, site projesinin imzaları da dos-
yaya atıldı. 

“Çamlıca Hill Unique-Tower” sitesi, 
Hacıemirzâde Faik Bey’in küllenmiş ce-
ketlerinin üzerinde yükselirken, cennet 
hurması, muallim kirazı, ekmek ayvası, 
yaban inciri ve karadut da son nefesini 
verdi. Bugün bu lüks sitenin kibâr ve şe-
hirli sâkinleri Fâik Bey’in hiçbir zaman 
sükûn bulmamış ruhunun söylenmeleri-
ni, sayıp sövmelerini işitmektedirler. Bu 
sesleri kâh rüzgâr uğultusuna, kâh sesi 
haddinden fazla açılmış bir televizyona 
yorsalar da, onun huzursuz ruhuna ku-
lak verenlerin seher vakitlerinde ayyûka 
çıkan “Serserîler, mendebûrlar, habenne-
kalar…” şeklindeki bağırış çağırışlarını 
duymaları işten bile değildir. ◆
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Necla Zorlu / Hikâye

Bütün duvarlarında, yerde, sehpaların ve masaların üzerinde 
babasının göz önüne asılmasına izin vermediği onlarca tablo vardı. 
Pek farklı kompozisyonlarda ve biçimlerde çizilmiş olsalar bile, bu 
resimlerin hepsinde mor, lacivert ve siyah renkler kullanılmıştı. 

SARISARI

Oya, babasının sağ elinin üç par-
mağıyla birden kavramış oldu-
ğu fırçayı, fırçanın ucundaki 

kılların hareketlerini seyrediyordu. Bu 
resim fırçası, tuvalin karşısındayken en 
uzun süre elinde tuttuğu fırçası olan orta 
kalınlıktaki fırçası ile orta kalınlıktaki fır-
çasından daha seyrek kullandığı çok ince 
uçlu fırçasından oluşan üçlü setin içindeki 
en kalın uçlu boya fırçasıydı. Orta ve ince 
uçlu fırçalar, adamın sağında, tekerlekli 
sandalyesini hareket ettirmeden ulaşabi-
leceği kadar yakınındaki yuvarlak sehpa-
nın üzerinde duruyordu. Sehpada, orta ve 
ince uçlu fırçalardan başka on iki bölmeli 
plastik bir oval paletle, dibinden bir mik-
tar sıkılmış mor, çoğu kullanılmış lacivert 
ve dip kısmından defalarca üst üste kıvrıl-
masından içinde pek az boya kalmış oldu-

ğu anlaşılan siyah renkte üç de yağlı boya 
tüpü vardı. 

Adamın eli, büyük bir ahşap şövalede 
duran, üzeri pamuklu kumaşla kaplı elliye 
yetmişlik tuvalin üzerinde, yukarıdan aşa-
ğıya doğru koyu lacivert lekeler bırakarak 
ağır ağır inip kalkıyordu. Yapmakta oldu-
ğu resmin büyük bölümünü tamamlamış-
tı. Beyaz zeminin dörtte üçü, siyah ve laci-
vertle örtülmüş olan tuvalin orta yerinde, 
uçları sağa doğru eğimli, yan yana üç bü-
yük lavanta çiçeği çizilmişti. Orta kalın-
lıktaki fırçasını kullanarak birkaç haftada 
tamamladığı mor çiçeklerin saplarını, si-
yah boyaya daldırdığı ince fırçasıyla yap-
mıştı. 

Adamın önündeki resmi seyretmekte 
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olan kadın kırklı yaşlarında gösteriyor-
du. Gözlerinin iki yanında belirgin kaz 
ayakları, ağzının kenarlarında çizgiler 
vardı. Yüzü solgundu ama yine de sağ-
lıklı görünüyordu. 

Kadının göz bebekleri, suratı göze ba-
tacak kadar asık olan babasının neredeyse 
tümüyle hareketsiz duran yüzüyle yap-
makta olduğu resim arasında birçok kez 
gidip geldikten sonra, kadın sandalyesin-
den kalkıp adamın yanına gitti. Üzerinde 
boyanmamış pek az yer kalmış olan resmi 
dikkatle incelemeye başladı. Balkonun bir 
köşesinde, üstü açık dikdörtgen prizma 
biçimindeki uzun bir saksıdan yükselen 
onlarca gösterişli lavantayı inceledikten 
sonra bakışlarını yeniden babasının res-
mine doğru çevirdi:

“Çiçeklerin rengi tam tutmadı sanki. 
Mor yerine bir kere de pembeyi mi dene-
sen, baba?” 

Adam kızına karşılık vermedi. Belli be-
lirsiz bir tavırla saksıdaki lavantalara bir 
göz attıktan sonra, resimden hiç gözlerini 
ayırmadan siyah ve lacivert boyalarını kul-
lanarak ağır ağır çalışmayı sürdürdü. Çoğu 
zaman iki rengi ayrı ayrı kullanıyor, bazen 
de iki tüpteki boyaları paletin düz kısımla-
rına sıkıp fırçayla birbirine karıştırıyor, bu 
karışımı resmin farklı yerlerine sert fırça 
darbeleriyle sürüp gölgeler oluşturuyordu. 

Resme vurulan fırça darbeleri giderek 
sertleşiyor, lavantaların bazı bölümlerini 
yavaş yavaş kapatıyordu. Sapıyla birleştiği 
yerden kıvırdıktan sonra üzerine bastır-
dığı fırçası, tuvalde kalın boya tabakala-
rından oluşan “u” harfine benzer çukurlar 
oluşturmaya başlamıştı. 

Kadın resmi bir süre daha seyrettikten 
sonra adamın yanından uzaklaşıp onun bir 
metre ötesindeki sandalyesine oturdu. O 
vakte kadar kendini hiç de canı sıkkın his-
setmediği hâlde, birdenbire keyfi kaçmış, 
yüzü babasınınki gibi asılıvermişti. Eski 
günler hatırına geldi. Tam sekiz yıl önce, 
babası da o da böyle değildiler. Altmışına 
merdiven dayamış bir adamken babasının 
belden aşağısını tutmaz hâle getirmiş olan 
o korkunç trafik kazası, ikisini de çok de-
ğiştirmişti. 

Nankörlük etmek olmazdı, yaşadıkları 
güne çok şükür ediyordu. Kazadan sonraki 
ilk zamanlar, bugünlerini mumla aratacak 
kadar dehşetli geçmişti. Bir daha yürü-
yemeyeceğini öğrenen babasının adeta 
dünya başına yıkılmış, haftalar boyu sü-
ren öfke patlamalarının ardından, yıllarca 
devam edecek olan uzun bir sessizliğe gö-
mülmüş, adeta dünyaya küsmüştü.

Kazadan beş yıl sonra, kadın bir gün, 
babasının gönlüne biraz ferahlık verebile-
ceğini düşünerek evin yazları güneş gören 
balkonuna, içinde gösterişli lavantalar bu-
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lunan kocaman saksı getirmişti. Adamın, 
soğuk duvarları bırakıp bu güzel çiçekleri 
seyreder hâle gelmesi için aradan ayların 
geçmesi gerekmişti. Kadın onun çiçekle-
ri seyretmekten hoşlanabileceğini düşün-
müş, en fazla onları kendisinin sulamak 
isteyebileceğini hayal etmişti ama daha 
önce eline ne boya ne de fırça almış olan 
babasının lavanta resmi yapmaya heves 
edebileceği, aklının köşesinden geçmiş 
değildi. 

O düşünmemiş olsa da yaşanan tam 
olarak buydu. Bir sabah, Muhittin Bey’in 
ağzından mucize gibi birkaç kelime dö-
külüvermişti. Beş yılın ardından gelen bu 
kelimeler; yakınan, soran ya da sorgulayan 
cinsten değildi. Adam kızından kendisine 
resim malzemeleri getirmesini istiyordu. 
İşittiği kelimelerle birlikte bir kere daha 
şoka giren kadın, kendine gelince havalara 
uçmuştu.

Aceleyle giyinip evden dışarı çıktı. Sora 
sora resim malzemelerini nereden satın 
alabileceğini öğrendi. Çarşı çarşı dolaştık-
tan sonra kocaman bir ahşap şövale, boy 
boy tuvaller, resim defterleri, kalemler, 
silgiler, paletler, boyalar, ismini bilmediği 
farklı kimyasallarla dolu şişeler satın aldı. 
Getirdiği poşetler dolusu malzemeyi bü-
yük bir keyifle babasının önüne serdi. 

Adam, bir süre kızının getirdiklerini 
gözleriyle bir uçtan bir uca inceledikten 

sonra, seçimini yapmakta zorlanmadı. Te-
kerlekli sandalyesinin önüne konulacak 
olan şövalesinde o, yalnızca yağlı boya re-
sim yapacaktı.

Kızının hayran bakışları arasında, mor 
renkli boya tüpünden fırçasının ucundaki 
kıllara sürüp tablonun orta yerine fırçayı 
bastırdı, çevire çevire gittikçe belirginleşen 
bir yuvarlak yaptı. Bu yuvarlağı başkaları 
izledi. Kadının meraklı bakışlarına aldırış 
etmeden ve sorularına hiçbir karşılık ver-
meden resim yapmaya devam etti. Yuvar-
lakların sayısı bir hayli arttıktan sonra, kızı 
nihayet onun bir lavanta çiçeği yapmakta 
olduğunu anlayabildi. Çiçek, acemi bir el-
den çıkmış olsa da birkaç adım ötelerinde-
ki saksıda bulunan lavantaları hatıra getir-
diğine şüphe yoktu.   

Fırçayı eline aldığı günden sonra adam 
birçok yağlı boya tablo yaptı. Bu kasvet 
verici, karanlık, gölgeli resimlerde yalnızca 
mor, siyah ve lacivert renkleri kullanıyor 
ve hep lavanta çiziyordu. 

Oya bazen onun resimleriyle ilgili fi-
kir yürütür, kullandığı renkler ve teknikler 
hakkında önerilerde bulunduğu da olurdu:

“Pembe kullansan.” 

“Baba, bak! Balkonun içi ne kadar da 
aydınlık. Saksıdaki lavantalara güneş vu-
ruyor. Sen de resimdeki çiçeklerin üzerine 
bir parça ışık düşürsen olmaz mı?”
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Adam kızına cevap vermez, sessizce fır-
ça oynatmayı sürdürürdü. 

…

Muhittin Amca’nın, kızından, yedi ya-
şında bir torunu vardı. Çocuk, hava çok 
kötü olmadığı zamanlarda hep balkonda 
resim yapan dedesine bir gün özendi. An-
nesine, resim ödevini dedesinin yanında 
yapmak istediğini söyleyince kadın, ba-
basının sandalyesinin yanına başka bir 
sandalye koydu, bu sandalyenin önüne de 
bir sehpa çıkardı. Küçük resim defteriyle 
yirmi dörtlü kuru boya setini odasındaki 
dolabın içinden getiren çocuk, bir süre de-
desinin yanında defterine kuru boyalarla 
resim çizdi. Bu işten sıkılınca, başını yana 
doğru çevirip dedesinin resmine bakmaya 
başladı.

Dede, niye hep lavanta resmi yapıyorsun?”

Muhittin Bey’in fırçayı tutmakta olan 
eli bir an durdu, sonra yeniden hareket et-
meye başladı ama torununa bir cevap ver-
medi. 

Çocuk birkaç gün sonra annesine, ken-
disinin de aynen dedesininkiler gibi re-
simler yapmak istediğini söyledi. Kadın 
güldü, onun pembe renkli, tombul yana-
ğını okşadı. Ertesi gün çocuğun boyuna 
göre bir şövale alıp getirdi. Çocuk dedesi-
nin şövalesinin yanına yerleştirilen küçük 

şövalesinin önüne sevinç içinde oturdu:

“Bana da boya al, anne.” 

“Ev boya dolu, oğlum; ne yapacaksın 

yeni boyayı?”

Babasının resim malzemelerinin bulun-
duğu odadan, on-on beş kadar yağlı boya 
tüpünü bir tepsinin içine doldurup getirdi, 
oğlunun oturduğu sandalyenin yanındaki 
sehpanın üzerine koydu. Çocuk, renk renk 
boya tüplerini görünce bir sevinç çığlığı 
attı. Eliyle tepsinin içindeki tüpleri karış-
tırmaya, kalkık burnuna doğru yaklaştıra-
rak birer birer tüplerin üzerindeki renkleri 
incelemeye başladı. Ne güzel renkler vardı 
burada: Sarılar, kırmızılar, maviler, yeşiller, 
pembeler…

Annesi çocuğun sevincinden duyduğu 
memnuniyetle gülerek “Bu boyalarla ne 
çizeceksin, Burak?” diye sordu. 

“Lavanta çizeceğim.” 

“İyi, sen de lavanta yap.” dedi kadın. İçin-
den “Dünyada çizecek başka şey kalmamış 
gibi…” diye geçirdi. Sonra, sandalyesinden 
boynunu uzatıp küçük oğlanın önündeki 
boş tuvale ilgiyle bakmaya başladı. 

Çocuk, boya tüplerini birer kere daha 
ağzı kulaklarında inceledikten sonra, an-
nesinin şaşkın bakışları arasında nihayet 
sarı renkte karar kıldı. Tüpün üzerindeki 
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sarı renkli dikdörtgenden, oğlunun kul-
lanmaya karar verdiği rengi öğrenen ka-
dın, onun bu boyayla lavantayı nasıl çi-
zebileceğine akıl erdirememişti. Meraklı 
gözlerle tuvale bakıyordu.

Aradan çok zaman geçmedi, Burak 
önündeki beyaz kumaşın orta yerine öze-
ne bezene içi dolu bir küçük daire çizdi.

“O nedir Burak, oğlum?”

“Arı.” dedi çocuk.

Kadın aldığı cevap karşısında hoşnut 
bir tavırla gülümsedi. 

“Bak, bu benim hiç aklıma gelmemişti.”

Lavanta düşkünü arıların balkondaki 
çiçekleri sıkça ziyaret ettiklerinin farkın-
daydı elbette ama arıların lavantayı anla-
tan bir resme girmesi, onun bir kere bile 
aklına gelmemişti.

Ellerini çocuğun omuzlarının üzerine 
koydu, başını babasının bulunduğu tarafa 
çevirdi. Gülümseyerek “Baba, bak. Burak 
arı çizmiş.” dedi. 

Adam ona bir karşılık vermedi. Kızının 
söylediği sözleri hiç işitmemiş gibi, yap-
makta olduğu işe devam etti.

Dede torun bir süre kadının mesut ba-
kışları arasında yan yana resim yaptılar. 

Nihayet içlerinden yaşlı olanının elinde 
tutmakta olduğu kalın uçlu fırça, bir süre 
hareketsiz kaldıktan sonra yanındaki seh-
padaki paletin üzerine bırakıldı. Babasının 
resmini bitirdiğini anlayan kadın, tabloyu 
incelemeye başladı. Resim ona korkunç 
bir fırtınanın ortasında kalmış üç lavanta 
çiçeğini düşündürdü, “dehşet” ve “kâbus” 
kelimelerini hatırına getirdi. 

Çocuğun resmi de büyük ölçüde ta-
mamlanmıştı. Onun çizdiği resimde, her 
yöne uzanan sarı, kırmızı, mavi ve pembe 
renklerde çiçekler, uçuşmakta olan güler 
yüzlü arılar vardı. 

“Bu çiçekler ne çiçeği, Burak?” diye sor-
du kadın. 

“Lavanta.” dedi çocuk.

Kadın orijinal renkli, orijinal görünüm-
lü lavantalara gülümseyerek baktı. Çocuk 
sık sık saksının içindeki çiçeklere bakıyor, 
sonra yeniden -hep gülümseyerek- küçük 
fırçasını oynatmaya başlıyordu. 

En son, resmin sağ üst yanına bir yu-
varlak yaptı, içini sarıya boyadı, yuvarlak-
tan tablonun diğer uçlarına uzanan oklar 
çizerek resmini tamamladı.

 “Bunlar nedir, çocuğum?”

Çocuk sağ elinin işaret parmağıyla yu-
varlağı göstererek “Bu, güneş.” dedi. Ok-
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ları işaretleyip “Bunlar güneş ışığı.” diye 
açıklamasını bitirdi. 

Resmine bir kere daha beğeniyle baktı. 
Ağzı kulaklarına vararak “Bitti!” dedi.

Annesi resmin bütün ayrıntılarını bi-
rer birer inceleyip övdükten sonra on-
dan resmini dedesine göstermesini istedi. 
Çocuk, annesini tedirgin eden bir süratle 
oturmakta olduğu sandalyeden yere atladı. 
Şövalesini dedesine doğru çevirip “Dede, 
bak!” dedi, “Benim resmim de bitti.”

Bir süre hareketsiz kalan Muhittin 
Bey’in nihayet göz bebekleri kımıldamaya 
başladı. Yan gözle, belli belirsiz çocuğun 
gösterdiği resme baktı, kumaşın üzerinde-
ki ayrıntıları birkaç saniye boyunca seyret-
ti. Sonra gözlerini önüne indirdi. 

“Arılarla güneşi de çizmiş.” dedi kadın. 
“Kırk yıl düşünsem, lavantanın üzerine bir 
arı çizmek aklıma gelmezdi ama çocuk ne 
güzel düşünmüş. Benim aklımın ucundan 
geçmese de arılar lavantaları o kadar sık 
ziyaret ediyorlar ki neredeyse onun bir 
parçası sayılırlar. Gün ışığı da pek yaraş-
mış çiçeklere.”

“Senin resimlerinin hepsi karanlık.” 
dedi çocuk.

“Moru, laciverdi, siyahı bol bol kul-
landın, baba.” dedi kadın. “Biraz da başka 
renkleri denesen nasıl olur?” 

Adam ona karşılık vermedi, sadece ho-
murdanmakla yetindi. 

Oya yaptığı işten pek keyif almış görü-
nen oğlunun yanağını okşadı. Başını göğ-
süne bastırdıktan sonra “Oğlum.” dedi. 
“Ne yapalım şimdi bu resmi? Çerçeveletip 
odanın duvarına mı asalım?”

Çocuk bir süre düşünmenin ardından 
annesine “Okula götürüp öğretmenimle 
arkadaşlarıma göstereyim.” diye karşılık. 
“Gösterdikten sonra odamın duvarına 
asalım.”

“Olur.” dedi kadın. 

Babasının resmi kuruyunca onu biten 
resimleri koyduğu odaya götürdü. Geniş 
odanın içi dağınık olmasa da dağınıklığı 
hatıra getirecek kadar kalabalıktı. Bütün 
duvarlarında, yerde, sehpaların ve masala-
rın üzerinde babasının göz önüne asılma-
sına izin vermediği onlarca tablo vardı. Pek 
farklı kompozisyonlarda ve biçimlerde çi-
zilmiş olsalar bile, bu resimlerin hepsinde 
mor, lacivert ve siyah renkler kullanılmış-
tı. Adamın çizimleri çok kötü sayılmazdı 
ama resimlerde insanın içine bunaltı veren 
bir loşluk, bir ağırlık vardı. Karanlıkta ko-
caman bir lavanta dalı, bir lavanta demeti, 
tuvalin dört bir yanına serpiştirilmiş la-
vantalar, vazoda lavantalar, sepette lavan-
talar, yere dökülmüş lavantalar… 

Kadın, odadaki tabloların en tazesine 
bir kere daha baktıktan sonra, onu giriş 
kapısının yanındaki masanın üzerine bı-
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raktı. Sonra, kullanılmamış tuvallerin üst 
üste durduğu yığından, üzerine keten bezi 
gerilmiş orta büyüklükte boş bir tuval alıp 
odadan çıktı, getirdiği tuvali babasının şö-
valesinin yatay çıtasının üzerine koydu. 

Çocuk bir süre, annesinin getirdiği çi-
zilmemiş resme baktı. Sonra, boya tüple-
rinin arasından özenle seçip ayırdığı sarı 
renkli tüpü, dedesinin yanındaki sehpa-
nın üzerine bıraktı. Adam başını çevirip 
çocuğun sehpaya koyduğu tüpe bakarken 
çocuk taptaze bir heyecanla gülümseye-
rek “Bak, gene arı geldi.” dedi. “Sen de arı 
yapsana, dede!”

Adam kırışıklarla dolu yüzündeki fersiz 
gözlerini yerdeki lavanta saksısına doğru 
çevirdi. Gerçekten de saksının üzerine vı-
zıldayarak uçmakta olan bir arı gelmişti. 
Sarı böcek bir süre çiçeklerin üzerinde gi-
dip geldikten sonra lavantalardan birine 
kondu, başını çiçeğin çanağından içeri-
ye soktu. Çocuk sandalyeden yere atladı, 
saksının yanına sokulup heyecanla arının 
hareketlerini seyretmeye başladı. Adam da 
arıya bakıyordu. Bir süre gözlerini ayırma-
dan onu izledi. Sonra lavantaların üzerine 
vuran güneş ışığını fark etti, belki yıllar 
sonra ilk kez başını kaldırıp gökyüzüne 
baktı. 

Arı, tozlarına bulandığı çiçeğin içinden 
çıktıktan sonra hemen gitmedi, başka bir 
çiçeğe yöneldi. Biraz da onunla oyalanıp 

lavantaların etrafında uçtuktan sonra gitti. 
Çocuk, ancak böcek gözden kaybolunca se-
vinçle söylenerek sandalyesine geri döndü. 

O sırada adamın gözleri torununa doğ-
ru kaymıştı. Adamın bakışlarındaki ilgi 
kırıntıları, kızının gözünden kaçmadı, onu 
sevinç ve heyecan karışımı bir duyguya sü-
rükledi. Babasının yanına gitti. Yüzüne ba-
karak “Baba.” dedi. “Lütfen yeni resminde 
siyahla laciverti kullanma. Ben sana çeşit 
çeşit boyalar alıp getirdim. Beyaz var, sarı 
var, pembe var, gri var. Siyahı artık kullan-
ma.”

“Arı çizsene, dede.” dedi çocuk. Dedesi-
ne bakan yüzü, şimdi çok ciddi görünüyor-
du. 

Adam boyalarının arasına kısa bir zaman 
önce katılmış olan tüpe bir süre tereddüt 
edercesine baktı. Sonra, kızının şaşkın ba-
kışları arasında eli sehpaya uzandı, tüpü aldı, 
çevire çevire kapağını açtı. Paletinin küçük, 
temizi bir bölmesinin içine tüpü dibinden 
sıktı. Orta kalınlıktaki fırçasını küçük çuku-
run içindeki sarı renkli ıslak yığına batırdı. 
Fırçanın ucunu birkaç kere paletin kenarına 
sürüp boyanın fazlalığını aldıktan sonra tu-
valin sağ üst köşesinden aşağıya doğru uza-
nan uzun bir çizgi çizmeye koyuldu. 

Heyecan içinde:

 “Güneş!” dedi çocuk. ◆
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Seyfeddin Akdöl / Hikâye

Bir sınır vardı. Çizgiyle çizilmemiş ama koklanan her kokudan, alınan 
her nefesten bu mekânı ayıran bir sınır. Daha ilk bakışta insanın göz 
bebeklerini büyüten bir yer. Ululuğun korkudan, korkunun ululuktan 
ağır bastığı bir zaman. Her hâli ile anlatılmaz bir dünya içinde dünya.

SIR DÜŞTÜ GECEYESIR DÜŞTÜ GECEYE

Işıklar azalıp gözler kapanınca göğe 
bir sır yazılır. Her kişinin eremediği 
göğün kapkara sırrı. Bilenlerin bu sır 

için “Kerbela gibi, Hüseyin’in sarığı gibi, 
ona yazılan mersiyelerin mürekkebi gibi 
kapkaraymış. Varlığından habersiz kadın-
lar cennet kapısından çevrilirmiş.” dediği 
anlatılıp durur.

Genç bir adam, bu sırra ermek ama-
cıyla uyumayıp araştırdı. Nice kütüpha-
neler dolaştı, yazmalar gördü hatta bil-
ginlerden sordu ama cevap bulamadı. Şair 
meclislerinde oturup kalktı lakin bir bile-
ni göremedi. İlkbahar geldiğinde son bir 
umutla kervanların peşine düştü. Gündüz 
yürümekten gece düş görmekten yorulun-
ca Hazar yakınındaki bir kervansarayda 
yolculuğuna ara verdi. Sıkıntıdan usandığı 

vakitte kalkarak dolaşmaya başladı. 

  O gece, ansızın, avludan göğe doğru 
bakarken süzüle süzüle küçük bir tüy gelip 
yanına kondu. Yukarı baksa ne kuş var ne 
ses var. Sadece karanlık gök var. Merakla 
tüyü eline alıp baktı ama nereden geldi-
ğini bilemedi. İçini yiyip bitiren bu şeyin 
hikmetini bir türlü anlayamadı. Yatağına 
gidip uyumaya çabaladı fakat nafile. Daha 
önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. 
Onu yanında taşımaya karar verince boy-
nuna astığı muskasını çıkardı. İpini çözüp 
bu renkli tüyü içine koydu. Birkaç gün 
sonra yükünü hazırlayarak kervanla yola 
devam etti. Anadolu’nun ortasında bir 
şehre vardı. 

Büyük bir bilgenin burada yaşadığını 
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öğrenmişti. Yanına gitmek için hevesleni-
yordu ancak verecek bir hediyesi yoktu. Şu 
garip tüyü versem hem layık olmaz hem de 
ömrümün sonuna kadar sırrını bilemem 
dedi içinden. Pazardan geçsem değerli bir 
şey bulurum diye düşündü ve konakladığı 
yerden ayrılıp yol aldı. Şehre vardığında 
anlatıldığından bile geniş olduğunu gör-
dü. Güzün girilse bahar çıkılırdı, adamı 
mideye indirse kimsenin haberi olmazdı. 
İnsan tarlası bu yere korka korka girdi. 
Pazarı bulunca korkularını üzerinden atıp 
ferahladı. 

Pazar yeri çeşit çeşit, kavim kavim in-
sanla kıyamet misaliydi. Kimi baharat 
kimi erzak kimisi odun satıyordu. Etrafa 
yüzlerce koku dağılıyor, sesler birbirinin 
içinde bir oluyordu.  İlerledikçe birbirin-
den farklı bitki ve hayvanlara şahitlik etti. 
Hepsine hayranlıkla baktı ve bir tezgâhın 
önünde durdu. Gözü kafesteki kuşlara 
kaydı, eli muskasına gitti. Acaba bu tüye 
sahip bir kuş gerçekten var mıdır diye için-
den geçirdi. Kuş satıcısı bu adamı inceden 
inceye tarttıktan sonra “A beyim, paşam! 
Alıcı mısın, satıcı mısın?” dedi. Buna kar-
şılık “Ne alırım ne satarım ey hazret! Ben 
ancak buradan gelip geçen bir yolcuyum” 
dedi adam. Satıcı iki üç kelime gül gibi 
laf edeceğini umarak “Söyle o zaman ne-
reden nereye?” diye sordu. Soruların sonu 
gelmezdi ama bir an önce methini duydu-
ğu bilgenin yanına gitmeyi arzuluyordu. 

Bu yolculuk, geceleri uykusuz kalması ve 
tüydeki hikmetin sırrı belki orada çözü-
lecekti. Satıcıya öyle bir söz söylemeliydi 
ki kalp kırılmasın yol da uzamasın. Ona 
bakıp yolculuğunu işaret eden “Bir kuş-
tur yüreğim, efendi! Sazlığa konar sazlık-
tan kalkar. Sahibinin yurdunu arar durur.” 
sözlerini söyledi.

Satıcı benzer sözlere birkaç dervişin 
hasbihâlinde kulak misafiri olmuştu. On-
ların biri aşktan biri sazlıktan biri yan-
maktan dem vuruyordu. Dillerden düş-
meyen Molla’nın sözlerine bunları katık 
ediyorlardı. Adamın onlardan birisi oldu-
ğunu sezip bu yüce âlimin huzuruna git-
mek istediğini anladı. Anladı ama elinde 
bir hediyesi yoktu. Onun bilgece sözünün 
altında kalmamayı umarak “Efendi! O 
kuşun elbette sahibi var ama huzuruna 
boş gidilmez. Sen şu köşedeki bahçıva-
na git de nasibini ondan sual eyle.” dedi. 
Adam bu sözü işitince birkaç saniye du-
rup kuş cıvıltılarına kulak verdi. Sonra eli 
boş şekilde bahçıvanın yanına varıp tez-
gâhtaki malları seyretti. Baktı, baktı ama 
Molla’ya yaraşır bir şey bulamadı. Besbelli 
nasipsizdi pazardan. 

Adamın duruşuna acıdı bahçıvan ama 
çare yoktu. Kıt kanaat geçindiğinden daha 
siftah bile yapamamıştı. Onu biraz süz-
dükten sonra “Geleni nasipsiz bırakmak 
olmaz ama nasibin bizde yoktur. Al şu kü-
çük çiçeği.” dedi. Çiçeğin rayihası adamı 
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mest etti fakat içini bir türlü hoşnut ede-
medi. Eli ile eyvallah ederek çiçeğini alıp 
sarığına taktı. İlk kez gideceği Molla’nın 
kapısını öğrenip adımını attı.

Sarığında küçücük çiçek, boynunda sır-
larla dolu tüyüyle yola koyuldu. Bir çiçe-
ğin nasıl nasibi olacağını düşünüp durdu. 
Ufacık bir şeyle böyle büyük kapılar na-
sıl açılacaktı? Buna pek inanamadı ama 
kalpten bir umutla yürümeye devam etti. 
Burnuna çiçeğin ruhu hafifleten kokusu 
gelirken kalbine tüyün ağırlığı çöküyordu. 
Bütün bu endişeleriyle Molla’nın kapısın-
da buldu kendini. 

  Kapının tokmağı tuti yeşili bir ma-
denden oyulmuştu. Onunla kapıyı üç kere 
yokladıktan sonra tahta sürgülerin bir bir 
açıldığını işitti. Kapıyı aralayan yakasız 
beyaz gömlek üzerine siyah cübbe giymiş 
yüzü güleç bir güzel gençti. Ona bakıp 
Molla’yı sordu. Genç ağzına söz almadan 
kapıyı açtı ve gönlü okşayan bir bakışla 
duvarın dibindeki bir sediri işaret etti.  

Herkesin bir işi vardı. Kimsenin boş 
oturduğu, boş konuştuğu ve belki de boş 
yürüdüğü bile yoktu. Sanki bu mekânda 
bütün kâinat ayarlanmış saat gibi aksa-
mayan bir zembereğin içindeydi. Birbirini 
görenler söz söylemiyor, yalnızca başını 
önüne eğip dudağını oynatıyordu. Yüzü-
nü yukarı kaldıranlar ise kalplerini yarıp 
içini temizleme kudretiyle dolu masmavi 

göğün huzurunda nefes alıp veriyordu. Bu 
düşüncelerle dolup taşarken gencin gös-
terdiği sedire oturuverdi adam. 

Az bir zaman sonra kapıyı açan genç is-
tenmediği hâlde bir kap su getirdi. Adam 
kabı eline aldı ama su yere damladı damla-
yacak. Genç konuşmaksızın suyu içmesini 
beklemeye başladı. Kap adamcağızın elin-
de durdukça içi dalgalanıyor ve damlalar 
dışarı taşıyordu. Ne yapmalı ne etmeli bir 
türlü kestiremedi. Dalgın dalgın suya ba-
karken sarığının yansımasını fark etti.  O 
zaman anladı ki nasibi bu suda gizliydi. 
Çiçeğini suyun içine koyar koymaz dön-
meye başladı. O döndükçe dert girdabın-
dan kurtulmaya bir adım daha attı.  Eliyle 
bu bana kâfidir deyince genç de su kabını 
alıp tekrar geldiği yere yürüdü. Yaratanın 
onu yarı yolda bırakmayacağını yüreğin-
de hissetti. Şimdi, içerden izin gelecek ve 
Molla’nın yanına varacaktı. Onu görünce 
dili tutulmasın diye beş kelime dua etti. 
Kalp atışları hızlandıkça hızlandı. Zama-
nın nasıl ilerlediğini fark edemediğinden 
gencin ne zaman geldiğini bile bilemedi. 

  İkisi dar bir yoldan geçip Molla’nın 
kapısına vardılar. Vardılar ama yolun iki 
yanındaki kırmızı, sarı, renk renk gülle-
ri hatırlamıyor. Üstünden uçan cins cins 
kuşların sesini bile duymuyordu. Kapının 
önüne geldiklerinde başını eğip bekledi 
genç. Adam dilinden bir söz dökülür mü 
diye onu yokladı ama mühür misaliydi. 
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Eşiğe basmadan sağ ayağını uzatıp girdi 
içeri. 

Bir sınır vardı. Çizgiyle çizilmemiş ama 
koklanan her kokudan, alınan her nefesten 
bu mekânı ayıran bir sınır. Daha ilk bakış-
ta insanın göz bebeklerini büyüten bir yer. 
Ululuğun korkudan, korkunun ululuktan 
ağır bastığı bir zaman. Her hâli ile anla-
tılmaz bir dünya içinde dünya. Oturanın 
kudreti mi mekânın azameti mi kim ki-
min içinde yoğrulmuş bilinmez. Mevla’nın 
Molla ile bu yeri beraber yarattığından söz 
edilse şaşıran olmaz. İşte bu kapıdan geçip 
Molla’nın yanına varan adamcağız has-
bihâllerin en yücesine ulaştı.  

  Adam sadece göz olmuş, yalnız kulak 
olmuş belki tamamen bir dudak olmuştu. 
Baktı ama görmedi. Duydu lakin işitmedi. 
Söyledi fakat konuşmadı. Kimse bilmez 
adama bir hâl oldu da Molla’dan başka bi-
len olmadı. Molla “Dinle!” dedi, dinle ki 
aradığın yolu bulasın. Ayrılık ateşiyle kül 
olan neyin hikâyesini anlatmaya başladı ve 
şu sözü söyledi:

Sırlarım olmaz iniltimden uzak 

Her gözde nur yok anlamaz her kulak 

 Kapısından çıktığı yüce yeri geride bı-
rakarak kervansaraya tekrar vardı adam-
cağız. Nasıl gittiğini, bahçıvanı, kuş sa-
tıcısını ve ona bakıp deliliğine gülenleri 

hayatı boyunca bilemeyecekti. Yollarda 
yalpalayarak ilerleyişini, sızlananları hatta 
küfredenleri hatırlamayacaktı. Unutma-
yacağı tek şey ise Molla’sının yakıcı söz-
leriydi. Bu sözler anlattığı ney gibi içini 
yakmaya başlamıştı. 

Kervansaraya vardığında gün bitmek 
üzereydi. Herkes farklı bir telaş içinde koş-
turuyor ve mallarının hesabını yapıyordu. 
Bazıları pazarda daha önce görmedikleri-
ni sayıyor, bazısı sultanın yeni buyrukları-
nı kulaktan kulağa yayıyordu. Kimileri de 
büyük bir iştahla yedikleri leziz yemekleri 
ballandıra ballandıra anlatıyordu. Bu in-
sanların arasından geçtikten sonra dinlen-
mek için odasına girdi ve tüyün düştüğü 
gece kendini nasıl attıysa öyle attı yatağa. 
Yorgunluktan gözünü kısarak ocaktaki 
son közlerin sönmesini izledi. Hayatın 
ona neler getireceği hakkında tasalanıp 
durdu. 

Vakit ilerledikçe gökyüzü karardı. Av-
luya çıkıp yıldızları saydıkça gece daha 
da uzayıp gitti. Bu uzayış onu yiyip biti-
riyor fakat Molla’nın söyledikleri aklın-
dan çıkmıyordu. Bulmayı arzuladığı şeyin 
geleceğini söylemişti. Yine de düştüğü bu 
zindandan kurtulamıyordu. Sonunda do-
laşmayı bıraktı ve havuzun taşına oturarak 
elindeki çerağı önüne koydu. 

Muskasındaki tüyün süzüle süzüle gök-
ten indiği geceyi anımsamıştı. Kervanla 
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yolculuğu yeni başlamış ve henüz Ha-
zar’a varmışlardı. Denizin meltemli havası 
önünde, çölün sapsarı ve incecik kumları 
dağların arkasındaydı. Ayın on dördüne 
benzer o zamanda yine sıkıntı içindeydi. 
Yolculuğa çıkmadan birkaç yıl önce gör-
düğü kitap zihnini kemiriyordu. 

Göğün sırrını ilk kez Harizm civarın-
da tanıştığı garip görünüşlü bir adamın 
kitabında okumuştu. Üstü başı yamalıydı. 
Hanın izbe bir köşesine sinmiş, soluklanı-
yordu. Moğol atlılarından kaçtığı belliydi. 
Sürmesinin karası gözünün nurunu sön-
dürmüş, intikam hırsı da temmuz güneşi 
misali yakmıştı. Yanındaki kitabı sımsı-
kı sarmış ve deriyle kaplamıştı. Sayfaları 
çevirdikçe kenarlarında kuru kan lekeleri 
görünüyordu.  Bir ara bu sır bahsini aça-
rak iki üç bölüm okuyup konuştular. Ki-
tapta bu rengi kimsenin görmediği ama 
kadınlar arasında bilenlerin olduğu yazı-
lıydı.  Oradan ayrıldığında hayatı boyunca 
bu sırrı arayıp bulacağına ant içti. Aylar 
sonraysa simsiyah gökten renklerle dolu 
küçük bir kuş tüyü yere düştü.

Gece ilerliyor, yatsı namazının zikri 
içinde sessizce tekrar ediyordu. Bir iz, bir 
işaret deyip sayıklarken ellerini göğsünde 
kavuşturdu. Gözlerini yumup sayıklamaya 
devam etti. Düştüğü cezbeden kurtulma-
sını güneşin doğmasına bağlamıştı. Gece-
nin ortasında güneşi aramıştı.

Düğüm düğüm atılan karanlık çözül-
meye başladığında muskasından tüyü çı-
kardı. Avucunda ufaldıkça ufalanan, gö-
zünün önünde kaybolan bu sırla dolu tüy 
hangi kuşun kanadından düşmüştü? Önce 
Hazar’dan buraya gelene kadar gördüğü 
kuşları hatırlamaya çalıştı. Sonra dinlediği 
hikâyelerle okuduğu mesnevileri düşündü. 
Bütün bu kuşların adları var ama kendile-
ri yoktu. Hatıralarına dalmış bir vaziyette 
tüyü sağ eline aldı. Göğe umutsuzca bakıp 
bir çizgi çekti. 

Bir anda gözleri büyüdü. Nasıl olabilir-
di? Gökyüzünde nasıl asılı kalabilirdi? Sı-
rat gibi ipince bir çizgi. Kalbinin atışı hız-
landıkça hızlanıyor, gördüğünü başkasına 
göstermek için kalkıyor, kaybolmasından 
korkarak yeniden oturuyordu. Gözleri-
nin önündeydi. Göğü ikiye bölen bir sınır. 
Tüyü tekrar kaldırıyor, yeni şeyler çiziyor, 
hepsi asılı kalıyordu. Şekil gittikçe büyü-
yor ve göğü kaplıyordu. Artık apaydınlık 
bir sahne gibi kamaştırıyordu gözlerini. 
Bu ışıltılı manzaradan tüyü göremez oldu. 
Onu çerağa yaklaştırınca üzerinde ne 
renklerin ne de ışıltının kaldığını fark etti. 
Anlayamadı, kapkaraydı. Üzülüp gözyaşı 
dökecekken gökteki şekil dikkatini çekti. 
İnanamadı. Bütün çizgiler bir kuşu andı-
racak şekilde birleşmişti. Gördüklerinden 
otuz kez büyük bir kuş. Yeşil renkli, dağ 
kadar bir kuş. 

Ansızın yerinden sıçradı, az kalsın dü-
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şecekti yatağından. Gördüğü şey neydi? 
Yaşadıklarının etkisiyle afallayıp etrafına 
baktı. Her şeyi yerli yerinde buldu. Odası 
yeni yeni aydınlanıyordu. Elini muska-
sına atıp açıverdi. Tüy kapkara bir renge 
kesilmişti. Anladı ki göğün sırrı işte bu 
kara siyah tüyde sırlanmıştı. Bu sırra er-
mek için gelmişti Hazar kıyılarından ta 
Anadolu’nun ortasına kadar. Her sırrı 
saklayanda gizledi onu. Geceyi, macera-
sını ve gördüğü kuşu andı. Göğün sırrına 

eren, şu sözleri söylemeye başladı: 

Bir gece ansızın Çin şehri üzerinden Si-

murg uçtu.

Bin türlü süsle dolu bir tüy yere kondu.

Bu tüyü görenler inançlarını bıraktılar.

Bu kuşu görmeden biricik tüyden ibaret 

sandılar. ◆



41

AĞU
STO

S-E
YLÜ

L  2
021

Sen beni bekleme ben

Şairlerin olduğu yerlerde

Biraz daha kelimelerle

Büyüyeceğim

Kaygıyı budayan bu gelecektir şimdi

O gün olacak olan, oluyor şimdi

Geçmişte göründüğüm doğrudur, sesime yakışmazken hüzün

Bugünlerde başım ağrıyor

Bugünlerde yalnızım, şaşkın, mutsuzum

Başım ağrıyor

Ali Tacar / Şiir

CUMARTESİ
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Sen beni bekleme ben ağrımı çeke çeke

Kaç zamandır izler sürüyorum

Zehri şiirin emniyete alınmıştır

Hürdür imgeler ve kelimeler

Sen beni bekleme

İşte bir cumaertesi daha geçmişimde, geleceğimde

Ansızın görünen biri gibi, benim de anım var mıdır

Benim de uçsuz bucaksız dünyalarım

Kim bilir ben kimim, kim bilir?

Ağustos ayında değilmiş gibi, sanki adını yenileyen

Yineleyen bir cumaertesi, defaatle yıllardan ikibinyirmibir

Ben kaybolmamalıyım, ben çok yaşında biriyim

Bu kış da elbette üşürüm, yaz geçti

Sen beni bekleme
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Şair, mavi tavandan
Sarkıtılan kör kanca,
Sözler düğüm uç uca. 

Kalem, göğe çevrilmiş
Ses çıkaran bir kiriş,
Kurusıkı tabanca. 

Şiir, ömrü tek soluk
Uğursuz bir yolculuk,
Vadilerde, şaşkınca... 

İlham etti Yaradan:
Mısra, dilde bir veca;
Hayâllere iltica…

Mevlüt Kaan Akçatepe / Şiir

TARİF
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Oğuzhan Bedir / Şiir

SUSKUNLUK

Suskunluk, karanlıkta kalanların itirafıdır

Alnımdaki devrili sokak lambalarıdır 

Göz altlarımdaki kaldırım taşlarıdır 

Çorak dudaklarımdaki kanla karışık 

Tükürük birikintileridir, metruk bir sokaktır

Karanlığa sarılan 

Kulak verin geceme, iyice dinleyin!

Kemiklerini toz edene dek bu kentin

Caddelerini çiğnedim, izledim herkesin

Ölüme koşturulduğu maskeli baloyu 
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Ne müzik ne dans yalnızca ölgün bakışlar

Duraktan durağa ilerleyen gettolarda

Güneş yapraklarını dökmekte birer birer 

Gökteki cam kırıklarının arasında yüzerken kuşlar

Duygularımı attım yüreğimin obruklarına 

Aman duyulmasın çehremde sesi! 

Susmayı yeğlerim yeter ki ayaz çatmasın 

Şakaklarıma, hep güz dönsün gözlerimde

Tanrının uğultularına bırakıyorum kendimi 

Ağaçtan düşen yemişe şükredenlerle 

Bardağın kırık yanından su içtikleri için 

Şikayetçi olanlar arasında, bense uçsuz bucaksız 

Çeltik tarlalarını dizdim ayak uçlarıma 

Derin bir nefesle çığırıyorum fırtınalarımı
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Ve işte böyledir suskunluk 

Bir şeylerin fazlaca farkındalığıdır, 

Yaşlı söğüdün gözünün tekinin güze bakmasıdır 

Susarım elbet zihnime gazetelerin 

Kiralık arsalarına tünemiş dikenler batarken 

Susarım elbet gözlerinde güz dönenlerin 

Sessiz selamı yüreğimin obruklarını titretene dek 

Susarım!
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Abdullah Efendi’nin Rüyaları 
hikâyesi, Ahmet Hamdi Tan-
pınar’ın ilk hikâye kitabı (1943) 

olan Abdullah Efendi’nin Rüyaları’ndaki 
ilk öyküdür. Postmodernist bir yapıdadır. 
Öykü, ana karakterimiz ve bir aydın olan 
Abdullah Efendi’nin kimlik çatışmasını 
sürrealist ögelerle bize aktarır: Abdullah 
Efendi, hayatın koca bir maskenin arka-
sında, yalandan ibaret olduğunu anlar. Bü-
tün benliğiyle o anda olan, karşısındakini 
pürdikkat dinleyen birinin bile alttan alta 
oradan gitmek istediğini görür. Artık neye 
inanmalı, neye güvenmeli bilemez. Hikâ-
yede korku teması hakimdir.

Abdullah Efendi’nin Rüyaları’ndaki 
zaman ve mekan algısı sıra dışıdır. Geri-
ye dönüşün de olduğu öyküde zaman ya-

taydansa dikeydir: Aynı anda bir çok şey 
yaşanır. Bütün olan biteni diyaloglarla be-
raber ilahi bakış açısı aracılığıyla Abdullah 
Efendi’nin düşüncelerinden dinleriz.

Öyküde, meyhane, genelev, sokak ve te-
penin üzerinden denize doğru sıralanmış 
evler gibi dar mekânlar bulunsa da Abdul-
lah Efendi’nin zihni karakterin ana geniş 
mekanıdır. Hikâyede ara ara çok uzun 
cümleler olması hikâyeyi okunmasını bir 
nebze zor kılar fakat Abdullah Efendi’nin 
hızlı düşüncelerinin hararetliliğini çok 
güzel vurgular. Bunun yanı sıra öykü duru 
ve doğal bir anlatım sergiler; öyküleyici ve 
betimleyici ögeler yoğundur. Sürükleyici-
dir ancak okuması dikkat gerektirir yoksa 
Abdullah Efendi’nin karmaşık düşüncü-
leri arasında kaybolunabilir. 

Hümeyra Üzel / İnceleme

“Bu taş kadar katı karanlık, her hayali siliyordu. Onun hüküm sürdüğü 
yerde bir şey hatırlamak, bir şeye bağlanmak imkansızdı.”

ABDULLAH EFENDİ’NİN ABDULLAH EFENDİ’NİN 
RÜYALARI ÜZERİNE: KENDİ RÜYALARI ÜZERİNE: KENDİ 
IŞIĞINLA YÜZLEŞMEKIŞIĞINLA YÜZLEŞMEK
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Yoğun bir metindir, çeşitli semboller 
ve laytmotif tekniği içerir. Metinde tek-
rar eden, en çok dikkatimi çeken kelime 
yılandır. Yılan, bir noktada manevi iyileş-
meyi ve yeniden doğuşu simgeler. Hikâ-
yede, Abdullah Efendi’nin devamlı ayak 
ucunda olduğunu söylediği yılan da bir 
manada değişimin habercisidir. Öykünün 
sonlarına doğru, büyük sorgulamada o yı-
lanın Abdullah Efendi’yi ısırması da eski 
benliğinin artık tamamen ölüp gittiğine 
bir gönderme niteliğindedir.

Hikâye, Abdullah Efendi’nin arkadaş-
larıyla vakit geçirdiği bir meyhanede baş-
lar. Orada, gözü diğer masalara takılır. Bir 
kadının karşısındaki erkeği bütün bede-
niyle, pürdikkat dinlemesi gözüne çarpar. 
Ama kadının bacaklarının bir acele içinde, 
bunalmışlıkla oradan uzaklaşmak istediği-
ni görünce çok büyük bir hayal kırıklığı-
na uğrar. Karakterin ne kadar masum ve 
iyimser olduğunu anlarız buradan. Hikâ-
yedeki ilk kırılma burada gerçekleşir. Ne-
redeyse kendini kaybeder, koca bir yalan 
dünyanın içinde yaşadığı fikri onu içten 
içe yemeye başlar. Bu acı sadece ikizyüzlü 
hayat için değildir, tabii ki. Bir başka ma-
sayı incelemeye başlar Abdullah Efendi ve 
yine bir kadın ile adam görür. Kadın ada-
mı dinlerken bir heyecanlanıyor bir sıkı-
lıp sandalyeye gömülüyordur. Bu durumu 
Abdullah Efendi şöyle açıklar: “Hiçbir 
hastalık, hiçbir işkence; sevdiği kadını her 

an yeni baştan kendi arzusunun ateşiyle ve 
ilk kımıldanışta bir yığın kül olmak için, 
yaratmağa mecbur olan bu zavallının aza-
bıyla kıyas edilemezdi.” Bir kadına sahip 
olamamanın acısıdır bu onun için. 

Geneleve gitmek üzere meyhaneden 
çıkarlarken Abdullah Efendi, uyuklayan 
gölgesini daha sonra uyandırmak üzere 
arkasında bırakır: bir maske olarak kul-
landığı o aydın gölgesini. O artık tek ba-
şına, korkularıyla ortadadır. Ama ne yazık 
ki daha sonra, bıraktığı gölgesi yangın es-
nasında yanar. Böylelikle yalan da olsa bir 
nebze ait olduğu tek şey de yok olmuştur. 
Kimliksiz kalmıştır. Geneleve gittiklerin-
de bir odaya girer ama bir tuhaflık vardır 
ki kendisini hemen belli eder. Tavanda 
yüzü yanmış bir ceviz gibi buruşmuş kü-
çücük yaşlı bir adam vardır. Ona sesleni-
yor, ondan su istiyor, genelevde yaptıkla-
rından bahsediyordur. Bu ses Abdullah 
Efendi’yi binadan çıkana kadar kovalar ve 
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sonunda susar. Daha sonrasında hep be-
raber başka bir geneleve giderler. Orada 
Abdullah Efendi kendine bir kadın seçer 
ve onunla bir odaya çıkarlar. İşlerini göre-
ceklerken Abdullah Efendi odada uyuyan 
bir çocuk olduğunu fark eder ve rahatsız 
olur. Gene de devam ederler fakat kadın 
takma göğsünü takmadığını fark edip bir 
çığlıkla yataktan kaçar. O sırada Abdullah 
Efendi’nin gözü duvardaki gelin damat 
tablosuna takılır ve onlar bir anda dans et-
meye başlar. Bir süre sonra bütün bu olan-
lardan bunalır ve kendini alelacele dışarı 
atar. Koşar, koşar, koşar...

Meyhanede başlayan bu serüven bo-
yunca onu devamlı rahatsız eden bir şey 
vardır: Karanlık. Bir türlü gün aymaz. Ka-
ranlıkta yalnız başına, düşünceleri ile kalır. 
Yürümeye devam eder ve bir tepeye ulaşır. 
Hala gecedir ve tepeden aşağıya inen evler 
aydınlıktır. Evlerin içinde, daha önce ge-
nelevdeki tabloda gördüğü çift şimdi can-
lanmış ve gene dans ediyor, bir cadı bir ço-
cuğun kalbini söküp alıyordur. Öykünün 
bu evresi, okuyucu olarak Abdullah Efen-
di’nin zihninde olduğumuzu net şekilde 
anladığımız kilit noktadır. Buraya gelene 
kadar alkolden bir şeyleri net göremiyor 
diye düşünsek de bu bölümdeki fantastik 
yapının başka bir madde almamış karak-
terimiz için bir rüya olduğu açıktır.

Abdullah Efendi bütün bu gördükle-
rinden ürker ve oradan koşarak uzaklaşır. 

Bir süre bir merdivende dinlendikten son-
ra kendini bir evde bulur. Çok susamıştır, 
ne zamandır koşuyordur çünkü. Bu sü-
reçte olanları anlamlandırmaya çalışır, bir 
şeylere bağlanmaya. Ama nafile “Bu taş 
kadar katı karanlık, her hayali siliyordu. 
Onun hüküm sürdüğü yerde bir şey ha-
tırlamak, bir şeye bağlanmak imkansızdı.” 
Abdullah Efendi onca yıl maskesi altında 
yaşadığı benliğinden iyice kopuyor, parça-
lanıyor ve ümitsizliğe düşüyordur. Bir ara 
kendini aynaların içinde bulur. Bu aynalar 
artık görüneni değil de insanların gerçek-
liğini yansıtır.

Sonunda bir sürahi bulduğunda bir ço-
cuk onu o suyu içmekten alıkoymak ister. 
Hikâyede şu ana kadar tek var olan çocu-
ğun genelevdeki odadaki çocuk ve Abdul-
lah Efendi’nin zihninde olduğumuzu ha-
tırlarsak buradaki çocuğunda da aynı çocuk 
olduğunu anlarız. Akla gelen bir soru da 
şudur ki bu çocuk neden Abdullah Efen-
di’nin zihninden çıkamamaktadır? Bu so-
ruya verilebilecek bir cevap şudur, çocuk 
gerek suya ulaşamamasıyla gerek de cinsel 
ilişkiye gireceklerken orada olup Abdullah 
Efendi’ye rahatsızlık vermesiyle Abdullah 
Efendi’nin huzursuzluğunu temsil eder.

Özetle, İsa Peygamberin de dediği gibi 
“Karanlıkta oturanlar büyük ışığı görür-
ler.” Abdullah Efendi o gecede savunmasız 
şekilde kalmış ve kendi gerçekliği, kimliği, 
bir manada ışığı ile yüzleşmiştir. ◆
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Kadir Akan / Hikâye

Önceki rahatsız edici sessizlikten sonra iki arkadaşın yürürken 
oluşturduğu bir suskunluk hakim oldu bir süre. Terk edilmiş bir otel gibi 
yanıp sönen ışıklarla dolu tren istasyonuna ulaştılar. Geldik burası.

SON GECESON GECE

Bavulunu topluyordu. Birden oda 
arkadaşı Ferit girdi. Geldik mi 
zurnanın zırt dediği yere? Geldik 

geldik. Artık diplomayı aldığına göre pla-
nın ne? İş bulup çalışmak ne olacak baş-
ka.  Niye tersliyorsun? Bilmem keşke bi-
raz uzatsaydım be üniversiteyi senin gibi. 
Boşver Sezai ne güzel dört yılda bitirdin. 
Memurluk mu kovalayacaksın? Yok tor-
pilimiz mi var sanki? İyi hadi neyse gö-
rüşürüz. Bavulunu aldı.Tam dışarıya adı-
mını atacakken arkasını döndü. Seninle 
oda arkadaşlığı güzeldi. Sağol. Merdiven-
lerden aşağı indi. Memleketine gidecekti. 
Bir süre ailesinin yanında kalacak sonra iş 
arayacaktı. Biletini önceden kesmişti.  

Bu gece bavulu elinde dört yıl önce 
hevesle geldiği şehrin sokaklarını belki 

son kez turlayacaktı. Sokağın birine girdi. 
Daha gün batmamıştı. Dükkanlar açıktı. 
Çorbacının birine baktı. Tanıdık gelmişti. 
Sonra kirli camlardan içeri bakınca Ferit-
le ara sıra gidip karınlarını doyurdukları 
yerdi burası. Paslı demir kapı kolunu aşağı 
çekti. Kapı açıldı. Bir iskemle çekti önü-
ne oturdu. Eski bir kıraathaneyi andıran 
iskemleler vardı.  Yaşlı bir adam iskem-
lelerin birinde içi geçmiş uyuyakalmıştı. 
Adamı dürttü. Hızır Amca uyan hele. Sen 
kimsin be? Benim ben Sezai hani ara sıra 
geliyordum buraya. Oğlum bir ton adam 
geliyor buraya nereden hatırlayayım. Bu 
karanlıkta lambayı aç. Bir de masanın üs-
tünden benim gözlüğü kap. Gözlüğü ma-
sanın üstünden aldı. Çok kirli eski püskü 
bir şeydi bu gözlük.  Tozdan ayrı bir ta-
baka oluşmuştu camların üstünde. Bunu 
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taksan da beni göremezsin ki Hızır Amca. 
Gözlüğü uzattı. İhtiyar gözlüğü takınca  
Sezai’ye tekrar baktı. Kolay kolay unu-
tulmayacak bir insanda dehşet uyandıran 
yüzü vardı, bu yüzden adam kolayca hatır-
ladı. Evet seni hatırladım beyoğlum. Bu-
gün ayrılıyorum bu şehirden okul bitti. Ne 
güzel mezun olmuşsun işte. Ne kadar hem 
arkadaşı hem bu amca okulunu bitirmesi 
olumlu bir şey olarak görse de Sezai açı-
sından pek olumlu değildi. Nesi güzel be 
Hızır Amca iş arayacağım bulduğum anda 
da beni evlendirmeye uğraşacaklar. Evet 
güzel. Memlekete döneceğim bir daha 
buraya uğramam son kez bir güzel kar-
nımı doyurayım. Sonra dolaşacağım. İyi 
tamam bir mercimek çorbası getiriyorum 
sana. Mercimek çorbası bir süre sonra gel-
di. Keyifle içti Sezai.   Borcum ne kadar? 
Son seferin madem benden olsun. Harçlı-
ğın var demi? Babasına çok benziyordu bu 
adam. Onun gibi parasını kanı kaynadığı 
insandan sakınmıyordu bu adam. Zaten 
paranın fazlasında gözü olmadığı da bel-
liydi. Dükkanı döndürecek kadar parayı 
kazandıktan sonra köşeye çekilir gazete 
okur uyuklardı bu adam hakikaten Seza-
i’nin babası da  sadece evini geçindirmeye 
çalışır fazlasında pek gözü olmazdı. Var 
var. Hadi bana eyvallah. 

Yerinden doğruldu.  Hızlıca ana cad-
deye doğru yol aldı.  Bir saat daha bura-
da takılır İstasyona atardı kendini. Güzel 

bir dört yıldı benimkisi. Artık o küçük 
taşra kentinden gelen toy delikanlı de-
ğildim. Bazı şeyleri deneyimlemiş gör-
müş bir yetişkinim. Kısacası belki bu okul 
beni meslek sahibi yapmamıştı ama gene 
de iyi bir yaşam tecrübesi kazandırmıştı. 
Esas olan bu muydu?  Evet buydu fakül-
tede sosyoloji dersine giren bir hoca çok 
kullanırdı esas kelimesini. Hoca genç bir 
akademisyen kadındı. Uzun uzun cümle-
ler kurup esas olan diye bitirirdi. Aslında 
tam bir politikacı hitabeti vardı kadında 
ikna olmuş olarak kalkardınız oturduğu-
nuz sıradan çoğu zaman. Politikacıların 
asıl işi bu değil mi? Bir fikri pazarlamak. 
Aslında kapı kapı gezen bir satıcıdan 
pek farkları yok veyahut bir reklam ajan-
sı çalışanından. Ama bunu kitlesel çapta 
yapıyorlar. Saat kaç acaba ya treni kaçır-
dıysam. Cadde üzerinde yürümeye devam 
ederken birine çarptı saate baktığı sırada. 
Afalladı. Bir de gecenin köründe bir kadı-
na çarpmışım. Ne salak herifim ben. Çok 
özür dilerim hanımefendi.Yoo yoo sorun 
değil. Yardım edeyim. Kadının elini tuttu 
kaldırdı. Elleri soğuktu. Hafif bir ıslaklık 
vardı gene de. Şehrin havasına hakim olan 
nemin verdiği bir ıslaklık. Soğuk olma-
sı da kadının en az bir iki saattir dışarıda 
olduğunu gösteriyordu. Bavulunuzu dü-
şürdünüz toplamanıza yardım edeyim mi?  
Gerek yok hallederim ben. Bavulu topla-
maya başladım. Bavulu topladıktan sonra  
ayağa kalkıp yürümeye devam edecektim 



52

AĞU
STO

S-E
YLÜ

L  2
021

ki daha demin çarpıştığım kadın omzu-
ma dokundu. Bakar mısınız? Kadın bunu 
söylerken biraz daha ince bir ses tonuna 
bürünmüştü. Sezai arkasını döndü.  Buyu-
run tabi. Onun da  yüzünü anlamsız bir 
sırıtma kaplamıştı. Bir süre sonra o sırıt-
mayı sildi. Kadını inceledi. Minyon esmer 
bir kadındı.  Kadın kafasını önce öne eğer 
gibi yaptı sonra tekrar doğrulttu. Bu saatte 
bilet bulabilir miyim? Nereye? N… şeh-
rine. Pek zannetmem ama gelin şansımı-
zı  deneyelim zaten istasyona gidiyordum. 
Kadınla yan yana yürümeye başladı Sezai. 

Yürürken ara sıra kadına doğru göz 
süzüyor. Kadında ona bakarsa bakışlarını 
kaçırıyordu. Adınız nedir? Öykü. Ne gü-
zel isim. Peki sizin adınız? Sezai.  Bundan 
sonra sessizlik nöbeti devam etti. Öykü 
tedirgindi. Adamın yardım etmesine se-
vinmiş fakat gene de gecenin köründe 
tanımadığı bir adamla yan yana yürümesi 
tehlikeliydi. Ya kötü niyetli biri olsaydı bu 
adam yerine istasyona götürürüm ayağına 
nerelere sürükleyecekti? Sezai’nin soğuk 
bakışları vardı. Daha demin benle konu-
şurken  sırıtışı pek onun suratına yakışmı-
yordu. Soğukkanlı bir katil kadar umarsız 
yürüyordur. Kısa bir iş halletmem lazım siz 
burada bekleyin deyip yan sokakta iki el 
birine ateş etse şaşırmazdım. Birden o ba-
kışlar Öykü’ye döndü.  Ne işle meşgulsü-
nüz? Neden bu kadar resmi konuşuyorum 
ben kadınla sanki ona zarar verecektim de 

saklamaya çalışıyormuş gibi. Ben bir öğ-
retmenim. Tatile memleketime gideceğim. 
Branşınız nedir? Matematik. Bunları bana 
sorarken gene o şekilde sırıtıyordu. Belli 
ki zararsız olduğunu hissettirmeye çalışı-
yordu. Gülümseyerek bir soru yöneltirsem 
rahatlar mısın Sezai. Herhalde rahatlar. 
Benden birkaç yaş küçük biraz kilolu or-
talamanın üstünde boya sahip. Boynu sü-
rekli eğik, kesin üniversite öğrencisi. Sen 
ne iş yapıyorsun Sezai? Aradaki samimi-
yetsizliği kaldırmak için yapılan bir ham-
leydi sanki ikinci tekil şahısla çekimlemek 
fiili. Ben yeni mezun oldum. Pek bir iş 
fikri yok aklımda memlekete gideceğim. 
Okuduğum bölüme göre bir şeyler bakı-
nacağım. Umarım bulabilirim şu yaştan 
sonra ailemin bana bakmasını istemem.  
Kendi paranı kazanmak önemli bir şeydi 
Öykü için. Bu sebeple olsa gerek karşısın-
dakine hak verir bir şekilde aşağı yukarı 
salladı.  Önceki rahatsız edici sessizlikten 
sonra iki arkadaşın yürürken oluşturduğu 
bir suskunluk hakim oldu bir süre. 

Terk edilmiş bir otel gibi yanıp sönen 
ışıklarla dolu tren istasyonuna ulaştılar. 
Geldik burası. Kapıyı açtı. İçeri girdiler. 
Veznedara doğru yürüdüler senkronize bir 
şekilde hareket ediyorlardı sanki.  Öyleki 
veznedar onları çift sandı. N… şehrine bi-
let var mı? Oraya bilet var. Ama bir iki saat 
sonra gelebilir ancak. İyi o halde bir bi-
let kesin. Yanınızdaki beyefendi de sizinle 



53

AĞU
STO

S-E
YLÜ

L  2
021

gelmeyecek mi? Herhalde yanlış duydum 
iki bilet demek istediniz. Hayır doğru 
duydunuz. O sadece eşlik etti buraya ka-
dar. Zaten ben birazdan bineceğim. Bileti 
veznedara uzattı. Birazdan treni gelecekti 
hakikaten.  Kadın da biletini kesince otur-
dular bir banka.  Hiç trene bindin mi daha 
önce? Evet sömestr tatillerinde sık sık 
kullanırım. Eve gitmek için en konforlu 
vasıta benim için.  Aslında bir uçak kadar 
konforu yoktu. Ama bir üniversite öğ-
rencisinin uçak masrafını karşılayamazdı 
tabi. Elini sırt çantasına attı. Bir şey ara-
maya başladı. Siyah kapaklı bir not def-
teri çıkardı. İçinde yazılı olanları okuyor-
du. Sonra kalemi de çıkarıp yazı yazmaya 
başladı. Bugün ayın kaçı? Sanırsam on 

yedisi.  Birden trenin geldiğini bildiren o 
mekanik ritim duyuldu. Evet sanırsam be-
nim trenim bu. Görüşürüz öyleyse.  Elini 
uzattı. Bekletmeden karşılık verdim elini 
sıktım. Sonra sarılır gibi bir hareket yap-
tım. Fakat bunun oldukça tuhaf olduğunu 
anlayınca durdum.  Pek denk geleceğimizi 
sanmıyorum ama gene de görüşürüz diye-
lim. Bu sırada trenin kalkacağını bildiren 
anons geçildi. İyi yolculuklar. Sana da iyi 
yolculuklar. Sezai trene bindi. Önceden 
ayırttığı cam kenarına geçti. Daha demin 
oturduğu banka doğru el salladı. Öykü de 
ona el sallayarak karşılık verdi. Tren geldi-
ği o mekanik ritimle beraber yavaş yavaş 
istasyondan uzaklaştı. ◆
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Erdal Tekin / Hikâye

BEN KİRLİBEN KİRLİ

Ben Kirli. Bana bu isim ile hitap 
ediyorlar. Yıllar önce başka bir 
isim ile seslendiklerini hatırlıyo-

rum. Adımı tam olarak hatırlamasam da, 
ki şu an çok önemli de değil, durumumu 
size anlatan bu ismi yadırgıyor değilim. 
Sokakta yaşamak bu ismi gerektiriyor ga-
liba. Şunu da söylemeliyim ki, kendimi 
bildim bileli buralarda yaşıyor da değilim; 
ama ölüm işte, beni bu sokaklara mahkûm 
etti. Dostumun bu dünyadan göç etme-
siyle birlikte, ben de kendimi bu soğuk 
kaldırımlarda buldum. Sokakta yaşama-
nın en kötü tarafı mevsimin kış olması; 
yoksa aç kalmakmış, yatacak yermiş falan 
filan hepsi hikâye. Yiyecek bir şeyler, yata-
cak bir köşe illaki bulunuyor. İyimser ol-
duğumu düşünüyorsunuzdur. Dışlanmış, 
korkulan, hor görülen ve bunun üstüne 

buralarda yaşayan biri iyimser olmak zo-
rundadır; aksi durumda sabahı bile göre-
bileceğimi sanmıyorum. İçinizi karartmak 
istemem doğrusu. Çoğunluk, beni kabul 
etmese de benim durumumu görüp bana 
yaklaşan, sevgi gösteren, biraz sıcak yemek 
ve su verenlerim de olmuyor değil. İşte o 
kız, o da onlardan biri. Adını bilmiyorum. 
Nerede yaşadığını, bir ailesinin olup olma-
dığını da bilmiyorum. On dokuz yaşların-
da bir kız ve ellerindeki kitaplara bakılırsa 
öğrenci olduğunu söyleyebilirim. Akşam 
bu saatlerde, bu otobüs durağında oluyor. 
Çoğu zaman ona görünmemeye çalışır, 
uzaktan, karanlık bir köşeden izlerim onu. 
Otobüse binmeseydi eğer ona yolda eşlik 
bile edebilirdim. Kötü niyetli olduğumu 
düşünmeyen sakın; aksine onu korumak 
istiyorum. İnsanoğlu o kadar kötü olmuş 

Etraftaki insanlara bağırıyor çağırıyor yardım istiyordum; ama kimse 
dönüp bakmıyordu. Görenler de tiksinti, acıma, korku dolu gözlerle hızla 
uzaklaşıyordu. Vakit kaybetmeden o kızı bulmak için durağa koştum. 
İnsanlara çarpa çarpa, düşe kalka koşmaya devam ettim. Bana bir tek o 
yardım eder düşüncesiyle nefes nefese koşmaya devam ettim. 
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ki bunu yapmam gerektiğini de açıkçası 
düşünüyorum. Olur da bir gün otobüse 
binmeyip yürümeye karar verirse, işte o 
zaman benim de görevim başlamış olacak. 
Görevim, sokakta, atacağı her adımda onu 
korumak. 

Evet, işte yine o ve aynı durak; ama bu 
sefer yalnız değil. Ellerinde afişlerle, iki kız 
arkadaşıyla insanlara bir şeyler soruyorlar. 
Beni görünce parmaklarıyla diğer kızlara 
işaret ediyor. Benim hakkımda onlara ne 
anlatmış olabilir ki? Utangaç adımlarla 
onlara doğru yürümeye başladım. Yanları-
na yaklaşınca ellerindeki afişlerin üstünde 
benim gibi sokakta yaşayanların fotoğrafı 
olduğunu fark ettim. “Merhaba, Nasılsın 
bakalım? “diyerek bana doğru eğildi. Sevgi 
gösterdikçe benim de utangaçlığım artı-
yordu tabii. “Bak sana biraz sıcak yemek 
getirdik.” Ben her zamanki gibi sessizce 
gözlerinin içine bakmakla yetindim. Di-
ğer kızlar, “Haydi daha çok işimiz var,“ di-
yerek onu kolundan tutup başka bir dura-
ğa doğru koşmaya başladılar. Kalabalığın 
içinden kaybolana kadar arkalarından ba-
kakaldım. Birkaç dakika daha bekledikten 
sonra diğer sokak arkadaşlarımı ziyaret et-
meye karar vermiştim. Hazır elimde biraz 
yemek varken bunu çocuklara götürmem 
gerektiğini düşündüm. Benim çocuklarım 
yok; ama bildiğim bir aile var, üç çocuk 
ve bir anne. Evet bu sıcak yemeği onlarla 
paylaşmalıyım.

Anne, yani size bahsettiğim üç çocuk 
annesi olan arkadaşım, fırının olduğu so-
kakta yaşıyordu. Akşam bu saatlerde fı-
rıncıdan bayat ekmek almaya giderdi. Ço-
cuklarını besleyebildiği tek yemek buydu. 
Vakit kaybetmeden fırının bulunduğu so-
kağa doğru yürümeye başladım. Sokakta 
ilerledikçe taze ekmek kokusunu hissede-
biliyordum. Kış mevsiminde, burnunuzun 
donduğu şu soğuk havanın en güzel yanı 
işte bu sıcak ekmek kokusunun içinizi ısıt-
masıdır. Fırının arka kapısında arkadaşımı 
beklemeye başladım. Görünürde kimseler 
yoktu. Fırıncı her zamanki sigara molasıy-
la birlikte, dışarıya elinde ekmeğiyle çıktı. 
Arkadaşımı göremeyince “Al bakalım bu-
gün kısmet seninmiş,” diyerek bana doğru 
ekmeği uzattı. Ekmeği aldıktan sonra bi-
raz daha beklemeye karar vermiştim; ama 
ne gelen vardı, ne giden. Endişelenmeye 
başlamıştım artık. Tek umudu şu ekmek 
olan bir annenin bugün buraya gelmemiş 
olması hiç normal değildi. Böyle bekle-
mekle olmazdı. Onu bulmak için aramaya 
koyuldum. Sokakta ilerlemeye başlamışken 
karanlık bir köşede bir inilti sesi duydum. 
Ağır adımlarla sese doğru ilerledim. Ah 
evet işte oradaydı, yerde yatıyordu. Başının 
yanında kokuşmuş bir et parçası, ağzında 
köpürmeler ve gözlerindeki yaşlarla titri-
yordu arkadaşım. Hangi acımasız onu bu 
hale getirmişti. Bu kötülüğü kim yapmış 
olabilirdi ki? Etraftaki insanlara bağırıyor 
çağırıyor yardım istiyordum; ama kimse 
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dönüp bakmıyordu. Görenler de tiksinti, 
acıma, korku dolu gözlerle hızla uzaklaşı-
yordu. Vakit kaybetmeden o kızı bulmak 
için durağa koştum. İnsanlara çarpa çarpa, 
düşe kalka koşmaya devam ettim. Bana bir 
tek o yardım eder düşüncesiyle nefes nefese 
koşmaya devam ettim. Durağı sisler arasın-
da fark edebiliyordum. Kızlar bankta otur-
muş, ellerinde dumanı üstünde, bardaktan 
çorba içiyorlardı. Beni görünce şaşırdı; “Ne 
oldu, beni neden çekiştiriyorsun” diyerek 
anlamaya çalışıyordu. Bir taraftan da kor-
kumu ve heyecanımı anlıyordu. Anlatacak 
vakit yoktu hemen gidip yardım etmemiz 
gerekiyordu. Ben biraz ileriye atılınca on-
lar da peşimden koşmaya başladılar. Daha 
hızlı olmalıyız, çocuklar, evet çocukları var 
onun. Geldik geldik! Ciğerlerime çektiğim 
hava yetmiyordu artık. Ağzım açık, dilim 
dışarıya sarkmış nefes nefese kalmıştım. 
Arkadaşım aynı yerde hareketsiz bir şekil-
de duruyor, son durumundan farklı olarak 
titremeleri geçmişti. Biraz daha yaklaştım, 
soluk almıyordu. Kurumuş yaşlarla gözleri 
açık öylece bakıyordu. Ölmüştü, ölmüştü 
arkadaşım. Yanına oturdum, gökyüzüne 
baktım. Kar taneleri karanlığı delen ışık 
taneleri gibi yüzüme çarpıyordu. O an şe-
hir sessiz, şehir ölüydü. Yaşayan tek şey işte 
bu kar taneleriydi. Dostumun ölümünden 
sonra kızları da artık çok sık görmemeye 
başlamıştım. Şubat ayı gelmişti artık. Onla-
rı görmeyeli günler olmuştu. Onu bulmam, 
bir şeyler yapmam gerekiyordu. Her zaman 

bindiği otobüsü takip etmeye karar verdim. 
Otobüs duraktan hareket edince ben de pe-
şinden koşmaya başlıyordum; ama gel gör 
ki ancak iki durak gidebiliyordum. Yetişe-
miyordum bir türlü. Ben de bir sonraki gün 
kaldığım duraktan devam etmeye karar ver-
dim. Size daha önce anlattım mı bilmiyo-
rum, ama ben koku konusunda çok hassa-
sım ve dostlarımın kokusunu yıllar geçse de 
unutmam. Her gün birkaç durak gittikten 
sonra ona yaklaştığımı hissedebiliyordum. 
Birkaç günün sonunda artık olmam gere-
ken durakta olduğumu anlamıştım. Etrafa 
baktım, öyle çok ev yoktu. Her taraf ağaç-
lık ve yeşillik. İyice yaklaşmıştım, bundan 
emindim; ama nerede o? Ağaçlara doğru 
yürümeye başladım. Etraf o kadar sessizdi 
ki kalbimin atışını, kanımın akışını hisse-
debiliyordum. Kanım kalbimi terk ediyor, 
gözlerim kararıyordu. Görebildiğim tek şey 
şu soğuk mermerlerdi. Mezarlık, evet bir 
mezarlıktaydım. Karşımda üç adet gri, so-
ğuk mermer ve üzerlerinde üç fotoğraf, üç 
isim. Özgecan Aslan, Ceren Özdemir, Pı-
nar Gültekin. Ben Kirli, sokak köpeği. Tüy-
lerimin rengini, şeklimi, şemamı tahmin 
edebiliyorsunuzdur. Her gün gördüğünüz 
şu sıradan sokak köpeği. Gün olur da bu 
mezarlıklara yolunuz düşer ve ölü bir sokak 
köpeğini görürseniz o benim. Böyle bir du-
rum ile karşılaşırsanız dostlarım, bedenimi 
boş bir araziye atmayın lütfen. Beni dost-
larımın yanlarına gömün. Toprak tüylerimi 
temizleyecektir, korkmayın. ◆
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Herkes cömert davrandı, herkes verdi.

İnsanlar kendinden verdi.

Kediler, köpekler, böcekler, kuşlar sesinden,

Ağaçlar, çiçekler, otlar, herkes renginden verdi.

En olmayacak çirkinlik bile güzelliğinden verdi.

Herkes cömert davrandı.

Verdikçe de aldı, daha da canlandı.

Kuşlar daha bir bağırıyor şimdi kulaklarımda.

Otlar bile çiçek gibi geliyor bana.

Renkler yok mu, o mavi, o sarı, o yeşil,

Daha bir güzeller şimdi.

Her insana göstermiyormuş kendini.

Rasim Kahveci / Şiir

CÖMERTLİK KAHVESİ
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Herkes cömert davrandı.

Bir kurumuş yaprak bile umut bağladı,

En olmayacak zamanda açan güneş,

Ve gitmek bilmeyen peşimden,

Gece bile yanımda olan, yıldızlar bile.

Herkes cömert davrandı, herkes verdi.

Herkes kendinden verdi.

Kadınlar cesaretinden,

Bu toprak bile verdi, biraz da ölümden.

Sokakta aç olan insan bile

Elbisesi yırtık, parası yoktu; kalktı kendinden verdi.

Parkta oynayan çocuklar, çocukluğunu,

Cimri insan bile geçinmeyi,

Kin, nefret, kavga bile bana sevgiyi verdi.
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En olmayacak şeyler oldu, herkes cömert davrandı.

Herkes kendinden verdi, en olmayacak yerinden.

Uykusuz olduğun vakitte bile uykun gelmez bu zamanda.

Uykusuz kalktı, uykusundan verdi.

Acıda bile tatlı bir şeyler var bu havada.

Kalabalık ve gürültü,  sessizliğinden verdi.

Soğuk hava, sıcaklığından; gelecek, şimdiden,

Açlar, tokluğundan; susuzlar suyundan verdi.

En olmayacak şeyler oldu, herkes cömert davrandı.

Herkes verdi, verdikçe de aldı.

Ama ne bende ne de onlarda azaldı.

Artık herkes kendinden büyük şimdi, verdi ya.

Herkes ne kadar cömert davrandı.

Bir cömertlik havasıydı, esti durdu.

Herkesin işine yaradı.
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Tüm dünya kayboluyor kapattığımda gözlerimi,

Açtığımda doğuyor hepsi yeniden.

(Hayalimde kurmuşumdur belki de seni)

Dans ediyor yıldızlar, kırmızı ve mavi

Bir anda karanlık çöküyor, kapkara ve derinden

Tüm dünya kayboluyor kapattığımda gözlerimi.

Rüyamda gördüm senin beni büyülediğini

Şarkılarla delicesine öpüyorsun beni, tenimden

(Hayalimde kurmuşumdur belki de seni)

Sylvia Plath / Şiir

BİR DELİ KIZIN AŞK ŞARKISI

Çeviri: Yağmur Sevinç
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Melekler, şeytanlar, her şeyi yok etti

Cehennem soğuyor, tanrı düşüyor gökyüzünden

Tüm dünya kayboluyor kapattığımda gözlerimi.

İnandım sana, sanmıştım senin döneceğini

Adını bile unutmuşum çoktan, büyüdüğümden.

(Hayalimde kurmuşumdur belki de seni.)

Ben bir kuşu sevmeliymişim, sevmek yerine seni

En azından baharda tanırım onları seslerinden.

Tüm dünya kayboluyor kapattığımda gözlerimi,

(Hayalimde kurmuşumdur belki de seni.)
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Vakitlerin kiminde şuur terk eder

en tırtıklı çimento köşelerine

yaslayıp sırtımı

ezmek gibi gelen

fakir yemeklerinin buram buram

duman duman dört nala gezdiği

o küstah sokağımın sancısında…

Ellerimin iki üç militer bozuntusu

elleriyle paramparça edildiğini

anımsarım, gözlerim devlerde

karmaşık iplik taneleri sayıklarım

kan vahşetiyle yıkanan düşlerimde.

Tarık Erdel / Şiir

TERK OLUNMUŞ ŞUUR
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Odam artık çığlık çınlamalarıyla dolu

şamdanların devirdiği alev yakmıyor

buzdan perdeleri

birinin eti eziliyor avcumda

biri gülüyor hunharca

tırnak uçlarım bıçaksı hislerle,

uyanık, pörsümüş derilere

ve ben koşamıyorum,

artık

dirildiğim dehlizlere.

Kıram kıram sakallı bir şairin

ölmesini beklerken eriyor dünya

bu dünya ki öyle sarsıntılı,

beşiklere taş çıkaran muazzamiyetle 

çarpıyor gözlerimi sağdan sola

akıyorum lekeli duvarın göğsünden.



64

AĞU
STO

S-E
YLÜ

L  2
021

İşte çıkış işte seviş

işte eklemlerimde ateş

kalemimde, dilimde

ve sözlerimde…

Aklanıyor günahlar bir bir

sulh ediyorlar benimle

sevgi yakın

ama kiminle?
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Ömer Ayhan Micaz / deneme

Herkes gibi benim de kaygılarım vardı. Hayallerini kurduğum meslek 
evimin kirasını ödememe imkân sağlayabilecek miydi? Yaşanan toplumsal 
olaylar karşısında akıl sağlığımı koruyabilecek miydim? Her geçen gün 
yüzümden daha da azalan o tebessüm tamamen silinince ne olacaktı, 
onu geri kazanabilecek miydim? Tüm bu kargaşa içinde kimliğimi 
keşfedebilecek miydim? 

HAYATINI BOŞA GEÇİRDİHAYATINI BOŞA GEÇİRDİ

Eskiden ölmekten çok korkardım. 
Lise zamanlarımda herkes gibi 
benim de “Nereden geliyoruz, ne 

yapacağız, ben kimim?” gibi sorularla bo-
ğuştuğum ve her hafta fikirlerimin fark-
lı yönde şekillendiği dönemler vardı. Bu 
kadar genç yaşımda neden ölümden bu 
kadar korktuğumu bir türlü anlamlandı-
ramazdım. Daha çok genç olduğum için 
miydi bu korkum, sanmıyordum. Çünkü 
yaşlanıp ölmek bile kabuslarıma girecek 
kadar ürkmeme neden oluyordu. Öyle 
ürküyordum ki bir noktada sadece ölümü 
düşünüyor olmuştum. Bir yandan zihnim 
yoldaki bir sapakta sıkışmış, diğer yandan  
bedenim yolda ilerlemeye çalışıyor gibiy-
di. O anki yaşıma göre uzun bir süre bo-
yunca, tükettiğim eserlerdeki ve çevrem-
deki ölümleri inceledim. Sanki kendime 

gördüklerim arasından içimi rahatlatacak 
bir ölüm şekli seçiyor gibiydim. Zamanla 
çevremdeki ölümleri gördükçe yorumlar 
yapıp dışarıdan gördüğüm kadarıyla ölen 
insanların hayatları hakkında bir şeyler 
düşünür olmuştum ve bir gün farkında 
olmadan kendi kendime yaptığım ben-
cilce yorumlarımdan biri tüm korkumun 
kaynağını açığa çıkarmıştı. “Hayatını boşa 
geçirdi.” O an insanların hayatlarına ha-
dsiz bir şekilde yorum yapmanın çirkin-
liğinden öte başka bir konu tüm zihnimi 
işgal etmişti; ya benim de hayatım boşa 
geçerse? 

Ben aslında ölümden korkmuyordum, 
ben beni tatmin edecek bir hayat yaşaya-
madan oyun dışı edilmekten korkuyor-
dum. Çünkü yapmak istediklerim vardı. 
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İlk başta bu korkumu sindirmek zor gel-
mişti fakat zaman geçtikçe fark ettim ki 
böyle bir korkunun gelişmesi hiç de şaşı-
lacak bir şey değildi. Herkes gibi benim de 
kaygılarım vardı. Hayallerini kurduğum 
meslek evimin kirasını ödememe imkân 
sağlayabilecek miydi? Yaşanan toplumsal 
olaylar karşısında akıl sağlığımı koruyabi-
lecek miydim? Her geçen gün yüzümden 
daha da azalan o tebessüm tamamen sili-
nince ne olacaktı, onu geri kazanabilecek 
miydim? Tüm bu kargaşa içinde kimliğimi 
keşfedebilecek miydim? Hepsi zihnimde 
bir yük oluşturmuş, ilerlememi güçleştiri-
yordu. Kısacası hayat insanı boğuyordu ve 
ben de çevremdeki yaşıtlarım gibi istedi-
ğim istikamette olmadığımın farkınday-
dım. Yaşamımda beni doğrudan etkileyen 
ama sorumlusu olmadığım bir şeyler vardı. 
Fakat hiçbir şey yapmayıp hayatımın par-
maklarımın arasından akıp gitmesini izle-
mek de benlik bir şey değildi. Hayata dair, 
hayatta attığım adımlara dair bir şeyleri 
değiştirmem gerekiyordu. Hangi konuda 
ne yaparsam bir şeyleri değiştirebilirdim, 
emin değildim. Ama yine de denemekten 
başka çarem yoktu. Artık bir karar vermiş-
tim; Yaşayacaktım. Gerçekten yaşamaktan 
bahsediyorum, hayatın akışına kendimi 
kaptırıp zamanı ve bedenimi eskitmek 
değil, gerçekten yaşamak. Akışın farkında 
olup istersem de akıntının tersine doğru 
ilerleme cesareti göstermekti bu. 

Bu kararı verdiğimde yirmili yaşların 

kapısını yeni yeni aralıyordum. Ki sonra-
dan öğrendiğime göre o andan önceki dö-
nemlerim, klinik açıdan depresif duygular 
barındırıyormuş. Bunu hazmetmek ne ka-
dar güç olsa da bir yandan hiç şaşırtma-
mıştı.Bu değişim ilk başta zor gibi gelse de 
gitgide artan bir ivme yakalamış, bir süre 
sonra beni bambaşka birine dönüştürmüş-
tü. En azından artık sabit bir konumda 
“neden”lerin arasında sıkışıp kalmamış, 
tüm sorunlarımı ve sorularımı kucaklayıp 
yola düşmüştüm. Dediğim gibi, artık ya-
şayacaktım. O an yaşayacaktım. Bir saat 
sonra o şehri terk edeceğimi bildiğim hal-
de eve yürürken daha önce yürümediğim 
o sokaktan geçecektim. Çünkü orada daha 
önce görmediğim bir sokak, ilerlemediğim 
bir yol daha vardı. Her zaman en az bir 
tane daha sokak geride kalacak, hayat, sü-
rekli geçtiğim sokakta değil de bir ötesini 
keşfetmekteydi. Artık yaşamayı ne kadar 
çok sevsem de kendimi birileri için feda 
edebilecektim; bunu sırf kahraman olma 
gururunu taşıyabilmek için değil, hayatta 
olduğumu tekrar hissedebilmek için, artık 
kelimelerin gücünü asla küçümsemeyecek 
ve içimden geldiğince keder ve şehvet ile 
dolu kelimelerimi haykırabilecektim; sırf 
“o gün kendim olabildim” diyebilmek için, 
artık mecbur olmadığım halde kendimden 
birkaç parçayı hayat ile paylaşabilecektim; 
arkamda dostlarıma onurlu bir miras bı-
rakabilmek için değil, hayatın bir parçası 
olabilmek için, artık yüzümdeki tebessü-
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mü solduran haberleri her sabah takip et-
meye devam edecektim; kendime acı çek-
tirmek için değil, güncelin bir parçası olup 
bazı şeyleri unutmamak için, artık tüm 
zihnim keder ve hasret ile boğuşurken 
bile kahkaha atabilecektim; sadece mo-
ralimi düzeltmek için değil, hayatta hâlâ 
gülünecek şeylerin var olduğunu kendime 
hatırlatabilmek için, artık değişecektim; 
dünyayı değiştirmenin bu olduğuna inan-
dığım için ve artık yaşayacaktım; sadece 
yaşayabilmek için. 

Artık yaşama azmi hayatıma öyle bir 
sinmişti ki sadece zihinsel olarak değil 
fiziksel olarak da duruşum değişmişti. 
Kamburumu, donukluğumu her geçen 
gün kaybetmiştim. Göz kapaklarım her 
zamankinden daha açıktı. Metroya binmiş 
eve giderken daha önce dikkat etmediğim 
bir panoyu gözümden kaçırmak istemi-
yordum. Yıllardır sokaklarından, durak-
larından geçtiğim yerlerde kaçırdığım çok 
fazla detay vardı. Hayattaki, daha sonra bir 
daha hiç göremeyeceğim izleri kaçıramaz-
dım. O izleri kaçırmama duygusu beni iyi 
hissettiriyordu. Çünkü anca o zaman yaşa-
dığımı gerçekten hissedebiliyordum. Belki 
şu an istediğim bir mesleği yapmıyorum, 
belki hayatım pişmanlıklar ve keşkelerim 
ile dolu, belki çok fazla insanı sadece ken-
dim olduğumu düşündüğüm için farkına 
varamadan kırdım ve üzdüm, belki hiç 
onaylamadığım bir konuda sessiz kaldım, 

belki sesimi çıkarmam gereken birçok 
konuda sadece izledim ve bu sessizliğim 
zihnimin bir köşesini kemirip duruyor, 
belki de farklı bir yol olabileceği aklımın 
ucundan bile geçmedi, hayatın sıradan 
akıntısına karşı sadece kendimi bıraktım, 
tersine ilerlemeyi geçtim, o akıntıda sa-
bit durmayı akıl bile edemedim ve belki 
de şu an her şeyin için çok geç olduğu-
nu düşünüyorum. Zihnimin bir köşesin-
de, pişmanlıklar ve keşkeler ile beslenen, 
besledikçe büyüyüp, gitgide daha çok yer 
kaplayıp zihnimdeki ve ruhumdaki tüm 
berraklığı emen düşüncelerdi bunlar. Kuş-
kusuz herkesin aklının bir köşesinde irili 
ufaklı da olsa bu parazit yaşamakta. Ko-
lay olan ve içgüdüsel olarak ilk tercih edi-
len şey ise, bu paraziti besleyip atacağım 
adımları, vereceğim kararları her geçen 
gün sönükleştirmesine izin vermek. Yani 
attığım her adımda bir yük olarak beni 
aşağıya çekmesine göz yummak ve bunu 
normal olan olarak kabullenmekti bu. Asıl 
zor ve günün sonunda benim de bir insan 
olduğumu hatırlatacak olan yöntem ise, 
bu parazitin geçmişimin bir parçası oldu-
ğunu kabullenmek ve beni bugünkü ko-
numuma getirenin de geçmişim olduğu-
nu benimsemek ve de o paraziti keder ile 
besleyip büyütmek yerine birlikte yaşama-
yı öğrenmekti. Bana “iş işten geçti artık” 
düşüncesini benimsetmesine izin vermek 
yerine, “şu an buradayım, bundan sonraki 
adımlarımda benden daha çok iz olacak” 
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düşüncesine dönüşmesini sağlamalıydım. 
Bana sürekli ne yapacağımı söyleyen birini 
dinlemeyi değil de geçmişin bir tutsağı ol-
maktan kurtulup özerkliğimi kazanmam 
gerekiyor. 

Zaman ilerliyor, her geçen saniye ölü-
me daha çok yaklaşıyorum. Ama tam da 
bu yüzden her geçen saniyede, yaşamaya 
devam etmem için sahip olduğum neden-
ler daha çok birikiyor. O gece öleceğimden 
eminsem bile, yatağa geçmeden önce bal-
konumdaki çiçekleri sulayacağım, son kez 
olacağı için değil, kokusunu çok sevdiğim 
için, yaşadığımı tekrar hissettireceği için o 
kırmızı yapraklarını bir kez daha koklaya-
cağım, hatta o gece dünyaya son kez ba-
kıp göz kapaklarımı usulca kapatırken bile 
“yarın sabah sokaktaki hayvanların kaldığı 
o kulübenin eskimiş çatısını tamir edeyim” 
diyebileceğim. Ama bazen her şey üst üste 

geldiğinde, çok yıprandığımı hissettiğim-
de, çabaladığım birçok şey peş peşe mah-
volduğunda, hayat uzun ve daracık bir 
koridor gibi hissettiriyor. Sanki arkamdan 
birileri beni sürekli itekliyor ve her geçen 
gün birer adım atarak koridorun sonuna 
doğru ilerliyorum. Kapkaranlık olduğu 
için koridorun nerede sonlandığını da gö-
remiyorum. Sanırım işin asıl sürprizi de 
orada zaten. Fakat öte yandan hayatın in-
cecik, kapkara bir koridor olamayacak ka-
dar muhteşem olduğuna eminim. Bana bu 
duygu sadece sağlam olmayan ve sürekli 
değişen duygu durumumuzun geçici bir 
sanrısı gibi geliyor. Eğer hayat gerçekten 
bir koridorsa, ilk görevimiz koridorun so-
nuna ulaşmadan gerçeğe açılan bir kapıyı 
ellerimizle aramak olmalı. Peki ya bazen 
tüm bunlardan sonra yorulmaktan kork-
muyor muyum, elbette çok korkuyorum, 
fakat daha önümde yapılacak çok iş var. ◆


