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başlarken

evgili Genç Sanat okurları,
Bu ay sayımıza bir söyleşi ile başlıyoruz. Abdullah 
Emre Aladağ’ın, Makineli Kafa ve İskender Fah-
rettin Sertelli üzerine hazırlamış olduğu sorulara 
Merve Köken ve Bilge Kösebalaban, okurları ay-
dınlatan cevaplar veriyor, hiçbir soru havada kal-
mıyor. Sertelli ismini daha önce duymamış olanlar 
için de yazarla tanışmaları adına güzel bir söyleşi 
olduğuna inanıyoruz. Bu sayımızda da Eski İstan-
bul’dan Fantastik Mavralar serisi devam ediyor. 

Mehmet Berk Yaltırık; Eğri Selami ile Arap Tevfik’in bu sefer 
de kantocu belasından nasıl kurtulduklarını bizlere anlatı-

yor. Nuh Öztürk, bir atletin yarış boyunca iç dünyasında 
neler yaşadığını, bilinçaltında yatan olayları ve ruh-

sal çatışmalarını gün yüzüne çıkartıyor. Doğa De-
niz Karademir ise öyküsünde müziğin insanın 

ruhunu nasıl biçimlendirdiğini anlatıyor. Şiir 
bölümümüzde ise bu ay Mevlüt Kaan Akça-

tepe, Sevgilim; Ahmet Alparslan Aktaş, Ev 
Karesi; İbrahim Ali, Deprem; Zehra Gök, 
Tutsak; Tarık Erdel, Saklan; Melike Erken, 
Kelebekler de Ağlar; Zeynep Hilal Demirci, 
Bilir Misin Kuşun Sancısını; Utku Can İl-
han ise %39 şiirleriyle yer alıyor. Geçtiğimiz 

sayıda bir şamanın hastalığı nasıl kovduğu-
nu anlatan Oğuzcan Acar, bu ay şamanın bir 

hortlak ile mücadelesini anlatıyor. Muhammet 
Faruk Sezginer, Kuş Mezarlığı adlı küçürek öykü-

sünde bizleri köhne, eski bir eve konuk ediyor. Gizem 
Şengül, denemesinde Cengiz Dağcı’nın O Topraklar Bizim-

di romanı üzerine kendi zihninde oluşan çatışmaları ve soruları adeta bizlerle 
sohbet ediyormuşçasına cevaplamaya çalışıyor. Mehmet Can Kuyucu ise Yaşayan 
Ölüler piyesini tefrika etmeye devam ediyor. Gülsüm Kuş’un arka kapak tasarı-
mıyla Ahmet Muhip Dıranas’ı özlemle yad ediyoruz.
Bu ay da birbirinden farklı türde ve nitelikte yazılarla sizlerle birlikteyiz. Herkese 
keyifli okumalar dileriz...

S
Enver Aykol
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Kayıp Kitaplar Kütüp-
hanesi serisinin baş-
lama hikâyesini bize 

anlatabilir misiniz? 

Merve Köken: Kayıp Ki-
taplar Kütüphanesi yayıne-
vimizin, bizim hazırladığı-
mız Başka Dünyalarda Canlı 
Mahlukat Var Mıdır? eseri ile 
başlattığı bir seri oldu. Os-
man Nuri Eralp’in eserini Bil-
ge, bir koleksiyoner ve bilim-
kurgu sever olarak keşfetti. 
Yüzüklerin Efendisi ve Harry 
Potter serilerine ilham olan 
Ejderha Kitabı da ikinci eser 
olarak yayımlandı. Bilge ile 
tanışmamız da sosyal med-
yada birbirimize denk gelmemizle oldu; benim 
yüksek lisans tezimin de bunda etkisi oldu tabii. 
Çünkü ben Latife isimli bir mizah dergisi çalı-
şıyordum. Bilge de Osmanlı dönemi mizah der-
gisi koleksiyonu yapıyordu. Bu şekilde başladık. 

Bilge Kösebalaban: Uzun süredir koleksiyo-
nerlik yapıyorum. Farklı parçalar biriktiriyorum. 
Bir sahaf arkadaşım vesilesi ile de Osmanlı mi-
zah dergileri ilgimi çekti. Diyojen’in bir sayısını 

gördüm ve bu alana da yönel-
dim. Ayrıca bilimkurgu, uzay 
meselelerine çocukluğumdan 
beri bir ilgim var. Kütüphane 
araştırmalarım sonucu Başka 
Dünyalarda Canlı Mahlukat 
Var Mıdır?”ı keşfettim. Bu şe-
kilde başladık. 

Türkiye’de polisiye son za-
manlar yükselen edebî tür-
ler arasında. Peki, nasıl oldu 
da Sertelli gibi bir yazar, 
tozlu raflar arasında kaldı?

Merve Köken: Aslına ba-
kılırsa kalmadı. Sertelli döne-
minde çok üretken bir yazar. 
Hatta Türk halkının okumaya 
yönelmesi için çok çalışmış 

bir yazar. Türk inkılabının benimsenmesi adına 
da var gücü ile çalışmış. Ancak erken bir yaşta 
kaybetmişiz. 

Bilge Kösebalaban: Polisiye eserlerinden 
Şeytan Hadiye serisi Latin harflerine aktarılıp 
basıldı, keza genelde 1453, Bizans’ın Son Gün-
leri, Hümaşah Sultan, Abülhamid ve Afrodit gibi 
tarihi kitapları da. Ama hak ettiği tanınırlığı 

MAKİNELİ KAFANIN 
HİKÂYESİ
Abdullah Emre Aladağ

O dönemde hatta ondan önce de özellikle Batı edebiyatında bu tarz 
polisiye öyküleri görüyoruz. Bizde Esrar-ı Cinayat’la bu durum yükselişe 

geçiyor ve Ahmet Midhat dönemine göre oldukça olgun bir ürün sunuyor.
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söyleşi

buna rağmen edinmemiş olması tuhaf diyebili-
riz cevap olarak. 

Sunuşta, Erol Üyepazarcı’nın bahsettiği “on-
paralık öyküler” kültürü bana, İngiltere’deki 
“Penny Dreadful” ile Amerika’daki “Weird 
Tales” kültürünü anımsattı. Yani ufak çaplı, 
fanzin ve bilim kurgu-fantastiğe yakın bir 
mecmua türü, Osmanlı’da ve Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında bu mevcut muydu?

Bilge Kösebalaban: Evet ama Bilimkurgu , 
fantastik ne yazık ki bizde böyle revaçta olama-
dığı için polisiye ile sınırlı kaldı bu “dime no-
vel”ler. Bu konuda kaynakça da yine Erol Üye-
pazarcı’nın “Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes” 
isimli eseridir. Ama bilimkurgu ve fantastik 
noktada girdi daha çok 30’lu yıllardan itibaren 
Çocuk Haftası, Çocuk Sesi ve Ateş gibi çocuk 
dergilerinde boy göstermeye başladı. Özellikle 
Falsh Gordon burada Baytekin ismini alarak bu 
tarzda ilk popüler kahraman oldu diyebiliriz.

Merve Köken: Bu konuda haklılık payınız 
olduğunu söyleyebilirim. Beni ilk çeken öykü-
lerin isimleri oldu, özlerini keşfetmeden evvel, 
çünkü öykülerde fantastik veya bilimkurgu tür-
lerinden bir nebze de olsa izler var. Öykülerin 
isimlerini de zaten bilerek bu şekilde seçtik. 
“Dirilen Ölü”, “Makineli Kafa”, “İskeletler Ara-
sında”, “Korkunç Şato”, “Ateşten Adam” isimle-
ri bile okuyucunun ilgisini bu şekilde çekmek 
adına özenle seçilmiş bence. Belki tam olarak 
böyle değil ama benzer eserler var elbette.

Sizce, İskender Fahrettin Sertelli, polisiye an-
lamında kimlerden etkilenmiştir? A. Conan 
Doyle’un izlerini görmek mümkün mü?

Bilge Kösebalaban: O dönemde hatta on-
dan önce de özellikle Batı edebiyatında bu tarz 
polisiye öyküleri görüyoruz. Bizde Esrar-ı Ci-
nayat’la bu durum yükselişe geçiyor ve Ahmet 
Midhat dönemine göre oldukça olgun bir ürün 
sunuyor. Bundan sonrası ise çorap söküğü gibi 
gelmiş. Arthur Conan Doyle sadece Sertelli’ye 
değil Amanvermez Avni, Cingöz Recai gibi se-
rilere de ilham kaynağı olmuştur. Bunun dışın-

da Arsen Lüpen, Nick Carter ve Nat Pinkerton 
serileri de o dönemde Türkçe’ye çevrilen seriler. 
Dolayısıyla yazarı bu karakterlerin de oldukça 
etkilediği aşikâr.

Bir eleştirmen gözüyle baktığınızda öyküler-
de zayıf gördüğünüz noktalar var mı? Çağ-
daşlarıyla karşılaştırma yaptığınızda Sertel-
li’yi nerede konumlandırıyorsunuz?

Merve Köken: Bir eleştirmen gözüyle değil 
de okur gözüyle baktığımda öykülerde teknik 
aksaklıkların beni rahatsız etmediğini söyleye-
bilirim. Çünkü bu öyküleri okuma amacım iyi 
vakit geçirmek. Güzel bir dili var her şeyden 
evvel. Bir çete düşünün, soygunları ile tüm İs-
tanbul’u peşlerinden sürüklüyorlar. Ama kendi 
aralarında “sizli bizli” bir ifade ile konuşuyor-
lar. Yılmaz ve Şadan Bey yakın arkadaşlar ama 
birbirlerine “Bey” şeklinde hitap ediyorlar. Bu 
bazıları için aksaklık olabilir ama bana kalırsa 
yazarın zengin ve sevimli bir ifade gücü var. 

Bilge Kösebalaban: Ayrıca yazarın daha çok 
hızlı satan bir türde eserler vermiş olmasından 

Merve Köken
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söyleşi

mütevellit bu tarz bir kaygı gütmediğini düşü-
nüyoruz. Hızlı tüketilen ve kurgusu çok da güç-
lü olmayan öyküler bunlar.

Öykülerde, yabancı kelimeler, yabancı ül-
keler ve Fransız polisiye karakteri Arsen 
Lüpen’in yerli versiyonlarının olması biraz 
polisiyenin o dönemlerde bize yabancı bir 
tür olmasından geliyor. Gerek Yılmaz gerek 
Hadiye karakterleri Türk ve yabancı uyruklu 
insanlarla hasımlar. Burada yazarın bir çatış-
ma içinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani 
hem yabancı bir türde ürün verip hem de bu 
türün örneklerinden fırlamış karakterleri 
hasım olarak kullanması bir çelişki oluştur-
muyor mu?

Bilge Kösebalaban: Sonuçta yabancı örnek-
lerinden esinlenen karakterler ama yerli olmak 
zorundalar. Kurguda onları yabancı bir ülkede 
yabancı polis teşkilatı ile bir araya getirmek ya-
zarın yaratıcı bir fikri ve bunu kullanarak oku-
yucuya da diğer Türk polisiye yazarlarından 
başka öyküler sunmayı vadetmiş. Tabii ki mil-
liyetçi hislere de hitap etmiş öykülerde. Tamamı 
yerel olan öyküleri de var. Ele Geçmez Kadri 
mesela, burada Şadan Bey’in hasmı olan Do-
kuzlar Çetesi Türklerden oluşuyor. Şeytan Ha-
diye ise Erol Üyepazarcı’ya göre “Korkmayınız 
Mr. Sherlock Holmes” eserinde yazar Hadiye’ye 
Türkiye’de yaşatamayacağını düşündüğü mace-
raları yaşatmak için İngiltere’yi seçmiş olmalı 
diyor.

Çeviri ve aktarı meselesi hakkında ne düşü-
nüyorsunuz? Kimileri çeviri derken kimileri 
de aktarı sözcüğünü tercih ediyor. Sizin bu 
konuda özel bir duruşunuz var mı?

Merve Köken: Ben kendi adıma “çeviri” ifa-
desinin transkriptle birlikte üniversite Osmanlı 
Türkçesi sınavlarında dahi kullanıldığına bizzat 
şahit oldum. Başka bir dil değil bunda hepimiz 
hemfikiriz. Osmanlı Türkçesi Arap alfabesi ile 
kurulmuş bir Türkçe, bu eseri de ben günümüz 
okuru ile buluşturmak için Latin alfabesine 
uyarladım. Arkadaşım ise daha anlaşılır olması 
açısından sadeleştirdi. Çeviri yerine aktarı keli-
mesi de kullanılsaydı bu benim için büyük bir 
fark oluşturmazdı. Amacım 2020 yılında 1920’li 
yıllarda yazılmış öyküleri okura ulaştırmak sa-
dece.

Son olarak Kayıp Kitaplar Kütüphanesi de-
vam edecek mi? Şu an üzerinde çalıştığınız 
yeni bir kitap var mı?

Bilge Kösebalaban: Evet bir tane daha çok 
heyecanlandığımız bir proje var. Kısa sürede çı-
kar diye umuyoruz.

Merve Köken: Karantina süreci ikimiz açı-
sından da verimli oldu, yakında çıkacak olan 
ürün de bunun meyvesi olacaktır. ❰

Bilge Kösebalaban
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Güzide Tophanemizin çiçeği Çardakaltı 
Kahvehanesi softaların, türbe dolaşır 
kadınların patırtılarından kurtulmuş-

tu. Ahali kendine yeni keramet sahipleri bu-
lunca ufak ufak başka semtlere dümen kırmış, 
millet böyle fıyıp gidince kahvehane yeniden 
küfürlü, külhanili, hâline bürünmüştü. Mil-
letin ayağını buralardan kesmesi muhterem 
refikim Arap Tevfik’le müştereken Tarlabaşı 
Canavarı meselesine el atıp asayişi temin et-
memizden. Bu vaka bizi hacılar hocalar âle-
minden kabadayılar, tulumbacılar âlemine sa-
vurmuştu. Ahali Tarlabaşı Canavarı’nı hortlak 
değil de semte tebelleş olmuş cani bir şerir sa-
nıyorlardı. Dolayısıyla kısa sürede Tarlabaşılı 
kopukların hasmı hâline geleceğimizi, kahve-
hanede bıçakların savrulup silahların patlaya-
cağını hesap ederek kim vurduya gitmemek 
için birer ikişer çoluk çocuk tüymüşlerdi. İşte 
bu sayede Çardakaltı Kahvehanesi yine eski 
günlerine dönmüştü. 

Tabi façası yeniden değişen sadece kahve-
hane değildi. Hadiseden mütevellit Tophane 
başta olmak üzere bilumum kabadayılık mu-
hitlerinde esamemiz okunuyordu. Adımız 
sayılı kaldırım kurtları arasında geçiyordu. 
Mahallenin kopukları Tevfik’le kahvehaneye 
indiğimizde ayağa kalkıyor, emirlerimizi bek-

lercesine yanımızda yöremizde alesta duru-
yorlardı. Sadece bununla kalsa iyi, bir de es-
naf haraç göndermeye başlamıştı. Tabi Tevfik 
pek kabul etmiyordu ama ben onun yerine de 
seve seve kabul ediyordum, yolumu bulmak-
tan yana şikâyetim yoktu. Tüm bunlar yürü-
yüşümüzü, oturup kalkmamızı değiştirmişti. 
Kahvehanesinde sayılı bitirimlerden birinin 
türemiş olması mekânın forsunu arttırdığın-
dan Ocakçı İsmail’in keyfi gıcırdı. 

Kılığımız façamız da değişmişti. Bizim 
Terzi Haçikyan zanaatını konuşturarak yeni 
elbiselerle kapıma dayanmıştı. “Haracımız 
yoğsa da muhitimizin arslanını kuşandıro-
oruz!” diyerek getirdiklerini giymeye başla-
mıştım. Tevfik’le bizi yolda gören hakikaten 
püsküllü bela zannederdi de mutat yolunu 
değiştirirdi. Tarlabaşı Canavarı dedikleri 
hortlak sayesinde şehr-i İstanbul’un sefasını 
sürer olmuştuk.

Tüm bu olup bitenden sonra artık cinli pe-
rili olaylarla tebelleş olamayacağımızı düşünü-
yordum. Lakin bir insan doğuştan bahtsızsa 
haşa huzurdan cenabetliğini bertaraf etmek 
nâmümkün idi. Nitekim yine Tevfik’in vakitsiz 
kahvehaneye düşmesiyle, yeni bir çirkefe bula-
şacaktık. Havadan sudan söyleşirken Tevfik bir-
denbire Cadde-i Kebir’e, Beyoğlu’na çıkmaktan 

ESKİ İSTANBUL’DAN FANTASTİK MAVRALAR

KANTOCU BELASINI 
NASIL SAVDIK?

Mehmet Berk Yaltırık

Kantocunun çıkışını beklerken salona birden beş, altı kabadayı kılıklı girdi. 
Hepsinin bellerinde makinalar, saldırmalar. En gerilerinden gelen sarı 

saçlı, orta boylu ve giyimi adamlarından farksız, tipinde halavetten 
eser bulunmayan adam zannımca reisleriydi.
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öykü

bahsetmeye başlamıştı: “Façamızı düzmüşüz, 
vaziyetimiz de kıyak. Cadde-i Kebir’e çıkıp ba-
lozlarda, birahanelerde forsumuzu atmayalım 
mı? Bu kavanoz dipli dünyaya çile çekmeye mi 
geldik imanım?” Bir yandan dedikleri hoşuma 
gitmişti. Diğer yandan da inceden tırsıyordum. 
Zira bu Tevfik’le ne zaman Tophane’den ayrıl-
sak başımıza muhakkak civcivli bir iş geliyor-
du. Ancak kadın yüzüne, müziğe, velhasıl işrete 
hasret kaldığımızdan Tevfik’in teklifini kabul 
ettim. İşin ucunda haşa huzurdan uçkur olunca 
bu sefer haraçları bizzat topladıktan sonra ka-
rakola haber gönderip Tevfik’i beklemeye baş-
ladım. Akşama hayli vakit varken Tevfik üni-
forması çıkıp gelince Tophane mıntıkasını terk 
ettik.

Önce Galata’ya vardık. Daha evvelce uğradı-
ğımız birkaç baloza girdik. Kılığımızdan ötürü 
birkaç kafa kavgaya nazır şekilde önce bize dö-
nüyor, akabinde tanıyanlar Tarlabaşı Canavarı 
muhabbetini ortalığa salınca bizi görmezden 
geliyorlardı. Allah’ın hortlağı sayesinde kırk 
türlü belaya çatacağımız yerde elimizi kolumuz 
sallayarak Göksu sayfiyesindeymişçesine dola-
şıyorduk. 

Soluğu Beyoğlu’nda aldık. Bazı birahanele-
re uğrayıp bir, iki kadeh çakıştırırken burada 
Frenk mukallidi Müslüman yahut gayrimüs-
limlerle göz göze geldik. Bu külhani tavır ve 
kılıkla heriflerin gecesine turp sıkacağımız 
zannıyla herkesin neşesini kaçıra kaçıra bir-
kaç yeri dolaştık. Buradakiler ekseriyetle bey-
zade, efendi takımı olduğundan bizim Tarla-
başı maceramızı pek bilmiyorlardı. Cadde-i 
Kebir’in kantocularının seslerini dinlerken 
demir tekerlekli bir faytonu ve çınlayan nal 
seslerini işitince bu sefer de bizim neşemiz 
kaçtı. Dersaadetin baş sayılı fırtınası Fehim 
Paşa’nın meşhur demir tekerlekli hususi fay-
tonuydu gelen. Etrafında da kapısında fedai 
olarak tuttuğu azılı kabadayılar at sırtında 
faytonun dört bir yanını tutmuş hâlde ilerli-
yorlardı. Bu araba ilerlerken önüne çıkan ya-
hut arabasıyla yolu kesen olursa o bahtsızın 
önce Paşa’nın kabadayılarının, ardından Be-
şiktaş Karakolu’na çekilerek Hasan Paşa’nın 

marizine kaydığı herkesçe bilinirdi. Biz de bu 
ürkünç namını duyduğumuz arabanın sesini 
işitince herkes gibi bir kenara çekilip arabanın 
ve atlıların geçişini bekledik. Tarlabaşı Cana-
varı kısmen tevatürdü ama Fehim Paşa haki-
katti. Demir tekerleklerin tıngırtısı uzaklaşıp 
işitilmez olunca Cadde-i Kebir’de fink atmaya 
devam ettik.

Kulağımıza çarpan kantocu nağmelerini ta-
kip ede ede birkaç tiyatroyu dolaştık. Afetlerin, 
dilberlerin çehresini seyreylerken bir yandan 
da kadehleri ardı ardına yuvarladık. “Daha ne-
ler vardır!” zannıyla dolaşırken bizim Tevfik’in 
duraksayıp gözünü bir noktaya dikmesi vaki 
oldu. Dönüp baktığımda Tevfik’in bir tiyat-
ronun kapısının önünde iyi giyimli yaşlıca bir 
adamla münakaşa eden genç bir kadını arzulu 
gözlerle seyrettiğini fark ettim. Kız muhtemelen 
ekalliyettendi ama aksanını çıkaramamıştım. 
Adama: “Şu Alman doktorun verdiği ilaçlar 
beni mahvetti, takatim yoktur şarkı okumaya!” 
deyince, mekân sahibi olduğunu düşündüğüm 
adam: “O Alman bana para veriyor. İlaç ver-
mezden evvel şarkı okumana mani olmayaca-
ğını evvelce söylemişti. Mekân dolu, mecburen 
çıkacaksın!” diyerek kızcağızı kolundan tutup 
içeriye sürükledi.

“Tevfik ne oldu imanım soluğun kesildi?”
“Bırak sesi soluğu! Şu ahunun girdiği teyat-

roya biz de girelim, sureti misali şahane kanto-
larını bir de biz dinleyelim!”

Karşı çıkmadım. Tevfik’in işaret ettiği ti-
yatronun kapısından içeri girdik. Saz heyeti 
neşeli bir hava çalıyordu. Mekândakiler ek-
seriyetle façası düzgün beyzadeler olsa da 
garsonların bizi garipsememesinden kalbur 
üstü sayılabilecek külhanilerin, kabadayıların 
da gelip gittiğini çakozladım. Zaten biz girer 
girmez iki garson bize doğru koşturup sahne-
yi gören bir masaya oturttular. Postu buraya 
sermek isteyip masayı donattırdık. Şef garson 
racon bilen adammış. Hesap istenecek adam 
var, istenmeyecek adam var, diyerek bize 
yanaşıp usulünce kim olduğumuzu sordu. 
Tarlabaşı Canavarı’ndan bahsedip başımdan 
savdım. Eğri Selami ile Arap Tevfik mekân-
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da fısıltı rüzgârıyla yayıldı. Hem bu yüzden 
hem de komiser muavini olduğunu bu vaka 
dolayısıyla öğrendikleri Tevfik’ten mülhem 
bir daha rahatsız eden olmadı.

Kantocunun çıkışını beklerken salona bir-
den beş, altı kabadayı kılıklı girdi. Hepsinin 
bellerinde makinalar, saldırmalar... En geri-
lerinden gelen sarı saçlı, orta boylu ve giyimi 
adamlarından farksız, tipinde halavetten eser 
bulunmayan adam zannımca reisleriydi. Sahne-
yi gören bir başka masaya seğirtince masadaki 
beyzade takımı anında topukladı. Adamlar ha-
riç sarı saçlı kabadayı şimdiden bir, iki kadeh 
çakıştırdı. Arada bir bizim masaya bakıp duru-
yordu. Garsonlarla konuştuklarını gördük. He-
men akabinde adamlarından birisi masamıza 
yaklaşıp meşhur Onikiler’den Burunsuz Ömer 
Ağa’nın selamını sarkıttı. Adam Aksaray’da 
Arap Abdullah Ağa’nın Tarlabaşı hadisesini işit-
tiğini, bir gün ya Galata’daki Kör Emin Ağa’nın 
kahvehanesinde yahut Aksaray’daki Onikiler 
kahvehanesinde münasip bir zamanda oturup 
hasbihal etmek istediğini söyledi. Başka zaman 
olsa altıma pislerdim korkudan. Lakin rakının 
tesiriyle külhani bir selam vererek uygun bir 
vakitte Abdullah Ağa’nın davetine icabet edece-
ğimizi söyledim. Adam masadan uzaklaşırken 
her ne kadar Tophaneli olsa da kanundan ol-
duğu için kabadayılık camiasını çok tanımayan 
Tevfik sordu:

“Yahu Arap kim? Burunsuz kim?”
“Onikiler’i duymuşsundur…”
“Gelenler onlardan mı?”
“Bize selam gönderen Burunsuz Ömer. Sela-

mını ilettiği Arap Abdullah’ın sağ koludur. Bun-
lar buraların da haracını yerler.”

“Arap Abdullah’ı ismen duydum…”
“Tıflıbozzade Kahraman Bey varmış Allah 

rahmet eylesin. Babayiğit adammış, öyle der-
ler. Onun ölümünden sonra Onikiler’in başına 
Abdullah Ağa geçmiş. Ben de ismen tanırım. 
Ecinnilerle uğraşmaktansa bu adamlar iyidir, 
namımız yürüyor işte…”

Biz Tevfik’le birbiri ardına kadehleri atarken 
Burunsuz Ömer’le adamları çoktan gitmişti. 
Bizim bulunduğumuz yer kapıya uzaktı. Yan 

masada da kapıda gördüğüm tiyatronun sahibi, 
bir de tanımadığım ecnebilere benzeyen bıyık-
lı, gözlüklü bir adam oturuyordu. Kafa kafaya 
vermiş konuşuyorlardı. O esnada sahneye çok-
tan bizim kantocu kadın çıkmıştı. Tevfik ka-
dını dikizliyordu. Kendimi rakıya verdim. Ka-
fam kıyak olduğundan ilkin anlayamadım ama 
birdenbire tiyatroda kıyamet koptu. Herhâlde 
mekândan haraç koparamayanlar baskın yap-
mıştı. O koca koca beyzadeler çığlık çığlığa ka-
pıya hücum ettiğinden benim baskın nazariyesi 
güme gitti. Sahne tarafında bir mevzu kopmuş-
tu. Birden ayağa fırlayıp sahneye doğru baktı-
ğımda o az önce şarkı okuyan kadının tövbe 
estağfurullah ecinnilere döndüğünü gördüm. 
Yine Tevfik’le birlikte Tophane’nin dışına adım 
attığımız bir gecede yine cinle şeytanla hemhâl 
olmuştuk. Tevfik hâlâ şaşkın bakışlarla kadını 
süzmeye devam ediyordu. Kadının ceset rengi-
ne bürünmesi, boyunun neredeyse elbiselerini 
yırtacak denli uzaması ve tırnaklarının pençeye 
dönüşmesi, sıfatında değme kopuğu ürkütecek 
öfkeli nazarıyla gözlerini sağa sola devirmesi in-
sanın elini ayağını güçten kuvvetten kesiyordu. 
Tevfik’i sertçe sarstım:

“Ulan Arap, panayırda ayı seyreder gibi ka-
dın seyretmenin sırası mı? Buradan bir an önce 
fayrap etmezsek cızlamı çekeceğiz Allahıma!”

O anda yan masada gördüğüm tiyatronun 
sahibiyle gözlüklü adam yanımıza yanaştı. Ca-
navar suretli kantocu sahnede olduğu yerde 
bağırıp çırpınmaya devam ediyordu. Bir anda 
sahneden insanların üzerine atılıp saldırmaya 
başladı. Mekânın sahibi elime ayağıma yapıştı:

“Siz Tarlabaşı Canavarı’nın hakkından gel-
mişsiniz yalvarırım beni de kurtarın bu dert-
ten!”

“Beybaba mandepsiye bastırma bizi! Kan-
tocu diye ecinni çıkarırsan sahneye olacağı bu-
dur!”

Gözlüklü yaşlı adam kafasını uzatıp lafa 
girdi. Herhâlde Alman kâfirindendi arada bir 
“herr”li “nayn”lı konuşuyordu. Beyoğlu’nda 
otellerle, ecnebilerle alakalı dümenlerimden 
aşinasıydım. Adam mealen Alman bir doktor 
olduğunu, özel bir nedenle bu kadın üzerinde 
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birtakım tetkikler yaptığını, verdiği ilaçlar yü-
zünden kadının bu hâle geldiğini anlattı. Tam 
Tevfik içkinin ve göz koyduğu kadının başı-
na gelenlerin tesiriyle adamın yakasına yapı-
şacağı sırada araya girdim. O esnada beyza-
delerden biri tabancasını çıkarıp kadına ateş 
etti birkaç el ancak kurşunlar tesir etmemişti. 
Alman doktor kadında tatbik ettiği terkibin 
insanın fevkalade hassalarını ortaya çıkarttı-
ğını, ancak böylesine mütecaviz hâle gelme-
sini tahmin etmediğini söyledi. Kadın tut-
tuğu adamı neredeyse elleriyle parçalıyordu 
imanıma! Doktor kadını günler boyu dikkat 
çekmeden böyle müşahede altında tuttuğu-
nu anlattı. O hengâmede Tevfik birden polis 
olduğunu hatırlayıp kimden izin alarak böy-
le bir işe kalkıştığını sordu. Haksız da değildi 
hani. Devletin ardından iş çevirmekti! Kimse 
fark etmesin diye Beyoğlu’nda el âlemin üs-
tünde ilaç tecrübe et, vallahi temiz yere tezgâh 
açmıştı. Doktor cebindeki hususi bir kutudan 
küçük bir şırınga çıkararak deneyi sonlan-
dırmak için bu şırıngayı kadına zerk etmek 
gerektiğini söyleyince bünyesindeki rakının 
tesiriyle neredeyse yedi kaldırım kurdu kud-
retindeki Tevfik bir anda şırıngayı kapıp ka-
dının üzerine atıldı. Mani olmak istedimse de 
elimden kurtuldu. Ne de olsa bizimle aynı so-
kaklarda dolanmışlığı vardı. Bıçaklar fora edi-
lince hangimiz ele avuca sığabilirdik? Nitekim 
Tevfik kadının her biri usturayı andıran tabiri 
caizse pençelerinden ustalıkla savrulup şırın-
gayı omzuna saplayabildi. Kadın bir müddet 
olduğu yerde sallandıktan sonra bizim Arap’ın 
kollarına doğru yıkıldı. 

Ortalık süt liman olmuştu yeniden ancak 
içeride de pek kimse kalmamış, yaralananlar 
dahi yerde kalmayıp koşup gitmişlerdi. Tevfik 
kadını kucağına atıp garsonların ve tiyatronun 
sahibinin muavenetiyle odasına taşırken bana 
da Alman doktoru bir yere salmamamı tem-
bihledi. Doktor hık mık, edip savuşup gidecek 
oldu ama kuşağımdaki saldırmayı gösterince 
sus pus oldu. Salona dönen Tevfik adamı kedi 
yavrusu gibi ensesinden tutarak: “Bu adamın 
ne herze yediği meçhul! Beşiktaş Karakolu’na 

götürüp teslim edelim!” deyince, hengâmenin 
ve rakının tesiriyle içim bulandığından hayır 
diyemedim. Hep birlikte dışarıya çıktık. Bağı-
rış çağırıştan ötürü sokak da boşalmış olma-
lıydı zira ortalıkta kimsecikler görünmüyor-
du. Alman’ı Beşiktaş’a götürmek için fayton 
olup olmadığına bakarken bir tane iki çekerli 
arabanın bize doğru yaklaştığını gördüm. Kal-
dırıma doğru çekilirken tam önümüzde duran 
faytonun debdebeli paşa faytonlarından oldu-
ğunu fark ettim. Paşa faytonu önümüzde niye 
durur diye düşünecekken faytonun tepesin-
den atlayan yüzleri poşulu iki adam üzerimize 
tabanca namlularını doğrulttu. Tevfik’in ağ-
zından belli belirsiz: “Biz Beşiktaş’a gidecektik 
ama…” sözleri döküldü. Tam o esnada fayto-
nun kapısı açılarak yüzü poşulu, eli silahlı iki 
adam daha indi. Arabanın içinde oturan yaş-
lıca bir adam vardı. Karanlıkta göremiyordum 
ancak üzerinde madalyalarıyla paşa ünifor-
ması olduğunu, gözlük taktığını fark ediyor-
duk. Adamlar doktoru yaka paça faytona atar-
ken paşa giysili adam doktora doğru Alman 
lisanında fan fin fon bir şeyler söyledi. Sonra 
bize dönüp: “Biz zaten Beşiktaş’a gidiyoruz 
size ne gerek ulan?” diye gürledi. Faytonun 
kapısı kapanıp adamlar yeniden arabanın te-
pesine tırmanınca arabacı atları deli gibi kam-
çıladı. Adamlar geldikleri gibi sır olup gittiler. 
Tiyatronun kapısından kafasını uzatan mekân 
sahibini de o anda fark ettik. Adam “Ben bir 
şey görmedim bilmiyorum!” diyerek hızla ka-
pıyı kapattı. İçeriden kilitlendiğini duyduk, 
sesleri o boş sokakta adeta yankılandı.

Bu gelen paşa kimdi? Fehim Paşa mıydı yok-
sa başka biri miydi? Çakılmamak için demir 
tekerlekli araba yerine bunu mu kullanıyordu? 
Ecinnilerden kurtulduk derken bu sefer hangi 
batağa doğru sürükleniyorduk? Onca olayın 
üzerine soğuğu da yiyince ayılmıştım. Tevfik’i 
dürtüp “Bir an önce Tophane’ye avdet etmez-
sek postu deldireceğiz buralarda! Fıymanın tam 
vaktidir imanım!” dedim. Hızlı adımlarla Cad-
de-i Kebir tarafına çıkan sokaklara doğru yol 
aldık. ❰
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Ciğerlerimden kan gelene kadar koşmalı-
yım. Yavaşlamadan, aranın fazla açılma-
sına izin vermeden… Her şeyi boş ver. 

Herkesi boş ver. Etrafımda her şey, akıp giden 
bir renk cümbüşü zaten. Tamamlanmamış bir 
eskiz, çalakalem bir dünya çalışması sadece. Şu 
an benim için gerçek, adalelerimde hissetme-
ye başladığım kasılmalar ve göğsüme içten içe 
yumruk atıp duran şu yürektir benim için. Bir 
tur daha bitmek üzere Allah’ım, hızlanmalıyım. 
Hâlâ bu grubun arkasındayım, biraz hızlanma-
lıyım. Ya da hocamın dediği gibi şimdiden son 
atağa kalkışmamalıyım. Ara fazla açılmadan, 
şimdilik bu tempoda gidip sonra son gücüm-
le…

Sahil boyu koşularımız geliyor şu an gözü-
mün önüne. Çoğunun zayıflamak için yürü-
düğü, bazılarınınsa sırf zaman öldürmek için 
arşınladığı o yol boyunca bitmek tükenmek 
bilmeyen akşam turlarımız... Bu yola girdi-
ğimde o ilk seferleri; kendimi naza çektiğim, 
senin de sert çıktığın o seferleri bile nasıl arı-
yorum şimdi bilsen. İşi baba oğul çatışmasına 
dökmeden, aramızda bir şeyleri tuzla buz et-
meden idare ediyorduk birbirimizi. Annem, o 
hâlâ takip ediyor seni, merak etme diye söyle-
niyor devamlı. İşime bakmalıymışım, sıkı dur-
malıymışım. Dağılmanın sırası mıymış şimdi? 

Gerçi o böyle söylendikçe daha bir toparlan-
mıyor, daha bir araya getirmiyor değilim yap-
boza benzeyen parçalarımı. Şimdi bir rakibimi 
daha geçtim. Her ne kadar sen de hocam gibi 
şimdiden zorlama, sakın acele etme desen de 
geçtim. Sen de acele etmedin mi kafana göre 
çekip giderken? Ben de danışmıyorum artık 
kimseye! Onca yıl ayaklarımı cezadan muaf 
tutan aklımı bile aldatıyorum artık. Bilinçal-
tımın sağduyusuyla gidiyorum çoğu zaman, 
senin öfkelenmeni de hesap ederek ve hatta 
isteyerek! Biraz da bunun için koşmuyor mu-
yum zaten kilometreler boyunca! Kafamı da-
ğıtıp unutmak için bazı şeyleri… Koştukça, 
yoruldukça, soluk soluğa kaldıkça soluksuz 
uyumalarımı, yalnız rüyalarımda biraz dinle-
nebildiğimi kimseler bilmez. Çoğu anlamadı 
zaten, en yakınlarım bile anlamadı beni. Ar-
kadaşlarım, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitme-
yenlerim ve sen… Hayret, bir zamanlar kal-
bimi dolduran sen bile anlamadın beni, çoğu 
zaman gözlerimizle gülüşüp içimizi döksek 
bile… Kuş cıvıltısı gibi sesine dalıp gittiğimde, 
hayallerini beğenilerini soluksuz dinlediğim-
de beni de az çok anladığını sanırdım safça. 
Ne yapayım senin gibi ağzım çok laf yapmaz 
benim. Onca yakınlığına, sıcaklığına rağmen 
daha dün tanışmışız gibi heyecanlanırdım ya-

BUMERANG KOŞU
Nuh Öztürk

İşte önümde istesem kolayca geçebileceğim iki de rakibim… Sonu 
gelmeyen, bumerang gibi dönüp dolaştığımız bu kan kırmızısı pistte 

hangisiyle yarışıyorum, kim benim rakibim bazen karıştırıyorum.
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nında. Hâlbuki simitçilerin eksik olmadığı, 
sahildeki çay bahçelerinde ya da dalgakıranın 
taşlarına oturduğumuzda batan güneşe karşı, 
dalga sesleri içinde yumuşak bakışlarına yasla-
nıp zar zor tebessüm ettiğimde; beni tastamam 
çözdüğünden, kırık dökük bir iki sözümle ru-
huma kadar nüfuz ettiğinden neredeyse emin-
dim. Bir turu daha bitirirken yine aklımdasın. 
İşte tam karşımda, gözümün içine bakan ho-
camdan kontrol etmesini öğrendiğim azmime 
yine hayal kırıklığı ile yoğrulmuş hırs karışıyor 
sayende! Kulvarımda ter dökerken işimi yo-
kuşa sürüyor artık kırık dökük hayalin. Oysa 
sinirlerimi, duygularımı kontrol etmeliyim şu 
an! Son birkaç tur kala çocukça bir hata yap-
mamalıyım. Gitmeliyim anla işte gitmeliyim, 
dediğimde kesip atmıştın ya her şeyi; keşke 
ben de atabilsem senin gibi kolayca, acımasız-
ca, duygusuzca. Tenimden bir lekeyi silip atar 
gibi atabilsem keşke seni de tinimden. Bu şe-
hir bana dar geliyor, bu kulvarlar, bu pist, bu 
hocalar, bu okul dedikçe suuus, deyip kulak-
larını sesime mi kapatmıştın, yoksa tamamen 
bana mı? Ne safmışım senin de beni anladığını 
sandığım zamanlar! Oysa koşmak yarış değil, 
takım değil, egom değil yalnızca! Artık soluk 
alabilmemin, kafamın içinde çamaşır makine-
si kazanı gibi dönüp duran anılarımı, hayal kı-
rıklıklarımı biraz olsun temize çıkarabilmenin 
tek yolu koşmak! O antrenman maskesini tak-
tıkça azalan oksijene inat nasıl bayram yapıyor 
ciğerlerim bir bilseydin, bir anlasaydın beni! 
Kalbinin sesiyle birlikte birazcık da bana kulak 
verseydin, benim için hayati olanın sonuçta 
ikimiz için de hayati olacağına kulak tıkama-
saydın; şimdi yarışın bu son ve bu en hassas 
noktasında, duygularımın ağırlığı altında ezil-
meyecek, duygusal bir tepkiyle yanlış yapma-
mak için rakiplerimle boğuştuğum gibi bir 
de tüm sinirlerim, damarlarım, adalelerimle 
boğuşmayacaktım! Eskiden ne rahattım. Na-
sıl rahatça alırdım ilk üç dereceyi! Tüm vücu-
dumu aklımla, sağduyumla kontrol edebiliyor; 
antrenmanlarda en büyük rakibimi, kendimi, 
geçerek bir nokta olsun daha ileriye taşıyabi-

liyordum. Çünkü aklımda sen vardın hep, ya-
nımda sen, arkamda sen…

Son iki tur, son sekiz yüz metre! Tüm ça-
lışmalarımın ölçüleceği metrelere girdik ve 
önümdeki grubu artık kontrollü bir biçimde 
eritmeye devam etmeliyim. Yalnızca üç kişi 
kaldı önümde! En azından bir kişiyi daha geç-
meliyim. Geçmeliyim, geçmeeliii ve tamamdır! 
Artık iki kişi kaldı kozlarımı paylaşacağım! 
Son tura kadar bu tempoda gitmeliyim ve son 
turda her şeyimi ortaya koyacağım, heer şeyiii! 
Meğer onca yıl hakkını yemişim anne, hakkını 
helal et! Bu yarıştaki derecem senin için öyley-
se ve yine senin sayende… Meğer bir tek sen 
anlamışsın beni. Hayatımdaki çoğu kararıma 
sıcak bakmasan da hep başka alternatifler sun-
san da yine sen anlamışsın beni. Bu yarış senin 
üzerimdeki emeklerin için öyleyse, derece de 
senin, madalya da… Maddi ve manevi deste-
ği her aile sağlar ama şartlar zorlaşınca hele 
de imkânsız bir hâl alınca kaç kişi senin gibi 
mucizeler yaratabilir, söyle kaç? Babamın da 
yokluğunu bana aratmayışın bir kenara dur-
sun içindeki boşluğu bir gün olsun hissettir-
meyişini nereye koyalım, hangi yüce mevkiye 
koyalım takdir edilesi bir anıt gibi metanetini, 
sabrını, tebessümünü?

Düşüncelerimin hızına yetişemiyorum, asıl 
koşucu kafamın içinde sanki. Hangisi daha 
çok yoruyor beni? Hızına ayak uydurmaya ça-
lıştığım hayaller, anılar mı; beni onlardan her 
saniye her salise biraz daha uzaklaştırmaya 
çalışan adımlarım mı? İşte önümde istesem 
kolayca geçebileceğim iki de rakibim… Sonu 
gelmeyen, bumerang gibi dönüp dolaştığımız 
bu kan kırmızısı pistte hangisiyle yarışıyorum, 
kim benim rakibim bazen karıştırıyorum. 
Düşünmeeyii bııraak! Biraz gayret, tempoyu 
düşürmemeliyim. Arkamdan gelenin solu-
ğu ensemde sanki! Bir hamlede hepsini geçip 
arayı açmak, uçarcasına ileri atılmak geliyor 
içimden bazen! Bu çocukça hatayı en son yap-
tığımda nasıl da son turda dökülmüş ve antre-
nörüme nasıl mahcup olmuştum! Ona saygım 
ve minnet borcum olmasa zaten çoğu yarış-
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ta dökülmüştüm! “İlk bana geldiğinde kafan 
ileride, yamuk yumuk bir hâlde koşuyordun; 
aldığın birkaç madalya ile sakın karşımda şı-
marma!” diye sert uyarıların da olmasa şu kı-
rık dökük hâlime bakmadan biraz havaya bile 
girer miydim kim bilir? Madalya aldığım nice 
birincilik, ikincilik basamaklarından diğer ra-
kiplerime biraz tepeden bakmışlığım yok mu 
sanki! Asıl dersi ise dereceye giremediğimde 
ya da sakatlandığımda kuyruğumu kıstırıp 
usul usul ortalıktan kaybolmaya çalıştığımda, 
soyunma odasında o çok sesli suskunluğun ve 
manalı bakışlarınla defalarca vermiştin zaten. 
Sana göre eğitim çarkının bir dişlisinin, bana 
göre apaçık bir yenilginin hemen ertesi günü, 
hiçbir şey olmamış gibi sil baştan başlayabi-
liyordun tekrar. Bu yüzden sözünü tuttum; 
üstümde ilk önce eğreti duran, zamanla alış-
tığım, faydasını gördükçe de çıkarmak isteme-
diğim o karınca sabrı ve disiplini çantamdan 
eksik etmedim. İşte yine karşı karşıya geldik 
ve seyircilerin heyecanlı bakışlarıyla ve her anı 
fotoğraf karelerinde ölümsüzleştirmeye çalış-
tıkları telefonlarıyla… Panayırı aratmayan bir 
uğultunun her an çıkabileceği izlenimi veren 
bu ortamda nedense hiç anlam veremediğim 
bir sessizlik içinde, her birimizin nefes alışı ve 
kulvarı yoklayan adım seslerimiz ile nihayet 
son tura giriyoruz!

Yine her şey kayboldu. Ne ses, ne ışık, ne de 
dokularımıza kadar işleyen bir sızı var artık. 
Duyu yetilerimiz alınmış, duyguları kalın bir 
törpüyle yuvarlatılmış Sibirya kurtları gibi yal-
nızca ileri atılma arzusu var. Bu his, saliselerin 
bile uzun geldiği zaman diliminde en hassas 
sinirler ve hiç de masum olmayan egoizm ile 
uyarılmış durumda. Koşan bir kas yığınından 
ziyade hırs küpüne dönmüş bir vaziyette iler-
liyoruz. Bu, yadırganan değil olması gereken 
yalın bir hâl aynı zamanda. Çizgiyi geçtiğimiz 
anda metamorfoz sonlanacak, yüz çizgilerimiz 
rüzgârda çarşaflar gibi salınmayı bırakıp nor-
mal seyrine dönecek. Kimimiz mutlu, kimimiz 
artık bir sonraki yarıştan umutlu, kimimiz de 
şaşkın ya da yeis içinde kırılıp dökülecek orta-
lık yere. Hepimiz yaşadık bunu ve yine yaşaya-

cağız. Ah, artık içim dışıma çıkacak gibi ciğer-
lerim kanla dolmuş sanki! Ama geçmeliyim bu 
son metrelerde en azından birini geçmeliyim. 
Bitiş çizgisinden sonra normale dönecek her 
soluğumu hak etmek için, kalbim yine dayan-
dığı ya da dayanacağı için şükür duyguları için-
de semaya bir bakış atabilmek için. Bana uğur 
getirdiğine inandığım bu çocukça seremonimi 
yine devam ettirebilmek için işte geçiiiyoruu-
um! Allah’ım geçtim, kooş, hadi daha iyi bir 
derece, daha iyi bir saniye için… Ancak ikinci-
liği alabileceğim, buna da şükür! En büyük ra-
kibimi, kendimi, kendi derece mi de zorlama-
lıyım. Yine alkışlar, deklanşör sesleri, flaşlar… 
Her şey ışığa belenirken, beyaza çalarken artık 
dünya, son bir gayret, haydi! ❰
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Gece tüm kasvetiyle ruhunu sarmıştı. Tek 
tesellisi birazdan dinleyeceği noktürndü. 
Önünde dikilen devasa binaya baktı uzun 

bir süre. İçinde büyük bir kararsızlık vardı. Geceyle 
bu denli raks etmeye hazır mıydı, doğrusu hiç bile-
miyordu. Binanın ihtişamını süsleyen at nallarının 
sesleri ise içine huzursuzluk tohumları ekmişti. Bir 
anda gelen güvenle gözünü kararttı ve salona gir-
mek için harekete geçti. Etraf gösterişli dekorlar ve 
dekorların sahip olduğu insanlarla doluydu. Diğer 
günlerinden farklı olarak kalabalığın içinde ayırt 
edilemez hâldeydi. Kalem bıyığı ve fötr şapkasıyla 
salona ayak uydurmuştu. Bundan hoşnut değildi 
fakat birazdan kulağını dolduracak melek tınıla-
rına olan saygısındandı üstündeki üniforma. Ne 
değiştirmek niyetindeydi fakir bedenini ne de çev-
resindeki statülerle masumiyetini kirletmekti iste-
diği. Tek aradığı şey bir parça cennet kokusuydu, 
o kadar. Murdar karanlıklar, suni ateşleriyle tüm 
salonu ele geçirmişlerdi. Tinindeki çerağ sönmek 
üzereydi. Şu an en büyük cefası benliğiydi ve bu-
nun en çok farkında olan da yine kendisiydi. Etra-
fına baktı, salon ağzına kadar insan doluydu fakat 
yine de yetim kalmıştı. Sükûnetinin bahanesi yoktu 
fakat argın ruhların sığınağı olan Burgonya renkli 
kabuklarına sığınmış yosunlar onu yalnızlaştırıyor 
ve sessizleştiriyordu. Katrana bulanmış kibirlerine 
karşı söyleyebileceği tek bir laf bile yoktu.

İçinde bulundukları iki saatlik şaşaalı gösteri-
den sonra yine dönecekleri yer, yıkık dökük evleri 
ve o evleri dolduran harabe ruhlarıydı. Sefaletlerini 
gizlemeye çalışmaktan nefes almayı unutmuşlardı. 
Leşlerini kaldıran yoktu yakınlarında. Tinlerini 
özgürleştirmeye uğraşan da keza. Zaten özgürlük 
onlar için sefaletin beden değiştirmiş şeklinden 

farksızdı. Hürriyet yolundaki fedakârlık ve acıları 
da görmezden gelerek, yok etmişlerdi bu kavramı 
hakir bilinçlerinde. Şimdi bu durumda çerağında 
yanan saf ateşin faydasını kim hak edebilirdi ki? 
Hayatları senyönün hakimiyeti altına girmişti bile. 
Salondaki sessiz kargaşa prangalarını takmıştı kol-
larına. Tek umudu cennet kokusuydu.

Bir anda zifiri karanlık kokladı tüm salonu, de-
rin derin içine çekti kaybolmuşlukları ve kazanı-
lacakları. Minnet duydu karanlığa, örttüğü harbe 
ithafen. Bir anda sahneyi kısır kalmış ilahi bir ışık 
aydınlattı. Saten tınıları sardı kollarıyla. Üç adet 
dolunay çarptı orkestra çukurunun duvarlarına ve 
yıldızları doğurdu legatolar. Kasvetli bir gecenin 
ortasında, kasvetli bir karmaşanın göbeğinde, ka-
buğuna sığınmış partisyonları tattı. Ne de lezzetliy-
di her bir nota, ne de ekşiydi her bir durak. Her bir 
stakato çocukluğuna yön verdi ve onu parmaklık-
larıyla yüz yüze getirdi. Küçükken büyüttüğü her 
bir korku, şimdi yanındaki koltukta geceyi dinli-
yordu. Nihayet yalnızdı. Her bir ücra köşeye olan 
aşinalığı sayesinde kaybolmuyordu karanlıkta. Ona 
yol gösteren sekizliklere de şükran duyuyordu.

Saklamak istediği saniyeleri yaşadığını fark etti 
birden. Yıldızların aydınlıklarda kaybolmasına bir kez 
daha tahammül edebilir miydi bilmiyordu. O yüz-
den terk etti legatoları ve kaybolmamaları umuduyla 
öksüz bıraktı dekreşendoları. Sessizce ayağa kalktı. 
Kimseyi rahatsız etmeye niyeti yoktu. Zaten rahat-
sız olacak hâlleri de yoktu, gecenin ihtişamını bizzat 
kendileri kirletmişlerdi bir kere. Dolunaya minnettar 
olarak çıktı binadan. Saten tınılar yıldızlarda asılı kal-
mıştı. Soğuk gecenin huzurlu kokusunu ciğerlerine 
çekti ve doğaya geri teslim etti. Sonra karanlığa doğru 
yürüdü bir dolunay bulma umuduyla. ❰

RUZ Û ŞEB
Doğa Deniz Karademir

İçinde bulundukları iki saatlik şaşaalı gösteriden sonra yine dönecekleri 
yer, yıkık dökük evleri ve o evleri dolduran harabe ruhlarıydı.
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SEVGİLİM
Mevlüt Kaan Akçatepe

Dudağım dudağında ıslanacaksa eğer
Bil ki, bu hakka bile isyan etmeye değer.
Bir heyecan iç içe, bir macera beraber…
Ben aşkı böyle gördüm, böyle bildim sevgilim!

Kalbime serptim büyük sevdânı tutam tutam,
Güzel günlere dâir sen kaldın tek rabıtam.
Şimdi nerededir o kimsesiz eski adam?
Ben seninle çoğaldım ve eksildim sevgilim!

Hüznün şefkate dâvet, hüsnün kutsî hediye…
Bir düşün; mahvoluşum bile seninle, niye?
Yalnız hoşnut olayım, mesut olayım diye
Dört mevsim süren aşkta yaz değildim sevgilim!

Gönlümde sönmez arzun, bileklerim düğümde;
Gel yeter ki kabulüm cehennem de cürüm de…
Çünkü keşkelere yer olmayan şu ömrümde
Ne bu kadar sevdim ne de sevildim sevgilim!
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EV KARESİ
Ahmet Alparslan Aktaş 

Susuzluklar tanrısı duydun mu;
Elde umut solmuşken,
Tükenen cici tanelerini
Erimiş insanın.
Veyahut 
Direttikçe kuytulaşan
Denedikçe arsızlaşan
Kendinden ıssızlara sızan 
Haydut kaygısını.

Duymak mutfağı olsun,
Kurtuluş sonrası bekleşen ellerimiz.
Ne bir kaygı,
Ne bir cici tanesi,
Etmemeli yağmur sonrası,
Ev karesi. 
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DEPREM
İbrahim Ali

Deprem o kadar düşünceli ki
Olduğu sırada
Kilise çanlarını da çalar
Ölen insanlar için
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TUTSAK
Zehra Gök

Ben kimim neciyim, kimliğim kayıp
Dünyada yersizim gönülde tutsak
İşim yoksa burda beklemek ayıp
Dünyada yersizim gönülde tutsak 

Boş lafları duymam takdire kanmam
Hatamı severim tahkire yanmam
Dirilmeden yaşamaya inanmam
Dünyada yersizim gönülde tutsak
  
Aşkın kaynağı tek bense pervane
Nerden alır gönlüm bu gücü acizane
Yüküm kalabalık zihnim Virane
Dünyada yersizim gönülde tutsak
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SAKLAN
Tarık Erdel

Sakla alkışlarını çocuk
 çırpamayabilirsin
  bir daha ellerini
 özgür kuşların
  kanatları gibi.

Sakla mevsimlerini
 her günün olabilir
  kapkara bir kış
        ve bahar
 hiç uğramaz
  yanı başına.

Sakla mürekkeplerini çocuk
 kağıtlar, o beyazlıklarıyla
  terk edebilir
 bir tren istasyonunda
   seni.

Sakla hatıralarını
 bir hırsız gibi ecel
  alabilir her an
 gözlerinin en siyah
      sevgisinden onları.
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Sakla gündüzlerini çocuk
   gecelerin gelmesini
  ve duymasını seni
   bekleme
 her an doğmayabilir
  bir daha 
      ufuktan güneş.

Sakla hayallerini
 sokakların ihanet
         kokan
  köşelerinden;
 satma eskicilere 
  bozulmuş plaklara,
     benzeyen düşlerini.

 
Sakla yüreğini çocuk
 saklan herkesten
      sakla dünyayı parmaklarına
 saklan dünyadan
   saklan ki toplama
      kırılmış camlardan
   seken taşları.

Saklan çocuk
 sonsuza dek saklan
   arkandan gelecekler
 bir yer bul kendine
  ya gökte ya yerde
 ama çabuk tut elini
  saklan.
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KELEBEKLER DE 
AĞLAR
Melike Erken

Sessizliğe biaden,
Dökülen kelimeler dudaklarımdan,
Hangi boşluğu doldurur?
Kimsesiz, ıssız, çokça tenha bu sokaklarda,
Hangi bilinmezin kulağına doğmaktadır?
Bir posta katarı kadar meçhul.
Yeryüzünün tüm bilinmez mecralarında dolaşmaktadır yüreğim.
Bir ses, bir soluk, bir ıslık mıdır aradığı?
Yoksa bu boşluğa bırakıp kaçmak mı ister?
Rüzgar...........köylü çocukların peşinden koşup da bir türlü yakalayamadığı,
Garam’ın saçlarından çalıp aldığı bir tutam Yasemin...
Ölümün pençesindeki adamın kulağındaki son fısıltı...
Ölüm.............yeryüzündeki kum tanesi. 
Peki ya hangisi, neredeki, yeryüzünde kaç kum tanesi var?
Yeryüzünde kaç ölüm var?
Yeryüzünde kum tanesi olmayı bekleyen sayısız insan!
Kimi çokça uzakta,
Yıldızlara fısıldayan koca yürekli âşıkları,
Doğmayı bekleyen hırçın bebekler,
Kimi cinnetlerini bekleyen soğuk kanlı deliler,
Büyümeyi bekleyen lanet çocukları,
Kimi yaşatmayı bekleyen yüreksiz doktorlar...
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Ve bekleyenler, bekleyenler, bekleyenler...
Sonu ölüm olan uzun bir bekleyiş.
Kapı eşiklerinde bulunan samimiyetsiz mektuplar,
Kimsesiz çığlıklar kaplar dört bir yanımı!
Sessiz, amansız, izsiz sokaklardan geçerken.
Koca yürekli şairlerin gizlice aşklarını işlediği sokaklar...
Şiir...........koca saray odalarındaki sahici aşklar,
Sultanların dudaklarından dökülen hasret nidaları...
Peki ya şairin şiiri aşk mıdır?
Yoksa,
Aşık mıdır şair her dize şiirine?
Bilinmezliğin en güzel sahiciliği,
İçimde saklanan Tarık Tufan’lar, Farid Farjad’lar, Anna’lar, 
 
Başı olamayan sonsuz şiirler.
Uçmayı bekleyen masum kelebekler!
Ah o sıtmalanan yüreğime konan kelebekler..
Cansız bedeni kavgalara iten.
Yeryüzündeki bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar....
Gözlerimi bağlayıp götürdüğün yer,
Okyanus diyeyim, yada sen söyle.
Batık bir gemiyim orda...
‘Ve gövdem, köle tacirlerinin barut yanıkları içinde,
Gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlu su.’
Ve ben bekliyorum orda.
Bekliyorum.
Kelebekler de ağlarken...                                                           
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BİLİR MİSİN 
KUŞUN SANCISINI?
Zeynep Hilal Demirci

o dar yollar ve yılgın atlar!
yollar nereye çıkar,
atlar nereye gider?
-bilmem
hem bir de kim bilir hem nerden bilir;
yol çok mu az mı,
atlar bunu koşar mı?
bir de ben gördüm zaten;
yol hiç azalmaz, yok doğasında.
sen eksilirsin de yol aldıkça,
o artar adımladıkça.
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o geniş gökyüzü ve dar kanatlı kuşlar!
gök mü kucaklamış kuşları,
kuşlar mı sarılır göğe?
-bilmem
hem bir de kim bilir hem nerden bilir;
kaç kuş sığabilir göğe,
kaç gök sığar kuşun yüreğine?
-ben bilmem

o ağaçlar ya hani,
dalları arş, kökleri arz!
gidip de çıksam keşke her birine, birer birer
teker teker, aman aman 
zaman zaman
hem belki gök sarar beni
ya da ben sarılırım olanca kolumla, ona
-ben bilmem
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%39
Utku Can İlhan

benim sana olan sitemim Nihan Sel
bir ejderha ki memleketi Hellheimr
ejderhamın dertleri: amnezi ve alzheimer
 zaman çıldırmış bende
 o haziran sana adınla seslenesim bir tutmuştu
 bak şimdi öyle değil Nihan Sel
      o nasıldı o haziran
haziran ağzına kadar gar
     garlar ağzına kadar insan
insanlar ağzına kadar küfür

öfkem yoktu sana, Nihan Sel, hüznüm de geçti
öğrettin bunu: ‘biraz psikolojik
  biraz zırva’
satılık bir Truva atıyım kendi gettoma gidiyorum
 yıkmaya Nihan Sel yıkmaya

karanlıkta abilerinin çiğ etini yediğim günden
çok sonraydı kurtizan oluşum
Nihan Sel demem o ki aşkımız
mürettebatının mükeyyifatı bitmiş
yarını yok bir uzay gemisiymiş
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Suyuna katılan sırların bir daha gün yüzü 
göremeyeceği kadar derin Baykal Gölü’nün 
batısında, bitmek bilmeyen ve şiddetinden 

aman vermeyen bir kışın mesken tuttuğu Orta 
Sibirya platosunun güneyinde, gözlerden ırak bir 
yaşam güden kırk çadırlık bir boy vardı. Bu boy 
kışın acımasızlığından dolayı ne avını avlayabilir, 
ne toyunu toylayabilirdi. Öyle ki artık kimsenin 
bu kedere ve kıtlığa dayanacak takati, beylerin-
den dirlik bulamamaya direnci kalmamıştı. 

Tüm bunlarla sabrı sınanan bu boy; Gök 
Tanrı’ya, Yer-Su’ya, türlü iye ve ruha neden ce-
zalandırıldıklarını soruyor; affedilmeleri için 
yalvarıp yakarıyorlardı. Tahayyül ve tahammül 
sınırlarını dayandıklarına artık yüzleştikleri 
şey; açlığın, soğuğun ve dahi ölümün çok daha 
üstündeydi. Artık ölümden sonrasıyla da yüzle-
şiyorlardı ve bu yerin ortasına kılınmış kişioğlu 
için normal değildi.

Bin bir türlü zorluklarla boğuşan bu boy 
yetmezmiş gibi bir de başlarındaki eşkıya ile 
uğraşıyordu. Kendi hiçbir şey avlamaz, kişile-
rin avına göz diker, ekin yetiştirmez mahsulle-
re dadanır, güzel kızlara yan gözle bakar, boya 
musallat bir belalı kişi vardı. Nihayet zulüm ve 
haksızlıkları hat safhaya ulaştığında, Bey emri 
verdi, çerilerini yanına katıp bu eşkıyanın canı-
nı uçurdu. Ardından soğuktan taş kesmiş top-

rağa karşı verilen mücadeleden galip gelindi, bu 
namı belalı kişi defin edildi. 

Bereketinden binlerce canlıya yaşam veren, 
rahmetinden nice ölüye huzur veren toprak; bu 
kötücül varlığı kabul edemedi, kustu ve benli-
ğinden def etti. Anlaşılamadı ne olduğu; ilkin 
açlıktan, hastalıktan rüya görür dediler geceleri 
bu haramiyi görenlere. Sonrasında bir şaman-
dır bu dediler bize oyun eder, kötücül ruhları 
eğlendirmek için bizimle alay eder. Fakat niha-
yetinde anlaşıldı ne olduğu, beyin oğlunun ce-
sedini bulduklarında ya da ondan arta kalanları.

Hortlak, ne gence ne yaşlıya, ne varsıla ne 
yoksula, ne hayvana ne insana acımıyordu. Diri 
diri yerdi açlığını bastırmak için, topraktan def 
edildiğinden bu yana. Boydaki her çadırın eri 
hortlağı öldürmeyi denese de nafile geldi, en 
sonunda Bey çözümü ancak bir şamanın bula-
cağına karar kıldı. Namı nehirlere katılıp diyar-
dan diyara akmış meşhur bir şaman buldular. 
Bu şamanı başlarındaki bu musallattan kurtar-
sın diye ikna ettiler, ellerinde avuçlarında ne 
varsa yoluna dizdiler. 

Şaman, insan eti yiyen insan kanı içen bu mu-
sibeti def etmek için hazırlıklarına girişti. Ardıç, 
kayın ve türlü ağaçtan öz; kurbağa, yılan ve tür-
lü hayvandan göz istedi. Örsün üzerinde çelikle 
dans etti, nihayet hazır olduğuna karar verdiğin-

ŞAMANIN HORTLAĞI 
KOVUŞU

Oğuzcan Acar

Bereketinden binlerce canlıya yaşam veren, rahmetinden nice ölüye 
huzur veren toprak; bu kötücül varlığı kabul edemedi, 

kustu ve benliğinden def etti.



27HAZİRAN 2020

öykü

de, hortlağın mezarının olduğu yeri göstermele-
rini istedi. Bey, ona gideceği yere kadar eşlik etti 
ve sonrasında gerisin geri otağına döndü. 

Şaman, mezarın karşısında esrimeye başladı, 
usul hareketlerle etrafında döndü ve tokmağıyla 
davuluna vurmaya başladı. Kendince mırıldanı-
yor ve kimi zaman bir kuş sesi kimi zaman bir 
su sesi taklidiyle gecenin sessizliğini bozuyordu. 
Bulunduğu yere iki hançer boyundan daha bü-
yük olmayacak bir ateş yaktı, ateşin karşısında üç 
defa etrafında döndü. Göğe yakarışları devam et-
tiği sırada, gecenin içinde bir gölge cisim buldu. 

Şamanın üzerine atılan hortlak, canlı bir çe-
riden daha güçlü kollarıyla şamanın canını al-
maya uğraşıyordu. Şaman karşılık veriyor, etini 
çiğ çiğ koparmaya güdümlü bu canavarı def et-
mek için mücadele ediyordu. Yerde birbirlerini 
boğazlayarak verdikleri bu savaş esnasında, şa-
man kendinden bir kol boyu öteye düşürdüğü 
davulun tokmağına uzanmayı deniyordu. Ca-
navarın kafasına doğru sert bir hamle savurdu, 
onun üzerinden düşmesini fırsat bilip hemen 
tokmağa erişmek için davrandı. Eli ucu çaput-
larla çevrelenmiş tokmağı kavradığında içinde 
güven duygusu vuku buldu. Tam ardını dönüp 
hortlağa vuracak sırada sırtında muazzam bir 
acı hissetti. Canavar onu dişlemiş, yemeye dav-
ranmıştı. Bir hamlede geri dönüp canavarın ka-
fasına tokmağını sapladı. Dirilmiş ölünün be-
deni olması gerektiği gibi hareketsiz bir şekilde 
yere serildi. Şaman acı içinde olmasına rağmen 
hemen ayağa kalktı, yanında getirdiği üç başlı 
değneği alıp canavarın karnını deşti. Gördü ki 
içinde yediği insanların kemikleri hâlâ durmak-
taydı. Peşine, hortlamış kişinin kafasını kesip 
ceylan derisinden dikilme çantasında attı. 

Sabah olduğunda Bey ve çerileri şamanı bı-
raktıkları yere geldiler, gördüler ki orada iki ce-
set vardır. Şaman, hortlağı def etmeyi başarmış 
fakat bu sırada kendi canının uçmasına da mani 
olamamıştı. Hemen canavarın cesedini ateşe 
verdiler, dilediler ki yeraltından bir daha böyle 
bela çıkmasın. Sonra minnettarlık duygularıy-
la şamanın cesedini alıp, boyun oraya yerleş-
mesinden çok daha öncedir orada bulunan bir 
kayın ağacının dibine gömdüler. Geleneğe göre 

cübbesini ve davulunu ağaca astılar, saygılarını 
sunup mezarı yalnız bıraktılar. 

Aradan yedi gün geçti, boy içinde güven ya-
vaşça tesis ediliyordu. Kış yumuşuyor, kişiler 
arasındaki birlik ve dirlik artıyordu. Gün geldi 
Bey yanına çerilerini katıp av avlamaya çıktı, 
azalan yiyeceklerini bol etmek istiyordu. Atları-
nı bir aşağı bir yukarı, bir yavaş bir hızlı sürdü-
ler; nihayet şamanı gömdükleri kayın ağacının 
yakınlarına geldiler. İşittikleri sesle önce irkildi-
ler, sonrasında kılıçlarını çektiler. Ne olduğunu 
anlamak için atlarından inip, yayan bir şekilde 
ilerlemeye başladılar. İşittikleri ses yakınlaştık-
ça ritmik bir hal alıyor, içlerinde gizli olan birta-
kım dürtüleri uyandırıcı tesir yaratıyordu. Bey 
son adımı atıp şamanı gömdükleri yerin kar-
şısına geldiğinde; şamanın mezarından davul 
sesleri geliyor, bir el yeni filizlenen bir çiçek gibi 
toprağın altından çıkmaya çalışıyordu. ❰

Hamit Karakılçık
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Bilebilir misiniz neden koştum ben o şeh-
re? Bilemezsiniz çünkü aklımda hayalet-
lerin düşüncesi, ardımda bir uçurumun 

çiçekleri vardı. Anlatmak gerek:
Kadim, ahşap, iki katlı, kiremit çatılı bir 

bina; abanoz ağaçlarını anımsatıyor, çatıdan 
yapraklar sarkıtılmış. Pencerelerde perde yok, 
kümeste hayvan, içerde insan, bende yürek 
yok. Gölgeler boğazıma bıçak tutmuş gibi 
veya gün ışığı beni göğün avlusuna asmış gibi 
duruyorum evin önünde, ev duvarları bana 
bakıyor. Etrafımı saran gölge serinliğinde or-
man, beyaz kanatlı kuşlar ve bir kuzgunun 
çığlığı... Attığım bir adım, bir dalın kırılma-
sı, çalılıklarda bir şeyin koşması, her şey beni 
ürpertiyor. Etrafıma bakıp en derinlerden bir 
nefesi içime çekiyor, ruh haritamdan her şeyi 
sökmem gerektiğine karar veriyorum. Yoksa 
bedenim yere kuş cesedi gibi yığılacak, bun-
dan eminim. Ruh bedene bir sıkı düğüm ol-
saydı insanoğlu hiçbir şeyden korkmazdı. La-
kin bunu geçelim; merak korkunun iskeletini 
bile kemirir. İkinci adımım yerdeki çimenin 
yeşiline gölge düşürüyor. Eve doğru en karan-
lık zihinlerin kan denizinden çıkmış duvarla-
ra bakarak yürüyen bir ceset gibi yürüyorum. 
Kapı aralık duruyor önümde, bir duvarın yı-
kılışına şahit olacakmış gibi itiyorum. Avluda 

kurumuş bir çiçek, salonda bir ayağı kırık bir 
masa, masada küflü bir ekmek ve... Masanın 
karşısında tahta bir iskemleye oturmuş, başı 
önüne düşmüş yaşlı bir adam. Elinin altında 
bir kâğıt duruyor. Tutup kaldırıyorum adamı, 
tozlar içindeki hâliyle yaşlı adam kadar eski-
miş kanepeye bırakıyorum. İskemleye geçip 
kâğıda bakıyorum. Keskin çizgiler, büyük harf-
ler, kitaplıklardan gelen ağır bir kitap koku-
su, her şey birbirine karışıyor. En kutsal emri 
yerine getirmek adına okuyorum: “Bugün bir 
adamı gömdüm. Bu oturduğum iskemleye 
oturmuş, benim şu an yaptığım şeyi yapıyor 
olmalıydı en son. Onu kanepeye yerleştirip 
bu kâğıdı okuduğumda yoksulluğunu ve çare-
sizliğini anladım.” Bu yazı beni bir şelalenin 
altında öylece duruyormuşum gibi iliklerime 
kadar titretiyor. Evden dehşetle çıkıyorum, 
şehre koşarak giriyorum. Bir şey yapmalıyım 
diye düşünüyorum; büyük bir şey... İşte bu 
yüzden bunları yazıyorum. 

Bu size son uyarım. Ben yoksulluğun gözle-
rine baktım; bir yığın, üst üste yığılmış insan-
larla dolu kuş mezarlığı. Buna bir çare bulmalı, 
bu size son uyarım. Bu ilahi bir emirdir. Çünkü 
sevda en kutsal kitaptır. Şimdi çok işim var; bir 
adamı gömmem gerek. Ve daha sonra... Düşü-
nürüm belki. ❰

KUŞ MEZARLIĞI
Muhammet Faruk Sezginer 

Avluda kurumuş bir çiçek, salonda bir ayağı kırık bir masa, 
masada küflü bir ekmek ve...
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İnsan her durumda kendisi kalabilir mi? 
Cengiz Dağcı’nın O Topraklar Bizimdi 

adlı eserini okurken zihnimi kurcaladı bu 
soru. Dünyanın doğusunda, doğunun ortasın-
da, ideolojiler kucağında doğan bizler için çatış-
madan ibaret bu hayatta, insan ne kadar kendisi 
kalabilir? Hayat gailesi içerisinde tek istediği 
insanca yaşamakken ideolojilerin esiri oluverir 
insan. Tüm güçlüklere göğüs gererek her çatış-
madan sağ salim çıkar da kendi iç çatışmasın-
da boğulur. İşte bu romanı okurken Çilingir’in 
oğlu Selim’in kendiyle olan çelişkisi ve sustur-
mak istediği benliği çekti dikkatimi. 

Selim, Köy Sovyeti tarafından Çukurca kö-
yüne kolhoz reisi olarak atanır. Selim, aslen 
Kırım Tatarı, komünizmi benimsemiş bir Müs-
lümandır. Müslümanların özgürce ibadet etme-
sini yasaklayan bir ideolojiyi benimsemesiyle 
başlar çatışması. Bir ideolojiyi benimsemek ille 
de o kalıbın şeklini almak mıdır? Yani bir insan 
hem komünist hem Müslüman olamaz mı? Na-
sıl ki bir yazar en ustalıklı eserinde hem roman-
tizmi hem realizmi benimsiyor; insan da pekâlâ 
hem komünist hem dindar olabilirdi bana göre. 
Oysa düşündükçe özgürleşmesi gereken insa-
noğlu, düşündükçe hapsoluyordu. Kanadını 
bataklığa kaptırmış bir kuş gibi saplanıyordu 
derine ve çamura batan kanatlarını çırpmaya 

çalıştıkça etrafını da kirletiyordu. İşte Selim’in 
hâli tam da böyle canlandı gözümde. 

Kolhoz, Sovyet Rusya’sında kolektif tarım 
çiftliği anlamına gelmekte. 1917 ihtilâlinden son-
ra kadın erkek tüm köylü, kolhoz reisi tarafından 
çalıştırılmış ve canından değerli toprağına el ko-

ÇİLİNGİROV OLMAK
YA DA OLMAMAK

Gizem Şengül

İnsanın sevdiğini, vatanını kaybetmesi en hassas anıdır ve insan bunları 
kaybettiğinde ideolojilerin anlamsızlığını görerek insan tarafına sığınır.
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nulmuş. Toprak da candan değerli olur mu, di-
yeceksiniz. Köylü için toprak her şeydir. Garip 
bir Çukurcalı kendi tarlasını sürmek pahasına 
canından olmuştur. Kolhozun aldığı bir can ve 
kolhoz reisi olarak atanan Selim… Köye gider-
ken hayalleri vardır. Beş yıllık kalkınma planla-
rı... Ona göre zamanla köy halkı da kalkınacaktır 
fakat Selim, Çukurca halkının gözünde o toprak-
ların sıradan insanı değil, reisidir. Komünizmin 
dışarıyla temasını tamamen keserek hapsetmeye 
çalıştığı Çukurca halkı, bazen bir mektup bazen 
bir Çıfıt1 sayesinde dünyanın gidişatından haber-
dar olur. Daha fazlasını öğrenerek insanca yaşa-
mak ister. İpek kumaşlar giymek, kendi tarlasını 
sürebilmek… Bu yüzden Selim dışlanır. İşte tam 
da burada başlar iç çatışması. Öz evladı belledi-
ği Alim ve sevgilisi Natalya’yla baş başa kalmış, 
kendi milleti tarafından dışlanan, görünmez bir 
adam olmuştur. “Güç yoksa halk, ideoloji denen 
palavraya inanmaz” diyen dostlarının sözünü ve 
kendi halkına güç uygulama fikrini düşündükçe 
kafasını soğuk yalağa sokmak ister. Bana göre, 
hayatın insanı zorladığı anlarda verilen tepkiler 
kişinin asıl karakterini ortaya çıkarır. Zaten Se-
lim de benim için bir roman karakteri olmaktan 
çıktı. Yazarın da istediği buydu belki…

Çukurca’da halk, Sovyet’in lütfettiği kada-
rıyla yetinir. Selim, bayırda bir ev kurmak için 
çabalar fakat Akmescit’te ne tuğla ne teneke 
alabilir. İnsanca yaşama hakkını kaybetmiş gibi 
hissetse de bunu dile getiremez. Sessiz çığlıkları 
yüreğinde kopar. Alim’e kızmamak için başını 
sulara sokan adam, Natalya’yı kanlara katar hâle 
gelir. Milletine yabancılaşma yükünün altında 
kendi kalmayı beceremez.

Çıfıt Levi’nin yaydığı savaşın başlayacağı ha-
beri, gerçek olur ve kahramanımız Selim ken-
dini savaşın ortasında bulur. Savaşsa savaşılır. 
Sistemin yönettiği kuklalardan sadece biri gibi 
davranırken sahiden öyle midir? Yani gerçekte 
birileri bize savaşmamız gerektiğini söylüyorsa 
savaşılmalı mıdır? Hiç düşünmez mi insanoğlu 
bu savaş niyedir? 

Çukurca halkı savaş nedir bilmez. Tek bildiği 
kolhoz olan bu halk, savaşta yaralanan ata acı-
yarak savaşı ve kendi canını bir kenara bırakıp 

can çekişen hayvanın acısını dindirmek için 
onu vurmak ister. Çünkü Türkler için at kut-
saldır. At ölürse kahraman da ölür. Kahraman 
ölürse atıyla gömülür. 

İnsanlığın kara lekesi savaş zamanlarında 
çoğu insan mücadele ruhuyla sınırlarını zorlar 
ve katlanılması zor acılara katlanır. Ünlü düşü-
nür Nietzche’nin “Gerçekten kül olmadan kendi-
nizi nasıl yenileyebilirsiniz.” sözünü getirir aklı-
ma savaşı anlatan filmler, romanlar… Sözgelimi 
İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın küllerinden 
yeniden doğduğunu görüyoruz. Kahramanımız 
Selim de Almanlarla savaştığı dönemde, Mev-
lana’nın dediği gibi “Hamdım, piştim, yandım.” 
diyerek küllerinden doğar. Gerçek benliğini bul-
manın sancılarını yaşar ve düşünmeye başlar. 
Düşüncelerinin ilk sinyalleri Nikita’yla konuş-
masında gösterir kendini. Ölüm korkusunu dile 
getiren ve savaşmak yerine kolhozda çalışmayı 
tercih eden Nikita karşısında sessizliğe gömü-
lür. Komiserliğine aldırmadığını anlasa da tepki 
vermemeyi tercih eder. Selim’in bu suskun tav-
rı, yakaladığı Alman esirin öldürülmesiyle sona 
erecektir. Sovyet askerlerinin Alman’ın üzerinde-
ki kıyafetleri yağmalaması aslında temsil ettikleri 
ideolojinin eri olmadıklarını gözler önüne serer. 
Bu zavallı insanların derdi, sadece en temel hak-
ları olan insanca yaşamaktır. Selim diğerlerinden 
farklı davranarak dilinden anlamadıkları bu za-
vallı silahsızın neden öldürüldüğünü sorgular. 
Cesedin başından ayrılamayışı ve komutanların 
“Dua mı ediyorsun?” söylemleri dikkat çekicidir. 

Selim bu çetin savaşta insanlığını değil, kolu-
nu kaybetmiştir fakat yine de içinde umut vardır, 
yaşama isteği vardır. Götürüldüğü hastanede, 
aslen Kazak olan yaralı arkadaşı Ziko’yla karşıla-
şır ve onun ağzından sanki tüm roman boyunca 
Selim’in söylemek isteyip de söyleyemedikleri 
dökülür. Selim’e “Burnunu komünizmden dışarı 
çıkarıp başka bir şey kokladın mı hiç?” diye so-
rar. Selim’in ise tek bildiği milliyetçi olmaması 
gerektiğidir. Oysa milliyetçi olmamak kendi hal-
kını ezdirmek gerektiği anlamına gelmemekte-
dir. Her millet özgürce kalkınabilmeli. Kalkınma 
kolhoz reisliği ve ilçe sekreterliğiyle değil, fabri-
kalarla, sanayiyle, bilimle gerçekleşmelidir. Bu 
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düşünceler Selim’in baskıladıklarını açığa çıka-
rarak adeta yarasına diken batırır.

Yaralı bir ceylan gibi Çukurca’ya dönen Se-
lim’in bıraktığı hiçbir şey, eskisi gibi değildir fa-
kat bu masum halk onu bağrına basmıştır. Na-
talya’sı ise Alman teğmene yâr olmuştur. Bunu 
öğrendiğinde beyninden vurulmuşa döner ve 
neyin uğruna savaştığını sorgular. İşte tam da 
bu noktada kahramanımız gerçek benliğini 
bulur, ait olduğu yuvaya, özüne döner. Kendi 
kanından olanları hakir görerek kendi halkına 
hain olmanın bedelini ağır ödemiştir. İnsanın 
sevdiğini, vatanını kaybetmesi en hassas anıdır 
ve insan bunları kaybettiğinde ideolojilerin an-
lamsızlığını görerek insan tarafına sığınır. Ken-
di halkıyla yaşamak, kendi dilinde konuşmak 
ister. Ruhuna kimse sokulmasın ister. Buradan 
bakıldığında Selim karakteri insanlığın zaafla-
rının temsili gibidir. Ruhuna birinin sokulması-
na, bir topluluğa ait olmaya ihtiyacı olan, kendi 
benliğiyle kendine yetemeyen zayıf bir insan… 

Tarihî geçmişine baktığımızda Sovyet yö-
netiminin eğitime ciddi önem vererek en ücra 
köylere dahi kütüphaneler yaptığını görüyo-
ruz fakat bu kütüphanelerde sadece ideolojinin 

çerçevesine sığabilen kitaplar yer alabilmiştir. 
Selim bu duruma “Birimizi komünist yapıyor, 
başımızı okşuyorsunuz; öte yandan onumuzu 
kurşuna diziyorsunuz.” diyerek isyan eder.

Zaten Selim hiçbir zaman onlardan olama-
mıştır. Ne tam bir komünist olabilmiş ne de 
Müslüman bir Türk gibi yaşayabilmiştir. Aslın-
da hiçbir zaman Çukurca’yı sevememiş, neşesiz 
evlerinden, boyasız kadınlarından da tiksin-
miştir fakat içinde onu Çukurca’ya hapseden 
duygulardan da kopamamıştır. Tanpınar’ın de-
diği gibi, o hep eşikte yaşamıştır. Rusların için-
de yaşayan Selim, bahçeye hapsedilen bir kurt 
gibi bir taraftan ehlileşmiş, bir taraftan da or-
manı özlemeye devam etmiştir. Yuvaya dönüş 
de nitekim ölüm pahasına gerçekleşecektir. 

İnsan her durumda kendisi kalamasa da el-
bet bir gün özüne döner. Yazarın da dediği gibi 
“Çünkü her şey kendi yerinde ve hür oldukça 
güzeldir.” İnsan düşündükçe hapsolmak yerine, 
özgürleşerek varolmalıdır. Çünkü insanlık an-
cak böyle çiçek açacaktır.

1 Çıfıt: Yahudi anlamına geldiği gibi hileci, düzenbaz, kötü 
düşünceli kimse olarak da kullanılmaktadır. ❰



32 HAZİRAN 2020

.....

PERDE – 3
(BEDRETTİN SAMİ-BİRİNCİ ÖLÜ-ŞAİR )
Eyüp Sultan Camii... Kubbeden sarkan koca 

avizenin uçlarında parıldayan kandiller... Kan-
dillerin dumanlarındaki esrar ve duvarlara doğ-
ru süzülen dumanların çizdiği hatlar...

Bedrettin Sami - Her vakit namazında mü-
ezzinin çağrısıyla dolup taşan bu cami, bu avlu...
Neden şimdi bomboş? 

Şair - İbadet vakti bizimdir de ondan. Sen 
sanır mısın ki boştur bu cami ve her zerresi kut-
sal olan bu avlu? 

(Ellerini Bedrettin Sami’nin gözlerinde gez-
dirir.) 

Yunus’un sesiyle ayaklanır ölüler diyarı. 
Onun dilinden dinleriz ki ezanı, bir başkadır si-
zinkilere benzemez. Dinle de gör bakalım Bed-
rettin Sami Efendi... 

Yunus’un Sesi - “Divaneler , divaneler 
 Durun durun aşka sela 
 Aşk esriği mestaneler 
 Durun durun aşka sela!’’ 

(Açılan ahşap cami kapısı ve içeri doluşan 
ruh kalabalıkları...) 

Bedrettin Sami - Bu halkalanan saflar, diri-
lerin saflarından muhakkak daha diri... 

(Nedametin tesiriyle titreyen elleri arşa doğ-
ru...) 

Bizmişiz asıl ölüler, affeyle Allah’ım... 
Şair - “Sırların, Allah’ım... Sırların son-

suz...” 
Bedrettin Sami - Beni neden buraya getir-

din, Şair? Bu mukaddes manzara ruhumu her 
parçasıyla cımbızlayıp söküyor ve mütemadi-
yen dikiyor boşluktan... Bu sırra eremezsem 
mutlak surette delireceğim. Söyle Şair, neden 
buradayız? 

Şair - Şu gördüğün ahşap kapıdan girenler, 
girmeden önceki benliklerini kapıda bırakırlar. 
Burası, vecd hâlindeki Allah dostlarının mabe-
didir. Burada benlik iddiası olmaz. Ve sen... Sen 
bizler gibi olmak istedin. Buradaysan bu kapı-
dan başka çıkmak içindir... 

Birinci Ölü - Yahut aşka... 

YAŞAYAN
ÖLÜLER

Mehmet Can Kuyucu

Aldatıcılığın içinde hakikat, ruhunu gizlediğinden; aşk ve 
hakikatin kaderi bir büklümde vücuda gelirler. 

Aşk ki aldatıcılığı bile hakikate gebe...
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PERDE – 4 
Sahne – 1 
(BEDRETTİN SAMİ-BİRİNCİ ÖLÜ ) 
(Zaman helezonunun içerisinde, iç içe alem-

ler...) 
Birinci Ölü - Gözlerindeki perdeyi kaldır 

Bedrettin Sami! 
(Gri bulutların arasındaki yarıklar açılır... 

Zaman, çizdiği dairelerde yörüngesine oturur... 
Tarihler belirginleşir...) 

Bedrettin Sami – Ama... Ama bu nasıl olur? 
Birinci Ölü - Bizde şaşılacak şey, “nasıl”-

lar değildir. Her “nasıl” sorusunun cevabı, 
bir mümkinat dahilindedir. Her mümkina-
tın “olmak” kavramına bitiştiği nokta ise O’dur. 
O’nda hiçbir şey olmazlık kavramına temas hâ-
linde değildir. Şair’in camideki sözlerini, unut-
tun mu yoksa? Ne demişti? 

“Sırların, Allah’ım... Sırların sonsuz.”
Bedrettin Sami – “Sırların, Allah’ım...” 
(Ellerini Bedrettin Sami’nin gözlerinde gez-

dirir.) 
Birinci Ölü - Şimdi zerreden küreye kadar, 

sükut vaktidir... 
(Bedrettin Sami’nin elleri kendisinden ba-

ğımsız şekilde Birinci Ölü’nün beyaz pelerinine 
yapışır...) 

Sahne – 2
(BEDRETTİN SAMİ-BİRİNCİ ÖLÜ-İBRA-

HİM ETHEM ) 
(Alemlerin perdelerinden seyredilen ihti-

şamlı bir saray odası...) 
İbrahim Ethem- Tahtım da tacım da ar-

tık bana lazım değildir. Bu ihtişam dolu sa-
ray, üzerinde oturduğum som altından taht... 
Ölümsüzlük sihrini bu tükeniş ve silinişin 
pençesinden kurtaramayacağım bir sarayda 
arayamam... Öyle bir saraya gidiyorum ki, 
başlangıcı ölüm, bitişi yok... “Yok” ki içinde 
bir tek “var” taşımaz... “Yok” ki sonsuzlukla 
paralel... 

Gidiyorum... O’nu bulmaya gidiyorum... Bu 
gidiş, varmanın arefesidir.

(Gökte gezinen iki seyyah görünür...) 
Birinci Ölü - Derviş İbrahim’in sözleri se-

nin için ne anlam ifade ediyor Sami Efendi? 

Bedrettin Sami - Geçtiğimiz tarih sahne-
lerinden ve sükuta gömülüp dinlediğimiz bu 
adamdan da anladım ki; 

Yaşarken ölmeyi bilip öldükten sonra da 
yaşamak fiilinde olan varlıklar, yalnızca şairler 
değilmiş... 

Birinci Ölü - Bu ahval, Eyüp Sultan Ca-
mii’nin kapısından aşka çıkışındır... Başka çık-
mak için aşka çıkan hemen her kapıdan nasip-
leneceksin... 

Bedrettin Sami - Kafamdaki katranlaş-
mış düğümler, sihirli bir el ile birer birer çö-
zülüp özgür bırakıyor beni. Fakat düğümü asıl 
kalbimde olan bir sual vardır ki çözecek el mut-
laka ama mutlaka bu sualin cevabındadır. 

Birinci Ölü - Nedir, kalbinde düğüm olmuş 
bu sual? 

Bedrettin Sami - Muhabbetin son haddin-
den de sonrası olan, aşk hâlidir... Nedir bu aşk? 
Yalvarırım kalbimdeki bu görünmez düğümü 
çözün... 

Birinci Ölü - Aşk, aldatıcılığın içinde erimiş 
ve O’nun elinde vücuda ermiş bir başkalaşma 
hâlidir. Aldatıcılığın içinde hakikat, ruhunu 
gizlediğinden; aşk ve hakikatin kaderi bir bük-
lümde vücuda gelirler. Aşk ki aldatıcılığı bile 
hakikate gebe... 

Bedrettin Sami - Kalbimde bir el geziniyor 
ve sıktıkça sıkıyor kalbimi. Acım tarifsiz. Kal-
bimdeki düğüm çözülmez. Çözüldükçe kalbimi 
rahat bırakacağını sandığım bu düğüm, her ce-
vapta bir düğüm daha geriyor kalbimin içinde. 
Bu düğümü geren öyle bir el ki; bende, ben ol-
mak istidadı bırakmıyor... 

Bir sözcük...Sadece sihirli bir sözcük istiyo-
rum. Kalbimi avuçları içerisinde sıkıca tutup 
büken bu çileyi sona erdirmek için... 

(Bedrettin Sami’nin dizleri titrer...Elleriy-
le hala pelerine tutunmaktadır...Gözleri, ölüm 
sarhoşluğu yaşıyor gibi bir sözcüğe muhtaç 
beklemektedir...) 

Birinci Ölü - Şair’in sözleri, Bedrettin 
Sami... Şair’in sözlerini tamamla... 

(Son nefesin, sonsuzluğu açtığı bir kudret ile...) 
Bedrettin Sami - “Sırların, Allah’ım...Sırla-

rın sonsuz.” ❰




