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Kıymetli okuyucularımız,

Dilbent ile bağlı olduğumuz bir melalimiz var. Dilce konuşmayla dahi yeterli bulmadığımız kelimeleri sizlere 
bu melalimizle, Yusuf emsali ile kuyudan, kuytudan ulaştırmayı kendimize bir ödev, tabiri caizse bir dert bili-
riz. Hüznümüz; can ve özün yeterli rağbeti görememesiyle harmanlanmakta, taşmakta kalemimizden. Bütün 
derdimiz zulme lâlüebkem olan değil, onu buğz edebilen olmaktan yana. İnsan kendi kendini yiyen bir dilem-
ma iken bizler istiyoruz ki dursun savaş bombaları, sussun savaş naraları. Bizler istiyoruz ki insanın insanca 
yaşadığı, dünyanın bütün ülkelerinin sınırlarının kaldırıldığı bir hayata açalım gözlerimizi. Merhamet gönlün-
den daha öte yerlerine mıhlansın insanın, ortak derdimiz can olsun, canlı olsun istiyoruz. Sızı, ortada dursun. 
Kimsenin bir kuytu köşede sızlamasın içi, kimse “öteki” olmasın kimse için. 

2021 yılının Mayıs-Haziran aylarını kapsayan “The Pianist” dosya konulu dergimizi sizlerin beğenisine sun-
maktan kıvanç ve onur duyarız. The Pianist; ortak kaygılarımızı, insanın insan olduğu için değer görmesi ge-
rekliliğini, merhameti, fecâati en gerekli biçimde anlatan bir sanat eseridir. Çarkı elinde bulunduranın, “öteki” 
olarak gördüğü kişilerle nasıl da kobay faresi gibi oynadığı gözler önüne seriliyor bu filmde. Dilimiz döndüğün-
ce bu sayımızdaki çok kıymetli öyküler, şiirler, incelemeler ve röportaj yazılarımızı siz hemdem okuyucularımı-
zın beğenisine takdim ederiz.
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ÖMER DİŞBUDAK
Film Yönetmeni

SORU-1
Yönetmenliğini yapmış olduğunuz Üns adlı bir filminiz 
var. Öncelikle “Üns” kelimesi ve anlamıyla başlayalım. 
Sizdeki tesiri ve filminizdeki yeri hakkında. Üns ve İns 
zıtlığı? Filminize dönecek olursak. İnsana en çok yakı-
şan şey hiç şüphesiz ki merhamettir. Biraz insanlık, ço-
cukluk ve merhamet üzerine konuşacak olursak bizlere 
neler söylemek istersiniz.

Açıkcası şu an biraz şaşkınım. Ben Üns isimli kısa filmimi 
3 yıl önce yaptım. Ve itiraf etmem gerekir ki tam 3 yıldır 
bu soruyu bekliyordum. Filmle ilgili pek çok soru sorul-
du elbette ama filmin adı özel olarak ihtimam gösterdiğim 
bir meseleydi. Bu güzel soruyla başladığınız için teşekkür 
ederek başlayayım cevabıma. Üns’ün senaryo, çekim, kur-
gu süreçleri yaklaşık 20 gün sürdü. Film bittiğinde hâlâ bir 
adı yoktu. Yine yaklaşık 15 -20 gün sadece filmin adının 
ne olacağı üzerine kafa yorup okumalar yaptım. Çünkü 
tüm filmlerimde en az filmin kendisi kadar emek harcıyo-
rum filmin adına. Filmin ihtiva ettiği manayı tam olarak 
verebilecek bir cümle ya da kelime bulmak bazen tahmin 
edilenden çok daha meşakkatli olabiliyor. Evet, filmde ilk 
olarak “ins” kelimesini görüyoruz. Ardından ins’e yani in-
sana küçük bir ek, minik bir katkı yapılarak onu üns haline 
getiriyoruz. Aslında buradaki düsturum şuydu. Aranızda 
selamı yayınız vardır cümlesi. Selam vermek küçük bir 
şeydir. Küçük ve insanî bir şey. Yani insana yaptığın küçük, 
küçücük bir yatırım büyük, çok büyük kazançlara örneğin 
muhteşem bir dostluğa vesile olabilir. Burada filmin alt 
metin okumasını yapacak olursak benzer şekilde ins insanı 
oradaki ek ( küçük bir selamı ) temsil eder. Ve küçük bir se-
lam büyük bir ünsiyetin yani dostluğun, kardeşliğin, barışın 
kıvılcımıdır. En nihayetinde filmde çocukların yaptığı şey 
mülteci arkadaşı Muhammed için küçük bir şeydir. Küçük 
ama büyük. Ellerinden gelen şey kendi imkanları nispetin-
de o arkadaşının hayatını imar etmektir. Ama o mar edişin 
çocuğun hayatına reel bir katkısı yok gibidir. Ama filmin 
son sahnesinde görürüz ki aslında hiç de küçümsenecek bir 
şey değildir yapılan. Çocuksudur. Ve büyük bir çabadır. Ço-
cuklar... Yeryüzünün en zalim ve en merhametli varlıkları 
olabilirler. Bizim filmimizde merhametin vücut bulmuş ha-
lidir çocuklar. Ve son olarak elbette Türkiye’nin mültecilere 
karşı olan müspet tavrının çocuklarla sembolize edilerek 
sinemaya sirayet etmesidir. Kardeşlik ve merhamet, en çok 
yakışandır bizlere. Kardeşlik, yani Üns.

SORU-2
Öğretmen mesleğiniz ve kişiliğinizle de biliniyorsunuz. 
Sizi öğrencilerinize sorduğumuzda yazılıda masanın 
üzerine sandalyesini koyup etrafı gözetleyen bir öğret-
men canlanıyor gözümüzde. Peki ya sizi size soracak 
olsak. Ömrü eğitimin hassas çizgisi olan öğretmenlik 
ve bir maneviyatı öğretmenlik kadar kuvvetli aşılaya-
bilecek yönetmenlik arasında gidip gelen Ömer Dişbu-
dak’ın bu hayatla davası nedir? Yaşamak denen bu fani 
işlevinde en büyük gayesi nedir?

Bu soru benim yaklaşık on yıldır üzerine düşünüp, net ce-
vaplar alamadığım bir soru. Hissiyatım odur ki cevaptan 
ziyade sorunun sorulmasıdır aslolan. Ben de kendimce bu 
soruya cevaplar veriyorum elbette. Verdiğim cevaplar za-
man zaman değişebiliyor. Ama özünde güzel yaşayıp güzel 
göçmek istiyorum. Merhum Baki’nin meşhur dizesinden il-
hamla cevaplamış olayım. Bu kubbede baki kalabilecek hoş 
bir sada bırakabilmektir temennimiz.

SORU -3
Bir konuşmanızda insanın birine bir şey öğretmen için 
onun anlayacağı dile eğilmesi gerekmekte oluşundan 
bahsediyorsunuz. Yönetmenlik ise sizin öğrencilerinizi 
dokuyabileceğiniz bir tezgah görevi üstleniyor. Üstelik 
sadece öğrencilerinizi de değil, filmlerinizi izleyen her-
kesin gönlünü dokuyorsunuz adeta. Bunu nasıl başarı-
yorsunuz? Yönetmenlik hayatınızı öğretmenliğiniz ile 
nasıl bağdaştırdınız. Öykünüzü biraz anlatır mısınız? 

Her yönetmen biraz da öğretmendir. Bir sınıfı yönetmekle 
bir filmi yönetmek arasında sadece birkaç enstrüman farkı 
var. İyi bir öğretmenin, iyi bir yönetmen olduğu kanaatin-
deyim. Benim sürecim çok enteresan başladı. Onu anlatma-
ya kalkarsam tüm röportaj bununla geçer. Şunu söylemekle 
iktifa edeyim. Ben yönetmenliğimi yaradanın bir hediyesi 
olarak görüyorum. Bilinçli bir tercihten öte ilahi bir yön-
lendirmenin verimiymiş gibi geliyor. Başarmak konusuna 
gelince, bu çok göreceli bir durum. Bana sorarsanız o kadar 
da başarılı değilim. Sadece şunun bilincindeyim. Ben dert-
lisi olduğum meseleler üzerine film yapıyorum. Dolayısıyla 
yaptığım işler karşı tarafın zihin dünyasında eğreti durmu-
yor. En azından benim gözlemim bu yönde. Yani başarılı 
olduğum için değil, yapıp ettiklerimde samimi olduğum 
için seviyor insanlar filmlerimi.
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SORU -4
Sizi daha derinden tanıdıkça insan sizin öğrenciniz ola-
madığı için derin bir hüzün doluyor. Bu belki de hüzün 
değil öğrencilerinizi kıskanmaktır bilemiyoruz. Buna 
istinaden bir kısa filminizde derste sürekli çizim yapan, 
ders dinlemeyen bir öğrenciye tüm hocalar kızarken siz 
onu kitap okumaya teşvik etmek niyeti ile John Steinbe-
ck’in Fareler ve İnsanlar adlı kitabını çizgi romana dö-
nüştürmesini istiyorsunuz. Sizce her gencin içerisinde 
yatan bir mücevher var mıdır? Eğitimcilerimiz bu mü-
cevheri nasıl yönlendirmeli nasıl bir yol izlemelidir?

Ah evet Yönetmen & Öğretmen isimli filmim. Her insan bir 
cevherdir. Hikmet dediğimiz şey yerli yerince tasarlanması-
dır. Demir sağlamdır diye uçağın her parçası demirden ya-
pılmaz. Yapılırsa hikmetli bir davranış sergilenmemiş olur. 
Her birimiz birer madeniz. Ve hepimiz başka başka işler için 
var edilmişiz. Bunun bilincinde olmak insanı ve eşyayı doğ-
ru anlamak demektir. Beden derslerinde yıldız olan bir öğ-
renci kimya yapamayabilir. Messi’nin kariyerini köklü sayı-
lara bağlamak ona zulmetmektir. Bu ve buna benzer elbette 
yüzlerce örnek verebiliriz. Dolayısıyla şiir sevmek zorunda 
olmadığımız gibi matematik sevmek zorunda da değilizdir. 
Söz sanatlarını yapamayan nice ressam öğrencilerim oldu. 
Onların var oluşları başka bir amaç içindi. Buna saygı gös-
terebilmekle ancak hikmetli davranmış oluruz diye düşünü-
yorum. Doğru madeni doğru yerde tasarruf edildiğimizde 
büyük iş başarmış olacağız.

SORU-5
Yönetmenliğini ve yazarlığını yaptığınız filmlerinizde 
size ilham olan nedir? 

Elbette kendi hayatım. Hayatımdan kastım sadece bizzat ya-
şadığım olaylar değil elbette. Yani benim başıma gelmek zo-
runda olmayan olaylar da ilham verebiliyor. Şahit olduğum 
olayları da sıklıkla işliyorum filmlerimde. Hikaye anlamında 
inanılmaz zengin bir ülkede yaşıyoruz. Ve çoğu zaman bizim 
hikayeye gitmemize gerek kalmıyor. Hikaye, salına salına gi-
riyor eşikten. Onu bir filme misafir edebilmekse kesinlikle 
nasip. Bazen tüm şartlar müsait de olsa, o film vücuda gele-
miyor ya da ölü doğuyor.

SORU -6
Ömer Dişbudak’ı uzun metrajlı filmlerde görecek miyiz?

Neden olmasın. Nasip.

SORU -7
Sevgilim Hayat adlı kısa filminizin TRT2 ödülü aldığını 
biliyoruz. Ve filmlerinizin daha nice ödüller kazandığı-
nı da gördük ve hala göreceğiz gibi duruyor. Sizce sizin 
filmlerinizin ödüle layık görülmesindeki en büyük sebep 
nedir? Siz en çok hangi konuda başarılı olduğunuzu dü-
şünüyorsunuz?

Biraz önce söylediğim gibi. Samimiyete borçluyum. Yakın 
çevremdeki arkaşlarımla bu konuda zaman zaman görüş 
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ayrılığına düşüyoruz. Benim düşüncem, başarı ancak ve ancak 
var olduğumuz ve içinde bulunduğumuz dünyanın en doğru 
şekilde aktarılmasıyla mümkün olabilir. Yerel kodları kullan-
mak zorundayız. Amerikan filmlerinde sıklıkla görürüz. Abi-
miz koridorda yürürken iş arkadaşlarını selamlar: John, Mary, 
Lancy vs. Şimdi düşünün Hüseyin isimli karakterimiz iş arka-
daşlarını selamlıyor: Mustafa, Cemil, Kübra... Bakın hemen 
gülümsedik. Neden? Çünkü bu selamla biçimi bize ait değil. 
Dolayısıyla eğreti duruyor, sırıtıyor, rahatsız ediyor. Dolayısıy-
la başarı kendimiz olmakla mümkün. Başkası olma kendin ol 
böyle çok daha güzelsin diyen sanatçının elbette bir bildiği var.

SORU -8
Filmlerinizdeki oyuncuların genelde filmin konusunun 
tam olarak merkezinde olduğu dikkatimizi çekiyor. Peki 
bu yaşamlara nasıl ulaşıyorsunuz? Bizlere biraz süreçten, 
bir filmi oluştururken girdiğiniz zahmetlerden bahsedebi-
lir misiniz?

Biraz önce söylediğim gibi, bazen hikaye kendi ayaklarıyla ge-
liyor. Şöyle bir örnek vereyim. “Uzaklar, Keşkeler ve Ömer” 
isimli belgeselim Ömer isimli mülteci bir çocuğun hayatını 
anlatıyor. Ben sokakta çekim yaparken yanıma geldi. Fotoğra-
fını çekmemi istedi. Ben olumlu yanıt verince borcum ne ka-
dar diye sordu. Çok şaşırmıştım. Ve etkilenmiştim. Küçük bir 
çocuk fotoğrafının çekilmesinin bedelini ödemek istiyordu. O 
şehirden ayrılıp İstanbul’a gelecektim bir belgesel çekimi için. 
Tüm çekimleri iptal edip Ömer’in belgeselini çekmeye başla-
dım. Kurmaca filmlerde ise elbette A’dan Z’ye kafa yorduğumuz 
bir süreç işliyor.

SORU - 9
Her sektörde ve alanda işini iyi yapmak isteyen kişilerin bir 
idolü olmalıdır diye düşünüyoruz. Sizin bu kadar başarılı 
olmanızın altında yatan bir meslektaşınız var mıdır? 

İdol kelimesine bir antipatim var, öncelikle bunu ifade etmek 
isterim. İdol Fransızca “put” demektir. Sormak istediğiniz şeyin 
cevabına gelirsek elbette var. Ahmet Uluçay ailemden biri gibi. 
Ahmet Uluçay’ın azim damarı yol haritamdır. Karpuz Kapu-
ğundan Gemiler Yapmak isimli bir tane uzun metrajı var ve 
onunla tanınır. Oysa beni daha çok etkileyen işleri kısa filmle-
ridir. Sinemayı Grimm Kardeşler bulmasa biz bulacaktık diye-
cek kadar pür sinema olan biri nasıl önder kabul edilmez ki...

SORU -10
2002 yılında gösterime giren The Pianist adlı filme değin-
mek isteriz biraz da. Filmden gerek bir yönetmen olarak 
gerek de bir izleyici olarak bahsedebilir misiniz? Bu film 
sizde hangi duyguları harekete geçirdi? Filmin sinema 
dünyasındaki yeri ve önemi sizce nasıldır?

Elbette bir başyapıt. Yönetmenliği, oyunculuğu, hikayesi, gö-
rüntü yönetmenliği, kurgusu, sanat ekibi özetle tam bir şaheser. 
Sadece holokost filmleri arasında değil dünya sinemasının ge-
nel taraması içinde de nadide bir yere sahip. Aslında film tav-
siye etmekten pek hoşlanmam ama hazır holokost filmlerin-
den söz açılmışken 2021 yılında gösterime giren Sevginin Dili 
isimli filmi tavsiye etmek isterim. En az Piyanist kadar çarpıcı 
bir film.

SORU -11
Genç yönetmen adayları hakkında düşüncelerinizi merak 
ediyoruz. Sizce Türkiyenin dizi ve sinema dünyasındaki aç-
lığı giderebilecek gerek senarist ve gerek de yönetmenler 
ülkemizede yetişiyor mu? Onlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Gümbür gümbür geliyoruz. Sık sık film festivallerine katılıyo-
rum. Gıpta ederek izliyorum. Sanat ve sinema anlamında sonu-
na dek ümitvârım. Mayamızda güzellik var: Güzel işler yapa-
cağımıza dair olan inancım tamdır. Tavsiye meselesine gelince 
bildiklerini okusunlar. Bazen birilerinin yönlendirmesinden 
etkilenmemek en doğru yol olabiliyor. Biri size bir yol tavsiye 
ediyor. Siz de o yola gidiyorsunuz. Oysa sizi kendi halinize bı-
raksalar belki siz o hedefe çok daha hızlı ulaşacaksınız. Bu söy-
lediğim şey elbette kişiye, duruma göre değişebilen durumlar. 
Kulak tıkayalım, insanların tecrübelerinden faydalanmayalım 
demiyorum elbette. Ama bizatihi kendi hayatımdan gördüğüm 
ya da çevremden müşahade ettiğim kadarıyla bu böyle. İnsanı 
en iyi kendisi tanır. Olumlu olumsuz yanlarının farkında olan 
birine şöyle yap böyle yap diye yönlendirmeye çalışmak abesle 
iştigal etmektir.

SORU -12
Türkiyenin dizi ve film sektörünün dijitalleştiğini görüyo-
ruz. Sizce televizyon devri yavaş yavaş sonlanıyor mu? Bu-
nun etkenleri nelerdir, dizi ve film sektörünü sizce bu geçiş 
nasıl etkilemektedir?

Samimi olmak gerekirse ben bu gidişattan çok memnunum. 
Keşke daha önce olsaydı. Televizyon ve sinema ayrı ayrı işler. 
Birini diğerine mahkum etmek oldum olası beni rahatsız eden 
bir şeydi. Sinema seyircisi izleyeceği filmi bile isteye seçmelidir 
diye düşünüyorum. Bir medya patronunun seçtiği ve bir nevi 
dayattığı filmi izlemek mecburiyetinde kalmak yeterince üzü-
cüydü. Dolayısıyla umarım televizyondan dijitale geçişi ben 
hem sinemacılar için hem de seyirciler için bir nimet olarak 
görüyorum.
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Sevgili Ömer Dişbudak’a sorduk;

Keşke ben çekseydim dediğiniz film?
Bir Zamanlar Anadoluda

Hayatınızın şarkısı? 
Candan Erçetin-Başkası Yalan

Sevdiğiniz bir şair ve şiiri? 
İsmet Özel-Celladıma Gülümserken

İzlemekten en çok hoşlandığınız film tarzı?
Dram

İzlerken ağladığınız veya duygulandığınız ilk film?
Kefernahum
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Uzaklar, Keşkeler ve Ömer

Sevgilim Hayat

İncir ve Zeytin

Sevgili Ömer Dişbudak’a sorduk;

Keşke ben çekseydim dediğiniz film?
Bir Zamanlar Anadoluda

Hayatınızın şarkısı? 
Candan Erçetin-Başkası Yalan

Sevdiğiniz bir şair ve şiiri? 
İsmet Özel-Celladıma Gülümserken

İzlemekten en çok hoşlandığınız film tarzı?
Dram

İzlerken ağladığınız veya duygulandığınız ilk film?
Kefernahum
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Küçük Osman, babasının kolunu çekiştirip “Hadi baba, baba 
hadi!” diye seslenip duruyordu. Heyecanlı olduğu her hâlin-
den belli olan Osman’ın, tüm ay boyunca, babasının maaşını 
beklediğinden sabrı tükenmiş gibiydi. Bir an önce arkadaşı 
Deniz’in anlata anlata bitiremediği Gençlik Parkı’nı görmek 
istiyordu. 
  Deniz; mahalledeki çocukları başına toplamış, geçen hafta 
ailecek gittikleri Gençlik Parkını ballandıra ballandıra anlat-
mıştı. O gün, Osman da diğer çocuklarla birlikte, pür dikkat 
Deniz’i dinleyenler arasındaydı. Deniz, o anları anlatırken 
tekrar yaşıyor gibiydi. Dönme dolaptan bahsederken elini 
havaya kaldırıp yıldızlara dokunuyormuş gibi yapıyor, elini 
boşlukta bir aşağı indirip bir yukarı kaldırarak hızlı treni an-
latıyor, içinde yaratıkların olduğu korku tünelinden bahse-
derken gözlerini kocaman açarak sesini kısıyordu. Sırasıyla 
bindiği oyuncakları bir bir anlatan Deniz, yaşadığı heyecanı 
arkadaşlarının önünde bir kez daha abartılı olarak yaşamış-
tı. Arkadaşlarının kendine imrenmeleri hatta kıskanmaları 
hoşuna gitmişti. Kendini arkadaşlarından üstün görüyor, 
babasıyla bir kez daha gurur duyuyordu. Çocukların en kısa 
boylu ve şişmanı Şerafettin, “Ne kadar şanslısın!” dedi. Diğer 
çocuklar da Şerafettin’i onaylayarak buna benzer birkaç ke-
lime etti. O günden sonra mahalledeki çocuklar gibi Osman 
da Gençlik Parkı’nı hayal edip durdu.
Kendisini çekiştirip duran oğlunun heyecanını gören Meh-
met, tebessüm etti. Osman, durmadan babasına hızlı olma-
sını söylüyordu.
İki koltuğunun altından oğlunu kavrayan Mehmet, onu 
omuzlarına oturttu.
“Gidiyoruz ya işte! Ne bu acele?”
“Hemen gidelim baba, hemen gidelim. Yıldızlara dokunmak 
istiyorum.”
Oğlunun bu isteğine gülen Mehmet, bunu nasıl yapacağını 
merak etti.
“Nasıl olacakmış o?”
Babasının bilmediğine şaşıran Osman eğilerek: 
“Dönme dolapla! Başka nasıl olacak ki? Sen daha önce dön-
me dolap görmedin mi?”
Mehmet’in, oğluyla olan konuşmaları hoşuna gitmiş olacak 
ki bıyık altından gülerek:
“Benim omuzlarımdan da yıldızlara dokunabilirsin. Bak 
benden daha yakınsın onlara.” dedi. “Gerek yok dönme do-
laba binmeye.” Omzundan sarsılmaya başlayan Mehmet’in 
gülümsemeleri kahkahaya dönüştü. 
“Bana ne ya, bana ne! Hani söz vermiştin, dönme dolaba bi-
necektik? Hem ben de Deniz gibi yıldızlara dokunmak isti-
yorum.”
Oğlunu kızdıran Mehmet, yaptığı muzipliğe gülerken bir 
anda oğlu Osman’dan iki üç yaş büyük bir çocuğu tartı ba-
şında plastik bir taburede otururken gördü. Bu kez titreme 
sırası Mehmet’in yüreğindeydi. Üstü başı kir pas içinde, kara 
kaşlı kara gözlü bu esmer çocuk, Mehmet’in çocukluğuydu. 
Güneşin altında yanan kavruk teni, kış ayazında üşüyen par-
mak uçlarıydı. Ekmek arası köfte kokusu, ayak tabanında 

hissedilen bir sızıydı. Geçim derdiydi. Yıldızlarla arasındaki 
mesafeydi. Mehmet’in tüm neşesi kaybolup gitmiş yerini de-
rin bir hüzne bırakmıştı. Küçük çocuğun tezgâhının önüne 
ne zaman, nasıl geldiğini anlamadı. O adını bilmediği esmer 
çocuğun önünde durmuş ve omuzlarında Osman olduğu 
hâlde gözlerini gözlerine kilitlemişti. Başını uzatmış olan 
çocukluğu, çocuğun bakışlarının arkasından ona bakıyordu. 
Tezgâhına birilerinin yaklaştığını gören çocuk heyecanlan-
mıştı. Heyecanlanmıştı heyecanlanmasına ama tavırları ya-
şına göre pek olgundu. Belli ki sokakların terbiyesindeydi. 
Ağırbaşlı bir şekilde ayağa kalktı. Birileri demek; iş demek, 
para demekti.
“Tartıyor ağabey tartıyor! Eti ayrı, kemiği ayrı tartıyor! Bu-
yurun ağabey buyurun…”
Çocuğun telaşı, heyecanı, bakışlarındaki anlam… Hemen 
hepsi çok tanıdıktı. Bu bakışların etkisinde kalan Mehmet; 
çevresini, dünyayı ve hatta omzundaki oğlu Osman’ı dahi 
unutmuştu. O kapkara gözlerin arkasında kendisine bakan 
çocukluğu, onu çağırıyordu. Hiç tereddüt etmeden ona doğ-
ru adımını attı.
“Tartalım mı ağabey, tartalım mı abla?” diye olanca gücüyle 
bağırıyordu Mehmet. Soğuk, iliklerine kadar işlemişti. Ne 
kadar çok bağırırsa bu işkencenin o kadar çabuk biteceğine 
inanıyordu. Tartısının başında bir o yana bir bu yana yürü-
yor, arada bir, ellerini hohlayarak koltuklarının altına so-
kuyordu. Üstünde başında pek bir şey yoktu. Annesinin el 
emeği göz nuruyla ördüğü bir kazak ve üstünde de abisine 
küçük gelen bir kaban vardı. Ancak bunlar da Ankara aya-
zında fayda etmiyordu. “Bu Ankara ayazının dini imanı yok.” 
diye her seferinde söylenir dururdu. 
“Mehmet, oğlum, üşümüşsündür. Gel, sana bir bardak çay 
vereyim de için ısınsın.”
Çaycı Ali ağabeydi bu teklifin sahibi. Ali ağabey; ellilerinde, 
orta boylu, kır saçlı bir adamdı. Sokaklarda çalışmasına rağ-
men jilet gibi giyinir, her gün düzenli olarak tıraşını olurdu. 
Tane tane konuşur, yüzünden de gülümsemeyi eksik etmez-
di. Esnaflar arasında bu kadar düzgün giyinen ve her gün 
tıraşlı olan birinin neden bu işi yaptığı merak konusuydu 
ancak kimse ne olduğunu bilmezdi. Karısına termosa dem-
lettiği çayı satar, evinin geçimini bununla yapardı. 
“Yok Ali ağabey, sağ olasın ben üşümüyorum.” derken elle-
ri koltuğunun altında, iki büklüm olmuş bir hâlde hareket 
ediyordu.
Ali Usta yılların verdiği tecrübeyle Mehmet’in sesindeki 
duygu yükünü fark etmişti. “Bu çocuğun ne kadar da yük-
sek bir kalbi var. Bu dünyaya gelen her çocuğun kalbi, na-
sıl oluyor da daha da güzelleşeceği yerde çirkinleşiyor? Kim 
çirkinleştiriyor bu çocukları, nereden geliyor bu çirkinlik?” 
diye düşündü.  
“Al ulan işte! Beleş verecek değiliz ya! Yazıyoruz diğerlerinin 
yanına. Merak etme, paran olduğunda ödersin.”
Pembeleşmiş yanaklarının üstünde, Ali ağabeyin gözlerinin 
içi gülümsüyordu. Mehmet’in ise önceki borçları mevzu ba-
his olduğundan mahcubiyeti bir kat daha artmıştı. “Şu Ali 

YILDIZLARA DOKUNMAK
Ali Demir

8



9

ağabey ne kalender adam. Bir gün olsun defter çıkarıp yaz-
dığını görmedim.” diye geçirdi içinden.
“Sağ ol, ağabey. Çok iyi geldi.”
“Afiyet olsun. Nasıl işler, bugün yiyeceğimiz soğuğa değecek 
mi?”
“Yok abi, işler kesat. Pek keyfi yok işlerin. İnsanlar şu halime 
acıyıp tartılmasa cebimize üç beş kuruşun gireceği de yok. 
Dilenci miyiz, tartıcı mıyız anlamadım gitti.”
Sesinde isyan hissediliyordu Mehmet’in. Bu küçük yaşına 
rağmen kırgınlık da göz bebeklerine gelip oturmuştu. Pek 
öyle kolay da gideceklermiş gibi durmuyordu. 
“Dur hele Mehmet’im, ne dilenciliği? Sen namusunla, alın 
terinle para kazanıyorsun. Kimseye el açmıyor, yalvarmıyor-
sun.”
“Peki ya Ali ağabey, iyi diyorsun hoş diyorsun da ya o ba-
kışlara ne demeli? İnsanın içine işleyen bakışlara... Tartıya 
çıkanın burnu adeta yıldızlara değiyor. Bir de öyle üstten ba-
kışları yok mu? İnsan olan insanın zoruna gider.”
Mehmet’in söyledikleri Çaycı Ali’ye hiç yabancı gelmedi. O 
da sokaklarda benzerlerini yaşıyor, hele ilk zamanlar tanıdık 
birine denk geldi mi adeta yerin dibine giriyordu. Za-
manla alışmıştı. Alışmak zorundaydı. Öncele-
ri görüyordu, kör oldu. Duyuyordu, sağır 
oldu.
“Mehmet’im, bırak, aldırma sen 
onlara. Onlar ki senin tartında et 
ve kemiklerinin ağırlığını değil, 
vicdanlarını tartıyorlar. Yıldız-
lar onlara, onlar da kendilerine 
o kadar uzak ki bu uzaklığın 
farkında bile değiller. Hem boş 
ver sen onları da söyle bakıyım, 
geçen hafta verdiğim kitabı ne 
yaptın?”
Her şeyi bir anda unutmuş gibi sırt 
çantasını telaşla karıştıran Mehmet, 
bulduğu kitabı uzatarak: 
“Bitirdim Ali ağabey. Bir solukta okudum. 
Ne kadar acıklı bir kitap. Sanki benim hayatımı 
anlatıyor.”
Mehmet’in bu kadar hızlı boş verip kitap hakkında konuş-
ması, Çaycı Ali’nin hoşuna gitmişti. “Şu çocuklar, gerçekten 
de garip varlıklar. Nasıl da ham bir şekilde öylece işlenip 
şekil verilmeyi bekliyorlar. Bazıları usta ellerde hem kendi-
lerine hem de insanlığa faydalı birine dönüşürken Mehmet 
gibileri de sokaklarda yok olup gidiyorlar.” diye düşündü. 
Mehmet’in elindeki kitabı alıp çantasına koyan Çaycı Ali, 
başkasını uzattı. 
“Al bakalım Mehmet’im, sıra bunda. Bakalım bunu beğene-
cek misin?”
Ali ağabeyin uzattığı kitabın kapağını inceleyen Mehmet: 
“Onasıl söz Ali ağabey! Şimdiye kadar verdiğin onca kitabın 
hangisine kötü dedim. Sen verirsin de ben beğenmez mi-
yim?”
“Peki, nesini seviyorsun bu kitapların, de bakalım.”
Ali ağabeyin sorusu karşısında biraz düşünen Mehmet: 
“Çocukları anlatan kitapları seviyorum Ali ağabey. Sokak 
çocuklarını, kimsesiz çocukları, en çok da sokaklarda be-
nim gibi çalışmak zorunda olan çocukları anlatan kitapları 

seviyorum. Sen de sanki biliyormuş gibi bulup getiriyorsun. 
Aslında ne var biliyor musun Ali ağabey?”
Çaycı Ali, Mehmet’in ne söyleyeceğini merak etmişti: 
“Ne var Mehmet’im?”
“Ben biliyorum senin neden bu kitapları seçip bana getirdi-
ğini.”
Çaycı Ali, Mehmet’in bu sözlerine şaşırmıştı. Merakı daha 
da artmıştı: 
“Söyle bakalım nereden biliyorsun?”
“Biliyorum işte..”
“Tam tamına yüz otuz kilo geldin ağabeyim.”
Omuzlarından kendisini sarsan Osman’ın sesiyle daldığı de-
rin geçmişinden uyanan Mehmet:
“Ha! Ne var, ne olmuş?” dedi telaşla.
“Sana diyor. Duymuyor musun baba? Yüz otuz kilo geldik.”
Mehmet’in içinde bulunduğu ana geri dönmesi fazla bir za-
man almadı. Heyecanla küçük çocuğun söylediklerini tekrar 
etti.
“Evet, evet. Yüz otuz kilo geldik.”
Sesinde dalmış olmanın utangaçlığı vardı. Kim bilir kaç kere 

seslenmişti küçük çocuk ona.
Osman, babasını “Hadi baba, acele et. Bir an 

önce yıldızlara dokunmak istiyorum.” di-
yerek tekrar sarstı.

“Yıldızlara dokunmak… Dönme do-
lap… Tamam tamam. Acele ediyo-

rum.”
Mehmet, yıldızları duyunca oğ-
lunu omuzlarından aldı ve kü-
çük çocuğun hizasına indirdi. 
Kendisi de eğildi ve o geçmişin 
kapılarını aralayan kara gözlere 

bakarak: 
“Bizimle birlikte yıldızlara dokun-

mak ister misin?”
Bu teklif karşısında şaşıran tartıcı 

çocuk, Mehmet’in ne demek istediğini 
anlamadığından soran gözlerle bakakaldı. 

Durumun farkına varan Osman, çocuğun elini 
tutup başıyla babasını göstererek: 

“Sen de bizimle birlikte dönme dolaba binmek ister misin, 
diye soruyor.” dedi.
Bir elinde Osman, diğer elinde tartıcı çocuk, Gençlik Par-
kı’na doğru yürüyen Mehmet; Osman’a baktı. Ne kadar da 
heyecanlı görünüyordu. Birazdan, kahkahalar arasında ken-
dince yıldızlara dokunacaktı ama hiçbir zaman babasının, 
koltuğunun altında küçük bir tartı olan hâliyle eve doğru 
yürürken kahkahalarını yollarda yitirdiğini bilmeyecekti. 
Başını çevirip diğer elini tutan tartıcı çocuğa baktı. Geçmişi-
ne, çocukluğuna, hayallerine, özlemlerine baktı. “Her çocu-
ğun bir Ali ağabeyi olmalı.” diye düşündü ve tartıcı çocuğun 
küçücük ellerini daha sıkı kavradı. O günleri düşününce Ali 
ağabeyin ne yapmak istediğini şimdi daha iyi anlıyordu.  
“Biliyorum işte Ali ağabey, biliyorum. Kendince, kitap kitap, 
sayfa sayfa gökyüzüne merdiven kuruyor; sokaklara düşen 
yıldızları, ait oldukları yere, gökyüzüne ulaştırmaya çalışı-
yordun.”

9

Çocukları anlatan kitapları 
seviyorum Ali ağabey. 

Sokak çocuklarını, kimsesiz 
çocukları...
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BÖLÜM 1
   Sahne ışıkları gözümü alıyordu. Bestelediğim parçanın 
son sözüyle bir alkış tufanı koptu. Salonda kaç kişinin oldu-
ğunu göremiyordum ancak alkış seslerinden az çok tahmin 
edebiliyordum. Neden bu kadar fazla ışık vardı etrafta? Her 
zaman olduğu gibi kendimi soyutlamıştım yine. Alkışlar 
devam ederken tek düşündüğüm, bu yağmurlu gecede eve 
nasıl döneceğimdi. Mete çoktan dönmüş müydü? Gittiyse 
bile bunu fark etmemin imkanı yoktu. Kulise döndüğümde 
her yer her yerdeydi. İnsanların sahne performansımı teb-
rik etmesinin ardından telefonumu bulup Mete’yi aradım.
- Neredesin?
- Neden sordun?
- Seninle uğraşamam şu an. Dışarıda fırtına var, 
evde değilsen beraber dönelim.
- İşim var bu gece, dönmeyeceğim.

  Eve döndüğümde sırılsıklamdım. Her yer olması gerek-
tiğinden daha karanlık ve sessizdi. Birkaç sene öncesine 
kadar kahkaha sesinden geçilmeyen bu evin bu hale döne-
ceğini kim tahmin edebilirdi? Duş alıp üstümü giyindikten 
sonra salona ilerledim. Cam kenarında bulunan geniş mer-
merin üzerine oturdum. Buraya akşam vakitlerinde oturdu-
ğumda şehrin tüm telaşını görebiliyordum. İş çıkışı yoğun 
trafiği, kedilerin karşı apartmanın çatısında toplanıp mu-
habbet etmelerini veya okuldan eve dönmek için can atan o 
küçük çocukları… Tek bir kişiye odaklanıp onu izleyince az 
da olsa o kişinin hayatına dahil olabiliyordum, yaşadık-
ları olayları veya ne konuştuklarını bilebiliyordum. 
Ya da en azından bildiğimi düşünüyordum. Bu 
benim için zamanla günlük bir aktiviteye dönüş-
meye başlamıştı. Her akşamüzeri insanları 
izler, hayatlarını kafamda kurgulayarak 
vakit geçirirdim. Pencereden gördüğüm 
o insanlar, fark etmeden parçalarımın 
ilham kaynağı olurlardı. Ancak 
bu saatte kimse yoktu. Tele-
fonumu elime aldığımda 
saatin çoktan üç oldu-
ğunu fark ettim. Evin 
bu sessiz ve karanlık 
hâli beni aniden bir 
şeyler yazmaya 
itti. Nazan, en son 
defterimi koltuğun 
yanındaki çekme-
ceye koymuştu. O 
gittiğinden beri 
aklıma yazacak 
hiçbir şey gelmedi-
ği için muhtemelen 
defter hala oradaydı. 
Defteri alıp eski yeri-
me geçtim.
    Alarm sesiyle uyan-

dım. Yine bomboş bir defter sayfası karşıladı beni gözlerimi 
açar açmaz. Saat 10 olmuştu. Yaklaşık yarım saat içerisinde 
Nazan’ın otobüsü gelecekti ve onu karşılayacağıma söz 
vermiştim.
- Mete!
Hâlâ gelmemişti. Araba da haliyle yoktu. İşten birilerini 
arayıp beni otogara bırakmasını rica edecektim. “Kimi 
aramalıyım?” diye düşünürken bir anahtar sesi duydum ve 
ardından dış kapı açıldı. Gözlerinin altı mosmordu. İki gün 
önce giydiği siyah pantolonu ve gri tişörtü hala üzerindeydi.
- Hadi gidelim, şimdi çıkarsak ucu ucuna yetişece-
ğiz.
- Sorun ne Mete gerçekten? Neden hâlâ böylesin?
- Sorun yok, Nazan’a sözüm vardı. Acele et!
Yol boyunca hiç konuşmadık. Eskiden her şeyini bildiğim 
bu adamı şu an tanımıyordum bile. Pek de umrumda değil-
di açıkçası, işleri buraya ben sürüklememiştim. Arabadan 
indiğimizde otobüsün yanında elinde kırmızı valiziyle 
etrafa boş gözlerle bakan Nazan’ı gördüm. Birkaç saniye 
sonra göz göze geldik ve bana doğru koşup sarıldı, ardından 
da Mete’ye.
   Eve döndüğümüzde dünkü o karanlık havadan eser yoktu. 
Nazan’ın sadece varlığı bile beni rahatlatmaya yetiyordu. 
Nazan eşyalarını yerleştirdikten sonra yanıma geldi.
- Seninle birlikte “akşam ne yesek?” diye düşünmeyi 
bile özlemişim.
- Annenler nasıldı, güzel vakit geçirdiniz mi?
- Evet, herkes seni sordu. Bayağı bir sitem ettiler. 

Neyse ki sahnen yüzünden gelemediğini duyunca hepsi 
yumuşadı.

- Sevindim. Seni çok özlemişim.
Mete ayağa kalktı.
- Bana müsaade. Malum karşı daire uzak, 
epey bir yol gitmek gerekiyor. Erkenden git-

sem iyi olacak.
- Nazan’la yemek hazırlayacağız, 

acıkırsan uğrayabilirsin.

BÖLÜM 2
   Sahneye çıkmama son 9 

dakika. Sanılanın aksine 
daha rahattım çünkü 

Nazan da izleyicilerin 
arasında oturuyordu. 
Çoğu şarkımı ona 
bestelemiştim ama 
kimsenin özellikle 
ondan haberi yoktu. 
Bir kesim; yazdığım 
parçaların çoğunu, 
geçmişte hayatımda 
bulunan bir insana 

olduğunu düşünüyordu. 
Böyle düşünmeleri nor-

maldi çünkü daha önce hiç 

Veda Busesi
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Nazan, beni 

her anlamda anlayan

dünyadaki 

tek varlıktı. 

yan yana görülmemiştik. Geriye kalan kesim ise sadece 
müziklerimin konuşulmasını, olayın magazinsel tarafında 
anılmak istemediğimi düşünüyorlardı. Haklılardı da. Aslın-
da bütün bu düşünceleri kafama Mete sokmuştu. Şu an her 
ne kadar tanıyamasam da neden böyle acınası bir şekilde 
yaşadığını anlayabiliyordum. Geçen sene eşi onu terk etti-
ğinden beri bu haldeydi. Ne zaman ilişki konuları açılsa her 
zaman daha gizli olmasını ve az insanın bilmesi gerektiğini 
savunurdu. Yani en azından eskiden. Şu an pek konuştu-
ğumuz söylenemezdi. Bütün bu düşüncelerden sıyrılıp 
kendimi sahneye attım. Yine çok kalabalıktı. Yerime oturup 
gözlerimi kapattım. Her söylediğim parçada duygularımın 
seyircilere nasıl geçtiğini, onların da o an benim hissettikle-
rimi hissedebildiklerini biliyordum. Ne kadar süre geçtiğini 
tam kestiremesem de alkış sesleriyle gözlerimi açtım.
- Harikaydın! Gece bizim ekip aynı mekanda takıl-
maya gideceğiz, geliyorsun değil mi?
- Nazan’ı eve bıraktıktan sonra gelirim tabii karde-
şim. Uzun zaman oldu.
- Bekliyor olacağız. Acele et, bütün eğlenceyi 
kaçırmanı istemem.
  Sahne aldığım yerde ben dahil yedi kişilik 
bir arkadaş grubuyduk. Herkes müzikle 
alakalıydı. Genellikle sahne çıkışların-
da eğlenceler düzenlerdik. En güzel 
muhabbetler orada dönerdi. Ancak bir 
süredir denk gelemiyorduk. Nazan’ı 
eve bırakıp gitmek için can atıyor-
dum.

BÖLÜM 3
 Nazan, beni her anlamda anlayan 
dünyadaki tek varlıktı. Onunla gece 
sohbetlerimiz olurdu. Gece tam yatmaya 
yakın başlayan ve günleri aydınlatan, uzun 
soluklu, bizi uykusuz bırakan… Her saniyesine 
değerdi. Ertesi gün az uykuya rağmen kendimi daha 
dinç hissederdim. Bu gece, o gecelerden biri değildi. Beni 
dinlerken yüzünde güller açan Nazan’ın yüzü, dönüş yo-
lunda soluktu. Yağmurun da atıştırmaya başlamasıyla iyice 
kasvet sarmıştı dört bir yanımızı. Eve dönene dek neredeyse 
hiç konuşmadık. 
 Eve vardığımızda Mete çoktan evdeydi ve bizi bekliyordu. 
Bu kadar soğukluğun ardından aslında şaşırmıştım, bek-
lemiyordum. Anlatacakları varmış gibi bir hâli vardı. İçini 
tamamen döken, kısa ve öz bir konuşma yapıp gidecekti. 
Klasik bir Mete davranışıydı çünkü bu. Nazan’ın aramızda 
olması sorun değildi. O zaten her şeyi biliyordu. Nazan, 
konuşmadan sonra daha da sessizliğe bürünmüştü. Yine de 
aklım hâlâ geri dönüp arkadaşlarıma katılmaktaydı. Çünkü 
biliyordum ki böyle anların tekrarı olmaz. Kafamda soru 
işaretleriyle mekana dönmüştüm.
- Nerede kaldın birader ya, gece bitti burada.
- Anca be ağabey, geldik işte nazlanma. Parti dedi-
ğin ben gelince başlar, unuttun galiba.
- Unutmak mümkün değil ki! Her defasında hatırla-
tıyorsun.
- Hadi, hadi! Kaldırın bakalım kadehleri gecenin 
şerefine.

 İçimdeki savaşları dışarıya vuracak en ufak bir gücüm 
bile yoktu. Belki böyle bir nebze olsun kimse fark etmeden 
kendi kendime dağıtır ve yatağa varana dek toplardım. 

Eve döndüğümde Nazan çoktan uyumuştu ve ona sımsıkı 
sarılıp uyudum.

BÖLÜM 4
 Erkenci biri olduğum söylenemez ama ilk defa Nazan’dan 
çok önce uyanmıştım. İçimden ne kadar öpmek gelmiş olsa 
da belki anlar ve uyanır diye sadece saçını sevip kalktım. 
Onsuz kahvaltı etmezdim. Çayımı yudumlarken yine o cam 
kenarındaydım. Bir gözüm dışarda, bir gözüm Nazan’da. 
Hem bu nedensiz hüznü içimden söküp atmak istiyordum 
hem de ona olan asıl aşkımı bilmesini. Bu sevgi ikimize de 
yeterdi. Onun beni sevmesine bile gerek yoktu. Ben yerine 
severdim.
 Daha fazla bekleyemeden evdeki küçük stüdyoma doğru 
adımımı attım. Uzun zamandır ne bir beste yapıyordum 
ne de bir enstrüman elime almışlığım vardı. Küçük üretim 
evim sanki uzun zamandır boş bırakılmış, harabe, köhne 
bir yere dönüşmüştü. Bu kasveti üstümden atabilecek doğru 
sesi ararken gözüme piyano ilişti. Yeni bir şeyler yapmam 

için sanki beni çağırıyordu. Birkaç nota kom-
binasyonu ile aklımda hiç olmayan ama 

içimdeki melodi sanki dışa vurmuştu. 
Her şey kendiliğinden oluyor gibiydi. 

Piyanonun üstünde Nazan’ın fotoğ-
rafı dururdu. O, burada olmadığı 
zamanlarda da ona çalıp söylü-
yormuşum gibi hissetmek beni 
motive ediyordu. Oluşturduğum 
bu kasvetli tınının üstüne yavaş 
yavaş bir şeyler mırıldanma-

ya başlamıştım. Aklıma gelen 
sözleri doğaçlama bir şekilde 

serpiştiriyordum. Hatta bir yandan 
kaleme almaya bile başlamıştım. Bu 

ağırlığın hakkını verecek diğer bir ses 
ise çelloydu. Öyle uyumluydu ki piyano 

ile… Ortaya çıkan müzik, bardaktan boşalırcası-
na yağan yağmur gibiydi.
 Neredeyse gece yarısı olmuştu ve hiçbir şeyin farkında 
değildim. Müzik beni o kadar büyülemişti ki Nazan’ın varlı-
ğını bile unutmuştum. Gerçek dünyaya geri dönmemi Mete 
sağlamıştı. Eve girdiğini dahi duymamıştım. Hiçbir şeyin 
farkında olmadan günü bitirmiştim. Mete kapıya büyük 
bir çöküntü ile gelmişti. Aramızdaki durumdan çok öte bir 
şeydi bu. Kapıyı açtığı anda fark etmiştim, hissediliyordu. 
 Nazan yataktan hiç kalkmamıştı o gün. Anlamıştım ki, 
bu denli şairane müzik aslında onun elvedasıydı bana. 
Giderken bile bana bir şeyler katmaktan vazgeçmemişti. 
O gittikten sonra ben de zaten “Veda Busesi” şarkısı ile 
müziği bıraktım. Mete’nin de haklı olarak bana tahammülü 
kalmamıştı.
- Yeter artık. Senin bu şizofreni sancılarınla uğraşa-
mayacağım. Nazan diye biri yok, anlamıyor musun? 
- Hayır, benim Nazan’a ihtiyacım var.
- Senin Nazan’a değil, profesyonel bir desteğe ihti-
yacın var artık. Derhal hastaneyi arıyorum. Bugün olmazsa 
bile ileride bana, bunun için şükredeceksin. Yine ben olaca-
ğım yanında. Merak etme, geçti artık. Geçti.
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Burgazada’nın naif delikanlısı aramızdan ayrılalı tam altmış 
yedi yıl oldu. Siz kendisini her ne kadar usta öykücülüğüyle 
daha çok tanıyor olsanız da o kiraz mevsiminin zarif şairidir. 
Benim en özel şairimdir. 1954 yılının kiraz mevsiminde ger-
çek bir insanı aramızdan sonsuzluğa uğurladık. Sait Faik için 
yüzlerce yazı kaleme alınsa da hepsi biraz eksik kalmıştır. Ben 
de biraz eksik, bol özlemli, azıcık hüzünlü ve bolca sevgili ya-
zımda kiraz mevsimi şairinin benim hayatıma dokunuşlarını 
siz kıymetli okurlar için yeniden anımsayacağım. Sait Faik’le 
ilk tanışmam “Hişt, Hişt” adlı öyküsü ile olmuştu. O zamanlar 
kitap okuma alışkanlığını yeni yeni kazanmaya çalışan mini-
cik bir kızdım. Şimdi parmaklıklı penceremden odama bahar 
rüzgârları girerken ortaokuldaki ders aralarını anımsıyorum. 
Herkes bahçeye çıkarken çantamdan Sait Faik’in “Seçme Hi-
kayeleri”ni çıkarır, gülümseye gülümseye okurdum. Türkçe 
öğretmenimden bolca aferin, arkadaşlarımdan bolca sitem al-
dığım zamanlardı. Sait Faik, o yıllarda benim 
için iyi bir yol arkadaşıydı. Üst üste eserle-
rini okuyarak onunla beraber yürüdüğüm 
bu yolda çok şey öğrenmiştim. Lise yılla-
rına geldiğimde ise Sait Faik, ruhumun 
maviye boyalı tarafı olmuştu. Okurken 
uyuyakaldığım öykülerine rüyalarım-
da devam ettiğim bir ilişki kurmuştum 
Adalı’yla. “Dülger Balığın Ölümü’nü” hâlâ 
her okuduğumda istemsizce gözlerimden dö-
külen yaşları durduramam. “…Onu üzmek 
için elimizden geleni yapacağız. Şaşıracak, 
önce katlanacak. Onu şair, küskün, anlaşıla-
mayan biri yapacağız. Bir gün hassaslığını, ertesi gün sevgisini 
üçüncü gün korkaklığını, sükûnunu kötüleyecek, canından 
bezdireceğiz. İçinde ne kadar güzel şey varsa hepsini söküp 
atacağız…” Keşke yanılsaydın Sait ama maalesef kaç dülger 
balığını işkenceli hayatlarımızda harap ettik bir bilsen! Karan-
lık ruhlarımız, pulları gün ışığında da ay ışığında da parlaya-
cak güce sahip olan dülger balıklarını soldurdu. Nasıl anlat-
malı, Sait bizim göremediğimiz inceliklerin adamıydı. Buna 
rağmen çok da bizden biriydi. Hep maviydi öyküleri, hep Bur-
gazada’ydı. O, önemsiz gözüken insanların sıradan hayatlarını 
eşsiz bir üslupla bize sunarak kendini ölümsüzleştirdi aslında. 
Bir taraftan hüzünlü ve kederliydi kahramanları, 
bir taraftan alabildiğine umutlu ve canlı. Öykü-
sü hep eleştirilere maruz kalmıştı. Benim öve 
öve bitiremediğim basit görünen durumlara 
karşı üstün edebi ve sanatsal zevk sunan 
bu naif ada delikanlısını zaman zaman 
eleştirilerle kırmıştık o yıllarda. Son 
kitabı ve hastalığının etkisiyle de 
yaklaşan ölüm anının kederiyle 
kaleme alınmış “Alemdağ’da 
Var Bir Yılan” adlı eserinde 
bu konuya şöyle değinir: 
“İşte, hikayelerimi nasıl 
yazdığımı şimdilik me-
rak eden dostum; yarın 

incir çekirdeğini doldurmayacak mevzuları yazan bir hikaye-
cinin iyi bir hikayeci olmadığını yazacağına göre bilmem hi-
kayem oldu mu. Bizim hikaye anlayışımız da böyle efendim.” 
İyi ki öyle, hikaye anlayışınız efendim. Sevgili Garip Orhan 
Veli, “Mahalle çocuğudur.” der Sait Faik için. Öylesine gençtir 
Adalı’ nın ruhu. Gençlikten ötedir ve masumane bir tazeliktir. 
Öylesine bizdendir ve bu durumu öyle güzel anlatır ki “Ma-
halle Kahvesi” adlı eserinde, Sait ölümsüz olmadığı için tanrı-
ya darılırsınız. Dost meclislerinde de bolca dile getirdiğim bu 
kitabın aklımda şöyle bir tümcesi kalmıştır: “Yepyeni günler 
başlayacak. Süt kokulu bir dünyaya erişeceğim.” Bu cümlenin 
hayaliyle her yeni güne uyanırım ben. “Belki bir gün” Adalı, 
ne dersin? 
Benim en özel şairim demiştim yazının başında. Evet, hem 
Türk edebiyatında hem Dünya edebiyatında sayısız şiir ala-
nında eser vermiş şairlerden daha derinlerimde bir yerlere do-

kunmuştur kiraz mevsiminin şairi. İlk ve tek 
şiir kitabı olan “Şimdi Sevişme Vakti”ni, TÜ-
YAP Bursa Kitap Fuarı’nda ismini hatırlaya-
madığım kitapsever bir dostumuz önermişti. 

Hayatımda bu kadar derin boşlukları 
dolduracağını bilseydim yıllar önce 
tanışırdım bu kitapla. Her dizesini de-
falarca okuduğum, Kadıköy-Burgaza-

da vapurunda en tatlı yol arkadaşımdır 
bu kitap. Burgaz kokar, Sait kokar, aşk 
kokar. En çok da samimiyet kokar. Aşk, 
en güzel bu kitapta anlatılır. İşte, tam da 

bu yüzden ilk kez birine âşık olduğumda 
bu kitabı o kişiye hediye etmiştim ben de. Sonrası büyük bir 
hüsrandı. O gün anladım kitap okumuyorsa zaten, kaçın efen-
dim o insandan. Özel olarak şiir okumuyorsa aranıza bir kıta 
mesafe açmanızı öneririm. 
Sait’in Burgazada’daki müze evine uğramadan ölmemenizi te-
menni ederim. Ziyaretçiler için Adalı’ ya mektup yazma şansı 
da sunuluyor. Ben, bir mektuba bir buket kiraz çiçeği bıra-
karak çıkmıştım o evden. Şimdi kalbim, hâlâ o güzel adamın 
evinde o mektupta atar. Güzel ruhlu adamın varını yoğunu 
Darüşşafaka’ya bağışladığını da hatırlatır, aldığınız her bir Sait 
Faik Abasıyanık kitabının Darüşşafaka’ya bağış olduğunun al-
tını çizerim.

Kalbimde tatlı anılara mensuptur Adalı. Ruhumda atan 
onlarca Sait Faik öyküsü ve şiiri vardır. Her biri hü-

zünlü, huzurlu ya da öfkeli anlarımda tozlu raf-
lardan inip bana yoldaş olurlar, yol gösterirler. 
Ölümünün hüznü çöktü bu bahar da bana 

ve hemen ardından ölümsüzlüğünün 
canlı parıltıları gözüktü yatağımda 
açık kalmış “Son Kuşlar” adlı kita-

bında. Aralarında kiraz çiçekle-
ri kuruttuğum Sait Faik 
kitaplarında siz sevgili 
kitapsever dostlarımla 
da buluşmak dileğiyle… 

ADALI’YA BİR BUKET KİRAZ ÇİÇEĞİ
Minel Süde Öztürk

Çizim: Hüseyin Ergin
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Eserde, babası vefat eden hamal çocuğun İstanbul caddele-
rindeki perişanlığı, iş vasıtası küfeye karşı isyanı ve ona yol-
da tesadüf eden anlatıcının tavsiyeleri anlatılır. Hikayenin 
giriş bölümünde İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde, 
sabahın erken saatlerinde yola çıkan anlatıcı bir küfeye 
rast gelir. Bu sırada babası vefat ettiğinden ailesine bakmak 
zorunda kalan Hasan, hınçla küfeyi tekmeler. Hasan’ın bu 
öfkesinin iki sebebi vardır: kendisinin okumasına engel 
olması ve babasının ölümünden onu sorumlu tutması. Bu 
sırada onunla karşılaşan anlatıcı ona nasihat verir:
“-Hasan, dinle.
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle
Benim de yandı içim 
anlayınca derdinizi.
Fakat, baban sana ısmarlayıp gitti 
sizi
O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle 
seni
Nasıl büyüttü? Bugün sen de kar-
deşini
Yetim bırakmayarak besleyip 
büyütmelisin.
-Küfeyle öyle mi?
(İşte, tam burada şah beyit vuru-
yor tam hayatın bel kemiğinden 
bizi.)
Kuzum ayıp mı çalışmak, günah 
mı yük taşımak?
Ayıp : dilencilik , işlerken el, yürür-
ken ayak.
   Oysa bu noktada Hasan, yatılı mek-
tepte okumayı hayal ediyordu ve şair, öğ-
retmen, hafız olan, ilme bu denli düşkün bir 
insan nasıl olur da küçücük bir çocuğa okumak yerine 
çalışmayı öğütler diye çok düşündüm. “Canım sen de, bu 
edebi bir eser sadece. Kurgudan ibaret.” diyemedim zira.
   “HAYIR HAYALLE YOK BENİM ALIŞVERİŞİM 
   NE SÖYEDİYSEM GÖRÜP DE SÖYLEMİŞİM”  diyen 
birinin kaleminden dökülmüştü bunlar. Sonra okudum 
ki kendisi de Mülkiye Mektebi’ne gitmeye hazırlanırken 
babasını kaybetmiş ve çaresizce ideallerinden vazgeçerek 
mezunlarına memuriyet verilen Halkalı Ziraat ve Baytar 
Mektebi’ ne yazılmış. Onurlu, insanca yaşamın her şeyden 
evvel lazım geldiğini hem yaşamış hem yazmış. Hatta büyük 
bir şair olduğunda onun baytarlığıyla istihza edenler olmuş 

ki bu nasipsizler bugün hiçbir iz bırakamamışlar ama Akif 
doyulmaz bir kevser gibi akmış yolunu bulmuştur. Burda 
şunu görüyoruz: insan ne yaşarsa yaşasın, başına ne gelirse 
gelsin “neye layıksa ona dönüşür” zaman zaman küfe taşır, 
zaman zaman onu tekmeler (daha olmamıştır) sonra bir 
bakmışsın onu başına tac eder. “ Küfe”, burada sanki İnşirah 
Suresi’ ni çağırıyor. senden ağır yükünü kaldırmadık mı? 
Sana eziyet veren yükünü. Ve senin şanını yüceltmedik mi? 
Demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Öyleyse boş 
kaldığında kalk yine yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et. 
  (demek ki insana inşirah yani ferahlık veren, onun şanını 
yücelten tek şey çalışmaktır ve bunun bir kolaylığını verece-

ğini Rabbimiz bize müjdelemiştir.)
    Hikayenin devamında anlatıcının tekrar 

Hasan’a tesadüf etmesi anlatılır. Bu kez 
Hasan daha elim bir vaziyettedir. Ba-

cakları cılız, dizden aşağısı çıplak, 
kesik soluklar almaktadır. Daha 

şimdiden alnında kırışıklıklar 
oluşmuş hâldedir. Başı fessiz, 

üstüne incecik bir mintan giy-
miş, ayakları çıplak vaziyette 
küfe taşımaktadır. Bir tarafta 
kocaman bir küfe; diğer 
yanda cılız, titrek, zavallı bir 
yetim.
   Son bölümde bu manza-

ra karşısında şair, Hasan ile 
mektepli çocukları karşılaştırır. 

Hayat günahı, cezayı bilmeyen bu 
masuma bu yükü ömür boyu omuz-

larında taşıma cezası vermiştir. Şair, 
direkt Hasan’a yardım edilmesi gerektiği 

mesajı vermez. Onun hayat karşısında ne kadar aciz 
kaldığını göstermekle yetinir. Ancak bu manzumeyi oku-
yanlar kendilerini sorumlu hissetmelidir ve nice Hasan’ları 
kurtarmak için bir şeyler yapma isteği duymalıdır. Burada 
yetime sahip çıkma, yoksulu gözetme gibi değerlere sağlam 
bir vurgu yapılmıştır çünkü onun inandığı Rab; yetimi itip 
kakan, yoksulu yedirmeyi özendirmeyenlere yazıklar olsun 
demiştir!
“Feryadı bırak ,kendine gel, çünkü zaman dar
 Uğraş ki :telafi edecek bunca zarar var”
  mısraları bize bir hedef göstermektedir. Çalışmak, çalış-
mak, çalışmak. İsyan etmenin, öfkelenmenin sadece bir 

KÜFE ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Emine Yiğit

“Küfe” sırtta yük taşımaya yarayan kaba, dayanıklı, derin sepet anlamına gelir. Bu  
manzum öyküde , hayatın zorluklarının ve ona karşı alınan tavrın bir sembolüdür.
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zaman kaybı olduğu doğrudur.
   Eserde, Hasan’a nasihat verilirken bir yandan tüm sorumluluğu ona yüklememek gerektiğini hissederken diğer yanda kendi 
özel hayatında buna paralel  bir gerçeklik buldum. Manzumesinde bir yetim Hasan’a dikkat çekerken kendisi de bir Hasan’ın 
yetimlerine sahip çıkmıştır. Akif baytar mektebindeyken, sınıf arkadaşı Hasan Efendi’yle birbirlerine söz verirler. İlerde çoluk 
çocuk sahibi olurlarsa ölenin çocuğuna kalan bakacak. Bu fazilet mukavelesinin tatbiki yıllar sonra Akif ’e nasip olur. Allah her 
iyiliği herkese nasip etmez, ona layık olanı saklarmış.
   Akif ’in Ziraat Nezareti’ndeki memuriyetinden istifa ettiği yıllarda evine giden bir arkadaşı evde sekiz çocuk görür . Evin maddi 
ıstırabı malumdur ve sorar:
  -Kim bu yavrular? Misafir mi?
  -Benim çocuklarım! Hasan Efendi öldü de…
Bu üç çocuk, kim evvel ölürse hayatta olanın bakacağı çocuklardır. 
 Vatan anadır, ana merhamettir. Öyleyse “vatan şairi” olmak yürek ister. Zaten İstiklal Marşı’ nı yazan birinden sıradan olması 
beklenemez. Buna şairlik yetmez! İstiklal Marşı ödülünü savaş mağdurlarına vakfettiğinde üzerinde bir paltosu dahi olmayan 
şair, isteseydi 500 liranın sadece 140 lirasıyla bile bir çiftlik evi satın alabilirdi. Yapmadı, yapsaydı “ küfe” yi kim omuzlayacaktı?
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@kuytudergi 
instagram 
hesabından 
okurlarımıza 
sorduk

Bir kalemle gökyüzüne yazı yazacak olsaydınız, bu yazı ne olurdu?

Gelen bazı cevaplar...

Söyleyecek
bir sözüm var!

Gözünün önüne 
bakmalısın

@mstfyzc1044

Dünyayı ve içinde olanları 
incitmeden, bastığınız 
toprağı ürkütmeden geçin 
bu diyardan..

@y_tde_

Denizde yönünü bulamayan-
ları için deniz feneri neyse, 
karada da benliğini arayanlar 
için kitaplar yol göstericidir.

@etkinliksavarlar

İnsanlık sığmadı dile

@hamdi.0005

İnsanoğlunun içinde 
insan kalabilmek çok zor.

@horuzoglu_emre

Her canlının yaşamaya 
hakkı vardır. Lütfen 
canavar olmayalım.

@morkalem6

Oku! Sev! Yaşat! 
3 kutsal kitabın ilk emri.

@s_keskin_25

İnsanlarla ve kendinizle 
barışmayı deneyin.

@melikealayli

Faili belli güzelliklerin 
fiilen ızdırabı sensin 
insanoğlu.

@halilibrahimguleryuz

Belki ben mutlu olurum 
ama kalbim bu dünyayı 
affetmez.

@ece_basturkk

Gökyüzüne bakmakta 
ferahlık vardır.

@vaveylaka

Öleceğiz!

@aleynnayakut
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Bir kalemle gökyüzüne yazı yazacak olsaydınız, bu yazı ne olurdu?
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Pozlar verelim ölüm meleğine, hadi gülümse...
 
Mahzenimdeki satrapları
yalvartmak için çıkmıştım o yola
Ve ölürken biz
bir şehrin nüfusu kadar ölüyorduk...
 
Yaban otları büyüyordu ellerimizde
dikenlerimiz budanıyordu
Bir melek intihar ediyordu her seferinde...
 
Kurtların metropole indiği gecelerde yıldızları ayartıyorum
Gladyatörlerin kılıçlarından bir sübyan aslanı kurtarırken
Kaç kalpak saydığımı hatırlamıyorum
hatırlamıyorum kaçarken mumyalandığımı bile
Noel’e bir gün kala süslemiyorum bir ren geyiğini
Kaç kere yatıp kalkacağımızı bile bilmiyoruz, ah ne de garip!
Şimdi panjurları kapanıyor gözlerimin
gözlerimin feri raks ediyor tangocularla
“Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın!”
Kaç merdiven basamağıdır gitmek?
Bu bir dejavu!
 
Ben bu ânı reenkarnasyonda yaşamıştım!
Tanrı’ya sövüp, af dilediler
Ve ilk önce tırtıldılar daha sonra kelebek
Kekemeler nasıl mı küfreder?
Kafanızı şişirmeyeyim, siz bakın gökyüzüne
Ben mavileri kuşanıp gelirim
 

DEJAVU AYARTMASI 
VE AY KARARTMASI
Kadir Tepe

Nabzını say ve kur, birlikte ölebiliriz!
Kendimi bildim bileli yani sözün gelişi
insan kendini hiç bilebilir mi?
Ne kadar klişe!
Sen burada bekle, onlar da beklesin!
İki dakika daha uyusam bu rüya bitecek
Şimdi saatimin alarmı devre dışı
Demek ki sonsuza dek uyuyacağım
Anneciğim bekle, Dünya da beklesin!
Ve bilmemenin daniskasıdır bu, bu bir dejavu!
Dejavu da beklesin!
 
Uyanmamanın ödülüdür rüya
Uyumanın cezasıdır kâbus
Kahve lütfen!
 
Rövanşta bana bunu söylemedin, üstelik gelmedin bile
Bana bunu söyleseydin, öğretseydin
ve geldiğinde kapıyı üç defa çalsaydın, belki gedik açardık
Çocuklar kutsallığı kuşanmayı bilmeden bir rahlenin altına 
sığınırdı
Söylediklerinle göz göze gelmenin ne demek olduğunu 
öğrenirdim
Çünkü yelkovan iki asırda bir adım atardı
Ne kadar basamak olursa olsun merdivenleri ekseriyetle 
çıkardım
Çıkardım birini bıçaklayıp da cezaevinden üstelik
 
Allah belanı versin şimdi e mi
Uykumdan kaçan koyunu
Ömrümü kemiren filozoflar yedi...
 
Bir köpek, kulağıma kulağıma havlarken
bir hasta, yüzüme yüzüme hapşururken
Kaç merdiven basamağıdır gitmek?
Çok ayakkabı eskitmişimdir!
Yaralarımı, enfeksiyon kapar diye
halka açık yerlere hep örterdim
Ve ben bir Peter Parker değilim amma velakin
kafamda her dâim örümcekler dolanır
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Şimdi sen sus borçlarını öde,
ellerindeki kısa çöpler
             tahrik ediyor!                  
                              Gözleri ketun
                                                    bir intihar kokuyor...
 
Kuşların uçmasına da hiç inancım yok! Yok yani
Dokunulmazlık kaldırılır mı diğer dünyada bilmiyorum
Ve yağmurlar aldatılanlar için yağar bu gece, Geyikli Gece’de
Birden öyle bir gece gelecek ki
davetsiz misafirler gibi münasebetsiz
mavileri kuşanıp da gelecek
 
“Ama geyikli geceyi bulmadan önce”
Mesela üç vakte kadar öleceksin
Ne demektir delilerle göz göze gelmek?
 
Şimdi aynı değneğe tutunuruz belki hayatla, kandırılırız
Arabesk yaşarken yaşlılık zor bir şey, ah be İsmet Usta!
Susmak bağışlamak değil
susmak, susmak işte! İşte bağışıklık kazanmak
Öğretecek bir şey kalmayınca hayattan, hayat kaç basamak?
İşte o zaman öğretmenler buram buram aç yatacak
Sağ omzumdaki melek kaza eseri intihar edecek
soldakiyse sağın ölümünü kahkahalarla izleyecek
tahmini kaç kıymık daha batacak?
Bilmem kaç?
 
Ben açarım kapıyı, sen dur!
Şimdi resetlenmeyen bir bellek vardır içimde
Ama sen, bize biz dediğinde genleşiyorum
Öfkesini biriktiriyorum uzakların...
 
Yalnızsam, birine günaydın diyememenin hüznü vardır
Baktım ki kanlı bir halıya basıyorum
pıhtılaşmayan şeyler mutlaka vardır
işte budur muazzam yalnızlık, o kavşağı süratle döneli

Kaç merdiven basamağıdır dönmek?
Asansörlerle...
Telaşa kapılmadan bileklerini kör jiletlerle kesmektir
Bana bunları unutturup veya yutturup
kaç merdiven basamağıdır hayat?
 
Bir yolculuktur hayat
ağzı kokan muavinlerle...
 
Ve insan korkularından yapılmadır
kargaların korkuluklarından ilhamla
Kimi insan gülücüklerle gelir, birileriyse güllerle
Hurdacılar hele bi sussa uyuyacağım
uyuyacağım amuda kalkarken bile
Kaç merdiven basamağıdır gitmek?
Ve kel olunca tarak kullanamamanın hüznü vardır.
 
Kundakları boşaltırız, sünnetimiz yakındır
İyi bir ambiyanstır -ağlamak yok-
ambulanslarla iki tur atarız, atarız ölüleri içimize
Ayaküstü uğramaktır koca bir ömür
ve kaç basamaktır gitmek?
Çünkü iki insandan biri yarım yaratılmıştır mutlaka
Aslında koca bir yanıttır gökyüzü, kuşlar beklesin
Şimdi sen burada bekle, anahtarlar da beklesin!
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Hatıralar kopar, günahlı karanlığın doğrularından
Bilseydi eğer, düşerdi yoluma katresi ağlamaların,
Yolumun teninde, üzüntüsünü tuttuğu aydınlıklar.
İmtina gösterir, görklü yüzünün tutuştuğu gözlere
Bir karar var kaşlarında, öyle asil, öyle bıçak kesiği
Ve hatıralar koptu narasından gecenin
Kız çocuğu, unuttu oynamakla oyuncağını 
Yaraların acısını, bastırdı bir oyun sanırcasına.
Dünya kaç kez daha, evet evet, kaç kez daha kanatacak kadınları
Göğüslerinden süzülen kan değil, bir kızın elleri olmalıydı.
İncitirse yağmurlar saçlarını, dökülürken teninden
Kayıtlara geçsin diye işlediğim suçun cezası, bakışların olmalıydı.

Göğün fısıltısı süzülürken gecenin mavisinden içre
Söylerdim, turnalar uçardı uzandığım iğde yapraklarından öte
İşitin, çeriler, Kürşat’ından koparak geliyor
Ve pusatın şakırtısı, bir çocuğun ağlamasını anımsatıyor.
Tırmandığım çınarın gövdesi, şimdi bir mezar taşı yalnızlığı
Annem, bağrından çıkıp gelen bir yaygarayı koparmamalıydı.
Dizleri döven elleri değil, ellerin dizlerine gücü yetmemeliydi.
Çağlardı, kızımın dudağından nehirlerin narinliği
Nazenin gülüşü bir sırrı, hiç bu kadar gizlememişti
Çünkü toprak, çekmiş kızların inançlı gülüşlerini
Filizlenense, saçlarıydı kızların.

Ben şairim, kırgın, güçsüz, bitap
Hani sözlerim, tabyalarından çıkıp gelen orduydu
Hani annem dizini, kızım saçını vermeyecekti toprağa
Günahım incinirse sevgilinin kollarında,
Yağmur, lâl kesilirse kadınların koynunda
İşte şimdi, kavradığım duygunun imzasıyla
Çaresizliğin uçan güvercinlerinde, aranılan bir hiçti sevda.

Gecenin Mavisinden İçre
Yasir Tiryaki
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TÜTÜN ÇİÇEĞİ
İlknur Kıvrak

Kızı Naime, “İçme artık şu zıkkımı bubaaa!” diye 
evin içinden seslendiğinde avluda hasır yastıkların, 
minderlerin olduğu bir sedirde nasırlı parmakları-
nın arasına sıkıştırdığı sarma sigarasını avurtlarında 
iki derin çukur oluşuncaya kadar içine çekti İlyas 
Dede.
- “Karışma gız sen benim işime! Senelerdir biz bu 
canına yandığımın işinin içindeyiz.” dedi öksürerek.
Radyonun cızırtılı sesi canını sıktı.
- “Naime gızımmmm! Şu zımbırtıyı kapat. Ben de 
azcık şöle dolanıp gelcem. Kahveye falan giderim.” 
dedi.
Cebinden köstekli saatini çıkarıp baktığında ikindi 
ezanı okundu okunacaktı ki, abdestini de tazeleyip 
sonra evden çıkmanın daha münasip 
olacağını düşündü. İlyas Dede, 
ölümün her an her yerde in-
sanı yakalayabileceğine 
inanırdı. Bundandır ab-
destsiz sokağa tek adı-
mını atmazdı. Tabii 
artık böyle düşünme-
sinde ilerleyen yaşı-
nın, hayatın omuzları-
na yüklediği ağırlığın, 
ağrıyan dizlerinin ve 
yaşadığı ya da yaşa-
yamadığı kalbine ade-
ta deve gibi çöken bir 
geçmiş zaman hikayesinin 
tüm hücrelerinde bıraktığı 
derin yaralarının olması da bü-
yük etkendi belki de. Eline geçirdiği 
bastonu, onun elinden tutan son dayanaktı. 
Bastonundan güç alarak besmele çekip kalktı otur-
duğu sedirden. Ve ağır ağır yürüyerek avlunun bir 
köşesindeki musluğa doğru yöneldi. Tam elli yıl 
olmuştu bu evi kendi elleriyle ve rahmetli eşi Fik-
riye’nin yardımıyla yapalı. Senelerin adı vardı. Tek 
geçim kaynaklarıydı tütüncülük o zamanlar. Ne do-
yurur ne de aç bırakırdı insanı. Ama köy yeri değil 
mi? Herkes bir diğerinin deliğini kapamaya çalışır. 
Sen elindekini olmayana verirsin, o da elindekini 
sana verir. Bir şekilde borç harç halletmişlerdi iş-
lerini. Bir an durdu ve baston tutmadığı sağ eliyle 
belini hafifçe doğrulttu. Yorulmuştu. Derin bir nefes 
aldı. İçine çektiği temiz hava ciğerlerini genişletip 
göğsünü şişirdiğinde, gençlik yıllarında olduğu gibi 

üç adımda musluğa varabileceğini hayal etti. Fakat 
bu sadece hayalden öteye gidemezdi. Hangi akla 
hizmet taaa avlunun diğer ucuna konduruvermişti 
musluğu? Gençlik yıllarında düşünülmüyordu böy-
le şeyler. Her şeyin kıymeti kocayınca anlaşılırdı. 
“Heeyyy gidinin Ellez’i!” dedi kendi kendine. Daha 
dün gibiydi. Sabah ezanı okunmadan eşeklere yük-
ledikleri tütün kelterlerini tarladan eve getirirlerdi. 
Çoluk çocuk yarı uykulu, yarı uyanık avlunun içine 
yayılır; tütün çizerlerdi şişlere. Tütün çizilecek şişler 
tükenince bu sefer İlyas şişlerdeki tütünleri kargılara 
bağlanmış iplere geçirip ”gırmandal” denen iki tarafı 
telli düzeneğe kurumaları için asardı. Bundan sonrası 
ise balya yaptırmak, son olarak da köye gelen tüccar-
lara satmaktı. Senelerce biteviye devam etti bu işler. 

Senelerce tütün tetirli elleriyle ağız-
larına koydukları her lokmada 

tütünün zehrini akıtmış-
lardı midelerine. Tütün-
cülükten elde ettiği gelirle 
kurmuştu yuvasını. Hatta 
çocuklarının yuvalarını 
da… Kızı Naime’yi telli 
duvaklı evin ahşap mer-
divenlerinden indirirken 
yaşadığı hüzünle karışık 
mutluluk halleri geldi bir 
anda gözünün önüne. Ne 

zaman büyümüştü bu kız 
da gelinlik çağına gelmişti? 

Daha dün gibiydi. Elindeki bez 
bebeğiyle avluda, işte tam da ora-

da, merdivenin altında her zamanki 
gibi evcilik oynamıyor muydu? Zaman 

su gibi akmıştı. Biricik kızı, iki gözünün çiçeği ne 
hayallerle evlenmişti de hayırsız damadı Mehmet, 
Naime’ nin kısır olduğunu, onu zürriyetsiz bıraka-
cağını düşünüp kapının önüne koyuvermişti zaval-
lıcığı. Baba yüreği nasıl katlanırdı şimdi? Elbette 
baba ocağı sonuna kadar açıktı Naime’ ye. Fikriye 
Hanım da Hakk’ın rahmetine kavuşunca evi çekip 
çevirecek tek kişi olarak Naime yüklenmişti bu işi. 
Ara ara sigara içmesine karışsa da iyi mizaçlı, naif 
bir kızdı Naime. Bu özelliklerini anacığından almış-
tı. İyi huylu, iyi kalpli Fikriye’si evin alt katındaki ek-
mek evinde ocaktaki ateşin yalını vururken yüzüne 
yokluk varlık belli etmeden ne de lezzetli yemekler 
pişirirdi. Fikriye’nin yufka açtığı, bazlama, gözleme 
yaptığı, bütün ailenin hatta komşuların dahi karnı-
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Çizim: Büşra Güney

nın doyduğu günler geçti gözlerinin önünden. Burnu-
na hafif bir ekmek kokusu çalındı. Bak işte, orada, iki 
zeytin ağacının arasında yenice asılmış çamaşırların 
sabun kokuları arasında oğulları Yusuf ve Hasan bir-
birlerini ebelemek için seğirtiyorlardı. Fikriye’nin “Çe-
kilin ordan haylazlar! Daha yeni yıkadım onları.” diye 
azarlayan sesini duyar gibi oldu. Yüzüne bir tebessüm 
yerleştirdi. Hafifçe kafasını iki yana salladı. Artık azıcık 
da olsa dinlenmişti. Ha gayret! Birkaç adımda musluğa 
varmak için adımını attığı o an radyodan gelen o sesle 
mıhlandı olduğu yere.
- “Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece
  Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece…”
Artık kıpırdayamıyordu. Tüm vücudu kaskatı kesil-
mişti. Sadece gözlerinden istem dışı sicim gibi boşalan 
gözyaşlarıydı hareket eden. Bu türkü ona yıllar önce-
sini hatırlattı. Yüreğinin üzerinde oturan deve kalktı 
sanki bir an. Kalbi hızla atmaya başladı. Sanki yerin-
den çıkıverip, bir kuş olup uçup gidiverecek gibi. Bazı ya-
şanmışlıklar vardı ki geçmişte, bunun için ayakların 
koşmaya mecal bulamasa da yüreğin koşturu-
verirdi o günlere.
- “Her şeyi hatırladın da beni unuttun mu 
yoksa İlyas?” diye fısıldadı çal karası, 
üzüm gözlüsü Iraz’ı.
Dizlerinin bağı çözülüverdi aniden. 
Olduğu yere yığıldı. Bir an kendine gel-
diğinde yeleğinin iç cebindeki tabaka-
sından çıkardığı bir sigara yakmayı de-
nedi. Dudaklarının arasında yerleştirdiği 
sigarayı, titreyen elleriyle, titrek bir ateşle 
buluşturdu. Sigarasının dumanıydı şimdi 
geçmişe yolculuk yapan. Alnındaki derinleşen 
çizgiler daha da belirginleşti. Kalbi bir kuş olup ko-
nuvermişti Çökelez Dağı’nın zirvesine. Bu dağın efsanesini 
ona ilk anlatan, kendisine de İlyas ismini veren Murtaza de-
desiydi. İnsanlara verilen isimler aynı zaman-
da kaderleri mi olurdu? Bunu, o efsa-
neyi dedesinden dinleyince anladı. 
Murtaza dede, gelenek görenek-
lerini yaşatmaya çalışan ehil bir 
insandı. Bu civarda yaşayan 
insanlar zamanında onu çok 
sevip saydığından birçok 
kişi çocuğuna, torununa 
onun ismini vermişti. 
Belki de ona özendikle-
rinden, çocuklarının da 
onun gibi sevilen sayılan 
birisi olmasını istedikle-
rinden... Lakin Murtaza 
dede, torununa kendi is-
mini vermeyip İlyas ismini 
okumuştu kulağına. Murta-
za dede, torununa İlyas de-

mez, “Ellez” diye hitap ederdi hep. Ne İlyas ne de bir başkası 
“Neden Ellez?” diye sormadı hiç.
Dedesiyle İlyas arasında oluşan bağ, ne anası ne de babasıyla 
oluştu. Dedesinin ondaki yeri bambaşkaydı. Babası ile anası 
can suyunu vermişlerdi. Anası karnında, kucağında, sırtında 
taşımıştı onu. Dedesi ise dizlerinin dibinde, gözünden sakı-
narak büyütmüştü İlyas’ı. Anası karnını doyururken, dedesi 
ruhunu doyurmuştu. İlk adımını atması için tahtadan üç te-
kerli yürüteç yapıveren yine dedesiydi. Çocukluk yıllarında 
bilmediği, merak ettiği birçok şeyi öğrenmişti dedesinden. 
Mesela, kuzuların sürünün içinde kendi annelerini nasıl 
bulduklarını öğrenmişti bir defasında. Zeytin ağaçlarının bir 
sene çok verim verip diğer sene dinlenmeye çekildiklerini de 
öğrenmişti. Meraklı ve sorgulayan gözlerle “Dedeee! Zeytin 
ağaçları da insanlar gibi yorulur mu yani?” dediğinde yaş-
lı adamın içten gülüşü yüzüne dağılmış, mutluluk kavramı 
gözlerinin iki yanındaki ince çizgilere oturuvermişti. İlyas; 
bu yaşlı adamın ne kadar çok şey bildiğine, adeta yolunu ay-
dınlatan bir rehber, Allah tarafından kendisine ihsan edilen 
koruyucu bir melek olduğuna inandırırdı kendini. Öyle ki bu 
yaşlı adamın, bu dünyanın her türlü işini bildiği gibi namaz-

lardan sonra okuduğu dualarda diğer alemlerden 
birileriyle fısıldaşarak irtibat kurduğunu düşü-

nürdü. Her perşembe gecesi odasına çekilir, 
diz çöküp önüne oturduğu rahlesinde bir 

takım ileri geri salınımlar eşliğinde mus-
haf okurdu. Onun güzel sesinden dinle-
diği bu esrarengiz melodinin gizemine 
kapılırdı İlyas. Bir keresinde bazen gırt-
laktan, bazen genizden çıkarılan bu içli 
seslerin ne anlama geldiğini sormuştu 

dedesine. Dedesi:
- “İyi bir insan olmanın ulviyetini, iyi ola-

nın bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da 
mükafatını alacağını söyler. Kötülük edenlerin 

her iki dünyada da yerinin olmadığını, kalbi temiz, 
imanı kuvvetli olanın daha bu dünyada cennetini yaşamaya 

başladığını anlatır.” demişti.
Yazları bir yandan tütün işleri devam ederken 

ezan vakitleri dedesiyle abdest alırlar, 
birlikte vakit namazlarını eda eder-

lerdi. İçlerine düşen derin huşu, 
göz göze geldiklerinde parıltıya 

dönüşürdü. Vakit bulduk-
ça da dedesinden Kur’an-ı 
Kerim’i tecvitli okumayı 
öğrenmişti. Murtaza dede 
çok sevdiği torununun bu 
kadar zeki, çabuk öğrenen 
bir çocuk olmasıyla gu-
rur duymuştu her zaman. 
Torununu tecrübeleriyle, 
nasihatleriyle en önemlisi 
de derin bir sevgiyle bü-
yütmüştü.

“Düşünülürse derince
Uzak görünür görünce

“Düşünülürse 
derince

Uzak görünür görünce
Bir yol dakka miktarınca

Gidiyorum gündüz 
gece”
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ŞEMSİ SEVDASIN SEN 

Alperen Bilen

Bir yol dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece”
Kimi zaman bir söz, kimi zaman bir resim, 
kimi zaman da yanık bir yürekten dökülen 
içli bir ses silüetine bürünür gezerdi geçmiş 
zaman. Ara ara belleğini yoklardı insanın 
canını acıta acıta. On sekiz yaşında bıyıkları 
yeni terlemiş delikanlı olduğu o hazin yaz gel-
di gözlerinin önüne. Tütünün ilk kırım vaktiy-
di. Iraz’ın kara gözleriydi İlyas’ı yangınlara atan. 
Gönülden gönüle giden yolun seyyahları olmuş-
lardı. Bilemezlerdi ki gidilen her yol menzile ulaş-
tırmaz. Kaderden öteye yol olmaz.
O yaz zorlu geçti İlyas için. Sevdiği kızın amansız 
bir hastalıkla ölümü ve dedesinin yatağa düşmesi 
İlyas’ı derinden etkiledi. Bir süre yemez içmez, in-
san içine çıkmaz oldu. Hasta yatağında yatan dedesi, 
İlyas’ı yanına çağırdı. Bu nur yüzlü ihtiyar adam, bir 
çocuk kadar kalmıştı yatağın içinde. İlyas onu böyle 
görmeye dayanamazdı ama “Fani dünyanın sahibi de-
ğiliz.” demişti dedesi. “Her nefis bir gün ölümü tada-
caktır.” der ayette. Bu sebepledir ki İlyas hiçbir zaman 
ölümden korkmadı. Dedesinin yanına diz çöküp yu-
muşacık pamuk ellerini, ellerinin arasına aldı. Murtaza 
dede hafifçe araladığı gözlerini kısarak elini tutan deli-
kanlıya baktı. Sanki onu tanımıyormuş da kim olduğunu 
bir yerlerden çıkarmaya çalışıyormuş gibiydi yüzündeki 
ifade.
- “Dedeciğim, benim, Ellez.” dedi İlyas.
İlk kez bu kadar çaresiz hissetmişti kendini. Ağzından çı-
kan her kelime bir çakır diken tohumu gibiydi boğazını 
parçalayacakmışçasına. Derin nefes alırken burun delikleri 
genişliyor, gözlerinden dökülen yaşlar yanaklarında iki su 
oluğu oluşturuyordu. Murtaza dede, yatağın içinde başını 
pencereye çevirdi. Gözlerini Çökelez Dağı’na doğru dikti. 
Bir süre bakışlarını dağın zirvesinden hiç ayırmadı. Sanki 
bir şeyler vardı dağın zirvesinde, sadece Murtaza dedenin 
gördüğü. Ya da Azrail orada beklemekteydi Murtaza dede-
yi. Derin bir sessizlik hüküm sürdü odanın içinde. İlyas bu 
sessizliğin sebebini düşünmeye başladığı sırada, yaşlı adam 
konuşmaya başladı.
- “Ademoğlu her şeyi bilseydi, öleceği günü de bilirdi El-
lez’im. Hak Teala, biz insanları her şeyi bilmek için yarat-
madı ki. Zaten o vakit nasıl katlanırdık bu yükün ağırlığına? 
Allah, taşıyabileceği zorluğu vermiş sevgili kullarına. Bunu 
kendilerine pay belleyip şükretsinler diye. Beden, bir ema-
nettir yüce yaradandan. Topraktan gelip yine toprağa dö-
neriz. Şu Çökelez Dağı’nı görür müsün? Orada, dağın zir-
vesinde tek başına garip bir mezar vardır. Vakti zamanında 
gavur saldırısına uğrayan, topraklarını korumak için cenga-
verce savaşan, kopuk başını koltuğunun altına alıp düşma-
nı kovalarken can veren Ellez Komutan yatar orada. Arka-
daşları, “Çök Ellez, Çök Ellez!” diye bağırsalar da aslanlar 
gibi savaşıp adına destanlar yazdırmıştır Ellez Komutan. Bu 
olaydan mütevellit Çökelez Dağı koymuşlardır bu haşmetli 
dağın adını.”
Terler boncuk boncuk olmuştu yaşlı adamın alnında, dili 
kurumuştu. İlyas ıslak bir pamukla dedesinin ağzını 
nemlendirdi.

Sen; Eşref-i mahlûkların en efsunlusuSabahın ılık rüzgarı, gecenin ışıltısıEnhar-ı aşk suyu, suyun parıltısı Şemsi sevdasın sen.

Sen; Dehrin bülbülü râ’nâsıMahpeyker, ayın yansımasıDizelerin kafiyesi, şiirin ilhamıTercüman-ı aşksın sen. 

- “Dedeciğim yorma kendini bu kadar, biraz dinlen.” dese 
de yaşlı adamın sözlerine ara vermeye niyeti yoktu.
- “İnsan; ölüm anında bile yaşadıkları değil yaşayamadık-
ları, bildikleri değil bilmedikleri için tasalanır. Bir tütün çi-
çeği güzelliğinin altında yatan yaprakları gibi bu dert içini 
zehirler insanın.
Murtaza dede son nefesini verirken dahi İlyas’ın aklına yıl-
lardır takılan sorularına da cevap olmuştu. Son nefesten 
bile çıkarılabilecek o kadar ders vardı ki…
Radyodan gelen sesle olduğu yere yığılıveren Koca İlyas, 
gözlerinden akan yaşlarla bakışlarını Çökelez Dağı’na çe-
virdi. Boğuk boğuk öksürürken aynı zamanda türküye mı-
rıldanarak eşlik ediyordu. Bir elinde sigarası diğer elinde 
erken yaşta amansız hastalığa yakalanıp ölümün ayırdığı 
kabuk bağlamaz kalp yarası Iraz’ından kalan yegâne mirası, 
tütün çiçeği nakış işlemeli beyaz mendili ile türkünün son 
dörtlüğünü mırıldandı.
“Şaşar Veysel iş bu hâle
Gah ağlayan gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece”
Mendili hafifçe burnuna götürüp yılların kokusunu çekti 
içine. Ardından gelen hırıltılı öksürükle nefesi kesilir gibi 
oldu. Mendili ağzına götürdüğünde taze birkaç damla ka-
nın, tütün çiçeği işlemesinin üzerine damladığını fark etti. 
Uzaklardan birileri çağırıyordu. Gitme vakti gelmişti. Ilık 
bir esinti geldi dağın eteklerinden. Ağırlaşmış göz kapakları 
kapandı bir daha açılmamak üzere.
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Çizim: Bora Onay

İnsan insandır!

Ben ki 
izbe bir hayatın 
izbe bir bekçisi

Zamana dair kaç rötuş beni tekrar inançlı kılar
Bir ölüm bilirdim o da zamansızca doğar.
Kaldırımın en kimsesiz kısmında yürüdüm ömür boyu
İsyanımı biledim, büzgülü bir ömrün tahammül ettiği sevdalarda.
Dünya; şişkin, ihtiyar ve öfkeliydi.
Dünya; kimsesiz, ucube biriydi.
Ve ben inatla çarpıştım sevgilinin benim için hazırladığı bakışlarla
Söyle bana hayat, bir ana kaç yılgınlık doğurabilir ki
Münis bir aşkı kaç defa göğüsüne hapsedebilir?

İnsan; yorgun, sıkılgan ve eğretiydi.
İnsan; fani, kibirli, alçak biriydi.
Oysa ben bazen insan olabilirim
Kahrımı çeken tüm kadınlara gülümser
Kendimi eşref sahibi gibi ağırlar, bir sigara yakar
Varlığımın en mümtaz kısmında, varlığıma yorgun düşebilirim
Oysa ben bazen dünyalar kadar insan olabilirim.
Geceyi kendime peşkeş çeker, gündüzü doldururum gülüşlerinize
Geceyi ceplerinize sığdırabilirim
Geceyi bir bank köşesinde 
Buruşturulmuş bir gurur gibi kağıtlara sarabilir,
Geceyi bir bank köşesinde tüter, 
Tüttürür..
Ve son yolculuğunda bırakmam yalnız başına..

Gömülü bir bıçaktır mukadderat bileklerimde şimdi artık
Eskisi gibi söylenen yalanlar
Ben ki izbe bir hayatın izbe bir bekçisi
Bakışları ağarmış hiçbir zihin tahayyül edemez artık beni
Eskisi gibi değil artık inandığım aşklar

Bu dünya uzundu, sende nefes aldım.
Yaşamak nasıl bir maceraydı ki 
Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim farklı diyarlardaydı
Yaşamak nasıl bir hataydı ki 
Münhasır bir gülüşle uğurlanmadan hayattan
Tövbe ederim insanlığıma
Ey izbe hayatın izbe bekçisi.. 
Nedir bu telaşın içindeki öfkesi
Demedim mi sana 
Huzura erilen bir an en önemli andır
Demediler mi sana 
İnsan insandır… 

Oğuzhan Akcı
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Vurulduk ey zâhid 
unutma bizi
Leyli Behram

iyi insanların atlarına bindikleri yerden
göğsüne bir hüzün çivilemiş Leyli.

dilinde rekâket, yine de düşürmeden seni
ağızları açık, bakışları alık
içinde oratoryolar,
türkü diye dinleyen senin sesini
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
tut ellerimden Leyli.

dirilirken hortlayıp doğan
hasretinden kanlar gelen ağzından
düz ve abartısız yaşamayı
bilhassa yaşamayı
becerememiş Leyli.

başının üstünde bir Türkmen yaşattıkça
âşıklığını naralar atarak
fırtınalı rüzgârları bir kez olsun dinmeyen
daha, daha ve daha çok gülen,
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
melalinle güzelsin Leyli.

ne yapsam da gitsem,
o hiç olmadığım mekanlara?
fakat sen karşıla beni.
de ki alnımın teriyle seni
yüz yıldır beklemekteyim.
yokluğunda devrildi kudüs,
iki mezar kazdık altı arşın gelir gelmez.
gırtlağında ibrahimin bıçağıyla
“yaşamak nedir?” diye sormaktan
yaşamayı unutmuş.
sen, sen ve sen diye kurumuş dudakları
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
öyle gözlerinle gülme Leyli.

mahalledeki bankı da sökmüşler mi ne,
devlet el koymuş bütün yollara.
yasalara kalemiyle nişan alan,
ayazında soğuğun çıplak ayaklarıyla...
düzensiz düzene karşı
topla saçlarını Leyli.

öksüzlerin vebalini bir çırpıda sırtlanan,
her tokatta biraz daha küçülüp,
anne feryadı kaplayan bakışlarını
susup, susup ve yine susup
mahşerler kaynatan ağzında
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
sen de konuşma Leyli.

banka önlerinde, tiksintiyle sırada
seyrek saç diplerine yer tutup
kum fırtınalarının elinden tuttuğu gibi
sürükleyen dünyalar boyunca...
güneşin tepesinde işin ne, devrime mi soyundun?
ki devrim denince ben gelmeliyim aklına.
bir rüzgardı, devirmeden geçmezdi denmeli.
sıradaki çanlar sana gelsin Leyli.

hastane diplerine sızıyla çömelmiş...
ne bakıyorsun yüzüme, be adam!
ağlamak da mı ayıp, yeni yüzyıl âdeti 
ağlamaktan çekinmeden
hınca hınç kavgalarından geçip
gel git akıllardan sıyrılan 
koşan, koşan ve yine koşan
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
sol kaburganı soluğumdan çek Leyli.

kapital düzenlerin benim canlı örneği
ben düşündüm benim fikrim dünya barışı
hangi beyin dayanmış, hangi yürek sağ kalmış
hangi ananın memesi emzirmiş ki fikirle
fikir ki birkaç dünyayı birden
yerle bir edecekken
aşkı duyup şükür çeken
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
ömrümden omzuna bir şal dola Leyli.

sırtında baba yükü, kamburlaşsa da
kaskatı suratlara ümit bağlayanlar
dünyaya öyle bir el atarlar ki
çivi çakan kim varsa durur izler onları 
bizimkiler bunlar derim görmeden damgalarını 
eşrefi mahlûkat durur izler,
fakrüd dem, kana kavuşur.
evlat, babaya kavuşur.
dağ, dağa kavuşur.
ervah-ı safile kendi kazar mezarını.
yine, yine ve yine kazanır
zafer nidaları tüp kuyruklarında.

kenti tepetaklak edecek köşe yazarları;
fakat bir köşede değil meydanlarda,
özgürlük gazelleri dökülen dilinden
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
ben tanırım, hepsi sen gibi bakar
sen tanırsın, sevda dendi mi yapışırsın yakasına
annem tanır, onun da annesi belki
şiirde yeri olmayacak gündeliklerden geçip
anakronik sevdalara yanaşmak,
ne zamandır ayıplanır?

“nerelisin?” deyince “gurbetliyim.” diyen
neredeyse, oralı değil çünkü
sen de oralı değilsin, bilirim.
tek omzuyla sırtlanıp koca bir ömrü
sırat da neymiş dedirtecek iplerde, fişek olan
göğün kolonlarına yaslanıp bir oh çeken
bakıp bakıp imreneceğiniz
deli ve kara sevdalı yürekler tanır beni.
deli ve kara sevdalı yürekler,
ve bizim Leyli.26
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İsmimle dünya arasına birçok neden sığıyor 
Bütün bunlar bir su birikintisi olabilmek için.
Bütün bunlar hep bir sonra gökyüzü ve deniz arasında.

Buğday olamıyorum, ellerim buna imkân vermiyor
Ellerim içinde bulunduğum zamana alışık değil çoktan.
Çoktandır geçmiş ile bağım da yok ve geleceğe dair 
Hayat uzun bir uğraş, bazen bir ağaç 
Dallarında çoğul duygular var.

Bugün çarşamba değil, içimden sular geçmiyor 
İçimden bir şeyler geçmiyor yabancıyım evlere
Buğday olsam duygularım diri diri öğütülürdü 
İri taneli sayılmam,  sesim de biraz eski 
Tırnaklarım benden çok başkasına ait sanki.

Kendimi bir kent yapacak gücüm olsaydı bazı yollara alışabilirdim 
Hayatın evlere sığdırılan tarafından bir şeyler yapar saksılarda toplardım.
Otursam, bir dizi yazsam tutmaz 
Alışık olduğum bir sektör değil kitaplarla dinlenmem gerek.
“Gerek” , “gerekli” veya “gerekir”
Bazı kelimeler ile aram iyi değil ve sosyolojik açıklamalar yapamam 
Dünya hâlâ dönüyor bu güzel 
Etrafımda birçok şey dönmüyor bu güzel.

2...

İnsan neden taş olarak doğmaz ve dünya neden bu kadar mecaz?
Bir yerlerde sorular var toplamalıyım. Çok yerde çokça sorular
Beni bir liman sessizliğine astılar gözlerim oradaydı 
Bazen sadece gözler oluyor insana dair görgü tanıkları,
Bazen sadece dünyanın ilk zamanına ait bütün sözler.
Gözlüğümün camı ile iyi geçinsem iyi olacak 
Kitap alsam, erken uyusam, erken uyansam.
Erken uyanmak hayatta kalmak biraz. Geç yorulmak da öyle.
Beni bir düş etmeleri için geceleri sevmişliğim var 
Ve gündüzleri ve gökdelenler gibi biraz.

3...

Yine de atlarım olsa sürmeliyim 
Sevilen bir kadının kalbine doğru.
Yine de bir zaman üretmeliyim 
Kendime dair soru seline karşı.
İnsan en çok kendine sorun oluyor boşluk yurdunda 
İnsan en çok kendine soru  -cevapsız ve sürekli yabancı.

Tırnaklarımın üzerinden kayalar geçecek 
Biliyorum,  bunlar çocuk olmaya en uzak  yaşımda yaşanacak.
Bu mektup bitmeyecek 
Bu mektup hiç bitmeyecek.

POSTA KUTUSUNA TERK EDİLMİŞ 
KUŞ SESLERİ
Yakup Diker
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Yürümek hiç bu kadar umut verici olmamıştı.
Uzun zamandır yürüyordum. Bacaklarımdaki ağrı beni 
yıldırmıyor, gerçeklikle kucaklaşmaktan korkuyordum.
Ölmüştüm. Evet, öylesine bir dairede, öylesine bir anda, 
öylesine bir insan tarafından hayatıma son verilmişti. Ha-
yatımın hiçbir ânında bu kadar kolay biteceğini düşünme-
miş, kendime daha şâirane bir ölüm yakıştırmıştım. Ne de 
olsa öylesine bir insan değildim.
Hiçliğe doğru hayatımda hiç atmadığım kadar güçlü bir 
haykırış kopmuştu dudaklarımdan. Komikti. Öylesine bir 
insan değil miydim? Tabii ki de hayatımın hiçbir anlamı 
yoktu. Katilimin belki de bilmem kaçıncı kurbanıydım. 
Tabii ilkiysem gururumun okşanmasından başka bir şey 
geçmezdi elime.
Dosya taşımaktan nasır tutmuş ellerim, buz 
kesmişti. Saat kaçtı? Dünyada kaç yıldır 
ölüydüm? Cezam neydi? Yürümek 
koymamıştı da bu düşünceler insanı 
yiyip bitiriyordu. Araftaydım, bu 
kesindi. İnançlı biriydim, ölmüş-
tüm ve nereye ait olduğuma ka-
rar verilen zamandaydım ama 
sanki biraz uzun sürmüştü. 
Zor değildi, kötüydüm, bili-
yordum. Bir sürü haksız insa-
nı savunmuş, bir sürü vakayı 
örtbas etmiştim. Belki de o 
ruhlar bekliyordu beni ce-
hennemimde, belki de cezam 
buydu.
İroni hiçbir zaman sevdiğim 
bir kavram olmamıştı. Ne büyük 
tesadüf ki ölürken iliklerime kadar 
hissetmiştim. Öylece nedensiz öldü-
rülen bir avukatın katilini savunurken 
öylece nedensiz bir şekilde dairemde öldü-
rülmüştüm. Arkamdan gülenler olduğuna, hatta 
birilerinin sevindiğine emindim. Sevilen bir insan olma-
mıştım, gerçi bu benim tercihimdi. Hayatımın her ânı ay-
dınlık, insanlarla dolu, gamsız, sıcak bir hayat yaşamıştım. 
İnançlı olmama rağmen hiçbir zaman sonunu düşünme-
miş, kazandıklarıma bakmayı tercih etmiş, bu uğurda da 
kimi ezip geçtiğime hiç bakmamıştım. Sadece biri... Biri 
beni derinden etkilemişti.
Bir vaka günü, yine berbat bir adamı savunuyorken dos-
yanın sadece haklı çıkabileceğimiz kısmıyla ilgilenmiş, 
kimlerin canının yandığına bakmamıştım. Duruşma salo-
nunda kapıdan içeriye giren müvekkilim ile göz göze geldi-
ğimizde pis bir sırıtış belirmişti ikimizin de yüzünde. Evet, 
o da kazanacaktı belki ama ben kariyerimin pis duvarlarını 
aşarken ondan daha çok kazanacaktım. Yani gülümsemem 
içtendi.
Sonrasında hayat yavaşlamış gibiydi. O yoğun, tempolu 
hayatımda bir an, sadece kısacık bir an her şey durmuştu. 

Gülen yüzüm solmuş, hayatımın aksine inci gibi parlayan 
dişlerim yüzümde kaybolmuştu. Kapılar açılmış, içeriye 
acının kokusu yayılmıştı. Evet evet, acının kokusunu al-
mıştım. 35 yıllık hayatımda annemle babamı sonsuzluğa 
gönderirken bile almadığım bu kokuyu, dosyasında sadece 
açığı bulmak için incelemiş olduğum bir davada almıştım. 
Yüzüm ekşimiş, içeriye giren kadınla çocuğunu tiksinir 
gibi izlemiştim.
Acının kokusu bu muydu? Peki ben nereden biliyordum? 
Bana acı verecek kadar keskin miydi? Gözlerim salonda 
olan herkesin üzerinde gezmiş, suratımdaki ifadenin aynı-
sını başkasında aramıştım. Ama hayır, yoktu. Bulamamış-

tım. Bir tek ben hissediyor olabilir miy-
dim? Neydi beni bu kadar derinden 

yaralayan? Ne önemi vardı? Kafam 
karışmış, ter basmıştı. Küçük ço-

cuğun gözleri ile buluştuğum-
da görmeyi bile hak etmeyen 

gözlerim, kendisini görmüştü. 
Hayır, ben küçük yaşta baba-
mı kaybetmemiştim. Hayır, 
annem bu kadar sahiplenici 
tutmamıştı elimi. Neydi peki, 
bana ayna tutan bu gözlerin 
sırrı? Birçok davam olmuştu 

içinde çocukları barından, hiç-
birini umursamamıştım. Neydi 

bu ânı özel kılan? Göz rengimizin 
benzerliği mi? Elini tuttuğu kadı-

nın o güçlü duruşu mu?
Gözlerim çocuktan ayrılmış, bu sefer 

annesinin gözlerinde geziyordu. Ne 
garipti, tiksiniyordum. Tiksiniyordum, 

evet ama kendimden... hayatımda hiç bu 
kadar güçlü gözler görmemiştim. Tapılası 

bir eminlik vardı o ışıltılarının içinde. Kocası 
ölmüştü ama ağlamıyordu. Tek kalmıştı, artık 

anne ve babaydı ama hiçbir damla yoktu. Gözleri parlıyor-
du ama mutlu değildi. Parlıyordu çünkü emindi, kocası 
masumdu ve o mükemmel bir anneydi.
Yanımdan gelen uğultular kadının o tapılası gözlerinin al-
tında daha fazla ezilmemi engellemiş, müvekkilimin endişe 
kırıntıları serpilmiş gözlerine dönmüştü. Kolumu haddin-
den fazla sıkıyor, gözleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor-
du. Tüm salon sessizliğe bürünmüştü, benden bir cevap 
bekleniyordu sanırım. Birkaç dakika gibi gelen inceleme 
sanırım haddinden fazla sürmüştü, sıra bendeydi. Savcıya 
açığı sunacak ve işlerimi kolaylaştıracaktım.
Öne doğru çıkmış, her iyi bir avukat gibi üstümü düzelt-
miş, süslü kelimelerimi sarf etmek üzere ağzımı açmıştım.
“Müvekkilim suçludur.” Ve işte o an, hayatımı bitirmemi 
sağlayan o an... Bir anlık dalgınlık, bocalamak... Adına ne 
demek istersiniz bilmiyorum ama işte o an kendi ölüm fer-
manımı imzaladığım andı.

CENNETİM Mİ, CEHENNEMİM Mİ?
Aleyna Eda Eroğlu
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Her yerden şaşkınlık ifadeleri yükseliyor, karşı tarafın 
avukatı hiç susmadan konuşuyor, müvekkilim ismimi 
seslenip duruyordu.
Ter basmış, elim ayağıma dolanmıştı. Yapamazdım. Bu 
kendinden emin duruşa, bu güçlü bakışlara karşı savaşa-
mazdım. Bir ruh olsa kaldırabilirdim ama ben o gözlerde 
iki ruh görmüştüm. Bir bedende iki ruh ağırdı. Gücüm 
yoktu. Toy ben değildim. Ellerini her gece kirli sabunla 
yıkayan ruhu yorulmuş, savunmasız bir insandım.
Hızla salondan ayrılmış, kafamın içindeki uğultuları sus-
turmak istercesine arabamın tekerleklerini ağlatmış, evi-
me kavuşmuştum.
Korku... Korku iliklerime kadar işlemişti. Biliyordum, 
ölecektim. Bu dava sonum olacaktı. Pişman mıydım? 
Hayır. Bir an, sadece bir an içimdeki o masum çocuk 
konuşmuştu. Doğru olanı seçmiş, söylemem gerekeni 
söylemişti. Sanırım bu, hayatın bana sunduğu ironisiy-
di. Zamanında ben onu öldürmüştüm, şimdi ise o beni 
öldürmüştü. Biliyordum, savunduğum insanlar öylesine 
insanlar değildi.
Asla sahip olamayacağım o eminlik, o sevgi, o saf güç 35 
yıllık hislerimi uyandırmıştı. Karşı koymama fırsat bile 
yoktu.
Şimdi ise arafta, o göğsüme giren iki parça kurşunu düşü-
nüyordum. Öylesine bir dairede, öylesine bir insan tara-
fından, öylesine birkaç kurşunla öldürülmüştüm.
Yolun sonuna gelmiştik. Ufukta ışık gözüküyor. Cennete 
gitmenin umuduyla o ışığa doğru koşuyor, affedici olma-
sını diliyordum. Tekrar tekrar yaşadığım bu ölüm ânım, 
hayatımda yaptığım ilk ve tek iyilik olduğu için cennetim 
miydi? Yoksa bugüne kadar hiç iyilik yapmadığımı hatır-
latan cehennemim mi?
 
...

 Yürümek hiç bu kadar umut verici olmamıştı.
Uzun zamandır yürüyordum. Bacaklarımdaki ağrı beni 
yıldırmıyor, gerçeklikle kucaklaşmaktan korkuyordum.
Ölmüştüm. Evet, öylesine bir dairede, öylesine bir anda, 
öylesine bir insan tarafından hayatıma son verilmişti. 
Hayatımın hiçbir ânında bu kadar kolay biteceğini dü-
şünmemiş, kendime daha şâirane bir ölüm 
yakıştırmıştım.

ZAMAN
Himmet Çokal

Telaşlı rüzgârlar değer de geçer sokağıma.
Ardından bir ıslık tutturur pencereme sığınmış yel.
Ceplerine ayaz koymuş kır sakallı insancıklar,
Yağmur damlalarına, adımlarıyla eşlik eder.
Bu sokağın hatırımdaki hâli çocukluğumda,
İnsancıkların peşi sıra seğirtir gider.
Bir koku boşanır dağlardan, ciğerlerime dolar.
Boz rengiyle hafızamda, özlediğim günler.
Hani o eski bayram günlerindeki hâliyle,
Cümbür cemaat toplandığımız haneler,
Şimdi karanlığa bürünmüş, ıssızlığa mahkûm.
Kapısında bir karartı, davetsiz misafirler bekler.
 
Süpürüp gitmiş zaman denen hırsız ne varsa,
İçimdeki heyecanı, umut denen sabırsız seyyahı.
Afili saksılar devralmış, yoğurt kaplarından bayrağı.
Camgüzeli kanatsız bir serçe, camgüzeli hep aynı.
 
İçimde bir çocuk, kuytularında gizlediği yaralarıyla;
Her an koşturmaya hazır, umursamaz tavrıyla.
İkindi sonu koyu bir sohbete dalmışken hatıralar,
Zihnimin içinde kuyruksuz dolaşan kırk tilki.
Şiirden yoksun nisan akşamlarına ithafen,
Sözcükler dokuyorum tezgâhımda düğüm düğüm,
Sözcükler ki boğazımda birer kördüğüm.
 
Elle tutulur yanı yok zamanın bize ettiğinin!
 

Dokunaklı şiirler çığırdım gözlerine.
Yağmura ve şiire inandığım kadar,
gözlerine de inanmışım.

Bitkin bir yolcuyum bugünlerde,
Kendimde tutunduğum şehirlerin
ve karanfillerin örtüsünde
sabahlara sığmayan vedalara,
gidişinin sesine dayanmışım.

Ne çok ölüm biriktirmişim ceplerimde.
Ansızın süzülen yapraklar gibi
Sonbaharın bilindiği saatlerde,
Şehrimde, ellerine saklanmışım.

Susuz adımlarım ve parıldayan çehrelerde,
masum, meçhul kır çiçekleri gibi
Bu duyulan esinti, zeybenin sesinde,
Gözlerim görmezken;
Gözlerinle bir bahara uyanmışım.

ZEYBE’NİN GÖZLERİ
Ömer Faruk Burak
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Meyve veren ağaç olsa da taşlanır insan 
Çünkü insan ağaç değildir.
Ve bazı ağaçların gölgesinde saklanamazsın 
Çünkü her ağaç insan değildir.
Seni yakıcı bir güneşten koruyabilecek olan tek şey kendindir

-Bunu sakın unutma Efsun Vera
Gölgesinde dinlenebileceğin bir ağaç var 
Onu yetiştirecek olan sensin.

Işığın sana vuracağı o ânı bilemezsin 
Ömrün olursa eğer 16, bilemedin 18 sene
Bir bilinmeyeni beklersin belki de ömrün boyunca.
Her zaman işitmezsin kuşların cıvıltısını.
Çok düşünen biriysen -benim gibi-
Kulağına çarpar insanların uğultusu 
00.00’da kimsenin olmadığı bir sokakta
Etrafına ışık saçan büyüleyici bir lamba olabilirsin 
Ve şahit olabilirsin apartmanlardaki mutlu aile tablolarına
Böylece kWh’n azalır, 
Enerjini tükettiğinle kalırsın 
Sen günahsız bir meleksin Efsun Vera
Ezberinde olsa da tüm sureler, 
Korkabilirsin üç harflilerden 
Ve tüm hazırlıklarını yapsan da
Veremeyebilirsin yaşam denen savaşı 
Her an işgal edilme korkusuyla yaşama 
Sen günahsız bir meleksin Efsun Vera
Benimse sahip olduğum her şey birinde rehin 
Bilirim, sadık bir mülteci göçüp gitmez memleket bildiği diyardan
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde 
İki insan bir duayı edip
Aynı ayeti okuyup durmuş 
İkisi de öğrenmiş ki: gönlü aşkla dirilen kimse ölmez
Eğer ölürsem aynaya bakamayacağım 
Ayna kırılacak, eğer ben ölürsem 
Ve sen doğarsan, ben o zaman şair olacağım Efsun Vera.

HENÜZ RAHME TUTUNMAMIŞ 
ÇOCUKLARIN ORKESTRASI
Feyza Nur Ertuğrul
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Çizim: Büşra Güney
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Bizi yaralarsanız kanamaz mıyız?
Bizi gıdıklarsanız gülmez miyiz?
Bizi zehirlerseniz ölmez miyiz?
Ve bize karşı yanlış davranırsanız,
intikam almaz mıyız?

THE
PİANİST

William Shakespeare


