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Cema l Kar savran
Sabırla

hoş se da dı r y ab an m u tlu lu klar
fısı l da yı şl a rım ız d a
g ün e doğ m am ış s ö z c ü k le r le
dai m g i b i g ö z ü k ü r
evd e ki bu l gu rd u r ko t ar ılıp y enilen yıllarc a
dim ya t a p i rin c e g id e r ke n
müst e r i h o lu n m alı b ö y le z a manlard a
tedb i r i mu h af az a e d ilm e li
a cı v e ı zdı rap o ls a d a aş k
bek l e me k en g ü z e l s o n d u r sabır la. .
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Rıdvan Yı ldı z
His S or un D e ğ i l

menzilinden kışlar dökülüyor,
ölüm denizinde halkalanan göç
başladı.
kimse dinlemez oldu kendi ağıtını,
başkasına inanıp kandığından beri.
his sorun değil gözlerimiz bir ayıba
iniyor
yağmur lardan sonra başın düşer
önüne,
kor kular sürülen adanmış
par maklarından
uçan kuşlardan can alıyor tenha
vadiler
silahın canını yakıyor yüzünde keskinl eşen hırs
bu değil bizi m muntazam
umudumuz
bir nar bozacak akşamın
biricikliğini
dur madan yaşlanan çocuklar
doğuyor
yalnız sen değilsin toprağın yutup
unuttuğu
bağışla emeklediğin hayalleri
dağ başında beşe on kala köyler
akşam olmadan soluyor yüzleri
çocuklar açlık destanı
mecburen ölmüyoruz daha kö tüsünü görelim diye
yırtık pırtık sokaklar görünmüyor
haritalarda

camlardan başlayan engin deniz
hangi dağlara keder
biliyorsun, taşlar dökülünce
içinden çıkılmaz düzlüklerin
sular cilalı set çekiyor kimsesiz
duvar lara
rüyasına bile tuzak kurulan evler
uzak
üç maaş alıp bir konuşma bile
yapamayanların dünyasına
his sorun değil, kağıt boş kalınca
sorun değil boşlukta düşen tüyün
endişesi
evlat el değiştiriyor babanın
rüzgarında
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Rami z Rövşen
Gel i n, Açı n Yu m r u ğu mu

Sıkılmaktan elim şişmiş,
T ır nağım avcumu delmiş,
Par maklarım kenetlenmiş,
Gelin, açın yumruğumu!
Ne gidip yatabilirim,
Ne kalem tutabilirim,
Ne bir taş a tabilirim
Gelin, açın yumruğumu!
Y ık ıldı yaptığım duvar…
İyi ki var bu yavrular,
S ordular: “Avcunda ne var?!..”
Gelelim, açalım yumruğunu?!..
***
Ne var Allah’tan yukarı?
Ne var mezardan aşağı?
Çektiğim of tan yukarı?
Bildiğim sırdan aşağı?
Neden günün gündüzünde
Kuşlar şaşar gökyüzünde?
Gözyaşları kuşgözünden
Dökülür tek tek aşağı.
Deme, biz ki kuz değiliz,
Allah’a tanış değiliz…
Ruhum , kalk, toplan gideriz,
S en yukarı, ben aşağı…
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Ha lis Tamkoç
Câ nâ N û r

tükendi nesli
asil atların
gökçe kartallar bulutlara
alp kurtlar efsanelere
ben sana karıştım cânâ nû r,
kimseden, kimse’nden
sayılmıyorum
bu çağda artık söylenmeyeni
sayıklıyor,
günahlarımdan taşlar la
ayıklanıyorum
o kıymetli taşlarını bir bir dağıttın
ya ağyare
bu hiç kimsen’e atılacak
verda gönlünde kaldı mı cânâ
nûr,
zalımlığına yoktu diyecek
bırakmadın ki yağmur larında
ıslanayım
ne yetişebilirdi deliliğime
zannettin ki uslanırım, yakınlığınla
öyle bir özlemek koydun araya
ne kadar özlemekse
o denli sadelikle suslanıp süsleniyorum cânâ nûr,
bırakmadın ki gizlinde yaşayıp
durayım
sessiz uzak ve derin
unutulmuş olurdu işte
zaman kayıtlarından kurtul muş ki

muaf
bahardem bir sevişme vakti
kurayım
ateşi yükselen toprağına serin
rüzgâr lar, yaprak yaprak güz
ellerimle
içine kar bûseler demetledim
mevsim geçişlerinden
şaşkın bir boşluğa düşmüştü etraf
karanlığını uyandırdım ya
hayâllerinin sükûtunda kahrettim
kendimi
yasımı tuttun mu cânâ nûr,
gecede gümüş billûr
ayperi bir nehirdir
akar güzelliğin…zinnur
bırakmasan da içtim suyundan…
efsunluyum
bu fakir hiç kimsen’i yeniden…
doğurdun mu cânân’ım…
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Hı zı r İ r fa n Ön d er
Çi çe k G i b i s i n

S olmuş bir gül mü
desem
Yoksa karanfil mi
dudaklarına?
Ne kendine yâr artık
n e bana!..
Metruk bir istasyon
gibi duran gözlerin
Bil ki hüznümün
mabedi oldular,
Bazen de sığınağım!..
Bakışlarını gizlemeye
çalışman nafile
Bilirim gizlediğin
mahcubiyetini
El-göz değmemiş
çiçek gibisin…
-Âh! Kahrolası dünya
gailesi
Zehrettin bize
h ayatı!..
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İ s m a i l Tü r kdoğan
O n Ye d i n c i Ya ş

Bir sonun başlangıcındayız biz
Ve sen de benim gibi içli
Mutlu günlerimiz susta
Ve o tozpembe dünyamız
Şimdi tanrılar panayırında.
S en cıvıl cıvıl on beşli
Bugün on yedinci yaşta
Bir düşündüğünü bir daha
düşünmeyen
Bir birini bulmayan savruk
saçlarda
Bir hüzün bir küskünlük şimdi
Dalgın bir öğrenci edasında
Sınıf ta, caddede, okulda
Bir garip hȃl var on yedinci yaşta.
Gemiler kalkar, boş rıhtımlardan
Gemiler süzülür
Kuş yüreği hâllerimize
Met sıtmasına tutulmuş
Denizler gibi dalga dalga.
Bana onu hatır latan siz
Neredesiniz deniz yosunlar ı
Hani ya kokularınız
Nerede eski zaman kadırgaları
Nerede o kentte unuttuğunuz kız.
Verin artık sihir li değneğimi
Siz susun imbatlar
Ve siz gamze yüzlü denizler
İstemiyorum yağmur larınızı .

Akşamla hüzünlü şimdi sahiller
Bir endişe içinde Posedion
Bin uluma girdapları pusuda
Ve salık verdiği yer ler
İşte Venedik, işte Sicilya
Bildiğim tanıdığım
Hani ya denizkızım nerede?
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Adi l Başoğu l
Ay Za m a n ı

Şimdi ay zamanı dostlarım
Aklın alamayacağı zamanlar
Uçuyorum yükseklerin en
yücesine
S ana söz verdiğim gibi
Dünya’nın zirvesine çıkaracağım
seni
Ve sana göstereceğim geleceği
Şimdi ay zamanı dostlarım
Buz tutmuş dorukları
Kar çiçekleri burada yaşar mı
Kara yağız dudakları
Yeni tüylenmiş bıyıkları
Yeni yetme kızın rüyaları
Şimdi ay zamanı dostlarım
Alyoşa bilsen çöl iklimindeyim
Bir nehir kenarına vardım
Beyaz kuşl arı havalandırdım
Bilgeler mi yaşlı olur
Yaşlanınca mı bilge olur
Yolu bilen
Yol gösteren
Şimdi ay zamanı dostlarım
Ne kadar çok zaman oldu
Sıcak bir insan nefesi duymadım
Sıcak bir çay içmedim
Sıcak bir dost yüzü gör medim
Ş efkat bulmadım
Şimdi ay zamanı dostlarım

Yol uzadıkça dünyada
Tam buldum der ken
S evdiklerimi bir bir kaybediyorum
Çok yalnızım
Ve kendimi o kadar çok yalnız
hissediyorum
Masmavi bir okyanusa dalıp
kaybolsam
Bir ay zamanında...
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A li Ta c ar
Kur u l u As ke r l e r

Ve şehre selam dur mak hinli ği
Müşterek solfeşlerde
kaburgalarıyla
Dişi etlerini kızlar beğenmemekte
Demek ki gidilecek, demek ki
sobe
Kantar lar la çekilen, balçıkla
ovulan insan
Oyalanan bir nesne gibi
Boş par klarda çocuk sesleri
Ölgün ve ağır cismiyle, durulası
bir yer bellendi
Ş ehrin yeşilleri, şehrin mavileri
solgun
Dipçiklerinde ölüm kor kusuyla
Kurulu asker ler marş marş marş
Bozuldu durdu içlerindeki savaş
S avaş getiren bir denizdi
Ağır madenleri fora
Köpük saçar, boğulup geçerdi
Gün döndü gibi, en çetin savaştı
gibi
-Artık her yer geldi, teslim olmadı
Uysal uslarıyla kuşlar, taşlar hırçın
Teslim olmadı, ne bir anne ne bir
ç ocuk
Kurulu asker ler
Y ılgın kuş(ku)larıyla
Teslim olmadı. -

dergi.erikagacioyku.com
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Ga z e l Yiğ i t
S onra Ya z a r ı m

Bir hikâyeyi bitirebilmek için otur muştum
masaya. O da buz
gibiydi. Ayağıma terliklerimi giymek için
tekrar kalktım. Tekini
bulmak biraz zamanımı aldı ama olsun,
ayaklarım üşümüyordu artık.

babayiğit tavrı ile dikkatimi çekti. S avaştan
galibiyet ile dönmüş,
sarı kür küne bezenmiş, beyaz elbiseli,
dünya güzeli cariyelerin içinde göğsünü
kabarta kabarta
yürüyen bir padişah
gibiydi ay. İmrendim
doğrusu. Ben hiç
Tekrar oturdum.
savaş kazanmaRuhum bile titrimıştım. Elimde kılıç
yordu sanki soğukvar m ış gibi ileriye atıtan. Ama yazacaktım. lacaktım ki penceKelimeleri ruhumdan
reye tosladım. Biri
kalemime iten döner
gördü mü acaba diye
bir sistem dur madan
etrafıma bakındım.
zor luyordu avuçlaHafifçe sırıttım. Aya
rımı. Yazmalıydım.
baktı m tekrar. S eninle
işim bitmedi. S onra
Tam elime kalemi ala- görüşeceğiz dedim
cakken pencere fısıldayarak.
nin aralık olduğunu
far k ettim. Demek o
Kafama vurdum
yüzden bu kadar üşü- sonra, aklıma hikâye
müşüm. Kalktım, pen- yazacağım geldi. Tam
cereyi iyice kapatmasaya oturacaktım;
tım. Tam kafamı çevi- aşağıdan kesik kesik
recekken gökyüzünün bir m üzik sesi geldiihtişamına takıldı göz- ğini far k ettim. S es
lerim. Bulutları sarıya iyice kısılmıştı ama
boyayıp benzersiz bir
duymak istemeditabloya çeviren ay,
ğim için duyuyordum

işte. “Ben hikâye
yazacağım, konsantre olamam ki,”
dedim içimden.
S onra, “bu saatte
kim müzik dinler
bizim evde?” dedim.
Annem, babam ve
küçük kardeşimden
başka kim var ki? Bir
süre dondum kaldım.
Vücudum benden bir
hamle bekliyor gibiydi
ama ben otursam
mı inip bir baksam
mı bilemedim.
Topar lanıp aşağıya
yollandım. Yavaş
yavaş aşağıya sıvıştım. Buzda yürür gibi.
Daha önce geceleri
evden kaçar ken kullandığım yürüme yöntemiydi bu. Deneyim
sahibiydim. Aramızda
kalsın.
Kafamı üst katın merdivenlerinin par maklıklarından hafifçe
ileriye, sesin olduğu
yere uzattım. Babam,
bir elinde sigara,
bir elinde eski bir
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fotoğraf, iç çekip
fotoğrafa bakıyordu. Fotoğraf taki
yabancı bir kadındı
belli ki. Annem olmadığı kesindi. Annem
olsaydı aile albümünde olurdu resim.
Demek ki babamın
gizli bir ya rası vardı.
Fotoğrafın etrafındaki süslü kesimini bir
tek eski fo toğraflarda
gör müştüm. Dinlediği
şar kı da eskiydi. Belki
onların şar kısıydı
kim bilir. Gece yarısı
annem uyur ken gizli
gizli dinlediğine göre.
Babam gözüme
yabancı biriymiş
gibi göründü birden.
Genç, aşık bir adam.
Belki kendi içinde
hâlâ öyleydi. Nasıl da
yakındık oysa. En yakınımızdakileri bile tanıyamıyoruz. S orsalar
tanımaz olur muyum
diyecektim oysa. Ama
tanıyamıyoruz işte.
Yüzümüze güler ken
içinde ne acılar gizlemiş kim bilir. Nasıl da
kor kuyorum bunları
düşünür ken. Asla tanıyamayacağım insanları. En yakınımdakileri
bile. Asla tanıyamayac ak insanl ar beni. En
yakınımdakiler bile.

Kalktım yerimden. Tuhaf tı, normalde gizli bir aşkı
olduğu için kızmam
lazımdı babama. Ama
sonra yazar olma
isteğim geldi aklıma.
İnsanların duygularını yadırgamamam gerekiyordu
artık. Anlamaya çalışmam, far klı olsalar da
kendi içimden bir yer
ver mem gerekiyordu
far klı düşünce ve duygulara. Bütün duygular beni tamamlayacak olan yapboz parçasıydı benim için.
Y ine de kalbimde ufak
bir hüzün ve babama
acıma duygusu ile
yukarıya çıktım.

dergi.erikagacioyku.com

baktım, o bana,
durduk. Eee… Ne
yazacaktım ben? O
da ne! Buz kestim
yine. S onra ateş bastı
her yanımı. Kalemin
üstünde benim adım
yazıyordu. Kalbim
titredi birden. Bu, o
kalemdi. Halbuki çoğu
zaman onunla yazardım. Babamın yüzünden işte. Duygularım
deniz dalgası gibi
oldu. Kıyıya vurdu,
derinde kalmış hisler.
Onun bana, bu kalemi
aldığı gün geldi gözlerimin önüne. Nasıl da
yakındık o zamanlar.
Sisler kapladı y üreğimi.
Acısı bu kadar uzun
sür memeliydi. Neyse,
başka bir şey düşün“Hadi” dedim
mem lazım. Bu duykendime, “Yazmalıyım
guların içine girersem
artık. Takılıp durduğum yine yönümü kaybeyeter. Ücralardaki duy- derim. Ama olmuyor
gular çıkmak için bek- işte. Geldi mi böyle
liyor beni.” Yüreğimin
çabuk gider mi gözleri
kolluk kuvvetlerini
aklımdan? Ben onun
çekip, kelime özgür lü- dostluğuna ihanet
ğünü ilan etmeliyim.
etmiştim. Bana kalsa
Zira devrim yapacak
etmezdim. Ama bazen
çok kelime var içimde. bize kalmıyor işte.
Hafazanallah! Ya
S onrasında hiç konuyüreğim de elden
şamamıştım onunla.
giderse aklım gibi...
Yüzüm yoktu. S evgim
çoktu. Ama yüzüm
Aldım sonunda elime
yoktu. Al işte gitti
kalemi. Döndürdüm
bütün ilham perileri.
par maklarımın arasında. Ben ona

dergi.erikagacioyku.com

Neyse dedim. Babam gibi derin bir
nefes çektim. Zihnimi berraklaştırması
için kalkıp tekrar gökyüzüne baktım.
Ama nerde... Görüntü az önceki
ile aynıydı ama ben değişivermiştim. Şimdi ayı, utancından bulutların arkasına saklanmaya çalışan
güzel yüzlü bir kız olarak görüyordum.
Daha fazla utanmasın diye çektim
perdeyi.
Ne tuhaf. Odam da artık soğuk
değildi sanki. Duygu geçişleri mevsim
geçişleri gibiydi. Ve şu an kış değil
sonbahardı mevsimim. Kasım ayı gibi
ılık.
Ne yazacağımı buldum sonunda.
Ne yazmam gerektiğini anladım.
Duygular...
Dünyayı renkten renge boyayan
onlardı. Bizi biz yapan onlardı. Nasıl
hissedersek, dünya o hissin kucağına
yerleşiverirdi. Daha güzel bir konu
olamazdı. Ama sonra. Şimdi uykum
var. Sonra yazarım belki.
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İ lknu r Ka ya
Hol d i ng

Otobüs hızla yol alıyor. An
onu kovalıyor sanki... Ya da
an’a mı yetişiyor? Neyse
ne... Sinirliyim... Bildiğim bu!
Nasıl evden çıktım hatırlamıyorum. Sadece telefonuma gelen mesajı
hatırlıyorum.
“Acil bir toplantı var
ve hepiniz holdinge
geliyorsunuz.”
Bugün bayram yahu,
bayram! Bırakın da dinlenelim değil mi? Çocuklarımızla
olalım. Verdiğim sözler
havada kaldı... Çocuklarım
ardımda...
Holdinge varınca bir durak
kala iniyorum. “Otobüs
gelmedi...” derim. “Asansör
gecikti.” vs. vs. Aklımdan
geçenleri yakıştıramayıp kendime hemen vazgeçiyorum onu çelmeye
çalışan fikirlerden. Yatıştırır
ruhumu -belki- biraz
temiz(?) hava.
Kapıda güvenlik görevlisi
dönüp duruyor bir yandan
diğer yana. Zoraki gülümsüyor beni görünce. Ben

de ona. Hızlı adımlarla çıkıyorum basamakları. Gören
de patronu paylayacağımı sanır. “Kendine gel!”
diyorum kendime.
Toplantı odasına varınca bir
süre önce toplantıya başladıklarını görüyorum. Zorunlu
–zoraki- gülümsemelerle
sandalyeye oturuyorum.
Yönetim kurulu başkanımız konuşuyor. Misafir gibi
hissediyorum. Gittikçe sesi
daha derine akıyor sanki.
Serçe parmağımla kulaklarımı açmaya çalışıyorum.
Yok olmuyor! Beynim karıncalanıyor. Sanki su altındayım. Kulaklarıma tuğlalar örülmüş. Duyamıyorum.
Ağız okuma yöntemi
kullansam sırtı dönük.
Arkadaşların notlarına bakıyorum kopya çeken öğrenciler gibi. Tuhaf tuhaf bana
bakıyorlar. Biter mi... Ben
bitmeden.
Fikrim soruluyor olsa gerek.
Bakmaya devam ediyorlar. Yuvarlak cümlelerle
bir şeyler geveliyorum.
Memnuniyetsiz bakışlar…
Sesimi duyamazken ben,

beni duydular mı acaba?
Tansiyonu suçluyorum.
Kaygıyı, dün ağzımı yaka
yaka içtiğim kahveyi bile...
“İstifa ediyorum!” demek
için konuşayım diyorum son
bir gayret. Çocuklarım beliriyor önümde. Beklentileri
de... Gülümsüyorum yüzlerine. Üzülüyorum halime.
Bıkkınlığıma... Bakıyorum
önüme...
Hayalleri çit çekiyor kararım
ile arama. Bugün bayram
mı?
Üç beş saat mi oldu bilmiyorum. Zamanı saymıyorum
artık. Motivasyonum azalalı
yıllar oldu. Tükenmişlik sendromu duymuştum. Acaba o
muyum?
Kabullenişim diğer kapıların kapanmasıyla başladı.
Saçlarıma düşen aklarla
tekrar hatırladım unuttuklarımı. Birileri yol alırken ben
yaşlanıyordum.

dergi.erikagacioyku.com

Bitti mi? Toplanıyorlar.
Bende topluyorum
önümdekileri. Aheste
aheste iniyorum merdivenleri. Baştan aşağı
süzüyorum koridorları. Holdingin kapısında yere çöküyorum. Ayaktayım oysa.
Etrafıma bakıyorum.
Herkeste bir koşuşturma.
İstediğim bu değil.
Değil!
Kara gözlüğümü takıp,
boynumdaki fuları
başıma bağlıyorum.
Pardösümün yakasını
kaldırıyorum. Parmak
uçlarıma basarak uzaklaşıyorum. Bir daha dönmemek üzere...
Ahvalim mi? Sudan
çıkmış karınca...
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Fa tm a Tü r kd o ğa n
Binna z

Galeyana gelen kalabalık sel uğultusunu andıran bir sesle
akmaya başlamıştı.
Şaşkın ve heyecanlıydın. Kalbin, dizlerin pelte gibi titriyordu.
Kafesin içinde rüzgâr
yemiş ekin gibi dalgalandın. “Dilim sürçerse,
kelimeler gagama takılırsa?” diye içini ezen
bir endişeye kapıldın.
Yüreğinin durmadan
taştığı bir anda mübaşirin adını söylediğini
duydun. Elinin ayağının hızı kesilmiş, gözlerinin görme gücü
zayıflamıştı. Soluk alış
verişlerin değişiverdi
birden. Başını kanatlarının arasına sokup iyice
küçüldün. Ses kulaklarında yankılanıyordu.
“Bayan Binnaz! Lütfen
şahitlik için salona
giriniz.”
Bir yay gibi gergindin.
Gagan heyecan dolu
bir iniltiyle büzüldü.
Buhar buhar terledin. Nefesin gittikçe

derinleşti. Benzin sonbahar yaprakları gibi
gazellenip uçtu. İlk
kez hâkim önüne çıkacaktın. Uzun süren suskunluğunu bozacak,
boşanma davasının üçüncü celsesinde şahitlik yapacaktın. Dava sonuçlanınca
yazılı ve görsel basının
atacağı manşetleri de
merak ediyordun bu
arada.

Küçük kanat çırpınışlarıyla uçmaya çalışırken
sizi gören Sakine, önce
tatlı diliyle sonra da şefkatli elleriyle okşamaya
başladı. Sesindeki sükûn
ta uzaklardan duyulan
dalgaların tatlı hışırtıları kadar yatıştırıcıydı.
Sen erkek kardeşlerine
göre biraz daha oynaktın. Badem şeklindeki
gözlerini kısmış, sevgiyle
seni takip ediyordu.
Sevgisini ölçeksizce
“Şok! Şok! Şok! Binnaz’ın göstermekte cömert
şahitliği Sakine’yi
olan Sakine’yi çok sevservete boğdu. Bu şahit- miştin. Doludizgin bir
liğe en çok da Celali
coşku sergiledin. Ona
şaşırdı!”
doğru uçtun, omuzuna
konup şaklabanlık
“Sakine kim, Binnaz
yaptın. İncecik sesinle
kim, Celalli kim, pardon şakıdın. Velhasıl şımarCelali kim diye merak
dın da şımardın. İyice
ettiniz değil mi? Öyleyse yorulan sizleri kafesiarkanıza yaslanın, hikânize koyan sahibeniz,
yemiz şimdi başlıyor…”
Sakine’yle odadan çıkdedin okura.
madan uyuklamaya
başladınız…
Sakine’yle ilk tanıştığınız gün isminiz henüz
Sakine’nin şen sesiyle
konulmamış üç minik
gözünü açtığında çok
yavruydunuz. Sahiben,
sevindin. Elinde süslü bir
Sakine’nin üst katında
kafes vardı. Nazlı Hanım,
oturan Nazlı Hanım’dı.
ince uzun parmaklarıyla
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seni yakaladığı gibi
Sakine’nin avucuna
koyuverdi. Önce ıslak
ve sıcak öpücüklere
boğuldun sonra da
senin için satın alınan
kafesin içine… Birkaç
merdiven inince yeni
yuvanın salonuna,
fiskos masasının üstüne
konuluverdin. Ailenden
ayrılmıştın ama sevgi
sözcükleriyle sarmalanış mutlu ediyordu
seni…

fikrim yok!” diyecektin, demedin. Adı
Celali olan evin beyini
hiç sevmedin. Ona
çok yakışan “Celalli”
ismini takıverdin. “Sirk
cambazı kılıklıymışım,
beyinsizmişim. Daha
neler!” diye söylendin içten içe. İnsan
damarı pek çalışmayan, marazi yapılı
Celali’nin yanında bir
daha ne konuştun ne
de şakıdın…

Akşamüstü tüm neşen
kursağında kaldı. İnce
uzun bir erkek sırnaşık
bir ses tonuyla:

Adlarındaki uyumsuzluk boy ve kilolarına,
huylarına, damak zevklerine sirayet etmişti.
Geceyle gündüz gibi
ayrı düşmüşlerdi birbirlerinden. Sakine, evcimendi. Diğeri dışarı
hayatı seviyordu.
Sakine adı gibi munisti.
Celali ise celalli… Biri
çayını şerbetli severd

“Nerden çıktı bu sirk
cambazı kılıklı, beyinsiz
kuş Sakine?”
“Tanıştırayım, adı
Binnaz. Benim yeni can
yoldaşım Celâliciğim.”
diye cıvıldadı genç
kadın.
“Ne Binnaz mı? Adını
verdiğin yazlık komşun
kadar akılsız ve gevezedir mutlaka…”
Seni aşağılar tarzda
konuşması hiç hoşuna
gitmemişti.
“Ben beyinsiz değilim
bayım! Aklım var
fakat siz insanlar gibi

diğeri şekersiz. Biri
salçalı öbürü domatesli isterdi. Biri pirinç
diğeri bulgur yerdi.
Sakine tatlı dilliydi
diğeri nadan. Sakine
işkolik, Celali rahatına
düşkündü…
Sakine’nin aklıselimine, azim ve iradesine hayrandın.
Dirayetli ve basiretli
oluşu nedeniyle iki zıt

insan kavgasız, gürültüsüz sakin bir hayat yaşıyordu evde…
Son günlerde haftanın birkaç gününü
şehir dışında geçiren
Celali’nin olmayışı
yüzünden pek huzurluydun. Konuşmayı, şakımayı çok seven sen
iyice coştun. Sesi dağlardan, vadilerden
geçip giden ırmak gibi
huzur veren Sakine ile
cıvıldaşıp durdunuz.
Günün her saatinde
ev işi yapmayı seven
Sakine, kafesi kaptığı
gibi neredeyse oraya
taşıyordu seni. Keyfinize
diyecek yoktu. Et ile
tırnak gibi olmuştunuz
neredeyse…
Celâli evde olduğu
zamanlar tüm vaktini
televizyon başında
geçirirdi. Seyrettiği
pek söylenemez zira
elinden telefon düşmezdi. Sakine arada
bir salona girer ya
bir fincan kahve ya
da bir bardak çay
getirirdi Celâli’ye.
Hoşlanmadığını bildiği
için kocasının yanında
hiç laf atmazdı sana…
Bir akşam Sakine
yine ütü yapıyordu
yatak odasında. Sen
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kafesinde uyukluyordun.
Celali TV’nin sesini kısıp telefonuna sarıldı. Bu gece ne
kadar ince ne kadar zarif
konuşuyordu. Kaba adamın
zımpara gibi sözlerine alışkın
(!) olan sen dikkat kesildin.
Arada bir sarf ettiği sevgi
sözcüklerinden anladın
bir bayanla konuştuğunu.
Dinlemeye başladın.
“Aman Allah’ım! Ne güzel
hitap ediyor, böyle yumuşacık konuşmasını biliyormuş
demek ki bu pis çapkın…”
Özür dilemeler, kendisini affettirmek için yaptığı
kaçamak planları…
Kahve içmek için Berna
Hanımlara gitmiştiniz bir
sabah. Koyu sohbet sırasında lafı geçti Celali’nin.
Hemen kulağını diktin.
Sakine son günlerde kocasının kendisine daha müşfik,
tatlı dilli ve ilgili davrandığından, gardırobunu yenilediğinden bahsediyordu.
Leman Hanım:
“Şekerim, sakın seni aldatıyor olmasın? Kırk yıllık Celali
Bey’i tanımasak inanacağız nerdeyse değiştiğine.
Ayol adam, pardon Celali
Bey yanımızdan geçerken
bile selam vermez hiçbirimize. Kesin dediğim gibidir.
Kesin…”

Berna Hanım da bu konuda
dertliydi demek ki söze
karıştı:

dergi.erikagacioyku.com

gark olmana pek mânâ
veremeyen Sakine için için
üzülüyordu senin için. İhanet
başka bir şeydi, altından kal“Tatlım, aynı tavanın balıkla- kılamayacak felaketti bir
rıdır erkek milleti. Farklı deniz- kadın için…
lerde kulaç atmaya meyillidir çoğu. Ahh! Bir fırsatını
İşin suyunu iyice çıkaran
bulsalar var ya…”
Celali’nin yaptıkları beş çayı
ve sabah kahvesi için bir
“Aksidir, sinirlidir ama
araya gelen birkaç hanım
yapmaz benim kocam öyle tarafından iyice konuşuşeyler…” demişti, Sakine.
lur olunca Sakine nihayet
anladı toz kondurmadığı
Dışarıda daha fazla
kocasının yediği herzeleri.
vakit geçirmeye başlaKonu açılınca önce inkâr
yan Celali’nin bahaneleri
yoluna giden Celali sonraçoğalmıştı. İl içi, il dışı bayi
ları dikleşti.
ve iş toplantıları, seminerler, eğitim programları…
“Sen, gece gündüz ev işi
Dönüşünde çeşitli hediyeyap. Benden esirgediğin
ler, Sakine’nin sevdiği aranj- alaka ve şefkati şu aptal
manları getirmeler, evde
kuşa göster. Sonra da aldatçok yorulduğundan bahisle tın diye feveran et… Şahidin
dışarı yemeğe götürmeler… varsa açarsın davayı.
İspatlarsın ihaneti, alırsın
Sakine akşamları ev işi
yüklüce nafakayı.” deyip
yaparken ahizenin öte tara- resti çekti.
fındaki bayanla oynaşan
Celali’nin davranışları iyice
Celali’nin bu sözleri ikicanını sıkmıştı. Leman Hanım nizin de ruhunda derin
doğru söylüyordu. Bal gibi
yaralar açtı. Dilini çözecek,
de aldatıyordu Sakine’ni.
“Nereden çıktı bu sirk
Canlı, kanlı şahidiydin
cambazı kılıklı, beyinsiz kuş
yapılan ihanetin. Sustun…
Sakine?” diyen Celali’nin en
Çok sevdiğin Sakine’yi
mahrem sırlarını faş edeceküzmemek için sustun…
tin. Hem de hepsini…
Duyduklarını kazara ağzından kaçırmamak için…
Mübaşirin sözleri tekrar
kulaklarında yankılandı.
Keyifsizdin. Ne şımarmak
geliyordu içinden ne de
“Bayan Binnaz! Lütfen şahitşakımak. Gerçi suskunluğa
lik için salona giriniz.”
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S a b r iye Ayta ç Tü z üne r
Ya şa m a da n B i l e m e z s i n

İç sesimi bastırmaya çalışsam da bazen gücüm kalmıyor, susuyorum. Ve dinliyorum sadece.
“Derdin ne?” diyorum.
“Derdim, sensin.” diyor.
“Nasıl?” diyorum.
“Neleri bastırdıysan
gönlüne, ruhuna; onu
sana gösteriyorum.” diyor.
Susuyorum yine. “Ben
bu konuyu, bu insanı
neden önemsemişim
ki?” diye düşünürken,
konunun iç yüzü açığa
çıkıyor. Duygularım, hissettiklerim, yaşadıklarım, yaşayamadıklarım
geliyor evime misafir oluyorlar. Yüzleşiyorum hepsiyle. Kendi kendimin hem
doktoru hem öğretmeni
oluyorum. Dize getiriyorum
hepsini. Yeniliyorlar bazıları, ayağa kaldırmaya
uğraşıyorum. Konuşan iç
sesime diyorum ki:
” Bak, nasıl da dize
geldiler?”

O da:
“Aferin.” diyor tebessüm kokan ses tonuyla.
“Ama…” diyor, “Biri
hariç…”
“Eee. Onun da zamanı
var, yahu!” diyorum.
“Yavaş yavaş iyileşiyorum.” diyorum.

olmuyorken nasıl olacaktı
bu? Mümkün müydü?
İyileşir miydi?”
“İyileşmiş bak, ne güzel.”
“Evet. Hem de eskisinden
de güzel oldu. Arada sızlıyor şimdi; ama bu sefer
sebebi başka.”
“Nasıl başka?”

“Hasta mısın ki?”
“Hayır.” diyorum. “Sadece
biraz yaralıydım. Beni
yaralıyken gönlü güzel ela
gözlü biri buldu. Yaralarımı
iyileştirdi.”
“Sahiden mi?” diyor bana.
“Tabii ki. Benim yüreğimden tuttu. Kanayan yaralarıma merhem oldu.”
“Kanıyor muydu? Ne
acı…”
“Evet.” dedim. “Kalbim
kırıktı, parçaları dağılmıştı her bir yana. Nasıl
eskiye döner diye düşünüyordum. Kırılan vazo bile
yapıştırıldığında eskisi gibi

“Anlatamam ki. Yaşaman
lazım.”
“Ama çok merak ederim.
Biraz anlatsan.”
“Bu sefer, bu sızı beni
üzmüyor; aksine sızı canımı
az az yaksa da elimi koyuyorum sol yanıma ve
gözümü kapatıyorum.
Allah’ım diyorum, bu sızımı
arttır.”
v
“Nasıl yani?” diyor.
“Bak dedim ya.
Yaşamadan bilemezsin.”
Sessiz kalan taraf artık o
oluyor.
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S er pi l Tuncer
B oz kı r ı n Ş a i r i / M e ti n A l tı o k

/Bedenim üşür, yüreğim sı zlar / diye başlar Metin Altıok’un ‘Kavaklar ’ şiir i ve
devam eder.
Ah kavaklar, kavaklar.../Beni hoyrat bir makasla/ Eski bir fotoğraf tan oydular.

Onno Tunç tarafından
bestelenen ve Sezen
Aksu’nun güzel sesinden dökülen bu nağmeler, dönemin genç kuşağı
tarafından çok sevildiğinde yıl 1988’i göstermektedir ve güfte,
Metin Altıok’un Tan
Yayınları’ndan çıkarttığı ‘Küçük Tragedyalar’
adlı kitabından aynı adı
taşıyan ‘Kavaklar’ şiirinden başkası değildir.
Metin Altıok’un yaşam
öyküsüne kısaca değinmeden önce şairin
Kavaklar şiiriyle bu yazıya
başlamak istedim, çünkü
1988 yılının genç jenerasyonun içinde ben de
vardım ve itiraf etmeliyim ki şairle tanışmama
bu şiiri vesile olmuştur. İzmir’de doğmak,
Ankara’yı sevmek ve
Bingöl’de şair olmak, tam
da Metin Altıok içindir
çünkü o, içinde bozkır

yeşertmiştir. Kısacası
Metin Altıok bozkırın şairidir. Naif anlatımı ve yalnızlıkla yabancılaşmanın
iç içe geçtiği dizelerinde
derin anlamlar yüklüdür,
kendi zamanını değil de
sanki günümüz insanının
duygularını dile getirir.
İzmir Bergamalı Melahat
Moral ve Süleyman
Altıok’un ilk çocukları
olan Metin Altıok, 14
Mart 1941 tarihinde İzmir
Bergama’nın Göçbeyli
köyünde dünyaya gelir.
Bir erkek, bir kız çocuğa
sahip olan ailenin
küçük kızları ise Meral
Altıok’tur. Aile çok
uzun yıllar Bergama’da
kalamaz, Süleyman
Altıok’un işi nedeniyle
İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı olan Alaybey
Mahallesi’ne taşınır. Orta
halli insanların yaşadığı,
sahilinde çay içilen, balık
tutulan, içinden de tren

yolu geçen bu mahallede aile, 1682 sokaktaki
bir Rum evinde oturur. 1
Metin Altıok, ailesinde
hep eksik bir sevgiyle
büyümüştür. Bu eksikliği asıl yaratan kişi ise
annesidir. Baskın, sevgisini çocuklarına aktaramayan bir kadının
evladı olmak, onun içini
kemiren bir yara gibidir.
Şairin anne eksikliği
mizacındaki hüznün en
büyük etkenlerinden biri
olup şiirinde de varlığını
sürdürmüştür.
“Ölümü arayarak geçti
Bunca yılım.
Kötü annem
Beni komşunun oğlu
kadar seven,
Yok olan babamdı belki
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edebiyat öğretmeni Belkıs

yapraklarından tepsi örtüsü

Zincirkıran ve resim öğretmeni

yapmayı öğretir. Küçücük bir

Komşunun oğlu kadar sevildi-

Şeref Bigalı onu ilk keşfeden

kız çocuğuyken bile Zeynep’e

ğine inanan şair için annesi,

kişilerdir. Ankara Dil-Tarih ve

hep yetişkin muamelesi yapar.

ona artık yaşam veren kadın

Coğrafya Fakültesi’nin Hindoloji

Kızını resimler ve kitaplarla tanış-

kimliğini kaybetmiş, ölümü

bölümüne başlar. Resme olan

tırır. Toplum kitapevine giden

aratan bir hale bürünmüştür.

yeteneği onu Sanskrit alfa-

yolda birbirlerine yol arkadaşı

Aile onun için sığınak değil,

besini farklı bir yazışa götürür.

olurlar. Kitapevine gidip gelen-

Hocasının dikkatini çeken

lerle sohbet eden, Altıok’un

şair, aldığı tüm asistanlık ve

yanı başında hep kızı vardır.

Altıok’un çocukluk günle-

Hindistan’a gitme tekliflerine

Sadece kitapevinde değil tabii

rinin şahidi olan kız kardeşi

rağmen üç ay içerisinde felsefe

ki, alkolle arası iyi olan şairin

Meral Altıok şairle birlikte

bölümüne yatay geçiş yapar.

dostlarıyla gittiği uğrak mekan-

geçen çocukluk günleri-

Üniversite yıllarında tamamen

larından biri olan Tavukçu

nin mutsuz ve sıkıntılı geçti-

şekillenen sosyalist görüşü

Meyhanesi’nde de. Altıok,

ğini belirtir. Bunun başat öğe-

hayatı boyunca onun ve şiiri-

Zeynep’in meyhanede canı

sinin şairin anneleri ile ilişki-

nin üzerinden elini çekmemiş-

sıkılmasın diye şablon resimler

sine bağlar. “Günlerdir birlikte

tir. 1968 yılına kadar TİP üyeli-

yapıp, önüne koyar. 5

yaşadığımız mutlu bir çocuk-

ğine devam eder. Görüş ayrı-

luk anımızı hatırlamaya çalışı-

lıkları sebebiyle partiyle yollarını

1974’e kadar düzenli bir işi

yorum. Üzgünüm ama bulamı-

ayırır. Bu yıllar Metin Altıok’un

olmayan şairin en önemli uğraşı

yorum. Biz hiç çocuk olmadık.

şair kimliğinden ziyade ressam

resimleridir. Bu resimlerden farklı

Ağabey-kardeş hiç oynama-

kimliğiyle karşılaşılan dönemdir.

yıllarda üç sergi daha düzen-

dık. Biraz aramızdaki yaş farkın-

Sanatçının iki farklı resim sergisi

ler. Bu sergilerden birini Orhan

dan, biraz annemiz yüzünden.

olmasına rağmen o, yazdığı şiir-

Taylan ve Fahir Aksoy ile birlikte

Kısacası, mutsuz bir ailede,

leri kimseye okutmamış, sakla-

Ankara Sinematek Derneğinde

hüzünlü bir çocukluğu pay-

mıştır. Fakültede tanıştığı Füsun

diğerlerini de Ankara Devlet

laştık seninle. (…) Tavan ara-

Akatlı ile evlenen şair maddi

Güzel Sanatlar Galerisinde

sında bir odamız vardı. Orayı

sıkıntıların yanında eşinin aile-

sergiler. Daha sonra 1976’da

verdiler sana. Ne kadar mutlu

siyle de sorunlar yaşar. 1968’de

girdiği Ortadoğu Amme

olmuştun. Evdekilerden uzak

kızları Zeynep dünyaya gel-

İdaresinde de bir süre çalışır.

bir dünya yarattın kendine. İlk

dikten sonra Metin Altıok için

Ancak buradaki işini de çok

resimlerin orda şekillenmeye,

hayat artık bambaşkadır. Kızıyla

sevmez. Kısa sürede burayı da

ilk dizelerin o odada yazılmaya

alakadar olmayı kendine

bırakır. Evliliğin çalkantılı olma-

2

kaçıştır.

3

başladı.” diyerek şairin yal-

yegâne uğraş edinir.

4

nızlıkla beslendiğini ve ilk resim

sında şairin düzenli bir işinin
olmaması, aşırı alkol tüketimi de

yeteneğinin tavan arasındaki

Altıok, babası Süleyman

etkilidir. Nitekim Altıok’un evliliği

kendi dünyasında şekillendiğini

Bey’den miras aldığı sevgi dolu

çok sorunlu ilerler. Çift 1979’a

belirtmektedir.

yüreğiyle kızına çok düşkün

kadar birkaç kez boşanma-

bir babadır. Kahvaltılarda kızı

nın eşiğinden döner. Kısa süreli

Çocukluk yıllarını ve eğitiminin

severek yesin diye ekmek dilim-

ayrılıklar yaşanır. Ancak 1979

üniversiteye kadar olan bölü-

lerine zeytinler, gözler, reçel-

Mayıs’ında bu evlilik boşan-

münü İzmir Karşıyaka’da geçir-

den ağız, düdük makarna-

mayla son bulur. 6

miştir. Karşıyaka Lisesindeki

dan burun yapar. Sonbahar

21

ERİK AĞACI ÖYKÜ | EYLÜL-EKİM 2021
22

Metin Altıok’un Bingöl’e gidişi
de 1979 yılında eşi Füsun Akatlı
ile boşanmasından sonraya
rastlar. Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsündeki işinden
ayrılan şairin elinde felsefe diploması vardır. Ayrıca öğretmenlik yapmak için pedagojik formasyon sertifikasına da sahiptir. Şair arkadaşı Özdemir İnce’nin de
tavsiyesiyle felsefe öğretmenliği yapmayı düşünür.
Özdemir İnce’nin arkadaşı Aydın Uğur’un babası
Necdet Uğur o dönemde
Milli Eğitim Bakanı’dır. İnce, işi
daha sonra Emre Kongar’a
da açar. Emre Kongar birkaç
ay sonra İnce’ye Metin’in
atamasının yapılacağı bilgisini verir. Kongar İnce’ye: “O
iş tamam. Bakanla konuştum. Tayini Ankara Liselerinden
birine çıkacak ama hangisine
bilemem… Sen Metin’e söyle
Milli Eğitim Bakanlığında…
Bey’i görsün. Adama bilgi
verildi.” der. Ancak Altıok,
Zeynep’ten ve Ankara’dan
uzaklaşmak istemez. Bu
sebeple Ankara’da olursa
öğretmenlik yapacağını ifade
eder. 1979’da Ecevit hükümeti ülkeyi yönetmektedir.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı
Metin Altıok’u hem şiirlerinden hem de kültürel çevreden tanımaktadır. Durum
bakana açılır. Bakan bu
konuda yardımcı olacağını
belirtir. Altıok, Ankara olmasa
bile bir Ege kasabasında da

çalışacağını ifade eder ancak
şairin hiçbir isteği gerçekleşmez. Çünkü Ecevit hükümeti
gitmiş, Demirel öncülüğünde
Milli Cephe hükümeti kurulmuştur. Metin’in atamasının
yapılması kabul edilir ancak
şaire Ankara’da ihtiyaç olmadığı, Bingöl’e tayinin yapılacağı ifade edilir. Başta bu
duruma biraz şaşıran Altıok,
hayatını da değiştirmeye
karar verdiği için bu durumu
kabullenir. Hem tutkuyla evlendiği Füsun Akatlı’dan boşanması hem şairin hayat kaynağı
Zeynep’ten hem de “hüznümün cilacısı” diye tabir ettiği
Ankara’dan ayrılmak zorunda
kalması şairi çok derinden
sarsar. Ancak onun amacı bir
kıyı kasabasında öğretmenlik yapmak, zaman zaman
Zeynep’i yanına götürmek, ya
da ayda bir Ankara’ya gelip
ziyaret etmektir; fakat tayin işi
düşündüğü şekilde yürümez.
Ege tarafında bir okul bekleyen şair, Bingöl’e felsefe öğretmeni olarak atanır. Bingöl, şair
için hem coğrafi açıdan hem
de kültürel açıdan uzak bir
yerdir. İzmir, Ankara, İstanbul
gibi büyük şehirlerde yaşamış
Altıok için Bingöl her yönüyle
yabancı bir ülke gibidir.7
Kızı Zeynep’e yazdığı
07.12.1979 tarihli uzun bir mektupta, Bingöl’ün soğuğundan
ve kışından bahsetmeden
duramaz. Bingöl’de geçirdiği
yıllar boyunca herhalde şairi
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en çok hayrete düşüren şey,
Bingöl’ün bir yoklar şehri olmasıdır. Aynı mektupta şair kızına
bu yokları şöyle ifade eder:
“İnanmazsın ama, burada
bazı şeyler yok. Ayrıca yokların hepsini yazarsam bu
mektup bitmez. Onun için
ilginç olan yoklardan birkaç
örnek vereyim: Yumurta yok
hiçbir yerde. Öğretmen arkadaşlar Elazığ’dan getirtiyorlarmış. Sonra sigara yok. Samsun
karaborsa 25 lira. Kitabevi yok.
Yağ yok. Meyhane yok. Yok
oğlu yok. “Ne var” diyeceksin.
Haa bak söyleyeyim: “Çepiç
var”. Yani keçi. Dağ taş keçi.
Bütün lokantalarda bütün
yemekler keçi eti ve iç yağlı.
Ama Ankara’da olmayan bir
şey var ki işte beni o kurtarıyor:
Kompenson. Yemeklerden
sonra komposto niyetine iki
tablet.” 8
Şair, her insanın nasıl bir iklimi
varsa toprağın da aynı insan
gibi bir kişiliğinin olduğuna
inanır. Aynı zamanda Altıok
için toprağı anlatmak, insanı
anlatmak gibidir. Bu yaşadığı
bozkır kentleri ona, yalnızlığı
hediye etmiştir. Şair, bir ağaç
gibi yalnız başına düşünür kendisini. Tanıdık hiç kimse yoktur
yanında:
Ay Gelir
Bir top-ağaç tek başına
Eğri bir ağaç, düştü düşecek
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Bekler durur bozkırın
ortasında
Kulağında bir orman
uğultusu
Düşünür bir yalnızlık anıtına 9
Hayatı boyunca parayla
başı hiç hoş olmayan şairin,
Bingöl’de de başı pek hoş
olmaz. Ama en azından
para sıkıntısı çekmez. Çünkü
burada her şeyi borç almak
mümkündür. İçkisinden buzdolabına kadar her şeyi
aydan aya ödemek kaydıyla bir kuruş bile ödemeden alabilmektedir. Her şeye
rağmen Bingöl’deki yaşam
pek de kolay geçmez şair
için. Çocukluğundan beri
fukaralık vardır, sevgisizlik
vardır o küçük bedeninde
şairin. Ama Bingöl’deki fukaralık ve sefalet onun imgelerini geliştirir, zenginleştirir. Bireysellikten toplumsallığa taşınır acı onun şiirlerinde Bingöl serüveniyle. Şair
gördükleri karşısında bir şey
yapamamanın çaresizliğine
bürünür. Öğretmen Metin
Altıok’u, eşi Nebahat Hanım
bile evlendikten yedi sekiz
ay sonra keşfetme imkânı
bulmuştur. Bingöllülerin
“Metin Hoca”sı olmayı
başarmıştır. Kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük
bir sevgi ve saygı duyarlar Metin Hoca’larına. Şair
olduğunu bilirler bu küçük

ERİK AĞACI ÖYKÜ | EYLÜL-EKİM 2021

adamın.10
Bingöl ile başlayan memuriyet hayatı yine bir bozkır
şehri olan Karaman ile
devam eder. Emeklilik
sonrası tekrar Ankara’ya
dönen Altıok, bu yaşadığı
şehirler vasıtasıyla hasreti,
yalnızlığı ve gurbeti tanımış
olur. Vefat ettiği Sivas ise
yine bir bozkır şehri olarak
onun hayatındaki yerini alır:
“Donmuş kentlerden geldin,
sen bu kavruk yangın
yerine”
“Ben alevi giydim de
Künyeme külü
Adım diye geçirdim”
mısraları ise sanki onun
öleceği yeri [Sivas] ve ölüm
şeklini önceden haber
verir gibidir.11 Her şey 1993
yılının temmuz ayında Pir
Sultan Abdal şenliklerine
davet edilmesiyle başlar.
Aralarında pek çok yazar ve
aydının buluştuğu bu şenliklere katılmak için Sivas’a
giden Metin Altıok Madımak
Oteli’ne yerleşir.
2 Temmuz Cuma günü
Buruciye Medresesi’nde
yazarlar okurlarıyla buluşacaktır yine. Öğle saatlerinde, katılımcılar yemek
yerken yaşları 16-22 arasında değişen, kimi daha

yaşlı provokatörlerinde
bulunduğu birkaç yüz kişilik
bir grup Paşa Camii’nden
çıkarlar. Katılımcılar oturdukları lokantadan bile atılan
slogan seslerini duymaya
başlarlar. Daha güvenli olacağını düşünerek lokantadan çıkıp otellerine geri
dönerler. Fakat “şeriat
isteriz” diyerek ilerleyen kalabalık, Madımak Oteli’ne geldiklerinde sayıları beş bin
kadar olmuştur. Oteli taşlayıp, camları kırmaya başlarlar. Tesadüf olduğu tartışma konusu olmasına
rağmen belediye yol yapımında kullanılmak üzere
otelin karşısına taş yığmıştır. Az uz değildir yığılan
taş. Beş ton kadardır. Öfkeli
şeriatçı kalabalık tarafından bütün taşlar Madımak
Oteli’ne yağdırılır. Akşam
saat sekiz gibi gaza batırılıp
ateşlenmiş ilk taş otelin içine
düşer. Dışarıdaki kalabalığın
sayısı ise yirmi bini bulmuştur. İnsanlar öfkenin dozunu
arttırmışlardır. Ellerinde
benzin bidonları, Madımak
Oteli’ne doğru yürümektedirler. Önce lobideki perde
tutuşur, sonra otelin girişindeki ahşap doğrama kat…
Yerlerdeki halılar… Kara bir
duman kaplamaya başlar
otelin içini… Soluğu kesilir
insanların nefessiz kalırlar…
Zehirli gaz ve kor alevler,
yaralananlar, dumandan
boğulanlar…12
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Metin Altıok, 2 Temmuz
1993 günü aralarında pek
çok yazar ve sanatçılardan
oluşan 33 kişi ile birlikte Sivas’ta
kaldığı otelde yakılarak öldürülmüştür. Tarih, bu elim olayı
unutmayacaktır ve bu olay,
aslında toplumda derin
yaralar açılmasına neden
olmuştur.
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Ha tice Eği lmez Kaya
İn ci Kolye l i Ka d ı n

Sıcacık bir yaz sabahının erken saatlerinde
dokunaklı bir sala sesiyle
uyandım. Haziran ayının
son günüydü. Müezzin
aşinası olduğum, her dinleyişimle ruhumun en ücra
köşelerine sinen o hüzünlü
nameleri tekrar ediyordu.
Sala bittiğinde ardına
kadar açık penceremden, karşımda duran ak
pak minareyi seyre dalmıştım. Kimin içindi acaba
göç habercisi bu sala?
Her gelenin mutlaka
gittiği bir panayıra benzemez mi dünya? Her gelen
gittiğine göre o da gitmişti, ben de gidecektim. Şaşılası bir hâl değildi
karşımdaki. Onca yaşına
rağmen ismini işittiğimde
konduramamıştım ölümü
ona. Ölüm, demir kanatlı
bir kuştur oysa ne zaman
kimin omzuna konacağı
ne zaman kimi alıp da
götüreceği belirsizdir.
İki sıra bembeyaz inci
vardı daima Gülbahar
Hanım’ın yıllara dayanak

olan tenha boynunda.
Bu boyun sanki pamuktan bir başı değil de ömür
boyunca biriktirilen kederleri taşımakla yükümlüydü. Gülbahar Hanım’ın
kolyesi akça saçlarının
altından tebessüm eden
iyimser incilerden ibaretti. Yaşlı kadın ne kadar
çok ağladıysa inci kolye
o kadar çok gülmüştü.
Sahibinin ve eşyasının
arasındaki tezat, gece ile
gündüz kadar belirgindi.
Yine de bu zıtlığı sadece
Gülbahar Hanım’ı yakından tanıyanlar anlayabilirdi. Elbette eğer dikkat
ederlerse.

siz nasılsınız, bugün hava
ne kadar da sıcak, ya da
soğuk, Tekmil ve yavrularından ne haber…
Tekmil, Gülbahar Hanım’ın
kedisinin adıydı. Kendimi
ona bu kadar yakın hissetmemin nedenlerinden
birisi de ortak kedi sevgimizdi. İkimizin gözlerine de
sevimli geliyordu evcilleştirdiğimiz canlılar arasında
en burunlarından kıl aldırmayanları, bu nedenle
de çoğu kimse tarafından
nankör kabul edilenleri…

Gülbahar Hanım yalnız
yaşıyordu. Eşi, noter kâtipliğinden emekli oldukÇoğunlukla apartmanın
tan kısa bir süre sonra,
serince girişinde karşılagenç sayılabilecek bir
şırdık Gülbahar Hanım’la.
yaşta vefat etmiş. Dört kız
Sabah, öğlen, kuşluk
çocuğu kalmış eşinden
ya da akşam vakti…
yadigâr. Farklı yaşlarda
Nedense her karşılaşmababasız kalan kızlarıyla
mızda inci kolyesi dikkatek başına ilgilenmek
timi çekerdi. Gözlerim
zorunluluğu, ilk zamanlar
arada bir bu güleç yüzlü
ona oldukça zor gelmiş
kolyeye takılarak ayaolmalı. Zaman zaman
küstü birkaç kelam
ziyaretine gittiğimde
ederdik onunla. Merhaba, eşiyle yaşadığı günleri
nasılsınız, çok şükür iyiyim
ve ölümünü, kızlarının
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eğitim süreçlerini, evliliklerini,
eşinin ani vefatından sonra
yaşadıklarını anlatırdı.
Eşi, onu ve kızlarını gerçekte
çok sever, evlerinin nafakasını hiçbir zaman eksik
etmezmiş. Fakat o kadar
huysuz bir adammış ki
kızları o, eve geldiğinde çil
yavrusu gibi bir yerlere dağılırlarmış. Zoraki söylenen bir
‘hoş geldin baba!’ karşılamasından, kısa kesilmeye
çalışılan hal hatır sormalardan sonra odalarına çekilirlermiş. Eşinin her türlü hizmetini Gülbahar Hanım görürmüş. Ders çalışan kızlarını
rahatsız etmek istemeyecek
kadar da önemsermiş onları
babaları. Severken sevilmemek, sevdiklerinin sevgisini
yitirmek ne kadar içler acısı
bir haldir onun gözlerinde
görülürdü herhalde. Acaba
hane halkından bu mutsuz
gözbebeklerine cesaret
edip de bakan oldu mu?
Gülbahar Hanım, komşum
olduğunda kızlarının hepsi
evlenmişlerdi. Hatta büyük
kızının torunu dahi olmuştu.
Evladının torununu görmüş
bir kadın olarak maddede
oldukça yaşlıydı. Zamana
meydan okuyan dimdik
gövdesi ile zemini bastona
dahi ihtiyaç duymadan
sağlam ve dingin adımlardı yine de. Yıllar geçtikçe sağlamlığından da

dinginliğinden de bir şeyler
kaybetmemişti.
Karanlık ve uzun gecelerde, tek başına geçirilen
sıradan her günde tükenmiyor, adeta yeniden canlanıyordu. Müthiş bir var oluş
sevinci ile bezenmiş, miskinliğe asla yer olmayan
uzun ömrünün ona kazandırdığı bir canlılıktı bu.
Burnunun ucundan hiç düşmeyen gözlüğü ile azimli
ve titiz bakardı dünyaya.
O aydınlık yaz sabahında
yankılanan sala onunmuş
meğer. Oysa son gününün
ilk saatlerinde bile ayaküstü
Tekmil’den, havaların alışılmış sıcaklığından, ipe dizdiği
kurumaya aday biberlerden söz etmiştik.
İnsan galiba en çok yaşadıklarını biliyor. Ne gördüklerimizi ne anlatılanları ne de birilerinin bize
ezber ettirmeye çalıştıklarını tam olarak kavrayabiliyoruz. “Kendi kalbine, kendi
diline, kendi haline dikkat
et kızım,” demişti bir gün
Gülbahar Hanım bana.
“Bize ne elden!” Değil mi
ya, bize neydi elden! Bu
sözleri elbette durup dururken söylememişti. Canımı
yakan birinden çocukça ve
çokça şikâyetçi olduğum
için söylemişti. Hep yapıyordu bunu o kişi üstelik.
Hani siz sustukça susmazlar,
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siz durdukça durmazlar vardır ya! İşte onlardan
sadece biri… Onun yaptıkları, onun söyledikleri
beni ilgilendirmese iyiymiş.
Dertlerimizi anlattıkça daralırmış kalbimiz.
Eşi sağlığında ailesine
oldukça rahat bir hayat
yaşatmış, öldüğünde de
arkasında yabana atılmayacak bir miras ve dolgun
bir maaş bırakmış. Buna
rağmen o öldüğünde
ağlayamamış Gülbahar
Hanım. “Severek evlendik. Gençlerin birbirlerini
görmeden evlendikleri bir
devirde o beni, ben onu
çok sevdik,” derdi hep. Ben
her ne kadar buna inanamasam da Gülbahar
Hanım sözlerine inanılmayacak bir insan olmadığından sessiz tereddütlerle dinlerdim ondan bu tuhaf aykırılığı. Gülbahar Hanım, tıpkı
benim gibi ebedi hayata
inanan bir kadındı. “Bu
dünyada seninle yaşadım
fakat öte âlemde seni istemeyeceğim,” demiş bir gün
eşine. Eşi içli bir tebessümle
gülümsedikten sonra “bana
sorarlarsa, ben yine seni
alırım. Sen o güzel başını
yorma,” diye cevap vermiş.
Eşini sevdiğini iddia eden bir
adam neden ona dayanılmaz ölçüde kırıcı davransın ki… Anlamlandırmak çok
zordu doğrusu.
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Uzun kış gecelerinde
Gülbahar Hanım’ın kapısını çalardım. Karşısına
oturur saatlerce onu dinlerdim. Soğuk memleketlerde kar ve buz saçakları
beklerken bizim de camlarımızda yağmur damlalarının raksı olurdu. Ak
saçlı, inci kolyeli kadın
bir ömrün serencamını
yavaşça kalbimin kapılarına serperdi. Dilinden
saçılanları temkinli, munis
ve yorumsuz toparlardım.
Zaman ne kadar uçsuz
bucaksızsa, ömürlerimiz o
kadar bitimliydi.
Gülbahar Hanım ve
sert mizaçlı eşi ilk kızları
dünyaya geldiğinde kendilerini dünyanın en mutlu
ailesi bilmişler. Minik ve
pembe eller, ipekten
yumuşak bir bebek… O
tertemiz yüze baktıkça
yer gök şenlik olmuş onlar
için. Daha sonraki yıllarda
ikinci, üçüncü ve dördüncü bebeğin kız olması
taşralı noter kâtibini
esrarlı bir hal ile rahatsız eder olmuş. Geceleri
geç gelmeler, içkili âlemlerde sermest olup git
gide evden uzaklaşmalar.
Serzenişlere sert tepkiler…
Bana kalırsa Gülbahar
Hanım’ın eşi bambaşka
ve asla hiç kimseyle paylaşmadığı bir yalnızlığa
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sahipti. İçinde gizlediği
bir yitik bahçesi vardı da
sanki oraya hiç kimseyi
almak istemiyordu.
Mutluluğu ışıltılı gecelerde, bayram şekerine
benzeyen kadınlarda,
dost zannettiği, tuhaf alışkanlık sahibi zavallılarda
aramıştı. Gafildi, asla ayılamadığı bir sarhoşluğun
aciz kölesiydi. Korkaktı
ve gittikçe zalimleşen bir
şansızdı.

şuydu: Çocuklarının içindeki öfkeyi de o doğurmuştu tıpkı onları tarifsiz sancılarla doğurduğu
gibi.

Bir ikindi vakti Gülbahar
Hanım’ı görmek ve
onunla sohbet etmek
isteğine kapıldım.
Dairesinin kapısına yaklaştığımda içeriden koridora taşan bir ses kalabalığı fark ettim. Sesler
yüksek değildi fakat gerGülbahar Hanım kızlagindi. Gülbahar Hanım’ın
rının babalarını sevmekapısının önünde alışık
yişlerine içerlerdi bazen.
olduğum manzara bir çift
Ona göre ne olursa olsun küçük ve naif sokak terbabalarına karşı olumsuz liğinin sakince duruşu
his beslemeleri doğru
olurdu. Oysa şimdi öyle
değildi. Yaşadığı müddeğildi. Belli ki aile meclisi
detçe evine rızık getiren
kurulmuştu. Hiç ses
bir baba her türlü olumetmeden evime döndüm.
suzluğa rağmen sevgi ve Şirin komşumun kapısını
saygıyı hak ederdi. Kırılan gün akşama iyice yakkalplerin onarılamayaca- laştığında yeniden yokğını, bir kaptan toprağa
ladım. Bu kez hem içerisi
akan suyun kabına döne- hem dışarısı kimsesizdi.
meyeceğini bilse de
Gülbahar Hanım’la karkendi karanlığından mus- şılıklı oturduğumuzda
tarip bir adama sitemin
birkaç saat önce bu
kâr etmeyeceğini kavrabüyük salonda neler
mıştı çoktan. Fakat kızları konuşulduğunu soramatoydu, babalarına toydım. Kısaca, “beni alıp
luğun verdiği sabırsızlıkla
götürmek, bana sıra ile
bakıyorlardı. Affetmemek evlerinde bakmak isteve zaten çorak olan bir
diklerini söylediler de ben
kalbi sevgisiz bırakmak
kabul etmedim,” dedi.
yanlıştı. Benim gördüğüm, “Yalnızlık acıtmıyor içimi,
Gülbahar Hanım’ın yansıra ile evden eve dolaşgının içinde olmaktan
mak ihtimali kadar. Elden
ötürü ayırt edemediği hal ayaktan düşersem alıp
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götürsünler beni,” diye de ekledi.
Elden ayaktan düşmedi o, alınıp
götürülmedi de sıra ile katlanılacağı
evlere.
Konu komşu bazen gizli saklı bazen
aşikâr, Gülbahar Hanım’ın yalnız
ölmesinden duydukları endişeyi dile
getirir lerdi. Benim kalbime ise uğramazdı bu karamsar ihtimal. S ala
sesini duyduğum sabahın gecesinde
geç vakitlere kadar onunlaydım. Kız
torunlarından biri ziyaretine gelmişti.
İncecik, gül dalını anımsatan, kibar
endamlı bir kızdı. Havadan sudan,
ülkenin her zamanki tuhaf gidişatından, sevilen şar kılardan, unutulmaz dostlardan, hayattan, ölümden,
anlaşılması neredeyse imkânsız
insanlardan, aklımıza gelen ne varsa
ondan söz ettik. En çok da Gülbahar
Hanım konuştu kâh neşeli kâh
hüzünlü bir eda ile… Ne kadar da
genç ne kadar da sağlıklı görünüyordu o gece! Her haliyle söylenmemiş hiçbir şey kalmasın ister gibiydi.
O geceden aklımda kalan en güzel
söz Gülbahar Hanım’ın kötülükten
azade dilinden dökülen, “kalpler
yan yanayken ayrılık olmaz,”dı. Ben
de bilirdim kişi sevdiğiyledir daima.
Bu sözü söylediğinde eşiyle yaşadığı
uzun fakat ayrılık kokan yılların irili
ufaklı öyküleri gelip geçti içerimden.
Müsaade isteyip yanlarından
ayrılır ken pamuk saçlı komşum
her zamanki gibi helallik istedi.
Helalleşmek onunla benim aramda
neredeyse her ayrılışımızda gerçekleşen bir gelenek olduğu için
şaşır madan, son görüşmemizmiş
hissine kapılmadan, hatta ezbere

dergi.erikagacioyku.com

konuşarak, “güzel Gülbahar teyzem
benim senin üzerinde ne hakkım
olabilir, var ise helal olsun. Asıl sen
helal et hakkını bana,” deyiverdim. İpekten yumuşak ellerini öptüm.
Tatlı bir gülümseme ile “komşuluk
hakkı, ne kadar da önemlidir kızım.
Öyle deme! Benim hakkım da sana
helal olsun,” dedi. Gözlerine baktım,
gözleri yıldız yıldızdı.
Gecenin bir yarısında, “kor kma
kızım! Sol kolumda bir uyuşma var,
kalbimde de hafif bir sızı. Annenleri,
teyzenleri ara. Sabah gelsinler,”
deyip torununu uyandır mış. Telefon
görüşmeleri, karşılıklı okunan dualar
der ken sonsuz derinlikte bir uykuya
dalmış Gülbahar Hanım. Sağlığında
uyumayı severdi. Göçü de uykuda
olmuş. İnci kolyesini boynundan kim
çıkardı acaba?

dergi.erikagacioyku.com
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Me h m et Şi r i n Aydemir
Ke si ş e n Yo l l a r

Son günlerde kafam bir

İşte bu yüreğimdeki firak

sevdiğim Taner’in mutlu-

hayli dağınık. Çoğu zaman

ateşinin daha çok har-

luğu benim mutluluğumdu

günleri karıştırdığım bile

lanmasına yol açıyordu.

nihayetinde.

oluyor. Bayılarak yediğim

Küçüklüğümden beri fut-

yemekleri eskisi kadar ara-

bolla fazla aram olmama-

Aslı da iyi değildi. Taner’in

mıyorum artık. Depresif port-

sına rağmen sırf hatırı kal-

ölümü üzerinden yakla-

reler çiziyorum ruh dünya-

masın diye maça davet etti-

şık dokuz ay geçmesine

mın pejmürde tuvaline, sıkla-

ğinde gidiyor, ısrarına daya-

rağmen hâlâ kendini topar-

men çiçekleri yerine, neden

namıyordum. Çoğu zaman

layamadı. İlişkileri henüz res-

acıların odağında hep ben

da yorgun olduğumu öne

miyete dökülmüş olmasa

varım?

sürerek bir şekilde sıyrılıyor-

da onlar kendi aralarında

dum. Bu gönülsüz eylemim-

sözlüydü.

Genç yaşıma rağmen kader,

den şimdi ne kadar pişma-

kaç defa nahoş oyunlar

nım bilemezsiniz. Bana pek

Bir sabah işe gitmek üzere

oynadı benimle hatırlamıyo-

de uymayan davete icabet

tam evden çıkıyordum ki

rum bile.

etmemek için bulduğum

bahçe kapılarının önünde,

bahaneler için de pişmanım.

kahvaltılık alıp eve dönen

Sanırım bu defa yan kom-

Taner’in küçük kardeşi

şumuzun oğlu, kardeşim

Şimdilerde annesi, beni her

Feridun’la karşılaştık. Bana,

kadar sevdiğim, yaşıtım olan

gördüğünde gözyaşlarını

akşam iş dönüşünde anne-

Taner’in ani ölümü beni faz-

tutamıyor. Malum kardeş

sinin benimle bir konuyu

lasıyla sarsmış olmalı.

gibiydik onunla. Yediğimiz

görüşmek üzere eve bek-

içtiğimiz ayrı gitmezdi hiç.

lediğini söyledi. Doğrusu

Bahçelerinin demir kapısı-

Aslında ikimizde aynı kızı sev-

merak etmedim değil.

nın menteşeleri uzun zaman-

miştik. Sokağımızın hemen

Füruze teyze benimle neyi

dır yağlamadıkları için olsa

köşe başındaki manifatura-

görüşebilirdi ki? Bu konu,

gerek, kapı her açıldığında

cının kızı Aslı’yı…

gün boyu kafamı kurcala-

kaderine isyan edercesine

yıp durdu. O gün, ayrıca bir

feryat etmesi, Taner’in o

Aslı, gönül seçimini

işim çıkmadığına sevindim.

kapıyı yarıya kadar açarak

Taner’den yana kullan-

Erkenden dükkânı kapatıp

gövdesi içeride, kafası

mıştı. Ondan sessizce çeki-

merakımı gidermek için

dışarıda, bizim evin tara-

livermiştim aralarından.

soluğu Füruze teyzelerde

fına uzatıp bana seslenişini

Zaten bu platonik aşktan ne

aldım.

hatırlatıyor.

Taner’in haberi olmuştu ne
de Aslı’nın. Kardeşim kadar
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İlk defa o akşam Füruze teyze-

“Ah, ben de Taner’imin mürüv-

kurtuluş yok. Annemle başımı yaka-

nin beni gördüğünde Taner’in

vetini görmeyi çok isterdim, lakin

caksınız illa… Nasıl istiyorsanız öyle

ölümünden duyduğu acısını az

nasip değilmiş. Taktiri ilahi…” dedi.

yapın.” dedim.

da olsa bastırabildiğini gördüm.

“Oğlum bak,” diyerek devam etti.

Dudaklarının kenarında başla-

Füruze teyzenin sevincini gözlerin-

yıp yanaklarına yayılan küçük bir

“Aslı’yı biliyorsun. Hani şu Taner’imin

den okuyabiliyordum. Onu aylar

tebessümle,

sevdiği kız. O helal süt emmiş biridir.

sonra az da olsa

Ailesini de yakinen tanırım. Çok iyi
“Hoş geldin oğlum.” dedi.

insanlar. Mademki oğluma kısmet

neşeli görmek beni de mutlu etmişti.

olmadı, gel sana isteyelim.” dedi.

Belki de Füruze teyze, oğlunun

Füruze teyzenin acısının hafifle-

sevdiği kızla evlendiğim takdirde

mesi beni de mutlu etmeye yet-

Bu sözler üzerine bir an şaşırdım.

beni de neredeyse oğlu kadar

mişti. Öyle ya, ölenle ölünmüyordu.

Böyle bir teklifte bulunacağı asla

sevdiği için oğlunun ölümünden

Sonuçta hayat bir şekilde devam

aklımın ucundan geçmezdi, ne

duyduğu acının bir nebze hafifleye-

etmeliydi. Acıkmamıştım, ısrarım

diyeceğimi bilemedim. Neyse ki

ceğini düşünüyordu, kim bilir?

Füruze teyzenin sofrayı kurma-

çabuk toparladım kendimi.

masına fayda etmemişti. Ben ise

Aradan bir hafta kadar zaman

yemekten ziyade Füruze teyzenin

“Olur mu hiç Füruze teyze. Aslı

geçmişti. Akşam iş dönüşünde

benimle ne konuşacağını düşünü-

Taner’in sevdiğiydi.”

Füruze teyzeyle annem dışarıda

yordum ve bu konuda hiçbir fikrim

oturuyordu. Tam yanlarına vardım ki

yoktu. Yemek sofrasından kalktık.

“Olur oğlum olur. Taner rahmetli

birbirlerine bakıp tebessüm ettikle-

Bardaktaki çayların biraz soğuma-

oldu. Kız ömür boyu bekȃr kalacak

rini gördüm.

sını beklerken Füruze teyze konuya

değil ya, illa ki biriyle evlenecektir.

girdi.

Düşündüm, yabancıya gideceğine

“Oğlum Ozan, gözümüz aydın.

bize gelsin. Sen de bir oğlum sayılır-

Oldu bu iş. Aslı ve ailesi ile de konuş-

“Oğlum Ozan…” dedi, “Yan kom-

sın. Yoksa kızı beğenmiyor musun?

tum. Meğerse seni benden iyi

şumuzdan duydum, annen sana kız

Güzel kızdır hani!” dedi çayını

tanıyorlarmış. Bu arada Aslı bir iti-

bakıyormuş.”

yudumlayarak.

rafta bulundu. ‘Taner’le birbirimizi
sevmiş olmasaydık, istettiği takdirde

Aslında haksız da sayılmazdı.

“Bilakis Füruze teyze. Aslı çok güzel

Ozan’la evlenmeyi düşünebilirdim.

Annemin ısrarlarına daha fazla

kız, fakat Taner…”

O, çok düzgün bir delikanlı.’ dedi.

dayanamamıştım. Yaşım otuza

İç çekerek ‘Taner de çok severdi

yaklaşmış, mahallede neredeyse

“Oğlum Taner yok artık. Bu gerçeği

Ozan’ı’ diye ilave etti. Seninle evlen-

yaşıtım olan bekâr kimse kalmamıştı.

kabullenmemiz lazım,” dedi iç

meyi düşünebileceğini söyledi,”

Ben de,

çekerek.

dedi Füruze teyze.

“Evet, annem çok ısrar ediyor.”

“Hem kız beni ister mi ki?” dedim,

O an karmaşık duygular içeri-

dedim.

kendi sesimden çekinerek.

sinde ne diyeceğimi bilemedim.
Bir yandan seviniyor bir yandan da

“Ee haklı kadın. Oğlunun mürüvve-

“Senden iyisini mi bulacak. Hiç

üzülüyor diğer yandan da şaşkınlı-

tini görmek onun da hakkı” dedi,

düşünme. Ben bir konuşayım.”

ğımı gizlemeye çalışıyordum. Artık

Füruze teyze. Gözleri hafiften buğu-

diyerek elleriyle sırtımı sıvazladı.

ben de Füruze teyzenin bir oğlu

lanarak devam etti.

olabilecektim belki… Aslı da gelini
“Anlaşıldı Füruze teyze, sizden

olurdu kim bilir?
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Na i l U ya r
Öç

1968 yılının haziran

gibi ıslık çalmaya başladı.

çıkarsın. Deprem sıcağı

ortalarıydı.

Çaydanlığı alıp su doldurdu

mıdır, nedir bu?” diye mırıl-

geldi. Ocağın üstüne otur-

dandı. Sıcaktan ensesi ter-

Sabahın saat yedisinde

tacağı sırada ocağın sesi

lemişti. Elleriyle gömleğinin

görevini devralan Cavit Bey,

değişmişti… Kesik kesik patlı-

yakalarından tutarak arkaya

ilk iş olarak çardaklı kulübe-

yordu. Az sonra ocak söndü.

doğru havalandırdı. Alnının

nin arkasındaki kömürlüğe

Anlaşılan o ki memenin başı

ve yüzünün terini mendiliyle

koyduğu teneke süzgüyü

tıkanmıştı. Elindeki çaydan-

sildi, sonra onu özenle katla-

alıp suyla doldurdu. Önce

lığı masanın üstüne koydu.

yıp arka cebine koydu.

çardaktaki çiçekleri, kulü-

İnce çelik telden yapılmış

benin penceresindeki fes-

meme açacağıyla memenin

Cavit Bey, devlet demir-

leğenleri, sonra da kulübe-

ucunu birkaç kez dürttü.

yollarında geçit bekçisiydi.

nin önünü suladı. Sulama

Açılan delikten gaz püskür-

Kırk kırk beş yaşlarında,

işini bitirdikten sonra kulü-

meye başladı. Hemen çak-

kumral, uzun boylu, ince

beye girdi. Tahtadan yapıl-

makla ocağın başını ateş-

bıyıklı, dalgacı, şen şakrak

mış küçük, gri renkli masanın

ledi… Ocağın sesi yine eski

biriydi. İnsanlarla şakalaşır-

üstünde duran sarı pirinç

halini aldı. Sonra çaydanlığı

ken gevrek gevrek gülerdi.

gövdeli, üç ayaklı gaz

üstüne oturttu…

Her zaman üzerindeki resmi

ocağını yerinde sarsarak
içinde gazyağı olup olma-

elbisesi temiz ve ütülü, siyah
Sıcak, sabahtan bastırmıştı.

dığını kontrol etti. Yeterince

iskarpin ayakkabıları boyalıydı. Üniformayı çok severdi,

gazyağı vardı. Sıra, ocağı

Kulübeden dışarı çıktı Cavit

görevinin dışında bile hep

yakmaya geldi. Kulübe

Bey. Sırt kısmı duvara dayalı

bunu giyerdi. Gönlünce üni-

kapısının sol üst köşesin-

tahta sandalyeyi alıp altına

formalı bir işi olmasından

deki küçük rafa koydukları

çekti. Bu arada, terden ve

dolayı da çok mutluydu.

ispirto şişesini aldı. İspirtodan

tozdan kirlenen gözlüğünün

bir miktar ocağın ateşleme

camını da kravatının ucuyla

Cavit Bey’in iş yeri istasyo-

haznesine döktü, ardından

sildi. Sandalyenin üstünde

nun az ötesinde, demiryolu-

benzinli çakmağıyla ateş-

arkaya doğru kaykılarak

nun caddeyle kesiştiği kav-

ledi. Yanan ispirto bitmek

pantolonunun saat cebin-

şaktaydı. Cadde, kentin

üzereyken, pirinç gövde-

den çıkardığı Serkisof marka

en işlek yerlerinden biriydi.

nin üzerindeki pompayı hızlı

cep saatine baktı: 08.12’yi

Bir ucu Seyrantepe’ye,

hızlı pompaladı. Ocağın

gösteriyordu. “Sabah

diğer ucu ta İzmir-Ankara

başlığı alevlendi… Mavi

sabah bu sıcak pek hayra

yoluna uzanıyordu. Burada

alevler çıkaran başlık yılan

alamet değil, Allah hayra

görev yapmak kendisi
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için bulunmaz bir nimetti.

Cavit Bey’den şüphelendi.

“Efendim! Bir şey mi dediniz?”

Gündüz vardiyalarında günle-

Gidip durumu erkek karde-

rinin nasıl geçtiğini hiç anlamı-

şine anlattı. Kardeşi, ağabe-

yordu. Bekçilik yaptığı bu kulü-

yine yapılan bu davranış kar-

benin önündeki caddeden,

şısında şaşırdı. Sonra aklına bir

sabahtan akşama dek yüz-

plan geldi. Bu planını ağabe-

lerce, belki de binlerce, her

yine açıkladı…

“Yok! Başkası…”

İki kardeş geçidin yan tara-

“Beyefendi lütfen… Size bir

fındaki kahvede oturup Cavit

şey diyen yok!”

“Arkamdan seslendin ya.”
“Kim, ben mi?”

sınıftan ve her yaştan insan
gelip geçiyordu.
Gaz ocağının üstünden cam-

Bey’i gözlemleyeceklerdi.

göbeği emaye çaydanlığı

Onun başkalarına da aynı

“Nasıl yok? Az önce bakar

hiç eksik etmezdi. Demlediği

şeyi yaptığını gördüklerinde,

mısınız diye bağıran sen değil

çayı gelenine gidenine ikram

kardeşi planını uygulayacaktı.

miydin?”

ederdi. Görev yaptığı ilçedeki

Yapılan dalga geçme işini

istasyondan, günde ortalama

içine sindiremeyen kardeşler,

yedi sekiz tren gelir geçerdi.

düşündükleri planı ertesi günü

Bu nedenle mesai saatlerinde

uygulamaya koydular. Abisi

boş zamanı çok olurdu…

telaşla Cavit Bey’in önünden

Çoğu zaman, çardaklı kulü-

geçmeye başladı. Cavit Bey

“Beyefendi iftira atmayın.

benin önüne attığı tahta san-

ormanda ceylan görmüş

Sanki gözünüzle görmüş

dalyede oturur, gelip geçen-

aslan gibi sevindi. Önünden

gibi…”

leri seyrederdi. Bu arada ken-

geçen avının arkasından:

disini tanıyanlara da takılma-

“Hayır!”
“Nasıl hayır?”

Yanında biten kardeşi:

dan edemezdi. Salt bunlarla

“Hoop! Beyefendi bir dakika

kalsa iyi… Önünden gelen

bakar mısınız?” dedi.

geçen kerli ferli erkeklerin ve

“Gördüm lan! Gördüm!
Gözümle gördüm!” der

sosyete tabir ettiği bayanla-

Adam dönüp bakacağı

demez, Cavit Bey’in yüzüne

rın arkasından da “Hoop! Bir

sırada, Cavit Bey başını tam

yumrukları indirmeye başladı.

dakika bakar mısınız?” diye

karşısındaki “İstasyon Çay

Gözlüğünün camları kırıldı,

seslenirdi. Arkasından ünle-

Bahçesi” yazan tabelaya

dudağı patladı, burnundan

diği bay ve bayanlar tam

çevirdi. Güya dalmış, oraya

kan boşaldı. Şaşkınlık için-

dönüp bakacağı sırada hiç

bakıyordu.

deydi. Olan bitenden bir şey

oralı olmaz, gözünü başka bir

anlayamadı. Başını kollarının

yere diker, göz ucuyla seslen-

Abisi dönüp bakınca, Cavit

diği kişinin arkasına bakıp bak-

Bey’in hiç de oralı olmadı-

madığını kontrol ederdi. Sanki

ğını gördü. Geri dönüp Cavit

“Yahu n’oluyor? Durun!

o davranışı yapan kendisi

Bey’in omzuna dokundu.

Durun!” diye bağırmaya

değilmiş havası içinde aldat-

arasına alarak can havliyle:

başladı. Cavit Bey’in ağzı

tığı, alaya aldığı bu insanların

“Baktık! Söyle bakalım

burnu çarşamba pazarına

arkasından kıs kıs gülerdi.

derdini?”

döndü. Bu arada, bir Allah’ın
kulu çıkıp müdahale etmedi

Bir gün, dalga geçtiği erkek-

Cavit Bey bilmezlikten

nedense. Sonra iki kardeş

lerden biri işin farkına vardı.

gelerek:

hiçbir şey olmamış gibi çekip
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gittiler. Cavit Bey kendine gel-

kendisi değildi. Atalarımız

diğinde, Alaşehir çıkışlı oto-

boşuna dememişler ‘can

rayın düdüğünün sesini kesik

çıkar, huy çıkmaz!’ diye. Sesi

“Beni saatçininkiyle doku-

kesik duydu. Telaşlandı. Bir

hemen tanıdı Çakır. Nasıl tanı-

manın orada yakalayıp tefe

an her şeyi unutup az ötesin-

masın? Arkadaşı, yıllardır iş

koyunca iyi miydi?”

deki karayolunu kapatacak

yerinin önünden gelen geçen

olan geçidin kapatma kolunu

insanlara böyle seslenmi-

Dokuma dediği yer, bele-

hızla çevirmeye başladı.

yor muydu? Ama şimdi sırası

diye parkının duvarına bitişik

Geçit daha tam kapanma-

değildi. Canı sıkkındı. Bugün

mensucat fabrikasıydı. İlçenin

dan otoray yanından sıyırıp

hiç çekemezdi. Arkasına bak-

en büyük üç fabrikasından

geçti…

madan hem gidiyor hem de

biri olan bu tesiste yüzlerce

“Fazla hoplama, dingili kopa-

işçi çalışıyordu. İşçilerin çoğu

rırsın,” diyordu.

genç kadın ve kızlardan olu-

***

“Açık konuş.”

şuyordu. Özellikle de Yugoslav
İki gün sonra, Cavit Bey’in

Bu kez Cavit Bey:

önünden Denizlili Sadık geçiyordu telaşla. Cavit Bey’in o

kadın ve kızlardan… Vardiya
“Hey! Bak biii!” dedi.

saatte, orada görev yaptığından habersizdi.
Sadık orta boylu, çakır gözlü,

göçmenlerinin oluşturduğu
saatlerinde fabrikanın borusu
kalın kalın öterdi… İşbaşı saa-

Durdu, geri döndü. Yanına

tinin yaklaştığı yollara dökülen

geldi. Cavit Bey’i o halde

bu işçilerden anlaşılırdı.

görünce şaşırdı.

kırk kırk beş yaşlarında, yakı-

Fabrikanın sol duvarının yas-

şıklı biriydi. Kendisine Çakır

“Hayrola? Bu halin ne?”

landığı park tarafı genç ve

derlerdi. Cavit Bey’in arkada-

dedi.

gür çam ağaçlarıyla kap-

şıydı. Yaz kış istasyon geçidinin

lıydı. Buralar tenha olduğun-

bitişiğinde bulunan yazlık İnci

“Biri işin farkına varınca sal-

dan kaçamak aşklara daha

Sineması’nın sağ köşesindeki

dırdı da…”

uygundu. Çakır, saatçinin

küçük sundurmasında çerez,
gazete, şambaba satardı. Beş

karısı Perihan’la burayı boşuna
“Eee!”

seçmemişti…

“E’si bu.”

Dokuma dediği yer, bele-

çocuk babasıydı. Dördü erkek
biri kız. İçlerinde tek okuyan
kızıydı. Babası, oğullarını ilkokuldan sonra zanaata vermiş;

diye parkının duvarına bitişik
Çakır alaycı tavrıyla:

şimdi hem meslek öğreniyorlar hem de üç beş kuruş para

en büyük üç fabrikasından
“E’si bu ha?”

kazanıyorlardı. Sıkıntılı günleri
gerilerde kalmıştı Sadık’ın…

mensucat fabrikasıydı. İlçenin
biri olan bu tesiste yüzlerce
işçi çalışıyordu. İşçilerin çoğu

Cavit Bey biraz bozuldu.

genç kadın ve kızlardan oluşuyordu. Özellikle de Yugoslav

Cavit Bey arkasından seslendi:

“Ne demek istiyorsun? İnsan

göçmenlerinin oluşturduğu

bir geçmiş olsun der.”

kadın ve kızlardan… Vardiya

“Hoop! Bir dakika hemşerim!”
Birkaç gün önce bu davranışı
yüzünden dayak yiyen sanki

saatlerinde fabrikanın borusu
“Ne demek istediğimi sen

kalın kalın öterdi… İşbaşı saa-

daha iyi anlarsın.”

tinin yaklaştığı yollara dökülen
bu işçilerden anlaşılırdı.
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Fabrikanın sol duvarının yas-

Cavit Bey arkasından baktı

landığı park tarafı genç ve

kaldı.

gür çam ağaçlarıyla kaplıydı. Buralar tenha olduğundan kaçamak aşklara daha
uygundu. Çakır, saatçinin
karısı Perihan’la burayı boşuna
seçmemişti…
Cavit Bey donakaldı. Böyle
bir soruyla karşılaşacağını
düşünememişti.
Aynı Cavit Bey, Perihan’a
Çakır’la olan ilişkisinden sonra
birkaç kez asılmış, o da karşılık vermemişti. O günden
beri Perihan’da gözü kalmıştı… Çakır ile Cavit’in
arkadaş olduğunu biliyordu
Perihan. Daha ilk buluşmalarında, Çakır’a Cavit’in kendisine sulandığını söylemişti.
Bunu, kendisinin ne denli istenilen biri olduğunu anıştırmak
ve kıskandırmak için yapmıştı.
Sonra da cıvık biri olduğu için
yüz vermediğini belirtmişti.
Çakır, kendisinden sonra
Perihan’a yeşillendiği için ta o
günden beri Cavit’e kızıyordu;
ama belli etmiyordu. Bir kadın
için de arkadaşlığını koparıp
atmak istemiyordu. Şimdi
arkadaşını bu şekilde görünce
içinden “sen bunu çoktan hak
ettin” diye geçirdi. Cavit’in
yüzüne alaycı bir gülümseme
ile bakarak,
“Etme bulma dünyası,” dedi.
Sonra “işim acele” deyip
yanından hızla ayrıldı.
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