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evin insana iht iyacı yok
dâhi l  olmal ıy ım bir  ş i i re
adalet yurdun tembel idi r
çıkmaz sokağın rez i l  sonu gibi
kendine ağlamış durur yani bitmiş s ihr i
az kaldı  seveceğim İstanbul’un sular ın ı  da

ik indi  bi r  ip ucudur mart ın ın değdiği  yerde
güneş düşmüş uyuyan bal ığın s ı r t ına
bir in i  sevmesem de saatle mutluyum
baka baka yüzümü yonttum
kavgaya hazı r lanır  gibi  acımadan
her şeyi  zamanında.. .

Hit i t  sur lar ı  görkemini  y i t i rdi
gözler im sayfalarda şarapnel
Tanr ı  as ı r lardır  anlaş ı lmıyor
dünün lekeler in i  kazıyorum uzuvlar ımdan
bahçe de biat edebi l i r  belk i
çiçekler i s im olmal ı  sevdaya
el ler im gecikt i  yüzüme
sess iz l iğe bir  şeki l  vermel iy im
ateşin insandan alacağı var.

Rıdvan Yı ldız
Leke
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esen yel le gel i r  diyar gurbetten
dostun her kelamı muştudur bana
tar i f  edi lemez duygu sel idi r
coşar gel i r  bahar yağmur lar ıy la

di lekler di lenir  Mevla aşkına
kadir  k ıymet bi lmez aşk  inadına
çok zaman yaralar koyar ardına
göz ucunda s ineklenir  yar diye

zaman masumdur bebek yüzünde
ya res imlere güler ya kaderine
umars ız  sevdalar ın inadına
geceye renk ver ip avunur giz l ice

uçar uzakl ık lar yakın eylers in
nefes olur gider öz lem s ı laya
yakındır  kavuşmak di leklerden
dağ dağa kavuşur göremesek de

yaral ıdı r  bu el lerde ceylanım
sevda yüreğime yağmur lar la gel
seni  sensiz  yaşayım göz önümde
gel k i rpiğime çiçek ol  her damlada

Cemal Karsavran
Kirpiğime Çiçek Ol Her Damlada
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Şimdi bi r  yabancıyım ben kendime,
Bi lmezken kaybett im ben, beni
Kayboldum bu şehr in kalabal ığında
Iş ık lar yok art ık önümde
Koca bir  karanl ık düştü ömrümün bahar bahçesine
Gölgeler var sadece, s i luet ler. . .
Adımlar ım ağır,  yolum kısa
Nefesim son demler inde
Son kez bakıyorum ardıma
Gördüğüm koca bir  rüya.. .
Sevinç, hüzün, umut,  umutsuzluk,  nefret,  sevgi. . .
Son selamım; yere, göğe, kuş lara.. .
Montum s ı r t ımda, o, saks ımdaki son çiçeğim el imde
Güneşin k ız ı l l ığ ı  i le boyanmışken gökyüzü
Başım önümde,
Yürüyorum kendimden kendime.. .

Ker ime Bis tami  
Kendimden Kendime 
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Halis Tamkoç
Uykusuyla Düşen

usul  usul  yayı ls ın uyku
                     ve ı l ık  ı l ık
kanda bir  nehir  gezint is indeyiz
üşüsün dışar ıda tüm maske,
                     yüz ler ve bin bir  k ı l ık
s ıcağı seviyor olmal ı
gölgeler ve ış ığa
                     öyle muhtaç öyle 
al ış ık…
kr iz  geçir iyor ve k imsesiz
k i r lenen bir  denize elân
                    boğulan ve…
yetişmel iy iz…

yalnız l ığ ı  kendi seçmiş
bir  tek başına’dan mı dünya
korkup kaçıyor
yaşasın küçük köy,
tr ibün ve taraftar l ık!
hiç olmamış ız  k i
dünyal ıy ız  diyel im art ık

uyku bu ya;
bulut lar ın el inden tut
rüyalardan seç kendine bir  rüya
                       gerçeküstü güya!
düşer iz  ve sert  sanır lar
düşer iz
bizat ih i  yağmur gibi
bi r  iy i l ik  olarak
belk i  deniz kurtulur
belk i  bal ık da yağar…

düşer iz
ve yüzümüz toprak
düşer iz
gölgemiz le,  yarat ı lmış olmakla
                                  bar ış ık  ve
uzun bir  ölüm deği l
çünkü yaşamak
huzura ermişçesine i t inal ı
düşer iz
kavuşmuş bir  ruhun tebessümlü
kal ı r  bi r  tutam sevdal ığı…

‘varoluşsal  suç’ iş leyene
i lham gel i r  k ıyamadığı
sezgis idi r  yadigâr…utanır
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Ne gerçek söyleyeyim
Bilmem ki

Hasretinle kaç yıl eskittiğimi 
mi
Adın geçen bütün satırları
Tekrar tekrar okuduğumu 
mu
Güz mevsiminde düşen 
her yaprakla
Toprağı arzuladığımı mı
Söyleyeyim sana
Bilmem ki
Hangi gerçek
Döndürür seni bana

Aynalara bakamadığımın
Sebebi olduğunu mu
Ne vakit mehtabı görsem
Gözlerimi kapatıp
Ellerini saçlarımda
Hissetmeye çalıştığımı mı
Söyleyeyim sana
Hangi gerçek
Döndürür seni bana

Gün saymaktan
Rakamlarla aramın bozul-
duğunu mu
Kuşların beni görünce 
yakınlarında
Kanat kanat uzaklaşıp 
kaçtıklarını mı
Neymiş

Her seferinde seni 
soruyormuşum
Bıktıklarını mı söyleyeyim 
sana
Hangi gerçek
Döndürür seni bana

Seni duyarım diye
Geçmiyorum artık
Adımladığımız sokaklardan
Gözlerim her simada seni 
arıyor
Yorulmadım yorulmam da
Lakin çok kızıyormuş
Komşular bana
Her adımda seni 
mırıldanıyormuşum
Dillere düştüğümü mü
Söyleyeyim sana
Hangi gerçek
Döndürür seni bana

Elimde değil
Demeyeceğim
Elimdesin, dilimdesin, 
gözümdesin
Çünkü biliyorum
Ben sana kilitlendim
Anahtarını da sen 
götürdün
Sende kaldım müebbet
Sensizken seninle oldu-
ğumu mu
Söyleyeyim sana

Hangi gerçek
Döndürür seni bana

Erken kalkıyorum sabahları
Güneşin doğuşunu 
bekliyorum
Belki bugün
Kavuşma günümdür 
arzusuyla.
Bülbüller eşlik ediyor
Yıldızların tek tek 
sönüşünde
Her yıldız sensin gibi geliyor
Ve dualarla karşılıyorum
Yeni günü
Seni isteyerek Mevla’dan
Dönmeyeceğini bile bile
Deliye döndüğümü mü
Söyleyeyim sana
Hangi gerçek
Döndürür seni bana

Geçenlerde
Yine yürüyorum 
karanlıklarda
Seninleyim
Kulağımda bir tını
Kokun geliyor sanki
Zamanı yararcasına
İçime çekiyorum seni
Yasemin koklar gibi
Zambak koklar gibi
Rüzgar ürpertiyor
Sarılıyorum sımsıkı 

Yunus Koşar
Deli
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Bir  kaldı r ım taş ında 
başım
Koynundayım sanki
Böyle deği ldim 
bi l iyorsun
Seninleyken ben
Sensiz l iğe al ışamadı-
ğımı mı
Söyleyeyim sana
Hangi gerçek
Döndürür seni  bana

Sarhoş bir  Adem’in 
şefkat dolu
Dokunuşuyla gel iyo-
rum kendime
- Yak bir  cigara
Deyip tutturdu 
dudaklar ıma
- Çek içine çek
Kaldır ım köpeği seni
Ancak dolar hasret 
iç ine
Duman duman 
süzülüyorsun
karanl ığa
Senl i  gözyaşlar ım 
akıyor
Sarhoşun s inesine
Mekanımın izbeler
Dost lar ımın sarhoşlar
Olduğunu mu
Söyleyeyim sana
Hangi gerçek
Döndürür seni  bana

- Bak dostum
Diyor
Dudağımdan çekip 
cigarayı
-  Aşk böyle tat l ıdı r 
damakta

Gelse de isteme
Kör olas ını
Bak gel i rse eğer
Emin ol  k i
Özlediğin,
Bakış lar ında 
kaybolduğun
Damağında tat 
bi ldiğin
Dudaklar ına 
k i l i t lendiğin
Deği ldi r  o
İnanmadığımı mı
Söyleyeyim sana
Hangi gerçek
Döndürür seni  bana

O gelmesin Adem
Ben gideyim ona
Bırakt ığı  gibi
Benim aşkım
Söylüyorum işte
Ne olur
Dön art ık bana
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Çıt ı r  çıt ı r  yanan odunlar ın ses i 
n inni  gibi  gel iyordu kulağına. 
Paltonun yakalar ın ı  kaldı rmış,  nefe-
s in in s ıcakl ığıy la el ler in i  ı s ı t ıyor-
dun. Her taraf ın soğuktan donmuş 
gibiydi .  Oturduğun sandalyeden 
arada bir  kalk ıyor,  odanın içinde 
dolanıp tekrar masanın başına 
geçiyordun.  K lasörün içinden 
çıkartt ığın dosyalar ı  bi rer bi rer 
okuyup arada bir  gülümsüyor-
dun. Yetki  ve sorumluluk alanında 
bulunan Fak-Fuk Fonu’nun yı l sonu 
faal iyet raporu ve al ınan iy i  sonuç-
lar hedefine ulaşt ığının nişanesi 
gibiydi .  Arkana yaslanıp gözler in i 
kapatt ın.  Yüzünde mutlu bi r  i fade 
bel i rdi .  Uzun bir  süre böylece hare-
kets iz  kaldın…

Uyuşan bacaklar ın ı  dinlendirmek 
için ayağa kalk ıp odanın içinde 
tekrar dolaşmaya başladın. Teneke 
sobanın içine bir kaç odun daha 
att ın.  Alazlar odunlar ı  hemen 
yutuyor,  pek de büyük olmayan 
odayı ı s ı tamıyordu. Dışar ıda nefes 
kesen bir  ayaz vardı .  Rüzgâr uğul-
duyor sağlam olmayan pencere 
kenar lar ından içer iye buz gibi 
hava ve kar üfürüyordu. Mütevazı 
döşenmiş odanda bel i rgin bi r 
sadel ik hemen göze çarpıyordu. 

B i r  masa, üç dört tahta iskemle 
vardı .  Duvar larda ise Atatürk port-
res i ,  Türk bayrağı ve Türk iye har i -
tas ı  as ı l ıydı .

Pencereye yaklaş ıp dışar ıdaki 
doyumsuz manzarayı  seyretmeye 
koyuldun. Evler in,  damlar ın üst ler i 
kar la kapl ıydı .  Saçaklardan uzun 
buz küt leler i  sark ıyordu. Kar lar 
bütün kusur lar ı  örten beyaz, kaba 
bir  yorgana benziyordu. Sobaya 
odun atmak için içer i  gi ren hade-
meden, soğumuş çayını  tazele-
mesini  r ica ett in.  Üşüyen el le-
r in i  çocukken yaptığın gibi  bi rbi-
r ine sürterek ıs ı tmayı denedin ama 
naf i le bi r  çabaydı…

Diğer rapor lar ı  okumak için 
masanın başına tekrar geçtin. 
Aradan epey zaman geçmişt i 
k i  telefonun aral ıks ız  çalmasıy la 
kafanı kaldı r ıp ahizeyi  el ine aldın. 
İ lçe Jandarma Komutanl ığından 
aranıyordun. Merkeze oldukça 
uzak Ar ı l ı  köyünden hareket le; 
zor bi r  doğum için i lçeye ulaş-
maya çal ışan alt ı  yedi k iş i l ik  kaf i -
lenin kapanan yolda mahsur kal-
dığını ,  durumun aci l  olduğunu, 
gerekl i  i z in ler in ver i lmesini  ve gere-
ğini  arz ediyordu. Soğukkanl ı l ığ ını 

Fatma Türkdoğan
Beyaz Kâbus
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muhafaza ederek Köy Hizmetler i 

Müdür lüğünü ve İ lçe Devlet 

Hastanesini  arayıp gerekl i  emir-

ler i  verdin.  Vi layetteki  Hava Tugay 

Komutanl ığından asker i  hel ikopter 

talep ett in,  koordinat lar ı  yazdırdın. 

Net icenin taraf ına bi ldi r i lmesini  r ica 

ett in yetki l i lerden…

Pusulas ı  bozuk kaptan gibi  ne yapaca-

ğını  bi lemedin uzun süre.. .  Şampanya 

ş işes in in sarhoş köpükler i  gibi  sende-

ledin. Vücudun kalp at ış lar ına ayak 

uyduramayınca  sandalyene çöker gibi 

oturdun ȃdeta. Hiçbir  kal ıba s ığmayan 

onlarca düşünce geçti  kafandan. Tüm 

renkler kör olmuştu. Her yer beyazdı. 

Bembeyaz.. .  Hatta k ı r ık  beyaz.. .  Koca 

bir  yumruk oturdu böğrüne.. .  Rut in 

giden yaşamının başlangıcını ,  rüzgâra 

karş ı  üf lediğin o yı l lar ı  anımsadın. 

Gözler inden süzülen o s ıcacık,  insani 

yönünü zenginleşt i ren inci ler in le. . . 

Mühür lü dudaklar ın ı  zor la araladın:

“Dayan  bacım! Dayan anam...  Balk ız 

anam!” diyebi ldin. . .

Anacığın Balk ız’ ı  buna benzer bi r 

günde, yüzünü bi le göremeden kay-

betmişt in.  Aynı  hikâyenin kahramanla-

r ından bir iydi  Balk ız  Gel in. . .  İ lk  bebe-

s in i  on beş yaşında Ramazan ayında 

doğurmuş, yaşını  bi le doldurmadan 

kuşpalazından kaybetmişt i .  B i r  y ı l  geç-

meden yine böyle bir  günde,   n ice zor-

luklar la i lçe hastanesine yet işt i r i lmiş-

t in iz .  Doğumhaneye hemen al ınma-

s ına rağmen sen güçlükle kurtar ı lmış 

fakat Balk ız  anan çok kan kaybett iği 

iç in y i t ip gitmişt i… Sana da ağabeyin 

Ramazan’dan ş imdi kul landığın kafa 

kâğıdı  miras kalmışt ı…

Tüm sülalen ar ıcı l ık  yapıyordu. 

Kafkas cins i  ar ı ,  yeryüzünde sadece 

s iz in bulunduğunuz yörelerde yaşı-

yordu. Köylüler in çoğunluğu ar ıcı-

l ık  ve küçükbaş hayvancı l ık la nafaka-

s ın ı  çıkar ıyordu. Genç yaşına rağmen 

ruhen iht iyar baban, acının ve sefa-

let in kocatt ığı  n inenle bir l ikte yaşa-

maya başladın. Akrabalar ın taraf ın-

dan kucaktan kucağa geçiyordun. 

Bezinden kurtuluncaya kadar ninenle 

koyun koyuna sabahlardın. . .  Ninen, 

sen dört yaşındayken hakkın rahme-

t ine kavuşunca baban çaresiz  kalmışt ı . 

Erzurum Çocuk Es i rgeme Kurumunun 

yani devlet in şefkat l i  e l ler ine tes l im ett i 

bi r ic ik yavrusunu…

Dışa dönük, konuşkan, zeki ,  h ı rs l ı ,  hare-

ket l i ,  kendinle bar ış ık   bi r  çocuktun. 

Baban arada bir  gel i r  kucaklaş ıp kok-

laş ı rdınız .  Fukaranın nafakası  gibi  bi r 

görünür bi r  kaybolurdu zaval l ı  babacı-

ğın.  Bazı  geceler burnunun direği s ız-

lardı ,  sevdik ler in akl ına düştükçe.. .

Müdür babanın, öğretmen ve bakıcı 

anneler in in sözünden çıkmazdın. Zorda 

kalan arkadaşlar ın ın yardımcıs ı  olurdun 

hep, mutluydun ama.. .  B i r  yanındaki 

sadık hüznün seni  hiç yalnız  bı rakmı-

yordu.. .  K i tap okumayı çok  ama çok 

seviyor,  k i tapl ıktan ayr ı lmayı hiç istemi-

yordun. Her f ı rsatta bahçedeki  ağacın 

alt ına koşar,  k i tap kahramanlar ıy la 

olaylar ı  yaşardın. . .
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İ lk ,  orta, l i se derken on 

sekiz yaşını  doldurmuş, 

civan gibi  bi r  del ikanl ı 

olmuştun. Hitabetin kuv-

vet l i ,  kel ime dağarcığın-

daki  kel imeler çok faz-

laydı.  Ya avukat ya da 

yönetici  olmak ist iyordun. 

S ınavlar ı  büyük bir  başa-

r ıy la ver ip Ankara S iyasal 

B i l imler Fakültes ini  kazan-

mışt ın.  Büyük bir  az imle 

okumayı,  çal ışmayla bir-

l ikte yürüttün. Aldığın 

bursun hakkını  vererek 

okulu bir inci l ik le bit i r ip 

şeref l i s tes ine adını  yaz-

dırmışt ın.  Okul  kütüğüne 

isminin,  soy isminin yazı l ı 

o lduğu pir inç levhayı 

törenle çakmış,  hediye 

edi len dolma kalem set i 

ve kol  saatini  büyük bir 

memnuniyet le kabul 

etmişt in…

Art ık çakı  gibi  bi r  kayma-

kam adayıydın.  İç iş ler i 

Bakanl ığının açmış 

olduğu yazı l ı  ve sözlü 

s ınavda başar ı l ı  o lup 

bakanl ığa çeki lmiş üç 

yı l l ık  kaymakamlık staj ın ı 

kaymakam veki l i  o larak 

yine bir inci  olarak bit i r -

mişt in.  Başar ı lar ın taç 

gibi  ı ş ı ld ıyordu. S ı ra görev 

yapacağın yer i  bel i r le-

yen kura çekimine gel-

mişt i .  İ lk  atamalar beşinci 

s ın ı f  i lçelere yapı l ı -

yordu. Bacaklar ın hazan 

yaprağı gibi  t i t r iyordu. 

Heyecandan için içine 

s ığmıyordu. Dudaklar ın 

bel l i  bel i rs iz  k ımı ldıyor,  

iç inden dualar ediyordun:

“‘ İnşal lah doğduğum 

ama yaşayamadığım, 

üzüntülere gark olduğum, 

Balk ız  anamın, koca 

ninemin yatt ığı  topraklara 

çıkar tayinim.” 

Kuralar çeki l ince üzüntü 

ve hayal k ı r ık l ığ ıy la 

oturdun yer ine. Tayinin 

Mardin’ in İdi l  i lçes ine çık-

mışt ı .  Kendin gibi  gide-

ceği yer i  beğenmeyenler 

olabi l i r  düşüncesiy le araş-

t ı rdın,  becayiş yapmak 

için.  Nihayet istedi-

ğin olmuştu. Sen art ık 

Ardahan İ l i  Posof İ lçesi 

Kaymakamı olarak atan-

mışt ın.  Al lah en kalbi  dua-

lar ın ı  kabul etmiş O’na 

uzanan el ler in i  boş çevir-

memişt i .  Uzun gözyaşlar ı 

döktün sevinçten. Kar ı 

delerek önce başını  sonra 

gövdesini  çıkaran karde-

lenler gibiydin.  Azminle, 

i radenle, güçlü k iş i l i -

ğinle tuttuğunu kopart-

mışt ın.  Kendi kendine ver-

diğin söze sadık kaldığın 

için de kazanmışt ın hayat 

mücadeles ini…

Bütün evraklar ı  ivedi l ik le 

tamamlayıp görev emrini 

ve bir kaç parça eşyanı 

alarak önce vi layete 

sonra da Posof’a gel ip 

hemen göreve başlamış-

t ın.  Göreve ik i  y ı l l ığ ına 

atanmış,  dokuz ayını  çar-

çabuk geçirmişt in.  Daha 

yi rmi sekiz  yaşında; k imse-

s iz ler in,  gar ipler in,  öksüz 

ve yet imler in,  muhtaçla-

r ın babalar ı  olmuştun.

Dal ıp gitmişt in… Asi  rüz-

gâr lar ın kavgası  din-

mişt i  n ihayet.  Doğduğun 

yerde çürümesini  i s tedi-

ğin vücudunun her taraf ı 

uyuşmuştu. Tufan hikâye-

ler i  gibi  kavurdu z ihnini 

düşünceler,  yüzünde 

keder l i  ç izgi ler  oluşturdu 

yol    yol…

Uzunca çalan telefo-

nun ses ini  algı layamadın 

önce.  Gerçeğin ış ığını 

yakalayıp ses verdin, 

genzini  temiz leyerek:

“Posof Kaymakamı 

Ramazan Ar ıcıoğlu, 

buyurunuz.. .”

“Efendim, ben Posof 

Devlet Hastanesi 

Başhekimi Dr.  Al i  Eren.  

Anne ve erkek çocuğu-

nun durumu iy i  efendim. 

Anne ve babası  çocuğun 

adına diğer ana babalar 

gibi  s iz in isminiz i  vermek 

ist iyor lar.  Münasip midir 

efendim?”

Doğuştan yüreğine vurul-

muş öksüzlük damgasının 
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i z ler in i  s i lmeye çal ışan ai len ve yurt 

görevl i ler in in himayesinde mutlu bi r 

çocukluk,  ergenl ik yaşadın ama yine 

de anacığının eks ik l iğ ini  hep kalbinin 

der in l ik ler inde duyumsardın.  Bazı  yakın-

lar ın ın,  “Anal ı  kuzu, k ınal ı  kuzu” dedi-

ğini  duyardın cümle aralar ında. İşte o 

anlarda yüreğin bir  avuç kor at ı lmış gibi 

alevlenirdi…

Siyah beyaz fotoğraf ın ı  el inden düşür-

mediğin Balk ız  ananın s imasını  z ihnine 

kazı rcasına bakar,  bazı  geceler giz l ice 

gözyaşlar ın ı  s i lerdin… Böyle hassas 

olduğun zamanlarda utancından yüzün 

al lanır,  mahcup bir  şeki lde yüzünü yere 

eğerdin… 

Doktorun hitabıyla y ine hassaslaşt ın… 

Kalp at ış lar ın hız landı.  Ne diyeceğini 

bi lemedin. Sen “kınal ı  kuzu” olamamışt ın 

ama küçük Ramazan için güzel  di lekler 

geçirdin içinden. Mır ı ldanarak döküldü 

bir kaç kel ime dudaklar ından,

“Al lah anal ı  babal ı  büyütmeyi nasip 

ets in inşal lah. Adıyla bin yaşasın! 

Münasipt i r,  Sayın Doktor ’um.” 
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Yaşadığım şehirde hazan rüzgârları 

esmekte şimdi. Yavaş yavaş esen rüzgâ-

rın hükmü o kadar geçersiz ki her şey yerli 

yerinde. Evler, sokaklar, kapıların önle-

rine park edilmiş araçlar kımıltısız duruyor-

lar. Yalnızca kurumuş yapraklar, sokaktaki 

aciz kâğıt parçaları ve gökyüzündeki bulut-

lar rüzgârın incecik nefesiyle savruluyorlar 

oradan oraya. Akıp giden günlerimiz misali. 

Rüzgâr tabiatlıdır zaman. Esip gider gün-

lerimizi bizden devşirerek. Dün çocuk olup 

oynadığımız mekân kaskatı duruyor bir 

parça çehresi değişse de. Oysaki biz artık 

koşarak geçmiyoruz aşina sokaklardan. 

Ağır aksak ve düşünceliyiz dünkü gülen 

yüzümüze inat. Başka çocuklar oyun oynu-

yorlar yarını düşünmeden. Başka gençler 

dolaşıyorlar kaygısız, gülen yüzleriyle ve 

yarına dair ümitleriyle. 

Nice şair gözyaşı döktü, mısra karaladı bu 

delişmen rüzgâr karşısında.  Onları ağlatan 

havada dönüp duran kuşlar değildi 

tarumar olmuş bahçeler de... Kuşlar nasıl 

olsa bir yerlere varmayacaklar mı? Tarumar 

olmuş bahçelerin bir sahibi mutlaka çık-

mayacak mı? Başka bir tasa olmalı onların 

yüreklerini kavuran. Başka ve daha feci 

bir tasa… Geçen her gün bir diğerini alıp 

götürüyorsa, giden sevgililer asla geri dön-

müyorsa; hicranlı hayatın matemleri son 

bulmuyor, sonsuzluğa doğru yelken açan 

gemiler tükenmiyorsa hüzne kapılmak 

yersiz olmasa gerek.

“Bu da geçer ya Hu” diye fısıldar ötelerden 

bir ses kulaklarıma bazen. “Bu da geçer, 

bu da geçer.” Kendine özgü tılsımı olan bir 

söz bu… Ağlayanları güldürecek, gülenleri 

ağlatacak kadar kuvvetli bir söz. Bu sözü 

her mutlu günümde duyarım. Kalbimin ta 

derinliklerinde bir derviş boynunu büker o 

zaman. Hüzünle bakar toprağa. “Aynı yer-

deyiz.” derim ona “Aynı dertten aynı hal-

deyiz.” Kederli günlerimde teselli eder beni 

aynı söz. Ağlayan yüzüm güler, kanayan 

kalbimin acısı hafifler o zaman da. Küçük 

bir kız çocuğu ıslak gözlerini silmeden 

gülümser içimde. “Sakın büyüme!” derim 

ona “Sakın büyüme, büyüsen bile ağlarken 

gülebilmek melekeni sakın ha yitirme!”

Değirmen keyfindedir zaman. Ne dağı 

dağ ne de insanı insan bırakır. Dinlenenleri 

yorar, yorulmuşları bir tenhaya atar bu 

acıması olmayan değirmen. Öğütür, un 

ufak eder ruhumuzdaki taneleri. Aynı 

zamanda da eğitir ehlileştirir bizleri.  Deli 

dolu yıllarımızda, henüz öğütülüp ezil-

memişken, eğitilip ehlileştirilmemişken, 

zamanın keşmekeşinden payımızı almadan 

önce yani kim bilir ne çiğlikler yaptık. Ne 

onulmaz yaralar açtık başkalarının kalp-

lerinde. Evet, günlerimizi bizden çalar 

zaman. Karşılığında elimiz boş kalmaz 

Hatice Eği lmez Kaya
Zaman Bizden Gün Devşir i r 
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fakat. Artık koşmayı bırakıp 

düşünerek yürüsek bile kârsız 

sayılmayız bu soyut alış verişte. 

Günlerimiz geçip gittikçe söy-

lediklerimiz, eylediklerimiz 

daha bir yontulmuş olur tıpkı 

kendimiz gibi. 

Vefasız bir sevgiliye benzer 

çoğu kez zaman. Çekip 

gitmeye görsün biz onu ne 

kadar çok sevsek de arkasın-

dan ne kadar acıklı feryatlar 

etsek de dönüp bakmaz yüzü-

müze bir kere. Adını sanını bil-

mediğimiz diyarlarda kaybo-

lur kendisinden sayısız hatıra-

lar bırakarak. Bizim payımıza 

düşen bu sergüzeştte avuçla-

rımızın arasından akıp giden 

anların hatıralarıyla avunmak-

tır. Yolun menzile yaklaştığı o 

yerde kimi zaman bir fotoğraf 

kalır elimizde. Kimi zaman unu-

tamadığımız birkaç güzel söz. 

Sonsuz bir akış, bir menzile 

varış çabasıdır zaman. Naif 

çayların, deli dolu ırmakların 

dönüp dolaşıp denize karış-

tıkları gibi dakikalar saatleri 

kovalar. Günler ayların peşince 

gider.  Ömrümüzün ipi önce 

incelir sonra kopar. Kimini deli 

eder bu sonsuz akış, kimini rint. 

Kimi görmezden gelir onu, 

kimi aklından çıkaramaz. Kimi 

lâl kesilir karşısında onun, kimi 

konuşmadan duramaz. Bu 

akıştan gafil olanlar ise ne 

denizin varlığının farkındadır-

lar ne de ırmakların hasretini, 

çayların ümide susamış nefe-

sini duyarlar. 

Parçalanmaz bir bütün-

dür zaman. Aklımız, anlayışı-

mız onun bütünlüğü ve sonsuz 

akışı karşısında çoğu kez aciz 

kalır. Saatlere, günlere, hafta-

lara bölsek de onu gücümüz 

yetmez sırrını tastamam kavra-

maya. Ona gelince yüzünde 

mütebessim bir ifadeyle 

izler bizlerin karınca telaşıyla 

koşuşturmamızı. 

Irmakların başını taştan taşa 

vurarak denize ulaşmak 

çabası bana hep zamanın 

kabına sığmayan çırpınışla-

rını hatırlatır. Einstein’ın işiten-

lerin ruhunda fırtınalar kopar-

tacak kadar kudretli bir sözü 

var: “ Bizim gibi fizik kuralların-

dan haberdar olanlar için dün, 

bugün ve yarın arasındaki tek 

fark bir illüzyondan ibarettir.” 

Oysaki bazı insanlar aynı anda 

yola çıkan aynı vazgeçilmez 

menzile varan bu üç kardeşi 

farklı yolların yolcuları zanne-

derler. Böylelikle kâinatın en 

karmaşık bilmecesinin içinde 

toz duman olup giderler.  

Zaman ilaçtır her türlü derde, 

bazen de zehir. Yaralarımızı iyi-

leştirir munis titremesiyle bu 

kadim dost. Hastalıklarımızı 

sağlığa, dertli başımızı sela-

mete çıkarır. Nasıl müteşekkir 

olmayalım ona. Nasıl minnet 

duymayalım. Sırrı kaybolmuş 

aynalarda göstermese keşke 

o hain yüzünü bize. Güzel 

günlerimizi bizden çalmasa… 

Ayrılıklarla, hasretlerle güve-

nimizi sarsmasa. Ümitlerimizi, 

hayallerimizi tatlı zehriyle öldür-

mese keşke. Her yağmurda, 

her akşamüstünde, her sonba-

harda kalbimize melalin tozla-

rını serpmese.

Merhametten azade olmuş 

bir öğretmendir zaman. 

Bilmediklerimizi öğretir, bil-

diklerimizi unutturur bize. 

Belleğimize farklı şeyler yazar 

dem be dem eskilerini silerek. 

Bizden hızlı olmamızı, acele 

etmemizi ister. “Doğru ve 

güzel olan her şeyi atın hey-

benize. Bütün düş kırıklıkları-

nızı da silin gitsin” der. “Unutun 

maziye dair ne varsa sizi üzen. 

Geleceğe de fazlaca akıl yor-

mayın. Gerçek olan ve size 

ait olabilen yalnızca şimdiki 

zamandır. Şimdiki zaman”
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“Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta/ Kızıl 

havaları seyret ki akşam olmakta” diyor 

hüznün ve ümitsizliğin şairi Ahmet Haşim. 

Zamanın gizemli sesini onun gibi melalin 

dilinden anlayanlar duyuyor olmalı. Öyle 

yavaş, öyle sessiz dolar ki ruha akşam, ne 

zaman geldiğini anlayamazsınız. Kızaran ufuk 

çizgisinde bir gün daha tükenirken aslında 

ömür denilen sermayemiz de bir parça eri-

mektedir. Bu anlamda hayat ne kadar son-

suzluğu hatırlatmaktaysa ömür faniliğin izle-

rini taşımaktadır. 

Kimi insanlar vardır ki kendilerine hiç tüken-

meyecekmiş gibi gelen ömür sermaye-

sini boşa harcarlar. Onlar Yahya Kemal’in 

“Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi/ 

Müşkül budur ki ölmeden ölür kişi.”  diye 

tanımlamaya çalıştığı bir paradoksun içine 

düşmüşlerdir çoktan. Üstelik onlar için 

“ölmeden önce ölmek” kavramı mutasav-

vıfların dünyadan ellerini eteklerini çekme-

lerindeki erdemle eş anlamlı değildir. Aksine 

renksiz, anlamsız bir sıradanlık içinde yitip 

gitmektir. Boşa yaşayıp boşa ölmek, günlük 

kaygılarla, anlık telaşlarla ömrümüzü tüket-

mek, iyiden ve doğrudan yana işler yapma-

dan güzelim dünyayı terk etmek bir insanın 

başına gelebilecek en hazin sonlardan biri 

olmalı. 

“Geldi geçti ömrüm benim/ Şol yel esip 

geçmiş gibi / Bana yine şöyle geldi/ Bir göz 

yumup açmış gibi” diyen Yunus Emre’yi hatır-

layalım. Ömrün gelip geçiciliği karşısında 

hüzne kapılmıyor Yunus Emre, diğer bazı şair-

lerin aksine ölümden korkmuyor. Bize de 

ölümden korkmamamızı, daima var oldu-

ğumuzu unutmamamızı öğütlüyor. Bir ömrü 

“Dost’un evi gönüllerdir gönüller yapmaya 

geldim” felsefesiyle geçiren bir insan 

ölümden korkmadığı gibi zamanın bir rüzgâr 

misali günlerimizi devşirmesinden de endişe 

etmez.

Pencerelerimizden dış dünyaya baktığımızda 

zamanın rengârenk geçidini seyrederiz. Bu 

muhteşem tabloda tabiatın bütün unsurları 

olanca ihtişamıyla geçip giderler gözlerimi-

zin önünden. Hep bir ağızdan dünya sürgü-

nümüzün geçiciliğini hatırlatırlar bizlere Kâh 

sevinir kâh üzülürüz bu hakikat karşısında. 

Kâh sevinir kâh üzülürüz. 

Bırakalım devşirsin günlerimizi bizden zaman. 

Yerlerine acı, tatlı anılar ekerek. 
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Yengem üstlerinde birer top 

kaymaklı dondurma olan 

muhallebileri dağıttıktan sonra 

bana döndü:

-İlkokul arkadaşın Gülsüm’ü 

hatırlıyor musun?

Gülsüm’ü hatırlamaz mıydım? 

En iyi arkadaşımdı. Hem aynı 

sınıftaydık hem komşuyduk.  

Üstelik sırdaşımdı.  “Elbette 

hatırlıyorum.  En iyi arkada-

şımdı.” dedim. Yengem yerine 

oturdu. Muhallebiden bir kaşık 

aldım. Yengemin muhallebisi 

meşhurdu. Hımm… Hiç değiş-

memiş, aynı lezzet. Bu muhal-

lebinin tadını başka yerde 

bulamadım. Her gittiğimizde 

bizi bu lezzetten mahrum 

etmezdi. Annem; “Ne oldu 

Gülsüm’e ?” diye benden 

önce davrandı. Dayım, 

yengeme bakıp;

“Hanım, kız yeni geldi. Sıkma 

canını! ”dedi. Bu beni daha 

da meraklandırdı.

“Gülsüm’ün başına bir şey mi 

geldi?”

Yengem nasıl başlayacağını 

bilemeyenlerin çekingenliği ile 

alçak sesle cevapladı:

“Kocasını baltayla öldürmüş. 

Akıl hastanesine kapatmışlar.”

Neredeyse elimdeki muhallebi 

kâsesini düşürüyordum. Kâseyi 

yengemin önüme çektiği 

sehpaya bıraktım. O tatlı, 

sakin, yumuşacık kız koca-

sını mı öldürmüştü? Çocukluk 

arkadaşlarınızın ileride kar-

şınıza nasıl çıkacağını bile-

miyordunuz. Benim aklımda 

hep o güzel, pembe yanaklı, 

kumral, sessiz, söz dinleyen, 

uslu kız çocuğu vardı. Kocasını 

öldüren, benim tanıdığım o kız 

çocuğu olamazdı.

Annem “Ay! Vah vah!” diye 

bir çığlık attı. “Vah vah” 

kocaya mıydı, Gülsüm’e 

miydi anlayamadım.                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

“Yenge, Gülsüm bunu neden 

yapmış?”

Öyle ya bir nedeni olmalıydı. 

Kimse kimseyi durup durur-

ken öldürmeye kalkmazdı. 

Gerçi akıl hastanesine kapa-

tılmak için bir ‘neden’ olması 

gerekmiyordu.

“Söylediklerine göre kocası 

bahçedeki elma ağacını 

kesmiş. Gülsüm de aynı 

baltayı kaptığı gibi…”

Annem “Ay!” diye çığlık 

atınca yengem cümle-

sini tamamlayamadı. O 

gece ve ertesi gün de 

Gülsüm aklımdan çıkmadı. 

Çocukluğumuzdaki anılar 

birer birer ziyaret etti. 

Tarlalarda karpuz toplayışı-

mız, Saklıdere’de balık yakala-

maya çalışmamız. Balık yaka-

layamamıştık ama biz balık 

olmuştuk. Taşa takılan oltayı 

çekerken ikimiz de dereye 

düşmüştük. Ve kümes olayı. 

O günü daha dünmüş gibi 

Binnur Tekinalp 
Elma Ağacı

‘Kökler im sığmadı zamana; s i lkt im ham meyveler imi utandım da, bir 
gar ip ağaç oldum aşk ülkesinde.’
                                                                                                                 

Abdurrahim Karakoç
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hatır l ıyorum. 

Okullar tatil olmuştu. 

Gülsüm gündüz annesi ve 

abisiyle tar laya gittiği için 

onunla ancak akşam görü-

şebiliyorduk. Bir akşam 

saklambaç oynarken 

onların kümesine giriver-

dim. Gülsüm’ün uzaklaş-

tığını görür görmez sobe-

lemek için çıktım. O ace-

leyle kapıyı kapatmamı-

şım. Gece artık ne olduy-

sa-Gülsüm’ün babasına 

göre tilki- sabah tavukla-

rın bir kısmını boğazlan-

mış olarak bulmuşlar. 5-6 

tavuktan ise hiç haber 

yoktu. Gülsüm suçu üstüne 

almış, babasından bir ton 

dayak yemişti. Gülsüm’e 

borcum vardı. Her zaman 

beni kollamış, yanımda 

olmuştu. En azından gidip 

bir görmem gerekliydi. Üç 

hafta daha Türkiye’de ola-

caktım. İngiltere’ye dön-

meden bu ziyareti gerçek-

leştirmek istiyordum. Celal 

Bayar Üniversitesi’nde 

öğretim üyesi bir arkada-

şım vardı. Füsun ne zaman-

dır davet ediyordu. Bu 

sayede iki ziyaret gerçek-

leştirmiş olurdum.

Bir hafta sonra kendimi 

İzmir uçağında buldum. 

Füsun havaalanına kadar 

gelmişti. Kendisi araba 

kullanamadığı için okul-

daki asistanı Tekin’den 

rica etmişti. Manisa’ya 

gelene kadar Tekin’e de 

Gülsüm’ün durumundan 

biraz bahsettim. O da çok 

şaşırmıştı. Üç sosyolog bir 

araya gelince toplumsal 

şiddet üzerine hararetli tar-

tışmanın kapısı da açılmış 

oldu. Füsun’un evine geldi-

ğimizde de- Füsun otelde 

kalmamı kabul etme-

mişti- tartışma bitmeyince 

salonda kahvelerimizi 

içerek konuşmaya devam 

ettik. Erkek şiddetine çok 

alışmıştık da bir kadının 

kocasını öldürmesi çok 

nadir bir olaydı.

Füsun da Tekin’de öyle 

merak etmişlerdi ki, 

benimle gelmeye karar 

verdiler. Ertesi gün 

Üniversite’den aldığı-

mız kartlar la Manisa Akıl 

Hastanesi’ne doğru yola 

çıktık. Hastanenin görü-

nüşte diğer lerinden farkı 

yoktu. Zaten onu farklı 

kılan bina değil içindeki-

lerdi. Müdür Bey yanımıza 

bir görevli verip Gülsüm’e 

götürmesini emretti. 

Gülsüm bahçedeymiş. 

Önce izlemenin daha 

doğru olacağına karar 

verdik. Gülsüm büyük bir 

ağacın altına yan dönerek 

oturmuş, başını ağaca yas-

lamıştı. Arka tarafından 

bizi görmeyecek şekilde 

yaklaştık ve en yakın 

ağacın altında durduk. 

Gülsüm bir şeyler diyordu 

ama anlayamıyorduk. Ben 

biraz daha yaklaşmaya 

karar verdim. Bir çalıl ığın 

arkasına sindim. Artık sesini 

duyabiliyordum.

“Canım, ilk fırsatta tekrar 

geleceğim. Melahat 

Hemşire ’ye bir şey 

söyleme. O doktora söy-

lerse bizi ayırmaya kalkar-

lar. Hem Melahat’ın de 

sende gözü olduğunu bili-

yorum. Ne zaman senle 

yakınlaşsak bizi ayırıyor.”

Allah Allah kiminle konu-

şuyordu ki Gülsüm? Hayali 

biri mi vardı? Yanına 

gitmeye karar verdim. 

Belki eski bir arkadaşa 

açılırdı. Sindiğim yerden 

kalktım, Gülsüm’ün göre-

ceği yönde yürümeye baş-

ladım. Füsun ile Tekin’e 

elimle, oldukları yerde 

kalmalarını işaret ettim. 

Gülsüm birinin geldiğini 

fark edip başını kaldırdı. 

Ne kadar değişmişti. Akıl 

hastalıkları sadece davra-

nışları değil görünüşü de 

değiştiriyordu. Oysa yen-

gemde düğün resimleri-

ni-hadi orada farklı çıktı 

diyelim- iki yıl önceki bir 

piknikte çekilen resimleri 

görmüştüm. Gözleri anlam-

sız, korku, hiddet, endişe 

kaplı duygular la doluydu. 

Güzel yüzü çekiciliğini kay-

betmiş, çenesi köşeleşmiş, 
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burnu büyümüş, göz kapak-

ları şişmişti. Bir an gözlerinde 

ışık gördüğümü sandım. Beni 

tanımıştı. Bir umut… Ama o ışık 

sadece bir an göründü. 

“Gülsüm” dedim iyice yanına 

yaklaşıp elini tutarak… “Beni 

tanıdın mı?”

Kafasını salladı. “Evet…” 

dedi boğuk bir sesle. Yanına 

oturdum. “Seni görmeye 

geldim.” dedim. Sesini çıkar-

madı. Elini tuttum. 

“İyi misin burada? Bir şikâyetin 

var mı?”

Bir süre sustu.

“İyiyim.” dedi gözlerini yerden 

ayırmayarak. “Ama bahçeye 

çıkmama çok izin vermiyorlar.” 

Bunu söylerken sesini alçalt-

mış, boynunu bükmüş. 

Küçük bir çocuk şımarıklığına 

bürünmüştü.

“Ben konuşurum doktorla, 

hemşirelerle… İzin isterim.”

Sevinir gibi oldu. Sonra ekledim.

“Sen niye bahçeye bu kadar 

çok çıkmak istiyorsun?”

Ağaca biraz daha yas-

landı. Bu sorudan çok hoşnut 

olmuşa benzemiyordu. Yine de 

cevapladı.

“Ağaçları çok seviyorum.”

“Ben de severim.” dedim. 

Elimle ağacı okşadım. Birden 

sinirlendi.

“Çek elini ondan.”

Hemen çektim. Niye bu kadar 

sinirlenmişti ki?

“Sen kızma!” dedim sesimi ola-

bildiğince yumuşatarak.

Saçlarını okşamaya başladım. 

Yatıştı biraz. Beyazları çoğalmış, 

saçları matlaşmış, uçları kırıl-

mıştı. Bakımsızlık yaşlı ve sert bir 

görüntü yaratmıştı.

“Ağaçları çok mu seviyor-

sun?” dedim bir şeyler anlatır 

ümidiyle…

“Evet.” dedi ağaca biraz daha 

sarılarak.

“Onlar beni anlıyorlar.”

Sonra yüzü asıldı.

“En çok da Muhsin anlardı. O 

bambaşkaydı.”

“Muhsin kim?”

Yüzüme baktı bir süre. Kocası 

mıydı acaba? Adını da sorma-

mıştım kocasının.

“Ben onu çok seviyordum. O 

da beni severdi. Her gün dert-

leşirdim. Sarılırdık. Teselli ederdi 

beni. Zalim Hasan’ın yaptıklarını 

anlatırdım. Dinlerdi. Sonra saç-

larımı okşardı.”

Kocasını aldatıyordu demek 

Muhsin diye biriyle. Kocasının 

zalim olduğunu söylediğine 

göre. Öyleyse kocası bunu 

sevgilisiyle yakaladı. Gülsüm 

de öldürdü. Vay canına! 

Gülsüm’den bunu beklemez-

dim. İnsanlar nasıl da değişi-

yor. Biraz uzaklaştım. Ağacın 

öbür yanına yaslandım. Hafif 

bir rüzgâr esti. Ağacın dalların-

dan biri saçıma değdi. Baktım, 

Gülsüm hışımla kalkmış.

“Sen Nuri’yi elimden almaya mı 

geldin?” diye bağırıyor.

“Nuri kim? Ne elinden alması?” 

diye kekelemeye başladım.

“İşte bu ağaç… Bu Nuri… 

Zaten Muhsin’i de Hasan 

öldürdü. Kesti sevgilimi. Ben 

de onu kestim. Nuri’yi elimden 

alamazsın. Defol git!” diyerek 

üzerime gelmeye başladı. 

Yerden kocaman bir taş aldı. 

Geri geri birkaç adım attım. 

Kafamı kollamak için kollarımla 

başımı kapadım. Tam o sırada 

Gülsüm’ün çığlığını duydum.
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“Bırak beni, bırak beni!”

Kolunu kaldırınca elbisesi ağacın dalına 
takılmıştı. Nuri hayatımı kurtarmıştı. 
Tekin çığlığı duyunca koşup geldi. 
Gülsüm’ü tuttu. Zapt etmesi de zordu. 
İki hastabakıcı zorla içeri götürdüler. 
Daha sonra doktoruyla konuşup 
ayrıntıları öğrendik. Zavallı kız yıllarca 
kocasından işkence görmüş. Dayak, 
hakaret, kolunda, bacağında sigara 
söndürme. Kaç defa gece dışarıda 
yatmış. O da dayak yedikçe, hakaret 
işittikçe bahçedeki elma ağacıyla 
dertleşmeye başlamış. Zamanla isim 
takıp insanlaştırmış. Hatta sevgilisi 
yerine koymuş. Kocası ağaçla çok vakit 
geçirdiğine kızıp baltayla kesince de 
o da bunu hazmedememiş ve baltayı 
kaptığı gibi kocasını öldürmüş. 

Arabada dönerken baskı ve şiddetin 
şiddet doğurduğunu, toplumsal şiddetin 
artmasının ailedeki baskı ve şiddetten 
olduğu tespitinde birleştik. Son noktayı 
Füsun koydu:

“İnsan sevgiyi, şefkati ağaçta değil 
insan da bulduğunda her şey daha 
güzel olacak.” 

v
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Koğuşun kapısının açık 

kalan aralığından muzır 

çocuk edasıyla içeriye giren 

soğuk, havayı değiştirmeye 

başlamıştı. Her sabah yine-

lenen bir sahneydi bu. Kimi 

galiz küfürler savurarak bat-

taniyesini başını da içine 

alacak şekilde çekerek 

tekmil bedenini örterdi; kimi 

ise soğuk havayla dolan 

koğuşun kötü kokusunun 

dağılmasına sevinircesine 

gerinir, kalkmaya yeltenirdi. 

Tufan da bir güzel gerindik-

ten sonra:

“Kerem, hadi kalk!” dedi

Uykuya doymazlığın en 

canlı timsaliydi Kerem. O 

yana bu yana dönenir, illa 

ki birinin dürtmesini beklerdi. 

O da genelde Tufan olurdu.

Kahvaltıdan sonra ellerinde 

baretleri, üzerlerinde fos-

forlu yelekleri ile çalışacak-

ları binanın onuncu katına 

doğru yola çıktılar. Bir ara 

kafasını kaldırıp gökyüzüne, 

o delice maviye takıldı 

gözleri. O güzelim som 

mavinin, inşa edilen her bir 

gökdelen sayesinde lime 

lime kesildiğini düşünürdü, 

naçar…

Binanın önüne geldikle-

rinde iş güvenliği tabela-

sını gördü, uyarılara şöyle 

bir göz gezdirdi; gülüm-

sedi kendi kendine gözünün 

birini kısarak. Kerem:

“Ne oldu amcaoğlu 

gene?” dedi eliyle baretini 

düzelterek.

“Şu tabela o kadar gülünç 

geliyor ki, insanın aklıyla 

dalga geçmekten başka bir 

şey değil!”

Geçen hafta sekizinci 

kattan düşerek ölen 

Ahmet’in hayali canlandı 

gözlerinde, sonra mahcup 

karanlık merdivenlere 

doğru ilerlediler suskunun 

ışığında…

“Hadi başlayalım güven-

liği sağlanmış çalışma oda-

mızda!” diye muzip bir 

edayla çimento torbasını 

beton zemine boşalttı.

“Beğenemedin mi oğlum,” 

dedi Kerem, “burası senin 

o hayalini kurduğun beyaz 

masalarla bezeli, beyaz 

yakalı parlak suratlı arka-

daşlarının olduğu iş orta-

mına benzemez.” diyerek 

gülümsedi ağzı dolu dolu…

Tufan geçtiğimiz yıl üniver-

siteyi bitirmişti. Arkeoloji 

bölümünü kazanırken de 

okurken de bitirirken de 

köydeki ailesinden şu soruyu 

işitmişti biteviye: “ Bunun 

okulunu okuyunca ne iş 

yapacan yahu?”  İçinde 

birçok pragmatik anlam 

taşıyan bu soru her aklına 

geldiğinde, şantiye alanı-

nın neresinde olursa olsun 

ironinin dehlizlerine iner 

ve gülümserdi sebepsiz. 

Çoğu çalışan da Tufan’ın 

ahvalini görür ve “Yine ne 

geldi bu okullu çocuğun 

aklına?” der gibi şaşkınvari 

bakarlardı.

Okulu bitirince, Kerem’in 

nükteli sözlerine konu olan 

beyaz masalı işin haya-

lini kurmuştu büyük bir tut-

kuyla. Kurdu kurmasına 

ama memlekette istemekle 

sana sunulan arasındaki 

uçurum o kadar fazladır ki, 

Sinan Şuekinci
Su İçen Kar ıncalar 
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kurulan hayal, sarı sıcakta bir 

çiçeğin topraktan aldığı suyu 

gövdesine götüremeden kuru-

ması misali çabucak dağılıve-

rirdi. Bir de üzerine ekonomik 

kriz bengi dönüşünü tamamla-

mış yine yeniden hayal kırıcılığı 

görevini yerine getirmişti. Tufan 

el mahkûm, temel ihtiyaçla-

rını karşılamak için baba mes-

leğini, Kerem’in çalıştığı şanti-

yede icra etmeye başlamıştı. 

Kibrit kutusundan hallice bara-

kalarda kalarak kira belasın-

dan da kurtulmuştu şimdilik. İşte 

bu ahval üzerine bir yanı eksiktir 

hep; fiziksel açlıkla bilişsel açlık 

arasında gider gelir.

Spatulayla özenle yaydığı 

harcın üzerine tuğlayı koyarken 

yaptığı işin değerini düşündü. O 

kadar hızlıydı ki her şey; birkaç 

ay içerisinde koca koca binalar 

yapılıyor, hayatlarının belki de 

en güzel yıllarını bu evleri almak 

için ipotek ettiren insanlara satı-

lıyor, sonra tekrar yıkılıyor, tekrar 

yapılıyor, tekrar satılıyor, döngü 

hiç şaşmıyor. Sisifos’un kayanın 

o tepede durmayacağını bil-

mesine rağmen yine de kan 

ter içerisinde yukarıya taşıması 

gibi insanlar da çok iyi bildikleri 

kısır döngüde hayatlarını heba 

ediyordu. Aklına, stajyerliğini 

yapmak üzere ilk kazı alanına 

gittiğinde, hocasının bulduğu 

kırık dökük heykelciğe bakar-

kenki sevinci geldi. Sade sevinç 

değildi o, aşktı; buluşmasıydı 

belki de insanın binlerce yıl 

önceki insanla…

Taş üstüne taş koyanın süslediği 

hayallerle, taş bulanın içine 

düştüğü hayal…

Bu çelişkiyi Kerem’e anlatmak 

istedi ama vazgeçti. Çelişkinin 

üzerine derinleşmek gereki-

yordu, şimdi ne zamanı ne de 

yeriydi. Her şeyi konuşabilirdi 

onunla, anlayıp anlamaması-

nın, hissedip hissetmemesinin 

hiçbir önemi yoktu. Ama şimdi 

konuşmak istememişti. Harçtan 

bir avuç aldı, işine dalıp gitmiş 

olan Kerem’in fosforlu yeleğine 

doğru fırlattı. Kerem de ona 

önündeki tahta parçasını attı, 

gülüştüler. Sonra;

“Kerem, hafta sonu arkeo-

loji müzesine gidelim mi? Çok 

güzel heykeller, lahitler var, 

hepsinin şeceresini anlatırım 

sana.”

“Tufan, oğlum ben ne anlarım 

lahitten mahitten, sinemaya 

gidelim.” dedi elini iki yana 

sallayarak.

“Tamam,  bu hafta sinema, 

haftaya müze, söz mü?”

“Bakarız, bakarız,” diye geçiş-

tirdi Kerem. Sözü almanın sevin-

ciyle, ileride kim bilir hangi soh-

betlerin yapılacağı balkona 

çıkıp su şişesini kafasına dikti; 

gözüne karşıdaki kafede kitap 

okuyan insanlar ilişti. Önlerinde 

içecekleri, kitaplarının üzerine 

odaklanmış, bu dünyadan 

kayıp gitmişlerdi. Apansız bir 

heyecan fırtınasının içine düş-

tüğünü hissetti; bir istek bir tutku 

sardı tekmil bedenini, kalp atış-

ları hızlandı. Nicedir okuyamı-

yordu ve bir anda onun açlı-

ğını hissetti. Elindeki malayı yere 

attı, hızlı adımlarla aşağıya 

inmeye başladı. Tırabzan 

yerine çekilen elektrik kablola-

rıyla güvenliğin ne kadar sağ-

landığını gördü, acı acı gülüm-

sedi. Duvardan yana hızlı hızlı 

aşağıya indi. Karşıdaki kırtasi-

yeye girdi.

“Ne tür romanlarınız var?” diye 

sordu ama cevabını bekleme-

den gözü raftaki romana ilişti: 

Karıncanın Su İçtiği. Parasını 

ödedi ve çıktı. Hafriyatçıların 

durduğu verandanın altına 

geldi, baretini, yeleğini çıkardı 

ve hiçbir şeyin veremeyeceği 

saadetle okumaya başladı.

Kerem önce ne olduğunu 

anlamadı. Merdivenlerden 

inerken “Tufan” diye bağırmış, 

ama oralı bile olmamıştı. İşine 

dönmüştü. Ustabaşı, Tufan’ın 

nerede olduğunu sordu, bil-

mediğini söyledi, birazdan gelir 

diye geçiştirdi. Balkonun kena-

rına gelip şantiye alanına göz 

gezdirdi, karşıda verandada 

kitap okuyan Tufan’ı gördü. 

“Tufan” diye bağırdı ama ses 

sahibine ulaşmadan kayboldu, 

yitip gitti. Küreği harca doğru 

fırlattı, merdivenlere doğru hız-

landı. Verandaya yaklaştığında 

elindeki çakıl taşını Tufan’a 

fırlattı
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“Ya hu sen ne yapıyorsun?” dedi, “yukarıdan 

bağırıyorum, hiç oralı bile değilsin. Ustabaşı canhı-

raş seni arıyor, ‘işler kaldı’ diye dönenip duruyor.”

“Kitap okuyorum amcaoğlu, hem kitap okuyana 

hiçbir emekçi dokunmaz!” dedikten sonra 

gözünün birini kısarak gülümsedi.

“Hadi gidelim, ustabaşı yukarıdan bakıyor.” Tufan 

cevap vermedi, kitabına döndü. Kerem elinde 

bareti öylece kalakaldı bir süre, cevap beklerce-

sine. Bir taraftan da ustabaşının kulakları tırmala-

yan sesi geliyordu. Kerem, ustabaşına dönerek:

“Tamam, geliyoruz,” dedi sertçene.

Tufan’ın gelmeyeceğini anladı, ama kızgınlık yoktu 

yüreğinde. Okumak nemenem bir şeydi böyle, 

diye düşündü.

“Ben gidiyorum amcaoğlu işleri toparlamaya, sen 

de gelirsin sonra!”

Kafasını kaldırdı, Kerem’in yüzüne baktı, mutlandı. 

Saatler sonra arınmışçasına Kerem’in yanına çıktı. 

Bambaşka bir insandı sanki küreği eline aldı, işe 

girişti. Bir ara Kerem;

“Amcaoğlu o kocaman kitap karıncanın nasıl su 

içtiğini mi anlatıyor?” dedi merak edercesine.

Tufan’ın kahkahası bütün şantiyede yankılandı.
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İtina ile tezgâhına dizdi sebzeleri. 

Güzeller en öne; vasat olanlar, çerik 

çürükler en geriye değil. Hepsi bir 

örnek. Bozuk, canlılığını yitirmiş, -kendisi 

gibi- yaralı olanları tezgâhın hemen 

arkasındaki yağ tenekesine atarken, 

aklına hayatından ister istemez çıkan-

lar geldi. Onları, denizde yol almaya 

çalışan kayığının uzun kürekleri ile -artık 

yoluna çıkmasınlar diye- tuttuğunu, 

istisnasız hemen her gün hatırlıyor, 

kendine hatırlatıyordu.

Pazar biraz biraz hareketlenmeye 

başlarken, pazarcı esnafı da ufak ufak 

bağırmaya başladı. Sadık Bey, kendisi 

için hiçbir anlam ifade etmeyen 

bu seslerle irkildi. On yıldır bir kez bile 

domates, biber ve bilumum sebzele-

rin isimlerini ulu orta bağır(a)mamıştı. 

Onun bu halini, diğer pazarcılar da 

tuhaf karşılar, “Bağır biraz bağır!” diye 

uyarırlardı. İlerleyen zamanlarda bir 

iki kez denemek istese de başara-

mamıştı. Buna rağmen, küçük bir tez-

gâhla -bu küçük şehirde- hatırı sayılır 

bir müşteri kitlesi edinmişti.

Yazın sıcak, kışın soğukla cebelleşen 

belli ısılara uygun bedenini yorsa da 

o, aralarında anlaşma yapmışlar gibi 

sahibini zora sokmuyordu.

Öksürüklerine aşina, üşüyen parmak 

uçları, kolları, dizleri hepsi uyum 

içinde, Sadık Bey’in, sadık birer dostu 

olmuştu. O da bu sadık dostlarına iyi 

bakıyor; evden çıkarken elinde eldi-

veni, başında beresi, bilmem kaç 

kat montu ve kalın tabanlı botu ile 

pazarcı değil de, zirvelere tırmanacak 

dağcılar gibi görünüyordu. Gerçi kışlık-

larıyla saymayı bıraktığı yılları devirmişti. 

Onlar da yaşlanmış, yerine yenisini 

almak kaçınılmaz olmuştu. Kendisinin 

yerine kimi koyacaktı peki? Buna bir 

cevap bulamıyordu işte. Sonra var-

lığını önemsizleştiriyor, altın iken paslı 

bir metal oluyor, “Sadık’ın yerine de 

bulunur birileri.” diye söyleniyordu.

Derin derin düşünürken, marulları 

sudan çıkaran elleri, soğukta sızladı. 

Sonra sönmüş sobayı andıran, ısıtıcılı-

ğını kaybetmiş nefesi ile uğraşmaktan 

ve eline üflemekten vazgeçti. 

Birden tezgâhın önünde duran müş-

terisine gözü ilişti. Müşterisi oğlu yaş-

larındaydı. “Buyurun…” dedi, “Ne 

istemişsiniz?”

 Müşterisi zor beğenen bakışlarla, her 

meyveyi sebzeyi süzerken, Sadık Bey 

tezgâhının üzerine henüz gereme-

diği çadır için sağa sola bakıp, komşu 

esnaflardan birine, yardımcı olması 

için ricada bulundu. Bu isteği terslene-

rek kabul görmeyince, çaresizce müş-

terisine döndü tekrar.

Geçmişin şimdilerde hüzün veren 

sayfaları yeniden açıldı önüne. Zor 

duyulan sesiyle “Ben pazarcı değil-

dim.” dedi.

Neden bilmiyordu; müşterisini yakın 

bulmuştu kendine. Tanıdık olmadı-

ğından belki. Ya da aklına uzaklarda 

yaşayan oğlu geldiği için. Onun göl-

gesini aradığı, yaş benzerliğinde dahi 

olsa teselli bulduğu için...

Genç pazarcı komşusunun, yetmiş 

dört yaşındaki Sadık Bey’i aşağılar 

tavrı, müşterisini de üzmüştü. “Ben en 

çok yakınlarımdan zarar gördüm. İş 

yerimi, her şeyimi kaybettim!” dedi. 

“Ekmeğimi taştan bile çıkarırım ama 

dostluk, komşuluk, yardımlaşma... 

Bunlara ne oldu?”yardımlaşma... 

Bunlara ne oldu?”

Müşterisi özellikle oraya, olayın üzerine 

gelmiş gibi hissetti. Hak verdi Sadık 

Bey’e. Yaşlı adamın buruşan elleri, 

yüzü, anılar taşan gözleri, öyle içten 

bakıyor ve öyle yalnızdı ki... Ufak bir 

pazarlıkla alacaklarını aldı ve gözleri 

arkada kalarak oradan ayrıldı. Sadık 

Bey’in dertlerinden bir bölümünü yüre-

ğine yükleyerek...

Birlikte gerdikleri perdenin altında 

Sadık Bey’i bırakarak...

İ lknur Kaya
Özlenen Geçmiş
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“Daha ne zamana kadar çeke-

ceksin şu diş ağrısını? Nasıl da 

zonkluyor aralıksız, ah şu diş 

hekimi korkun yok mu? Yıllardır 

hep aynı!  Apse yapmış dişine 

yazılan antibiyotiği kullanır-

sın, biraz rahatlayınca çek-

tirmekten vazgeçersin,  gün-

lerce adeta kabir azabı çeker-

sin, sonra  gider çaresizce 

diş hekimi koltuğuna oturur-

sun. Yenemedin  şu korkunu  

bir türlü, ah be Nalan, diren 

bakalım daha nereye kadar 

direneceksin!” dedi kendi 

kendine. 

Nalan teyzenin oğlu Ömer en 

yakın arkadaşımdı. Beraber 

Kpss’ye çalışmak için evlerine 

gittiğimde son derece huzursuz 

buldum Nalan teyzeyi, başının 

ön tarafına  bir kuşak bağlamış,  

rengi atmış, bir eli sol yanağın-

daydı bana kapıyı açtığında. 

Nalan teyzeyi o halde görünce 

bir an Ömer’i unuttum. 

“Hayrola Nalan teyze, neyin 

var?  İyi görünmüyorsun.”

“Sorma Mehmet oğlum, dişim.” 

dedi.

“Peki, neden diş hekimine 

gitmiyorsun?” dedim.  “Boş ver 

be oğlum.”  deyip kestirip attı.

Ömer’le bazen vakit geçir-

mek için, bazen de Kpss’ye 

çalışmak için küçük kasaba-

mızda sınırlı sayıdaki wifili kafe-

lerden biri olan Meneviş Kafe’yi 

mesken tutmuştuk. Evlerimize 

uzak olsa da seviyorduk burayı, 

diğer kafelere  nispeten içe-

cekler daha ucuzdu, insanın 

ruhunu dinlendiren  müzikler 

çalan mistik bir yerdi. Bugün 

yine Ömer’le kafede her 

zamanki gibi bir yandan bilgi-

sayarımdan beraber ders çalışı-

yor bir yandan da başka kafe-

lerde bulunmayan hoş kokulu 

çaydan içiyorduk. Ömer’in 

telefonu çaldı, telefonu açtık-

tan kısa bir süre sonra  bir şey-

lerin yolunda gitmediği bir 

anda değişen  hem ses tonun-

dan hem de mimiklerinden 

anlaşılıyordu. Bu hâli beni de 

telaşlandırmıştı, meraktan  ne 

olduğunu ısrarla sorsam da 

ancak telefon görüşmesi  bit-

tikten sonra cevap verebildi. 

Annesinin diş ağrısına daha 

fazla dayanamadığını, diş klini-

ğine gittiğini ve orada bir takım 

problemler yaşadığını, hemen 

eve gitmesi gerektiğini, daha 

sonra olanlarla ilgili beni bilgi-

lendireceğini söyledi. Böylelikle 

güzel başlayan günümüzü 

sebebini tam olarak anlaya-

madığımız bir olaydan ötürü 

sonlandırmak zorunda kalmış-

tık. Ömer’den takriben yarım 

saat sonra ben de bilgisa-

yarımı ve Kpss ile ilgili dokü-

manları toplayıp evini yolunu 

tuttum. Annem kapıyı açar 

açmaz, “Duydun mu oğlum 

olanları?”  dedi. Neden bah-

settiğini tam bilmesem de 

Nalan teyzeyle ilgili olabileceği 

aklımdan geçti. Hayırdır anne, 

demeye varmadan “Arkadaşın 

Ömer’in annesi Nalan, ağrıyan 

dişini çektirmek için gittiği diş 

hekiminde fenalaşmış, ambu-

lansla devlet hastanesinin acil 

servisine kaldırmışlar.” dedi. 

Biliyorum mahiyetinde kafa sal-

ladım, elimdekileri anneme 

uzatıp. Annem “Dur oğlum 

nereye?” dediyse de cevap 

verecek kadar zamanım 

olmadığını düşündüğümden 

sadece,  “Birazdan geliyorum 

anne,” diyerek hızlıca hastane-

nin yolunu tuttum. Hastanenin 

kapısında bir anda Ömer’le 

göz göze geldik, beni bekle-

diğinden olsa gerek hiç şaşır-

madı. Endişeli ve heyecanlı 

Mehmet Şi r in Aydemir
Nalbant Bekir
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bir şekilde hemen Nalan tey-

zenin durumunu sordum, o 

ise gayet sakin cevap verdi, 

hastaneye getirilirken duru-

munun kötü olduğunu ancak 

yapılan müdahalenin ardın-

dan iyiye gittiğini, yalnız hâlâ 

müşahede altında tutuldu-

ğunu söyledi. Nalan teyzeyi 

neredeyse annem kadar 

sevdiğimden genel duru-

munu öğrendikten sonra 

biraz olsun rahatlamıştım. 

Şimdi merak ettiğim bir şey 

daha vardı; Nalan teyze-

nin neden apar topar hasta-

neye götürüldüğü.

“Ee, anlat bakalım Ömer. 

Nalan teyzenin hastane-

lik  olmasına sebebiyet veren 

şey basit bir diş çekimi mi?”

“Hayır Mehmet, tam olarak 

öyle değil.” dedi ve anlat-

maya başladı, duyduklarım 

karşısında doğrusu dehşete 

kapıldım. Annesinin aslında 

diş hekiminden çok korktuğu 

için kolay kolay diş hekimine 

gitmek istemediğini, ancak 

şiddetli ağrısına dayana-

mayınca kasabanın bir elin 

parmaklarını geçemeyecek 

kadar az olan diş kliniklerin-

den birine gönülsüz de olsa 

gittiğini söyledi. 

Anlatmaya devam ediyordu 

ki, biri hastanenin kapısına 

kadar gelip; “Ömer Yalçın 

burada mı?” diye seslendi. 

Acaba Nalan teyzeye bir 

şey mi oldu diye Ömer’le 

beraber hemşireye doğru 

hızlı adımlarla yürüdük, 

hemşire telaşımızı anlamış 

olmalı ki “Sakin olun beyler,” 

dedi, panikleyecek bir 

durumun söz konusu olma-

dığını, hatta Nalan teyzenin 

yapılan müdahaleden sonra 

taburcu olabilecek kadar 

toparlandığını, gerekli işlem-

lerin ardından eve götüre-

bileceğini söyledi. Hastane 

polisi olay ile ilgili tutanak 

tuttuğundan, Nalan teyze-

nin kendini daha iyi hissetti-

ğinde karakola gidip ifade 

vermesi gerektiğini ekledi. Bu 

iyi haberin ardından derin bir 

nefes aldık.

Nalan teyzenin yanına varıp 

geçmiş olsun dileğinde 

bulunduğumda bana cevap 

verirken konuşmakta zor-

landığını fark ettim. Ömer 

bana olanlarla ilgili bir şey 

anlatmaya henüz zamanı 

olmadığından hâlâ olayın 

iç yüzünü öğrenememiş, 

diş kliniğinde tam olarak 

ne olup bittiğini merak 

etmeye devam ediyordum. 

Anneme hiçbir şey söyleme-

den, direkt hastaneye geldi-

ğim için beni merak etmiştir 

diye, Ömer’le beraber Nalan 

teyzeyi evlerine bıraktık-

tan sonra, aynı  taksiyle eve 

geri döndüm. Beni karşısında 

gören annem, o vurdum-

duymaz tavrıma kızıp biraz 

söylense de çocuğunun 

hatasını görmezden gelen 

her anne gibi, çok geçme-

den beni affetmiş, böyle 

bir hadise yaşanmamış gibi 

davranmıştı. Bir iki saat sonra 

daha fazla dayanamayıp 

Nalan teyze ile ilgili hadiseyi  

öğrenmek için kasabanın 

diğer ucunda oturan Ömer’i 

arasam da muvaffak olama-

mıştım, telefonunun şarjının  

bitmiş olduğunu düşünüp 

sabretmekten başka çarem 

olmadığını anladım. 

O gece çektiğim deliksiz 

uyku neticesinde güne zinde 

başlamıştım. Kahvaltıdan 

sonra Ömerlere gitmek için 

hazırlanıyordum ki annem 

seslendi.

“Oğlum telefonun çalıyor, 

duymuyor musun?” dedi,  

yan odada şarjda olan tele-

fonumu koşar adımlarla 

almaya gittiğimde Ömer’in 

en az beş defa telefonumu 

çaldırdığı, açmayınca da 

sesli bir mesaj bıraktığını 

gördüm. Annesiyle beraber 

karakola gitmek için yolda 

olduklarını, istersem benim 

de karakola yanlarına gide-

bileceğimi söylüyordu. Dışarı 

çıkmaya hazır sayıldığımdan 

daha fazla beklemeden bir 

an evvel  annemle veda-

laşıp hemen yola çıktım.  

Ömer’le bize aşağı yukarı 

aynı mesafede olan  karako-

lun önüne vardığımda, onlar 

da benden beş dakika önce 
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varmış, kapıda bekliyorlardı. 

Selam verip Nalan teyzenin 

hatırını tekrar sorduğumda, 

verdiği yanıtta, önceki günden 

daha iyi olduğu konuşmasının 

düzeldiğinden belli oluyordu. 

Neden kapıda bekleyip içeri 

girmediklerini sormaya hazır-

lanıyordum ki, bir polis otomo-

bilinin gelip kapıya yanaştığını 

gördüm, arabanın kapısı açıl-

dığında  biri kadın, diğeri erkek 

sivil giyimli iki kişinin polislerle 

beraber inip karakola girdikle-

rini gördüm.

Kadın, son derece zayıf ve 

çelimsiz, erkek ise esmer uzun 

boylu, iri yapılı, giyimi biraz 

köylü giyimini andıran yaşı elliyi 

geçkin biriydi. Nalan teyze 

onlara ters ters bakıp “Ha, işte 

geldi sahtekârlar!” dediğini 

duydum. Son derece mahzun 

ve mahcup görünen kafalarını 

önüne eğen bu şahısları merak 

edip hemen araya girdim. 

“Hayırdır Nalan teyze, neden 

öyle dedin, gelenlerin sizinle 

ilgisi ne?” dedim, “Sabret 

birazdan öğrenirsin.” dedi.  O 

arada polis memurlarından 

bir gelip amirin ifadeleri almak 

için henüz gelmediğini, biraz 

beklemeleri gerektiğini söyledi. 

Nalan teyze ve Ömer’le tar-

tışma ihtimallerine karşı  kadın 

ile adamı amirin odasına alan  

memurlar, bahçede ya da 

salonda bekleyebileceğimizi 

söyledi. O arada ben, daha 

fazla dayanamayıp neler 

olduğunu ısrar edince, Nalan 

teyze kaşlarını çatıp kafa-

sıyla işaret ederek “Oğlum, 

bu gördüğün Allah’ın ceza-

ları adamla kadın, beni has-

tanelik eden insanlar.” dedi. 

Şaşırdım, “Nasıl yani?” dedim, 

“Bunlar ilk defa gittiğim kliniğin 

çalışanları; kadın, diş hekimi, 

gerçek hekim mi o da şüpheli 

ya, erkekse, hademe. Kadın 

dişimi çekmeye çalıştı, gücü 

yetmeyince kendisini de diş 

hekimi zannettiğim bu adama 

çektirdi. Ancak dişimle kalsa 

iyi! Neredeyse dilimi dama-

ğımı koparıyordu. Ağzım kan 

çanağına döndü.” dedi Nalan 

teyze. Anlattıkları dehşet veri-

ciydi. “Nasıl olur ya?” dedim, 

sinirden elim ayağım titredi, 

hani bıraksalar devlete bırak-

maz, ellerimle verirdim cezala-

rını. O arada polis amiri gelmiş 

ifadeleri almak için Ömer’le 

Nalan teyzeyi içeriye alırken, 

benim de salonda beklememi 

söylediler. Amirin odasında 

bulunan Ömer, Nalan teyze 

ve davalıları tam olarak göre-

mesem de yarı aralık kalan 

kapıdan sesleri net duyabiliyor-

dum. Nalan teyzenin ifadesi 

alındıktan sonra, sıra diş hekimi 

ile hademeye gelmişti. Baş 

komiser, kadına gerçek hekim 

olup olmadığını sorunca, 

kadın, gerçek hekim olduğunu 

kanıtlayan  diplomasını göster-

miş, baş komiser ikna olmuştu, 

buraya kadar sorun yoktu. 

Ama “Neden hekimlik diplo-

ması olmayan birine diş çekti-

rirsin?” diye sorduğunda, kadın 

afallamaya başladı.

 “Komiserim, teyzenin diş 

kökü çok derinde olduğu için 

güç yetiremedim, hademe-

miz de her ne kadar diplomalı 

hekim olmasa da köyünde diş 

çekme tecrübesi olduğunu 

söylediğinden biraz da güçlü 

kuvvetli göründüğü için zorlan-

madan, yerinden oynatıp bir 

türlü çekip çıkarmaya muvaf-

fak olamadığım teyzenin dişini 

çekebileceğini düşündüm. 

Çaresizlikten böyle bir yola 

başvurmak zorunda kaldım.” 

Baş komiser birden hiddet-

lendi; “Manyak mısınız siz, 

yasal olmayan bir yola nasıl 

başvurursunuz, ya kadına bir 

şey olsaydı altından nasıl kal-

kacaktınız?” diye çıkıştı. 

Kadın, kafasını önüne eğerek, 

“Haklısınız efendim.” demekle 

yetindi. Adam, iki büklüm 

olmuş ellerini önüne bağla-

mış, korkudan çıtı çıkmıyordu. 

Baş komiser, göreceksiniz siz 

başınıza gelecekleri der gibi, 

başını yukarı aşağı sallayıp 

adama döndü. “Sana gelelim 

şimdi, hademe efendi, bir tanıt 

bakalım kendini, kimsin, neyin 

nesisin, neden böyle bir iş 

yapmaya kalkıştın?” 

Adam yavaş yavaş başını kal-

dırdı ve kısık bir sesle; “Adım  

Bekir efendim,” dedi ve sustu, 

Baş komiser soru sormaya 

devam etti.
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“Kaç yıldır klinikte hademelik 
yapıyorsun?”

 “İki yıl  efendim.” dedi ve 
yine sustu. İyice öfkelenen 
baş komiser önünde bulunan 
masaya tüm gücüyle yum-
ruğuyla vurdu.  “Yahu lafı 
adamın ağzından cımbızla 
alıyoruz, iki yıl öncesinde 
ne iş yapıyordun, neredey-
din?” dedi sesini yükselterek. 
Hademe polis amirinin bu sert 
çıkışından korkmuş olmalı ki sesi 
titreyerek anlatmaya devam 
etti. “Köydeydim efendim, 
nalbanttım.”

“Anlamadım,” dedi polis amiri. 
“Atların ayağına nal çakıyor-
dum efendim, bazen de çeki-
yordum.” dedi. Polis amiri 
“Ha demek diş çekme tec-
rüben oradan.” dedi. Bir kez 
daha hiddetlenerek  “Aklını mı 
kaçırdın sen! Diş çekimi ile nal 
çekimi bir mi be adam!” dedi. 
Hademe “Yok efendim ondan 
değil, diş de çektim.” deyince 
polis amiri, “Sen adamı çıldır-
tırsın! Söyle bakalım kimin dişini 
çekti,  nasıl çektin, narkozsuz 
mu çektin?” diye azarlayarak 
konuşmaya devam etti.

Hademe, “Narkoz köyde ne 
arar efendim, narkozsuz çektim 
ama insanların dişini değil.” 

Polis şaşırmış bir vaziyette 
“Anlamadım.” dedi. Hademe 
devamında “Hayvanların 
efendim…”  dedi ve devam 

etti. “İsterseniz  köyümüz-
deki insanları arayıp  sorabi-
lirsiniz,   inek olsun öküz olsun, 
köyde kimin hayvanının dişi 
kurtlanırsa  baytar olmadığın-
dan bana getirirlerdi, hep ben 
çekerdim.” dedi.

Hekimin birden rengi attı, 
adeta başından kaynar sular 
döküldü, Bekir’e dönerek 
“Aman Allah’ım! Hayvanların 
mı dedin ama bana böyle bir 
şeyden bahsetmedin.”  “Özür 
dilerim hekim hanım, hanıme-
fendinin dişini çekerken  zorlan-
dığınızı görünce dayanama-
dım, insanların  dişi hayvanların 
dişinden daha küçük olduğu 
için rahatlıkla çekebileceğimi 
düşünerek diş çekimi tecrübem 
olduğunu söyledim, amacım 
size yardımcı olmaktı.” 

Baş komiser hademenin söy-
ledikleri karşısında donmuş bir 
vaziyette bir müddet bekledik-
ten sonra, “Sus, sus, yeter!” diye 
bağırdı. Sonra öyle büyük bir 
kahkaha attı ki bütün karakol 
inledi, hatta ağzı tam olarak 
iyileşmeyen Nalan teyze bile  
komisere eşlik etti. Komiser 
Nalan teyzeye dönerek,  
“Şikâyetçi misiniz?” dedi.

Nalan teyze bir kadına baktı bir 
adama, sonra, “Evet komiser 
bey şikâyetçiyim ama kendim 
için değil, başka insanlar için, 
başkalarının hayatını tehli-
keye atmasınlar diye. Yalnız 
bir diyeceğim daha var.” 

diyerek konuşmasını sürdürdü.  
“Komiser bey, siz de nihaye-
tinde devlet memurusunuz, bir 
yerde devleti temsil ediyorsu-
nuz, ne diye kadınları diş hekimi 
yaparlar erkek işi o, güç kuvvet 
işi, suç biraz da devletimizde 
değil mi?” 

Baş komiser kısa bir sessizliğin 
ardından Nalan teyzeye hak 
verir gibi başını yukarı aşağı 
salladıysa da diş hekimini ile 
hademeyi savcılığa sevk etme 
kararını değiştirmedi.
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Fakültenin yemekhanesine 
saçı sakalı birbirine karışmış, 
üstü başı dağınık, orta yaşın 
üstünde olduğu her halin-
den belli olan bir adam girdi. 
Yemekhanedekilerin bakışla-
rına aldırış etmeden, sırt çan-
tasından çıkardığı saklama 
kaplarına çöpten alabildik-
lerini almaya başladı. Herkes 
çatalı kaşığı bırakmış bir 
halde şaşkınlık içinde olup 
biteni izliyordu. Şaşkınlıkları 
bir adamın çöpten yiyecek 
almasından ziyade böyle 
birinin fakülteye nasıl girdi-
ğineydi. Yaşanılan bu olay 
zararsız gibi görünse de aka-
demiye yakışmayacak bir 
görüntüydü.

“Ne oluyor ya, bu ne şimdi? 
Bu fakültenin güvenliği yok 
mu?” diyerek sesini yükseltti 
Rabia.

Onun bu çıkışından cesaret 
almış olacak ki karşı masa-
daki bir çocuk da “İpini 
koparan fakülteye giriyor.” 
dedi. Bu tepkiler karşısında 
tedirgin olan adam, daha 
fazla olay çıkmasına izin ver-
meden, alabildiklerini çan-
tasına koyarak geldiği gibi 
yemekhaneden çıkıp gitti. 

Bu görüntüden sonra bir 
de yemek için evden getir-
diğim ekmeğin ucundan 
Selim’in eliyle bölmesi benim 
için yemek faslının bittiği 
anlamına geliyordu. Neden 
yemediğimi sorduklarında 
Selim’e ayıp olmasın diye 
çöp kovasından yemek alan 
bu tuhaf adamı bahane 
sundum.

Yemekhanedeki adam, 
öğrenciler arasında kulaktan 
kulağa yayıldı. Bu konu, konu-
şulanlara bakılırsa bir süre 
daha öğrencilerin günde-
minden düşmeyeceğe benzi-
yordu. Ertesi gün fakültedeki 
öğrencilerin konferans salo-
nunda toplanması yönünde 
bir anons yapıldı. Bu toplantı 
yemekhanedeki adam hak-
kında olmalı diye düşündüm. 
Yoksa idare niye durduk yere 
tüm fakülteyi konferans salo-
nuna toplasın ki?  

Konferans salonu nere-
deyse ağzına kadar dol-
muştu. Arkadaşların benim 
için ayırdıkları boş yere geçip 
oturdum. Fakültedekiler kendi 
aralarında sohbet ederek 
toplantının başlamasını bek-
liyorlardı. Yemekhanedeki 

garip görünümlü adamın 
konferans salonuna girme-
siyle salondaki gürültü bıçak 
gibi kesildi. Kimseden çıt çık-
mıyordu. Bir süre kapının 
önünde bekleyen bu adam, 
kendinden emin adımlarla 
sınıfın ortasına kadar geldi. 
“Yemekhanedeki o adam 
değil mi?” diyerek fısıltıyla 
konuştu Selim. Evet o, ta 
kendisi! Yine girmiş fakülteye. 
Bu kadarı da fazla diyerek 
itiraz edecektim ki çanta-
sını çıkarıp masanın üstüne 
bıraktı. Hiç vakit kaybetme-
den sırtını koskoca salona 
dönüp cebinden çıkardığı 
kalemle tahtaya şu anlamsız 
kelimeleri yazdı: 

Elma- Armut 

Kalem- Silgi 

Pilav- Çorba 

Elektrik- Su

Bu adamın kesin aklından 
zoru olmalı. Yoksa, yemekha-
nede çöpten yemek alma-
sının, pejmürde görünümü-
nün, tahtaya anlamsız şeyler 
yazmasının hiçbir mantıklı 
açıklaması yok. Ben bunları 

Ali  Demir
Emeğin İsrafı

ERİK AĞACI ÖYKÜ |OCAK-ŞUBAT 2022 dergi .er ikagacioyku.com

28



düşünürken o, gayet sakin 

bir şekilde masanın ucuna 

oturup ellerini göğsünde 

kavuşturarak: “Merhaba 

çocuklar, ben Nadir Yücel. 

Felsefe hocanızım.” 

Salondaki herkes şok geçir-

mişti. Deli olduğunu düşün-

düğüm birinin hocam 

olması benim için de sürpriz 

olmuştu. Kafamdaki hoca 

şeması allak bullaktı. Nadir 

Hoca konuşmasına devam 

ederek arkasındaki tahtayı 

gösterdi; “Bu gördükleri-

niz arasında hangisini ya da 

hangilerini satın alabiliriz?” 

Neydi şimdi bu?  Bu soru da 

nerden çıktı? Yemekhanede 

olanların bir açıklaması 

yapılmayacak mı? sanki 

onun sorusu bütün soruların 

kapısını açan bir anahtardı. 

Kafamın içi birden bu soru-

larla doldu. Belki dahası da 

gelecekti ancak arkadan bir 

ses: 

“Hepsini hocam, hepsini 

satın alabiliriz. Bunu bilme-

yecek ne var?” O an cevap 

veren öğrenciye değil bana 

baktı. Gerçekten de bunu 

bilmeyecek ne var? Her 

zaman satın alıp kullandığı-

mız şeyler. Burada işin yok, 

buraya ait değilsin gibisin-

den düşünceler bir gülüm-

semeyle nasıl ifade edili-

yorsa öyle gülümseyerek 

ona baktım. Anlamıştı! O 

da, yüzünde beliren o çok 

tanıdık bir gülümsemeyle 

acıyarak gözlerini gözlerim-

den çekti. 

“Hayır bilemediniz!” Tek tek 

tahtada yazılanların hepsi 

söylendiğinde de Nadir 

hocanın cevabı değişmi-

yordu. “Hayır bilemediniz!” 

Geriye tek bir cevap kalı-

yordu. “Hiçbirini!” Bu cevabı 

da ön sıralardan bir öğrenci 

verdiğinde bu sefer Nadir 

hocanın cevabı değişmişti. 

“Aferin doğru bildin. Peki 

neden hiçbiri?” Konferans 

salonunda bu cevaba 

karşı itirazlar yükseliyordu. 

Elindeki kalemi gösteren biri: 

“Hocam ben bu gördüğü-

nüz kalemi satın aldım.” Bir 

diğeri elindeki silgiyi göste-

riyordu. Onun bu her şeye 

itiraz eden alaycı tavrına 

dayanamadım. Çantamdaki 

ara öğünüm olan elmayı 

çıkardım. Nadir Hocaya gös-

tererek: “Nasıl olur? Ben bu 

elmayı satın aldım. Eğer sizin 

dediğiniz gibi satın almamış 

olsam onun üzerinde baş-

kalarına karşı nasıl hak iddia 

ederim?” 

Nadir Hoca, benim bu çıkı-

şıma tebessüm ederek bana 

doğru yaklaşmaya başladı. 

O, her adım attığında biraz 

sonra yemekhanedeki çöp 

kovasının kokusunu duya-

cakmışım gibi bir his uyandı 

bende. Derin bir nefes 

aldım. Ağzımın içinde çürük 

tadı vardı. Şaşırdım. Nadir 

Hoca yaklaştı ve biran bile 

tereddüt göstermeden elim-

deki elmayı aldı. Bu kadarı 

da fazla diye düşünmeye 

kalmadan elindeki elmayı ısı-

rarak: “Elmanın senin olma-

dığını söylemedim. Elma 

senin ama satın aldığın şey 

elma değil!”

İznimi almadan yiyeceğime 

dokunması bu da yetmez-

miş gibi bir de onu yemesi 

tahammül sınırlarımı zorlu-

yordu. Sinirden dişlerimi sıkı-

yordum. Bu adam nasıl bu 

kadar rahat olabiliyordu? 

Üstelik bir fakülte dolusu 

insanı, saçma sapan bir 

soruyla meşgul ediyor, görü-

nüşe bakılırsa da bundan 

zevk alıyordu. Onu bu 

zevkten mahrum etmek 

istedim: “Peki o zaman 

hocam, nedir bu satın aldı-

ğımız şey?” Yediği elmanın 

hoşuna gitmesinden mi 

yoksa öğrencileri meraktan 

kıvrandırmasından mı nedir, 

Nadir Hoca’nın yüzündeki 

tebessüm yerini gülücüklere 

bıraktı. “Durun bakalım, ne 

bu aceleniz? Hem Felsefe 

hocası olarak burada soru-

ları ben sorarım!” Nadir 

Hoca’nın neşesi artarken 

benim öfkem daha da büyü-

yordu.  Ben, bu tipteki insan-

ların dalga geçebileceği 

türden biri değildim.

Nadir Hoca, ön sıralardan 

bir çocuğun, yarısı dolu olan 

su şişesini aldı. Hiç tered-

düt etmeden kapağını 
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açarak bir yudum içti. Su 

daha Nadir Hoca’nın boğa-

zından aşağıya inmemişti 

ki yüzümün buruştuğunu, 

midemin dönmeye başla-

dığını hissettim. Elindeki pet 

şişeyi göstererek: “Hepinizin 

kendine ait bir evi olduğunu 

varsayalım. Ben, şu elimde 

gördüğünüz bu su ile evlerinizi 

satın alabilir miyim?” Yeni bir 

soru daha. Salon allak bullak 

olmuştu. Yemekhanedeki dav-

ranışı, saçı sakalı, üstü başı, 

elmayı yiyip suyu içmesi, hiç 

mantıklı olmayan soruları...Bu 

adam söylediği gibi gerçek-

ten de felsefe hocası mıydı? 

İdarenin bu toplantıdan 

haberi var mıydı? “Alamaz 

Hocam. Nasıl alsın? Markette 

1 TL…” diyerek düşüncele-

rimi böldü Selim. “İyi düşünün, 

belki başka bir yerde bir ev 

parası olabilir!”  Kısa bir ses-

sizlikten sonra: “ Haklı olabi-

lirsiniz hocam. Şartlar deği-

şirse suyun değeri de deği-

şebilir,” dedi Selim. Yakın bir 

cevap olduğunu tüm bede-

niyle Selim’e hissettiren Nadir 

Hoca “Örnek verebilir misin 

peki?” dedi. Selim, gayet ken-

dinden emin bir şekilde “Bir 

çölde olduğunuzu düşünün. 

Ölmek üzeresiniz. Biri sizden bu 

su karşılığında evinizi istese hiç 

düşünmeden verirsiniz.” Nadir 

Hoca’nın istediği cevaptı bu. 

“Peki, marketteki suyun şekli, 

kokusu, tadı ve miktarı değiş-

medi. Biz gerçekte suyu satın 

almış olsaydık marketteki 1 TL 

olan miktarı ödememiz gere-

kecekti ancak şimdi evimizi 

verir durumdayız. Nasıl oluyor 

bu? O zaman bizlerin satın 

aldığı şey ney? Salondakilerin 

kafası yine karışmıştı. Nadir 

Hoca, tekrar tahtanın başına 

geçti. Güzel bir elma ağacı 

yanına da kasketiyle, ceke-

tiyle, ağzına kadar elma dolu 

sepetiyle bir çiftçi çizdi. Tekrar 

sınıfa dönen Nadir Hoca, 

başkalarının ne düşünece-

ğine aldırış etmeden, geriye 

sadece çöpü kalacak şekilde 

elmanın hepsini yedi. Bu 

yaptığı normalmiş gibi de elin-

deki elma çöpünü gömleğinin 

cebine koyarak konuşmasına 

devam etti

“İşinizi biraz daha kolaylaştı-

rayım. Bir elma almak istiyor-

sunuz. Parayı ağaca mı verir-

siniz yoksa çiftçiye mi?” Salon 

hep bir ağızdan “Çiftçiye” 

diye cevap verdi. “Peki, siz 

neyi satın almış oldunuz?”  

Selim, Nadir Hoca’nın bek-

lediği kelimeyi söylemişti. 

“Emeği! Çiftçinin elmayı üretir-

ken verdiği emeği satın alırız.”  

Duyduğu cevap karşısında 

gülümseyen Nadir Hoca: 

“Hele şükür, sonunda istedi-

ğim kelimeyi söylediniz!” dedi. 

“Çocuklar, bizler tükettiği-

miz şeyleri değil onlara verilen 

emeği satın alırız. Kalemi, 

silgiyi ya da yediğimiz elmayı, 

içtiğimiz suyu değil, onları 

üreten, onları bizlere ulaştı-

ran insanların emeklerini satın 

alırız. Eğer aksi olsaydı, yani 

elmaya, kaleme, ekmeğe, 

suya para ödeseydik, bun-

ların değeri nerede olursak 

olalım değişmezdi. Bundan 

binlerce yıl önceki elma aynı 

elma olduğuna göre fiyatı da 

aynı olmalıydı. Ancak elmanın 

fiyatı sürekli değişmektedir. 

Yine bilindik bir yanlış daha 

var. Faturasını ödüyoruz diye 

elektriği, suyu boşa tüketme 

hakkımız yok. Bizler suya ve 

elektriğe değil onun bize ulaş-

tırılmasındaki alt yapı hizme-

tine ücret öderiz. Su ve yiye-

ceklerinizi tüketirken para 

ödemiş olmanız, onu istedi-

ğiniz gibi israf edeceğiniz, 

çöpe dökeceğiniz anlamına 

gelmez. Sınırlı olan bu kay-

naklara, yeryüzündeki diğer 

sayısız canlının ortak olduğunu 

unutmayın. Tükettiğiniz onca 

şeye karşı, üretenlere teşek-

kür etmenin başka bir yolu 

da israf etmemektir. Bundan 

sonra bu bilinçle hareket ede-

ceğinizi umarak toplantıyı biti-

riyorum. Çıkabilirsiniz.” 

“Hocam bir şey sorabi-

lir miyim?” diyerek söz almak 

istese de Selim, Nadir Hoca: 

“Unuttun mu burada soruları 

yalnızca ben sorarım ve bu 

günlük bu kadar soru yeter!” 

diyerek tam sınıftan çıkacak-

ken bir şey unutmuş gibi arka-

sını döndü. Sırt çantasının fer-

muarını açtı ve içinden bir şişe 

çıkararak suyunu içtiği öğren-

ciye uzattı. Arkasından da 
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 bir elma çıkarıp bana doğru fırlattı. 

“Teşekkür ederim.” diyerek sınıftan çıktı. 

Bütün gün, Nadir Hoca’yı ve onun konuşma-

sını ağzıma yerleşen o çürük tatla düşündüm 

durdum. Şimdi düşününce, yemekhanedeki 

davranışı, üstü başı, saçı sakalı, çantasına 

doldurduğu yiyecekler, hepsi de ne kadar 

planlı geliyordu. Tüm bunlar biz öğrencilere 

bir ders vermek içindi. Etkilenmiştim. Onun 

gerçekte nasıl biri olduğunu merak etmeye 

başladım. Eve gitmek üzere otobüse bindim. 

Şanslıydım ki bu saatte cam kenarında bir 

koltuk boştu. Çantamı, kulaklığımı aramak 

için açtığımda Nadir Hoca’nın bana attığı 

elmayı gördüm. Önce kulaklığı çıkarıp tele-

fona taktım ve rastgele dinlendirici bir müzik 

açtım. Elma, avuçlarımın içinde olduğu 

halde başımı çevirip otobüs camından dışarı 

baktım. Yüksek apartmanların alt katların-

daki pencerelerde güneş çoktan batmıştı. 

Öğrencinin ağırlıklı yaşadığı bu semtte sokak-

lar yavaş yavaş boşalıyordu. Otobüs Kurtuluş 

durağına geldiğinde, parkın kenarında sırtı 

otobüse dönük bir adamın sokak köpeklerine 

yemek verdiğini gördüm. Kısa bir an tered-

düt yaşadıktan sonra Nadir Hoca’yı tanıdım. 

Bu oydu, gerçekte oydu, gerçekten oydu. 

Elindeki saklama kaplarından çıkardığı yiye-

cekleri, onu tanıdıkları her halinden belli olan 

köpeklere veriyordu. Kimi elini, kimi yüzünü 

yalıyordu. Hem Nadir Hoca’nın hem de 

köpeklerin mutlu göründüğü bir tabloydu bu. 

Onları orada o parkta arkamda bırakırken, 

elimdeki elmanın ağırlığıyla kendime geldim. 

Nadir Hoca’ya karşı peşin yargılarımın da bir 

israf olduğunu düşününce yüzümün kızar-

dığını hissettim. Ağzımda bozuk bir tat, 

yüzümde mahcup bir gülümseme vardı. 

Çöpten topladıklarıyla sokak köpeklerini bes-

leyen birine ait olduğuna aldırış etmeden, 

elimdeki elmadan bir ısırık aldım. Bir ısırık, bir 

ısırık daha. Ta ki elimde kuru bir elma sapı, 

ağzımda da bir emekçinin emeğine saygı 

duymanın tadı kalana kadar...

dergi .er ikagacioyku.com dergi .er ikagacioyku.com ERİK AĞACI ÖYKÜ | OCAK-ŞUBAT 2022

    31



1-Hangi tür kitaplar okumayı 
seversiniz?

2-Okumanın hayata katkıları 
var mıdır? Varsa nelerdir?

3-Sahaf dükkânlarına gittiniz 
mi?

Hayal kurar mısınız? 

Ben çok hayal kurardım, hele 

ki çocukken. Dev gemiler, 

sonsuz ormanlar neler neler… 

Hayallerimi besleyen bir de 

hazinem vardı. Kitaplarım! 

Hayatım boyunca yoldaş, 

arkadaş ve hazine olmuşlardı 

benim için.  

Bir gün bir hayal daha 

kurdum. Bu sefer ki haya-

limin kaynağı kitaplarımın 

kendisiydi. Onların kıymetini 

daha çok kişiye anlatmaya 

karar verdim. Ne yapacak-

tım? Nasıl olacaktı derken şu 

an bulunduğumuz noktaya 

geldim. Kitaplarım ve onların 

yeni arkadaşları raflarda dizi 

dizi bekliyor. Ortada küçük 

masalar ve etraflarında ren-

gârenk sandalyeler var. Burası 

benim dükkânım. Yeni açtım!

Rafsız kalan duvarlara yazılar 

yazıp yağlı boya ile kendim 

resimler yaptım. Bunun için 

epey uğraştım ama değdi 

doğrusu! Neler mi yazdım?

         ‘İlim ilim bilmektir.

          İlim kendin bilmektir

          Sen kendini bilmezsen 

          Bu nice okumaktır’

Duvarın birine Yunus Emre’nin 

bu dizelerini yazmazsam 

olmazdı. Yazdım da! Etrafını 

bir güzel çiçeklerle çerçeve-

ledim. Boşta kalan bir duvara 

da ‘Okumak özgürlüktür!’ 

yazdım. Duvarın her köşe-

sine rengârenk kuş resimleri 

yaptım.

Sıra geldi buranın adını 

koymaya. İsmini çok düşün-

düm.  ‘Lokumcu Sahaf’ koyup 

koymamakta kararsız kaldım. 

Sonra dedim ki her şey 

hayal ettiğim gibi olsun. Adı 

Lokumcu Sahaf olsun!

Her masada küçük 

tabaklarda çeşit çeşit lokum 

var. Kimi meyveli, renkli, kimi 

kaymaklı, kimi fıstıklı…

Bazen gençler geliyor bu 

dükkâna. Sohbet ederken 

kahve de içiyorlar lokumla-

rın yanında. Bazen çocuklar 

geliyor, onların masasındaki 

lokumlar hemen bitiveriyor. 

Gülümsüyorum, çocukluk işte 

diyorum.

Birazdan küçük misafirlerim 

gelmeye başlarlar. Onlar gel-

meden yeni aldığım kitap-

ları raflara dizmeye başlama-

lıyım. Elime bir kitabı alınca 

istemsizce okşuyorum kapa-

ğını. Açıp kokluyorum bir de 

içindeki saklı dünyayı. İşte 

kitapları sevmemin bir nedeni 

daha! İçlerine saklanmış dün-

yaları keşfetmek!  

Her kitap ayrı bir dünya saklar 

içinde. Kimi engin deniz-

ler gibidir. Kiminin içinde sıra 

sıra ağaçlar vardır. Kimi yüce 

dağlar saklar içinde ardında 

sapsarı güneşler doğan. 

Bazılarını okurken havai fişek-

ler zihnimde ardı ardına 

patlar. Rengârenk ışıl ışıl bir 

dünya olur bir anda.

Nesl ihan Gültepe Maden
Lokumcu Sahaf
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Bazen kitaplardaki kahra-

manları gerçek dünyada 

ararım. Bulduğum da olur. 

Bazen de tesadüfen biri çıkar 

karşıma. Düşünür dururum 

hangi masal kahramanına 

benziyor diye. Kitapları dizer-

ken türlü düşünceler içinde 

dalmışım. Çocukların gelip 

oturduğunu seslerini duyunca 

fark ettim. Başımı uzatıp 

baktım. İki erkek bir de kız 

çocuğuydu gelenler. 

Birisinin küçük esmer yüzü 

bana dönüktü. Pırıl pırıl 

kara gözleri vardı. Yanında 

saçları güzelce örülmüş bir 

kız çocuğu elindeki kitabın 

büyülü dünyasına dalmıştı 

bile. Üçüncünün sadece 

sırtını ve saçlarını görüyor-

dum. Kıvır kıvır saçlar yukarı 

doğru büklüm büklümdü. 

Turuncumsu kıvırcık saçlarıyla 

bir masal kahramanı gibiydi. 

Kitapları düzenlemeye 

devam ederken masal kah-

ramanını andıran küçüğün 

tatlı sesiyle sohbet edişini din-

lemeye başladım. 

“Burası kâğıt kokuyor. Biraz 

da yağlı boya. Sanki yeni 

boyanmış gibi.” 

Bir süre sustu. Sonra devam 

etti. “Lokumların tadı hari-

kaymış. Bir de ıhlamur kokusu 

geliyor burnuma. Yeni dem-

lenmiş, çiçeksi, taze çay 

kokusu! ”

Şaşırmıştım. Kokulara bu 

kadar dikkat eden pek 

kimseye rastlamıyordum. 

Yeni demlediğim ıhlamurun 

kokusunu bile fark etmişti. 

Hayretler içinde bakınır-

ken küçüğün sesini yeniden 

duydum. Tatlı tatlı konuşan 

sesi bu sefer kırılgan ve 

umutsuz çıkmıştı.

“Burada bana göre kitap var 

mıdır?”

Kendimden emin bir halde 

söze karıştım.  

“Elbette küçüğüm! Elbette. 

Lokumcu Sahaf’ta herkese 

göre kitap vardır.”

Cümlemi tamamlarken bir 

yandan da çocukların masa-

sına doğru yürüyordum. Kıvır 

kıvır saçlı ufaklığın yüzünü 

görebilecek bir noktaya 

gelmiştim. 

Baktım kaldım güzel yüzüne. 

Çilli burnu ufacık gülüm-

seyişi ve maalesef görme-

diği ilk bakışta fark edilen 

güzel gözleri… Boğazımda bir 

düğüm oluştu. Yutkundum. 

En tatlı sesimle, 

“Bugün sana ben kitap oku-

yabilirim. Bir daha ki gelişin-

deyse senin parmaklarınla 

okuyabileceğin kitaplar bula-

caksın burada.” dedim.

Sevinçle gülümsedi. “Olur!” 

dedi. “Çok güzel olur!”

Küçük dostlarım dükkân-

dayken onlara mesneviden 

birkaç hikâye okudum. Onlar 

sahaftan çıkar çıkmaz ben 

de dükkânımı yan komşuma 

emanet edip yola çıktım.  

Ne yapacak edecek Braille 

alfabesiyle yazılmış kitaplar 

bulup koyacaktım Lokumcu 

Sahaf’ın raflarına. Gerekirse 

sokak sokak arayacaktım. 

Önce yürüyüşümü hızlan-

dırdım. Ardından koşmaya 

başladım. 
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