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Cema l Kar savran
Ta k m a Di ş l e r i m

çekersin yıl oldu kahrımı…
öğütürsün tuz buz
midemin bayramlığı
ağzıma ilk taktığımda
alışana kadar öğürürdüm
yer bitirirdin beni…
senden öncesi yoktum
eriyen mumdum
gün be gün
alıştım…
alıştın…
sevdiğimden önce
bakarım kancaların ve dubalarına özenle...
çıkarır koyarım her gece
yüzersin bir bardak suda
unutamam seni aklımdasın…
sen yoksan bende yokum artık...
takma dişlerim
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Enûma Elis
Sür m e l i S e rç e

ağzımın kıyısında yabansı bir çığlık
can alıcı bir yer tutmuş ateşli silah
şahdamarında alessabah
sevişmeyi ululayan analitik zekânın
buğusu üstünde
masumca hasretin gör kemli nüshası
kalbim kabahatli poligon
göz önünde işlenen
apaçık cinayetten meşbu
dilim sür meli serçe
dilim efsunlu toprak
neuzübillah!
sesim,
yeterince işitilmediğinde
kendine özgü pandomim
avuçlarının içinde dünya
aşk tan gelen ağır lıklı masruf
dört kitaptan birine inan olsun
göze çekilen sür meler
hiç olmak adına her şey
sevmek sürekli savaşım hâli
sağ ve sol eldiven gibi örtün beni
beni aşıyor
yer gök arası libassız lisan
nazlanmaya başlar gözüne
her uzvun uzaklaştırılması
tuval resmi olmaktan çıkmış
kalbin kafesli çerçevem
boyunbağım,
şıklığını sana borçlu
ismini çoğaltmakta, kar kışım

buzlanmaz, güzelliklerini sayıp
dökerek
kimse güçlük çekmeyecek
kimse sırt dönmeyecek
efkâr lı onca ciddiyet tasasına
tedavülden kalkmış tebessüm (!)
papirüsün yerini almış kağıtlara
çizesim yok hüznün resmini
ölesiye soluğum
suyun gümüş kıvranışına
gülünü serpiyor sevdanın
‘sahi sese
sahi söze bürünen’ her hâlim ve…
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Adi l Başoğlu
Bir G ün H e r Ş ey S o n a E re r

Y i ne ge c e ç öker
Y i ne a y g e lir
G ö z le r im a ğlar
B e n a ğla r ım
Y i ne ga m
Y i ne ke d e r
G ö kç e ç iç e k ler toplu y or u m
G ö k şin ışık lı sü tlü ot b u lu y or u m
G ö v e r m iş g ü v em koklu y or u m
G ö y n ü m ü ş göy n ü m g en e ağ lıy orum
S ard e s sü t u n ba şlar ın da a sma
k ı vrı m la r ı
L i d y a k ra lı kaba r tma lı a ltın p a ral arı
Z e u s’ la iz le d im Ga rg a ros dağ
d o ru ğu n d a n
O m u h t e şe m Troy a sa v a şın ı
A k h ille u s ile Hektor ’ u n v u r u şması
S o n ra d a n d ı
Ç o k so n ra d an dı
Ko c a H e ro d ot’ u n desta n ın da
a nl a t t ığ ı
H e k t o r h a y a tın ı
H e re d o t gö z l er in i kay b etti
K ra l P r ia m o s iki keskin çığ lık a ttı
K ra liç e H a ka be öldü y ere y ığ ıldı
Karı sı A n d ro ma h i y oldu saçlar ın ı
K üm b e t y a y la sın da kız ıl sar ı çiçekl er
B ö ğ r ü n d e t e r k edilmiş bir ta ş ev

ol aydı m
Atası nı n ocağı nı yı kanl ar
Gün yüzü gör meyi n
En kı ym et l i ni z ol sun t arumar
Si zi n d e ocağı nı z yı kı l sı n
Dünya yüzünde bi r d aha esame ni z
okunması n
Ni hayet e erer d e zam an
Her şey sona erer
Ki m
Ki m
Ki m
Ki m
Ki m
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

kal mı ş ezel i
ebedi kal mı ş
kal mı ş
söyl eyi n
kal m ı ş ezel i
ebedi kal mı ş
kal m ı ş
söyl eyi n

Ni hayet e erer d e zam an
Her şey sona erer bi r gün
Y i ne gece çöker
Y i ne ay gel i r
Gözl eri m ağl ar
B en ağl arı m
Y i ne gam
Y i ne ked er
B i r gün her şey sona erer...
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Ru kiye Nur
Aşk ve Ac z

Köpüklü bir sahil kenarında,
Yürüyor muşçasına içimin
derinliklerine.
Tökezlemek olası!
Düşmek olası!
Acz olası!
S öylesem inanır mısın gülüm;
Aşk bir yanıyla fay hattı.
Yüzün kalbime vuran bir deprem
dalgası.
Acz taşıyor ellerim.
Çökmek olası!
Yaralanmak olası!
Afeti canıma amanlar…
Maşukları aldılar bir kenara,
Âşıklar neden kapı dışarı.
İçine kapanık gölgeler!
Susamış bir laleye su ver.
Aczimi sunuyorum acımasız ellere,
Lalelerin solduğundan bir haber.
S enden vazgeçmek ölüm gibi.
Bir halesidir gözlerimin,
sensiz kalmaktır sebebi.
Acz vurdu sözlerime,
S essizlik olası!
Sürçüyor kelimelerim.
Kekelemek olası!
S on ver desem acılarıma…
Kaderimi görüyorum karşımda.
Karalar bağlıyor kalbim!
S on ver mek bana düşüyor gülüm.
Bir âşık vardı acz dolu,

Önüne örülen sur ların ar kasında.
T itrek bir kalple eridi.
Mezar oldu lalenin vatanına.

dergi.erikagacioyku.com
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Rı d van Yı ldı z
Bek l e m eye D e ğm eye c e k Ş ey l er

Yasıyoruz birbirimizden uzak hep kendi
sessizliğimizde
Yabancı bir yüz arayarak
Üçüncü fincan fallarında
Sessizlik ayrılığın uzun
kenarı

sabah
Kiminin gözleri silah kaybettiğinden beri
Kimi bekliyor yarım bir bardağın ortasında
Anlamı dondurmuş
zemheri

Zoraki bir haykırış bizimkisi
Önümüzde korku denizleri
Her seferinde bekleneni
inkâr eder
Toprağa geç düşen gemi
Korkuyor müziksiz dans
etmeye

Ben şiirden sabıkalıyım
Suçum harf hırsızlığı
Trenler sesimi çaldığından
beri
Ağzım bir yalnızlıkla dolu

Yol kendi uykusuzluğunda
ah bir uğultu havada
Jakobenler çıkabilir
aniden, yanında öfkesi
Her sabah uyananların
meşru oğludur çünkü
Akşam benim hiçbir şeyim
Beyaz yakalılar yağmuru
seziyor, boynunda ince
Köşedeki tekel şehrin en
etkili silahı
Her akşam suçüstü, yaralı
çok
Kimlik kontrolü yok
kapısında
Sokaklarda sesi kısılmış bir

Beklemeye değmeyecek
şeyler
Çizdiğim resimlerde,
göğün hendeğinde
Kuyular sustu susacak
Bir ilk söz kaldı omzumda
katlandığım günlerden
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Ali İhsan Tar man
Anl a r s a n, Ö l e c e ği m !

G e le c e k o la n felaketl e ri b e k le m e k
Ve o n la r ın iy ileşme
s ü re c in i d ü şü n mek
B e n i b ir ç o c u ğ u n
ö ğre n m e ist eğ in deki
Kö relm e y e it ti.
P a r ke t a şla r ın ın h ikâye s i b ir ç a y i çimliğ i
kad a r m ış,
El l er i c e b in d e bir mü tea hh it ç o c u ğ u
B e d e lli b ir v atan g örevi n i işa re t le yin ce
B i r b ir in i t a n ıy ın ca a y n ı
s e s le r i ç ıka ran ta şlar
a nl a şm a y ı sev iy or
H a n i şim d i t üken miş
a za lm ış b ir dü n y ay ı
A za la n ç o c uk oy u nl arı n ın y o k lu ğu n da n
a nl ı y o r u m .
Me s c id in ç a y ocağ ınd a y ım , gü n e ş mer h am e t ö lç ü b ir imin de
Mü slü m a n la r ı sela mlıy or
O ra le t gü z e l a ma
k uş b u r n u ko k u su y la
b e ra b e r b ir gü z elin
s u a lsiz ö ld ü r ülmesin e
gö z y u m u y o r mu ş!
B i r g ü z e l p a s ta taşır,
p a st a la r gü z eller in

eller ine yakı şı r
P a stayı görünce bi r
teker leme,
A n la r san, öl üm ü
öğ reneceği m
Bir in s anı n yorgunlu ğ u art ı k İst anbul ’a
ben z em ektedi r.
İ n san ın yetm edi ği
şeh r i teknol oj i yl e
doldurursanı z
M at bi r t aşı n f et het t i ği
y ollar ı kapl ayan m et al
dolu su gövdesi nd e
ara çlar
S on ra bunl arı t akdi r
eden m akyaj l ı zaman
ma kinel eri
Ben i günd en güne
kor ku t uyor
Şimdi topal l ayan bi r
cü mle t anı d ı m
E ksikle ri ol an um udu
az a lmı ş
F ikir desteği yl e m oti ve
edilmek gi bi bi r i nanç
ta şıy or
Ca ddel er i çi n kör
ku r şu n kokusu
Ça maşı r l ar da yaşl andıkça par ka bakı yor
P a r ktaki çocukl ar
için z am an küsm eyi

geçi ci kı l acak oyunl ar ı
t azel em ekte
B azen i nsandan önc e
kend i m den kaçm aya
çal ı şı r ken
Tut uyorum bu hay l az
çocukl uğu
Oysa ben epey efe ndi
ol d uğumu hat ı r l ı yor um .
Ef endi !
Genel m aksat kull anım ı nda zengi n çoc ukl arı n sessi z kul l arı na takı l an bi r i si mi
çağrı ştı rı yor
Faki ri n ef end i l i ği y ok
gi bi zat en f aki ri n e fe ndi
ol ması onun ruhun a
üf l enerek d ünya ya
gel mi ş gi bi
Özünde var. Had di ni
bi l en gözl er.
İki ndi güneşi cenn e tt eki sabi t aydı nl ı k b i r i m i
ol acakmı ş
Öğrend i ği md e hoş um a
gi tt i .
Oysa cennet kada r
yaşamayı d a merak
ederdi m
Öğreti l m edi , eksi k
kal ı rd ı dünya
anl am aya.

dergi.erikagacioyku.com
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Hey bet Akdoğan
Gi tme

gitme
bir mültecidir yalnızlık
kaldırımlarda izi kalır
yurtsuzluğunun
yüzünün hüznü yansır varoş
sokaklarına
onlar ki her kesin ter k ettiği
sevgisizlerdir
gitme
vedayı hangi özleyene
sevdirebilirsin
gün sayan her bekleyiş
penceremde buğulanan
matemindir
bütün yalnızlıkları şehir lere
katmalıyım
sözlerimde kırılır ken sesim
bir cam kesiği dudaklarım
kan olup sıçrıyorsun yüzüme
gitme
sığınmasız canımsın
“bir can iki sayılamaz”
bunu sende anlamalısın

9
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Ker ime Bis tami
Pa p a tya

B e y a z b ir d üş
Kâ ğ ıd a d üşm eyen i z
Ka lb in için d e bi r g i z
P a patya…
E s e n b ir yel
Ka y an b ir yıld ız
Ta t l ı b ir gülüş
P a patya…
Ç o cuğun elin deki bal on
I ş ı ld a yan göz ü ndeki safl ı k
A dım ların d aki yaşamak
P a patya…
B ulutlar la süz ül en u ç u rtma
K uş l ard aki cıv ıl tı
To praktaki canl ı l ı k
P a patya…
Ç a yd aki m uh a bbet
Ka h v ed eki h atı r
U za klard an gel en sel am
P a patya…
R o man d aki karak ter
Ş iird eki d iz e
S ö zcükteki ah enk
P a patya…

dergi.erikagacioyku.com
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Ha lis Tamkoç
Pos t m od e r n ’e B a ş ı n ı Ka l d ı r mı ş Bi r Am a’ya D ai r… Gece ve
Ka r ı nca

ke n d in i t u t
ça ğır m a sın o dü şma n
gi bi y a b a n c ı
ya d a b ıra k
s an k i k ır ka h v esi,
i çi nd e ge z d irdiğ in
he p y e d e k
a ğı r b i u ç u r u m ken a r ı
a l ı nm ış y a t ü m kap ıla r
ş u k ilit li h â lin e… p es!
m a n t ık ç a lıy or
b a k y in e p la kta ‘ lon g
p l ay ’
f o nd a k i m ü z ik ama
ha y a t ın h ü z n ü
b i r h ır sız lığ ın g öbeğ in de
tam da;
‘bu b ir so y g un du r ’ u n
gi ri z g â h ı
uya n d ır ılm ışız
uyg u n su z c a
e ro t ik u y a r ılar işte!
hı rs ız , b ü t ü n a h en k
s e n k ro n
ve r it m i ç a lman ın
p e şin d e
d a n sa ka ld ır ı y or öy le
i ş ve li p ü r y o sma
re hin a lın ır ız belki b ir de
k i m b ilir v u r u lu r u z
ö ne m siz b ir sı y r ık olu r
t a l i h li sa y ılm ay ız ama
b a ka r sın

h er h angi l üzum suz bi
av m’ ni n
atılır ız gi rdabı na
v ir ü s bul aşı r
ölmeyecek kadar
h a stal anı rı z
rekla m l ar öl dür mez;
sü r ü n d ürür…
F reu d’un en pi s..
kan aliti k
katkısı d ı r ama i şt e
kor karı m artı k Freud
bu akı beti çözemez

/h âlâ yaşı yor muyuz
sah i
ara f ta sahi l kenarı
sah ilde Kaf ka!/

kan alizasyond a geçiy or muş f i l m
ü z g ü n üm
öy le d edi ve ağı zl arı
ay r ıldı
tü m a l ı k pl asi yer
eleştir m enl eri n.
v icdan kaykı l dı d epreşti
dep reml ere ne güzel
atıf tı oysa
say a m ad ı l ar bi l e
dep resyona gi ren kaç
y ıldız kaydı

hadi rakama dönüş ün
başka t ür l ü sür mü yordu
var l ı ğı nı z
yokl uğun hat ı rı na b u
cüm l e anal i z
bu tatava bu nümayi ş
üzgünüm
rakaml ar l a aram iyi
d eği l
tanı yamı yorum si z i
suret i ni z pek si l i k a m a
ası l t anı yamadı ğı m o
d eği l …
kı rı l m ad ı nı z ya!
“özünde her kes i y i ”
bi l i yor musunuz
Öz… o sakl ı cenne t
ni ye sakl ansı n ki !
si z zat en
estet i kl e çok
f otoj eni ksi ni z…
aj ansl ar yeni bi r hab e r
geçti bu arad a
hassasi yet , pl asti ği
kabul etm em i ş
i cad ı nı red ded i nc e
tedavül d en kal dı rı l m ı ş
kal an duygusal az ı nl ığı n i se
nesl i tükenmek
üzereymi ş
mül teci kampl arı ndan
al ı nı p
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m ü zelerd e yaşatı l ac ak mı ş(!)…anı l a r ı …
h içb ir in san sı zi y aretç i bek l enemi yo r
o s eb ep gerçe k gözy aşı
e n jekte ed ilm i ş droi dl er ü zeri nde ç a l ı ş ı l ıy o r. .m uş
d e dim ya öf kel i yi m
g iy dir m eye uğraştı k l arı
h içb ir yaşam ak sesu arı u ymu y or ü st ü m e
ş a ka m ı b u!
b e n yap ın ca a nl amamı ş bi l e değ i l si n i z
ka y ı t sız lığın ız di yoru m
r uh ların ız ı p arç al ı y or!

ka ran lığa geç i yoru m ben
m ü nt eh ir lerin e l l eri yl e y akamda
s a mim i olm aya
o m ü d er ris karı nc adan
ö dün ç ist em ek ni yeti m var
g e celeri d ers veri y or mu ş akşam
o k u l un d a
ica z et alab ilirsem
b ir su z er reciği kefeni m ol ac ak
s i z e ayd ın lık gü nl er di l eri m…

dergi.erikagacioyku.com
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Ül kü Kara
Kı zı l ve L â l

Sessizdi, doğuştan sessiz.
Onun sessizliği diğerlerine benzemiyordu. O
bir boynunu bükerdi sağ
omzunun üstüne. Dağ taş
ağlamasın diye mendil
uzatacak sanırdım. Bir tek
biz değil, dünya bilirdi
onun ne menem sulu
göz olduğunu. Tüm sırlarını içine saklayan volkanik bir dağmış meğer
kimse bilmezmiş. Sarıydı
benzi, sonbahar yaprak
sarısı, ayaz vurmuş çatlak
dudaklarına bozlak dedirtecek çapar sarı.

Köyde yetişmenin verdiği
çekingenlik hâlâ üzerine
yapışmış fistan gibi
duruyor. Karşısındaki okumuşsa, hele bir de kendisinin aksine şehirli ise
vay haline. Sükûtu kefen
niyetine giyer artık.
Şehirli konuşur, o susar.
Okumuş konuşur, o susar.
Kızı konuşur o susar,
Kocası -tam onun aksi,
matrak, kahkahası bol,
ağzına geleni konuşan,
gamsız, uzun, upuzun kasketli bir adam, Celâl adı

- konuşur o susar. Onun
adı Hanife. ‘Sünepe
Hanife’ derlermiş çocukken yine susarmış. Lâl kız
derlermiş susarmış. Sarıkız
derlermiş susarmış. Çapar
derlermiş susarmış. Biz
konuştuk, o yine sustu.

Nişanlıydım. Akraba gezmesinin iki önemli kapısından biri teyze kapısı
diğeri hala… O diğerlerine benzemez bambaşka
bir hala. Biz konuştuk, o
tebessüm etti sadece.
Sustu ve tebessüm etti.
Teni ile aynı renk dişleri
göründü belli belirsiz. Gün
yangını ile iyice çaparlanmış yüzündeki çatlak
dudakları yine kapandı.
Diğer kız kardeşlerine
benzemezdi. Mesela
kimse onun gibi sarı
tende sarıya çalan açık
kahve göze sahip değildi.
Yok yok neredeyse sütlü
kahve gözleri. Sütlü
kahve demişken kahvesi
yokmuş, bir tek ineğinden sabah sağdığı süt,
kuzineli sobada fokurduyordu. “Kahve olaydı…”

dedi. Yutkundu. Çocuğu
yaşındaydık. “Hocam.”
dedi nişanlıma. Bana hep
“guzum…” Değiştirmedi
guzumu yine. Çok şükür.
Değişmiş bulmadı demek
ki beni. Yine kıvırcık
guzusuydum ben onun.
Sıcak sütün yanında tereyağı ve pıtmıt. Bal gibi
yedik. Habersiz gelmiştik daha ne olsun. Köy
evi işte. Köy hali. Biz
yiyip içmeye değil, seni
görmeye, tanımaya,
tanıştırmaya geldik dedik.
İkram ettiklerine o baktı,
biz ikramları yedik. Ne
dedik, ne diyemedik
bilmem. O gün bir kaç
kez tebessüm ettiği yüzü
kâr oldu bize.
“Gözümün rengi yeşil
aslında…” dedi bir ara.
Gençlikten, güzellikten
bahis açılmıştı.
“Benzim sarıya çaldığı
için böyle gözüküyor.”
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Kısık sesi de aynı tavrı gibi

Öpmek de ısrar ettim. Yakama

kendine, bilemedik, göreme-

çekingendi. Dedim ya, diğer

iliştirdiği çeyrek altına “Az

dik hiçbirimiz.

kardeşleri gibi - laf aramızda

ama gusurumuza bakma,

bağırtlak ve çenebaz- değildi.

gönül neler istiyor da…” dedi.

Oynadım oynamasına, belki

Bir bakışı vardı, sütlü kahve

Ondan duyduğum belki de en

gerdan da kırdım karşısında.

gözleri ile sonbahar yağmurları

uzun cümle bu idi.

Kendi düğününde oynamasan

tüm yükünü gözlerinden almış
sanırdım.
En son düğünümde gördüm

ayıplarlar adamı. Köyde değil“Canın sağ olsun halam!”

dik ama şehirli hiç değildik

dedim. “Varlığın yeter. Geldin

oysa. Onun tarafına bir daha

ya. Gördüm ya.”

bakamadım ama göz ucuyla

onu.

takipteyim. Sütlü kahve gözleri
Bu da mümkün olmayabi-

çoktan kızıl olmuştu, sarı ben-

Tüm mazlumluğu üzerindeydi

lirdi öyle ya. Bir Celâl vardı

zinin al al oluşundan anladım.

yine.

başında. Adı Celâl kendi

Eski örgü yeleğinin basma

Celâl.

çiçekli gizli cebinden çıkardığı

Yine bir şey söyleyemedi. Yine

buruşuk beyaz tülbent mendili

hep aynı tebessümle boynunu

Canın sağ olsun halam

ile gözünü yüzünü silerken

eğdi.

demeye kalmadı. Yaş bu

yakaladım. Eksik etmez hiç o

kadar mı hazır olur bir gözde

mendili.

Evlenip de ne yapacaksın der

yahu! Gözyaşları çatlamış

gibiydi. Evlenenlerin başı göğe

ellerini tuttuğum elime düştü.

“İnsanın gözünde damla hep

mi erdi sanki der gibi baktı

“Ağlama!” dedim. “Beni de

hazır olur da silen hep hazır

sütlü kahve gözleri.

ağlatacaksın.”

olmaz guzum.” derdi. “İnsan
kendi göbeğini kendi kesmeli.”

“Gendiğe mukayyet ol.” dedi,

“ Sakın!” dedi “sakın! Gelin

omzuma dokundu belli belir-

kısmı düğününde ağlarsa

Onunla özdeşleşen sözleri hep

siz. Tırtıklı, kavlak el ayası duva-

ömrünce ağlarmış, sen

kulağımda. Bir ara yönümü

ğımın tülüne takıldı. Nasıl

bakma bana. Sen gül, hep

döndüm ona. Yüzünü, yanın-

mahcup oldu, nasıl telaşlandı

gül. Allah seni hep güldürsün.

dakiyle konuşuyormuş gibi

anlatamam. Tuttum iki elimle

Hemi bahsana sen istediğine

çevirdi. Biliyorum bana düğü-

ellerini, öptürmek istemedi.

varıyon, bize soran bile olmadı

nümde gözyaşını göster-

Yanağıma aldı ellerimizi.

guzummmm!” dedi sessizce.

mek istemedi. Gözüm ona

“Köy yeri işte. Dağda yetiştiy-

her takıldığında bedenim

Soğuktan üstleri çatlamış elleri

sen gidersin yine bir dağlıya.

oynarken içimde deprem-

anlardım da yazın ayası çat-

Köy evi çevirmek şeherli-

ler oluyordu. Benim depre-

lamış ellerin de olabilece-

nin bileceği iş deel, aman

mimde -düğünümde- halam

ğini anlamazdım. Meğer her

guzuuum hayde get sen.

göçükte kalmış gibiydi. Nerden

sabah serinliğinde ot yolarmış

Oynamağa, eğlenmeğe bah.

bilebilirdim o göçükten sağ

biricik ineğine. Ondanmış bu

“ dedi savdı beni yanından.

çıkamayacağını.

el ayasındaki yarıklar, mahcup
oldu öpmek için uzandığımda.

Meğer içindeki lavlarını baş-

Bir garip hâl aldı ki gözümün

kaları gibi dışa saçacak değil,

önünden hiç gitmez.

serinletecek yer ararmış

dergi.erikagacioyku.com
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Çok geçmedi bir haber aldım. Dağ adamından dayak mı yemiş, dayak yemiş gibi laf mı
işitmiş orası Allah’ u Âlem. İçerlemiş. Zoruna

Çorabının ve patiğinin yanında ırmak kena-

gitmiş ne olduysa. Ne olduysa diyorum ama

rında bir taşın kenarında bulmuşlar, mavi

benden başka herkesçe malummuş oysa.

ayakkabılarını.

Mevzu düğün takısı imiş -öyle diyorlar-

“Ararken zorlanmasınlar, girdiğin yer belli
İyice içine kapanmış düğünümden sonra.

olsun diye mi koydun bunları buraya

Son bir kaç gününde,

gardaş!” diye ağlayarak yürümüş babam,
Celal eniştesinin üstüne.

“ Ölürken Allah ne dememizi isterdi?” diye
sık sık sorarmış çocuklarına.

Halamın kıpkızıl bir ırmağa sessiz sedasız bir
alaca karanlıkta yürüdüğü gibi değilmiş artık
hiçbir yürüyüş.

“Kelime-i şehadet…” demişler.
Tıpkı sütlü kahve gözlü halamın diğer halalarıma benzemediği gibi.
Yazdırmış bir kâğıda. Arapça bilmezdi. Dili
dualıydı ama çocukken çok dayak yemiş,
ondan saflığı derler. Aklında pek bir şey
tutamaz Hanife halam. Okula üçe kadar

Kızıl kızıl akan ırmak bula bula kendi celalli

gitmiş. Aklında kalmamış ne düz yazı, ne

akışına hiç benzemeyen lâl halamı bulmuş

Arapça, ne çat pat öğrendiği sureler. Zor

koynuna alacak.

bela okurdu düz yazıyı da zaten. Ezberlemiş
çok geç de olsa Kelime-i Şehadeti.
Kim bilir belki de ilk kez kendi bir seçim
yapmak istemiş.
Kendisinden sonra görüp de üzülmesinler
diye banyo kazanında yakmış tüm pılısını,
pırtısını.
Rabbim bağışlasın!
Sabah ezanı okunmadan koyulmuş yola.
Kendi gibi sessiz sedasız adımlarla… Düğüne
gider gibi giymiş mavi şehirlik naylon
ayakkabısını.
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Fa tm a Çe t i n Ka b a d a yı
Mis a fi r l i k Ad a b ı

Öğüt verme için belli bir yaş o da gelene aynı şekilde
şartı konulsaydı ben kesindavransın.
likle seçilirdim.
1-Öncelikle şu unutulmaAtalarımızdan öğrendiğimalıdır ki insan sadece
miz, yaşayarak tecrübe
sevdiği yere gider. Hanginiz
ettiğimiz birçok şey var. Bu
sevmediğiniz birinin evine
kez sizlerle misafirlik Adabı
gidip oturmak, yatılı kalmak
hakkında sohbet etmek
istersiniz ki? Misafirlik için
istedim. İslamiyet’in misailk şartımız davet edilmiş
fire verdiği önemi bilenlerolmak. Sizi davet etmediyse
deniz elhamdülillah. Uzun
gitmeyi düşündüğünüz kişiyi
süre misafir gelmese rahatarayıp sormalısınız. Arada
sız oluruz. Misafir sevmeyen samimiyet yoksa pat diye
insanın dostu az evi tozlu
kapı çalınıp “ben geldim
olur sözünü şuraya sıkıştıra”denilmez. Çünkü sizin
yım. Misafirin bereketiyle
müsait olmanız onun da
geldiğine dair hadisi şerifleri olduğu anlamına gelmiyor.
tekrarlamak fuzuli olacağı
için yazmıyorum. Belki bil2-İlk kez gittiğiniz yere küçük
diklerinizin tekrarı, belki
de olsa bir hediye götürhiç düşünmedikleriniz olamek adettendir. Hatta
bilir elbette ama yazmak
imkânınız varsa her sefebenim vazifem.
rinde. Bunun büyük bir
hediye olmasına gerek yok
“Şimdilerde misafirlik mi
elbette. Ama elini kolunu
kaldı?” diye düşünüyorsasallayarak gelebilenlere
nız yanılıyorsunuz. Misafiriniz hayret ettiğim doğrudur.
gelmiyorsa sizin adınıza üzü- Kimsenin sizin hediyenize
lürüm. Fakat bazı insanihtiyacı yok elbette ama bu
ların misafirliği de düşman
bir görgü kuralıdır.
başına dedirten cinsten.
Onlara da ikram ve sabır
3-Gittiğiniz ortamlarda
etmek bir erdem işi. Biz üze- elinizi zorla öptürmek,
rimize düşeni yapalım ki
tokalaşmaya çalışmak

hoş değildir. Hele evin
genç çocuklarına “Gelin
bakalım bir el öpün, bilmiyor musunuz yoksa?” gibi
çocuğu ve aileyi küçük
düşürücü tavır ve sözlerden
kaçınmalısınız.
4-Gittiğiniz evde gözünüzün kapalı, kulağınızın sağır
olması evladır. Sürekli velfecri gözlerle açık arayan,
onu bunu sorgulayan,
ev halkının kendisini ilgilendirmeyen konuşmalarına kulak kabartan misafiri
kimse sevmez.
5-Yatılı kalacak bir misafir
ev sahibini zor duruma
sokacak işlerden kaçınmalıdır. Mümkün mertebe
yük olmamaya çalışmalıdır. “Pijamamı getirmedim,
siz de vardır, banyo yapacağım havlu alabilir miyim?
Ben bu yemeği sevmem
acaba şunu pişirir misin?”
gibi cümleleri mümkün
olduğunda sarf etmemek
için tedbirli gitmek en güzelidir. Atalarımızdan bu
hususta ağzı yanan olmuş
ki birisi “misafir umduğunu
değil bulduğunu yer,” gibi

dergi.erikagacioyku.com
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kapılmayın.

12-Misafirin yanında derin
işlere girişmeyin. Üç yıldır

6-Yatılı kalan bir misafir

9-Misafirlikte uzun uzun

temizlemediğiniz kileri

iseniz temizliğinize de

oturmayın. İnsanların

misafirin yanında boşalt-

dikkat etmelisiniz. Yediğiniz

da bir hayatı ve yapa-

mak, çok acil gibi cam

elmanın sapını, çam fıstığı

bileceği işleri olabilece-

kapı silmek hoş bir izlenim

kabuklarınızı nasıl olsa

ğini aklınızdan çıkarma-

bırakmaz. Bunun yanı

temizleyen var diye saç

yın. Esnemesini sakla-

sıra basit işlerde misafi-

sakal kıllarını, kirli kulak

maya çalışan ev sahibini

rin de gönülden gelerek

çöplerini kullandığınız

hayal edebiliyor musunuz?

yardım teklif etmesi ince-

yerde bırakmamalısınız.

Etmeyin. “Aaaa, oturuyo-

liktir. Sürekli oturup çayını

Evinizdeki alışkanlıklarınız

ruz ne aceleniz var,” ısrar-

doldurmanızı bekleyen bir

kimseyi alakadar etmese

larında samimiyete bakın.

misafiri mi yoksa kalkmış-

de misafirken tutumunuz

Bu hususta da şöyle bir söz

ken sizinkini de tazeleyeni

önemli.

vardır duymuşsunuzdur:

mi tercih edersiniz? Misafir

“Misafirin iyisi gelir geçer

kendini rahat hissedecekse

kuş gibi, misafirin kötüsü

ona küçük görevler verebi-

oturur baykuş gibi.”

lirsiniz. “Şekerliği alabilirsen

7-“Ben de beklerim,”
sözünün bir nezaket
cümlesi olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

çok sevinirim,” gibi.
10-Yeni evli olan çiftle-

Örneğin yolda karşılaştı-

rin, evine sık gidilmeyece-

13-Misafirin yanında ev

ğınız bir dostunuz sohbet

ğini unutmayın. Birbirlerini

halkından birine bağırıl-

sonunda “Eve de bekliyo-

tanımalarına fırsat verme-

maz, küçük düşürücü cüm-

rum,” demişse “Ne zaman

lisiniz. Özellikle kayınva-

leler sar f edilmez, eski piş-

geleyim?” diye sorup ken-

lide ve çevresi tarafından

manlıklar ortaya sürülmez.

dinizi küçük düşürmeyin.

“Bugün Şuayb amcanlara

Evin en küçüğüne bile

Zaten siz gerçekten mi

gideceğiz gelin, akşama

bağırılması misafire kalk git

yoksa nezaketin mi davet

hazır olun, oğlana da söy-

demek gibidir. Düşünsenize

edildiğinizi hissedersiniz,

leyiver de gecikmeyelim,

ev sahibi kadın eşine

yanılmıyorum değil mi?

Şuayb amcan çok sevinir,”

“Senin yengen de düğünü-

gibi emrivakiler yapmayın.

müz de pek bir şey takma-

8-Bir arkadaşınızla her-

Şuayb amcanın fikrini de

mıştı,” diyerek ortamı buz

hangi bir dostunuza git-

aldığından emin olun.

gibi etse hoş olur mu?

haberdar edin, “biz karar

11-Boşanmış ve bir süre

14- Ev sahibine, eşyala-

verdik, oldu,” durumu

yalnız kalmaya muhtaç

rına, çocuklarına, ikram-

oluşturmayın. En sevdi-

olan dostlarınızı da izinsiz

larına karşı kibirli davranıl-

ğim atasözü olan “T ilki

rahatsız etmeyin. “Aman

maz. “Ay bu mindere otu-

inine sığmaz, bir de kuy-

canım artık eşi evde yok

ramam ben, acaba san-

ruğuna çalı bağlarmış’”

ya… Bir uğrayım,” gibi

dalyeniz yok mu?” tarzı

dedirtmeyin. Sizin hoşlan-

düşüncelerinizi kendi-

konuşmalar yapacaksanız

dığınız birinden herkesin

nize saklayın. Arayın, izin

gitmeyin kimseye. Kimse

hoşlanacağı yanılgısına

isteyin, ısrar etmeyin.

sizin nazınızla kaprisinizle

meden önce ev sahibini

17
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uğraşamaz.
15-Kendinizin yemeyeceği
hiç bir ikram misafire sunulmaz. “Bu da dünden kaldıydı yiyen olmadı, “ gibi
bir sunumu düşünebiliyor
musunuz? Eyvahlar olsun.
16-Misafiri karşılarken de
uğurlarken de aynı Güleryüz,
aynı samimiyet olmalı. Kapıyı
ekşi bir yüz ile açıp “Aaa, siz
nerden çıktınız?” diyerek mi
karşılıyorsunuz yoksa “Aman
efendim buyurun, hoş geldiniz,” diyerek mi? Tercih sizin.
17-Misafir eğer çok yakınınız değilse maddi sorunlarınızdan bahsetmeyin. Önüne
bir sofra kurup “Aman her
şey de çok pahalı, yetiştiremiyoruz,” derseniz bunu
karşı taraf “Bir de sen çıktın
başıma!” olarak anlayabilir.
18-Misafir geldiğinde ceketini mantosunu vs. almak ve
asmak, giderken de giymesi
için yardım etmek nezakettedir. “Çıkar da şuraya atıver,
giderken alırsın” denemeyeceği gibi “Nereye koymuştum ben onu, bekleyin de
odalara bakayım,” demek
de hoş değildir. Ceketinizi
alan kişiye de “Ceplerini
karıştırma ama… Yine alırım
bak…” gibi soğuk espriler
yapmayın.
19-Misafirin ayakkabıları o

çıkmadan ve kesinlikle görmeden -görürse bir an evvel
gidin anlamı taşır- uçları
dışarı bakacak şekilde yerleştirilir. Bu onun rahat gitmesi
için olduğu gibi Türklerin
düzenli ve kibar olduklarının da simgesi. Zaten kimse
ayakkabısını oraya buraya
fırlatıp çıkarmaz. Rahat olun.
Eldiven de kullanabilirsiniz.
20-Misafire en güzel yeriniz
gösterilmelidir. Kendisi rahat
bir koltuğa oturmuş misafirine de “Yere oturuver,”
diyen birini gördünüz mü?
Ben görmedim.
21-Misafir çocukları azarlanmaz. “Çocuklarınızı getirmeyin etrafı dağıtırlar, koltuklara
çikolata sürerler,” gibi nahoş
önerilerde bulunulmaz. Yok
mu zannediyorsunuz böyleleri? Var. Üzgünüm. Bunun
yanı sıra çocuğunu gittiği
evde saldım çayıra Mevla’m
kayıra hesabı bırakıp dedikoduya dalan sorumsuz
annelere de buradan selam
olsun. Misafir çocuklarına da
yetişkin gibi saygı ve sevgi
göstermek, ilgilerini çekeceği ikramlarda bulunmak
gerekir.
22-Misafiriniz muhtemelen sizinle hoş bir sohbete,
güzel vakit geçirmeye gelmiştir. Sürekli olumsuzluklardan, moral bozucu ayrıntılardan bahsetmeniz geldiğine
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pişman eder. “Doktor da
öyle deyince yatırdık hastaneye. Uykusuz, yorgun,
perişan bir halde bekledik başında. Hastane zaten
tıklım tıklım, benim de dizim
ağrımaya başlamasın mı?”
gibi karşı taraftan takdir ve
teselli bekleyen cümlelerinizi az ve öz paylaşabilirsiniz.
Uzunsa konuyu geçiştirmenizi
öneririm.
22-Misafiri sevin. Misafirin üç
günden sonrasının sadaka
olduğunu unutmayın.
Adetlerimizi ihmal etmeyin.
Misafire hizmet ve ikram
etmekten gocunmayın. Siz
yapın, çocuklarınız da misafir
sevmeyi öğrensin. İnsan ailesinin devamıdır. Atalarınıza
söz söyletmeyin.
Sürç-i lisan ettikse affola…

dergi.erikagacioyku.com
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Fâi k Ku m r u
R e si m

S e n e 1 9 8 4 , sıc ak bi r y az

aç mı ş t a bi a t ı n ba ğr ı n a

du ygu l a r ı n ı bi r bi r l e rinin

g ün ü. M ev sim in bü tü n

âdeta. H e r ye r re n gâ re n k

gö n ü l l e r i n e sa n k i t e le p ati

g üz e lliği, d o ğa nı n her

ç i ç ekl e r l e be ze n m i ş v e

yö n t e m i yl e gö n de r i y or-

y e r i n e eşit b ir şeki l de

sü sl enmi ş, ye n i ge l i n bi r

l a r. Bu gü ze l du r u mu

p a ylaşt ırılm ış s ank i .

kı z g i bi .

mahallenin her evinde,

E v l erin çatıları nda, ahşap

h e r h a n e s i n de gö r m e k

çit l e çev rili b ahç el-

E vl eri n ö n ü sa r ı s ü pü rge l-

m ü m k ü n . Ev l e r ya n y ana ,

e r in d e, ren gârenk

er l e sü pü r ü l m ü ş, m i s

ye m ye ş i l ba h çe l i , t aş

a ğ açların d alları nda

g i bi topra k ko k u yo r h e r

du v a r l a r gö re ce l i sı nır

cıv ıl cıv ıl kuş s esl eri var.

y er; ter t e m i z. S o ka k

çi zgi si . Ba h çe l e rde ki

N e re ye b aksanı z, i nsanı n

aral arın da , ço cu k l a r ı n

m u h t e l i f m e yv e a ğaç ları

için i sev in ç v e hu zu r l a

neşel i s e sl e r i h e r t a ra f-

da l l a r ı n da k i l e zi z ü r ü n-

d o ld uran b ir manzara

tan duyu l u yo r. H e r ke st e

l e r i n i i n s a n l a ra v e r me k

h â k im . Tab iat, si nesi nde

bi r sü k û n e t v e sa k i n-

i çi n s a bı r s ı zl a n ı yo r. B ü tü n

s a k l ad ığı b ütü n gü zel-

l i k hâl i v a r. İ n sa n l a r,

ba ca l a rda n , h e r m evs im ,

lik le ri cöm ert bi r bi ç i mde

y aptı kl a r ı h e r i ş t e n bi r

h e r gü n v e h e r sa a t hu z u r

in s a n lara sun uy or, hem

zevk al ı yo r v e bu du r u m

i k l i m i t ü t ü yo r.

d e b ed av a.

bü tü n h a re ke t l e r i n e
y ansı yor v e de v a m ı n da

S a m e d, bu gü ze l m a ha ll-

P ı r ıl p ırıl m asmavi bi r

kendi ni gö s t e r i yo r. S e l â m ,

e de ya ş a ya n yü re ğ i te m iz

g ö k y üz ü, b akan her

g ü nayd ı n , h a yı r l ı sa ba h-

v e a k ı l l ı bi r ço cu k . H e nü z

in s a n a teb essü m g ön-

l ar g i bi i yi di l e k v e

o n ü ç ya şı n da ; o r t a oku la

d e r i yor. G ün eş, i nsanl arı n

temenn i do l u gü ze l cü m-

gi di yo r v e o k u m a yı ç ok

b a ş ı n a m er h ametl i bi r

l el er her ke s i n a ğzı n da n

s e v i yo r. K i t a p o k u m a k, e n

b a b a gib i yumu şac ı k

di ğ eri n i n yü re ği n e bi r şi i r

s e v di ği i şl e r i n i n ba ş ınd a

ış ı k t a n h uz m e el l eri-

mi sal i ak ı yo r.

ge l i yo r. Ev l e vr i n de k i ta p

y l e do kun uyo r. A ra

s a yı sı ço k a z o l sa d a

s ı ra esen m eltem yel i ,

Yü zl erde k i m u t l u l u ğu n ,

o k u ya ca k k i t a p bu lm ad a

d ı ş arıd a b ulunan her-

i nsanl ar ı n i çi n de k i

m a h i r bi r ya pı s ı v a r. Yaz ı

ke s i n b ütün h ü c rel-

hu zu rda n v e gü ze l l i k-

ya zm a k , şi i r l e i şt i gal

e r in e sirayet edi yor ve

ten y an s ı dı ğı bü t ü n ü yl e

e t m e k v e u ğra ş m a k ç ok

o k ş uyor; b ir anne sevgi si

aşi kâr. Ko m şu l a r ka pı

h o ş u n a gi di yo r. El y az ıs ı

v e ş ef katiyle. Renk l eri n

önl eri nde h o ş so h be t bi r

da ço k gü ze l ; bi r h at

h e r to n u, ken di ni g öster-

hal de, bi r bi r i yl e m u h a b-

s a n a t çı s ı gi bi ço k d ü z g ü n

m e k için h arika bi r serg i

bet edi yo r. S a m i m i

v e ke n di n i be l l i e de n b ir
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Bazen de şehirdeki büyük

argın oturdular ve etrafla-

parka giderek, orada ayak-

rına kaygısızca bakınmaya

Okuldan geldiği vakit,

kabı boyama işine devam

başladılar.

hemen boya sandığını sırt-

ediyor. Evden her çıktı-

layıp, ayakkabı boyamak

ğında, çoğu zaman peşine

Tam ümitleri bitmiş ve hadi

için yolları arşınlıyor. Bu iş

en küçük kardeşi Gül takılı-

eve dönelim diye düşü-

bir eğlence gibi geliyor

yor. O da altı yaşında, çok

nürlerken, uzakta askerle-

çoğu zaman ona. Kazandığı

mu çok sevimli küçücük

rin bulunduğu bir topluluk

parayla kitap ve defter

bir kız çocuğu. Yanağında

dikkatlerini çekti. Askerler

alıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor,

pembe bir leke var, bu leke

hem karpuz yiyorlar hem

gerisini de harçlık ediyor.

onu çok sevimli ve tatlı bir

de kendi aralarında sohbet

Alın teriyle kazandığı para

çocuk yapıyor.

ediyorlardı. Samed ve Gül

onu çok mu çok memnun

onlara bakarken, onların

ediyor. Bundan dolayı ken-

Abisi evden her çıktığında

bu masum ve garip halleri

disini büyümüş hissediyor.

ardından ağlıyor, “Abi ben

askerlerin dikkatini çekti.

Cebinden parası da hiç

de seninle beraber ayak-

İçlerinden bir asker, el işareti

eksik olmuyor.

kabı boyamaya gelece-

yaparak her ikisini de yanla-

ğim.” diyerek bir türlü peşin-

rına çağırdı. Beş altı kişilik bir

Hem ailesine birkaç kuruş

den ayrılmıyor. Samed de

asker grubu idi.

katkısının olması hem de

arkasına dönerek, “Tamam,

kendi harçlığı yanında kır-

gel.” diyor, mecburi olarak.

Samed ve Gül, çekinerek

tasiye malzemeleri almak

Beraberce parkın yolunu

askerlerin yanına gittiler.

için düzenli çalışmaya

tutuyorlar, Samed önde,

Askerler, “Kaç liraya ayak-

gayret sarf ediyor. Bu işi

Gül arkada. Bazen, abisinin

kabı boyuyorsunuz?” diye

kimse zorladığı için değil,

arkasından yetişip hemen

sordu her ikisine. Gül, ken-

içinden gelerek, isteye-

abisinin elini tutuyor ve bir-

disine de bu sorunun sorul-

rek ve severek yapıyor.

likte yürümeye devam

ması karşısında, kendisi-

Ayakkabı boyamak da öyle

ediyorlar.

nin de boyacı olduğunu

kolay bir iş değil hakikaten,

ve abisiyle birlikte çalıştı-

bir meslek niyetiyle yapmak

Nihâyetinde şehrin en

ğını söyledi. Bu samimi ve

lâzım. Ayakkabısını boya-

büyük parkına geldiler.

masum cevaplar karşısında

dığı her ayakkabı sâhibi,

Samed hemen parkın çev-

askerlerin hepsi gıcır gıcır

kim olursa olsun, Samed işini

resini turlamaya ve müşteri

yeni boyanmış olan simsiyah

güzel yaptığından dolayı

aramaya koyuldu. Parkın

askerî botlarını tekrar boyat-

hem boya parasını hem de

banklarında oturanlara,

maya karar verdiler.

ilâve olarak ödül niyetine

“Boyayalım mı abi, boya-

bahşiş veriyor.

yalım mı abla?” diye, onları
ayakkabılarını boyatmaları

Samed okuldan gelir

için ikna etmeye çalışıyor.

gelmez üstünü başını değiş-

Epey bir zaman parkı turla-

tiriyor ve küçük boya san-

dılar ancak, hiçbir iş yapa-

dığını cılız omzuna alarak

madılar. Yoruldukları için

çarşının yolunu tutuyor.

bir bankın üzerine yorgun

dergi.erikagacioyku.com
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Samed tek tek bütün askerlerin postallarını çok

romanı aldı, kısa bir süre içinde de doyasıya

itinalı ve güzel bir bir şekilde boyadı. Samed’in

okuyup bitirdi. Harika bir gün, bunun yanında;

yaptığı boya işini çok beğenen askerler, boya

iyi bir para, hâtıra bir resim ile birlikte böyle hoş

parasının yanında ikisine de bahşiş verdi-

ve güzel bir anı yaşamıştı kardeşiyle beraber.

ler. Boyama işi bitince, askerler her ikisine de

Bu güzel hâdise, Samed ve kardeşi için bir ödül

karpuz ikram ettiler ve onlarla bir süre sohbet

mahiyetinde olmuştu. Asker abisine en içten

ettiler. Paralarını alıp tam ayrılacakları sırada,

ve en kalbî hislerle defalarca teşekkür etti, o

askerlerden biri “Ayrılmayın, bir de sizin resminizi

duymasa bile.

çekeyim.” dedi ve Samed ile Gül’ü yan yana
getirerek resimlerini çekti. Resim çeken asker
Samed’e dönerek, “Bir hafta sonra yine buraya
gelirseniz, çektiğim resmi size de veririm.” dedi.
Samed ve Gül, en mutlu günlerinden birini yaşamıştı. Hem iyi miktarda bir para kazanmışlar
hem lezzetli bir karpuz yemişler hem de güzel bir
hâtıra resmi çekilmişlerdi. Sanki üç ödül birden
almışlardı. İkisi de eve çok sevinçli bir şekilde
dönmüşlerdi. Samed annesine yaşadıkları güzel
günü doyasıya anlattı. Bir miktar para da annesine verdi. Annesi öyle mutlu olmuştu ki oğluna
sımsıkı sarılarak doyasıya öptü ve kokladı.
Samed, bir haftalık süreyi iple çekti. Resim
olarak, sâdece vesikalık resmi biliyor, o da okula
lâzım olduğu için. Fotoğraf makinesi öyle herkeste olan bir şey değildi, pahalı bir eşyaydı o
zamanlar. Nihâyetinde, o bir haftalık süre doldu
ve Samed parka gitti. Asker abisi Samed’i
görünce yanına geldi, hâl hatır sorduktan sonra
bir hafta önce küçük kardeşiyle birlikte çekilmiş
olduğu fotoğrafı Samed’in eline verdi.
Öyle mutlu olmuştu ki Samed, bunu kelimelerle ifade edemiyordu. İçten bir teşekkürle
asker abisine iyi günler dileyerek, boya sandığı
omzuna asılı bir şekilde evinin yolunu tuttu. Eve
geldiğinde asker abisinin verdiği resmi küçük
kardeşine de gösterdi ve hemen kitabının
arasına özenle yerleştirdi.
Samed, kazandığı bu parayla çok uzun bir
zamandan beri çok istediği ve sevdiği bir

21
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Tü lay Dir li k
Ni ha l Beya z ’ı n Ka t l i
Billur parlağı gün ışığının aydınlattığı gözbebeklerinde,

“Nereden düştü bu kadın?”

ikinci katın açık penceresinin fotoğrafı vardı. Ruhu bu
dünyadan göçüp gitse de o ikinci kattaki mücade-

“Şu ikinci kattaki açık pencere var ya oradan.” dedi

lesi sonsuza dek devam edecekti sanki. Kim bilecekti

manav, parmağıyla açık pencereyi işaret ederek. “İşin

ki ağzının kenarındaki kurumuş kan sızıntısının, verdiği

ilginç yanı, bunca yıldır burda esnafım. O dairede kim-

mücadelenin mi yoksa düştüğünde ciğerlerinin aldığı

senin oturduğunu görmedim. Ne zaman geldiler gir-

hasarın mı işareti olduğunu… Hele hele üzerindeki dar

diler de oraya düştü bu kadın? Hiç anlamadım!” diye

elbisenin sağındaki solundaki yırtıkların sebebini. Öylece

devam etti hayret dolu bakışlarla. Polislerden amir

yatıyordu apartmanın önündeki soğuk betonda kıpır-

havasında olan genç olana:

damadan, darmadağınık. Ölümün acımasız noktasını bedenine koyduğu taa uzaktan belliydi. Gerisi her

“Çık bir bak daireye!” dedi. Genç polis zaten can atı-

yerde yapılan ya da söylenen klasik tekrarlardı artık.

yordu olan bitenin sebebini bir an önce çözmeye.
Koşarak bir çırpıda ikinci kata çıktı. Kapalı kapıyı tek

“Yazık yazık, pek de gençmiş!” diyen yaşlı kadın,

omuz darbesiyle kırdı. İçerisi inanılmazdı. Kadının belki
de hayatta kalmak için saatlerce verdiği çabanın kanı-

“Aaaa gözü kıpırdadı!” diyen afacan çocuk,

tıydı buradaki eşyaların duruşu, Yerde kırılmış vazo, belki
de katilin bir yerini kestiğinden, üzerindeki kan izleri.

“Allah taksiratını affetsin. İnşallah şehadet getirme fırsatı

Devrilmiş koltuk ve sehpa. Kadının elbisinin rengiyle aynı

olmuştur!” diyen hacı amca,

kumaş parçaları. Sağa sola atılmış terlikler, ayakkabılar ve hemen hemen hepsindeki ve duvarlardaki kan

“Polise haber verdim. Birazdan gelir.” diyen genç

izleri. Yerde kanlı bir erkek fanilası. Açık pencerenin oda-

adam,

sındaki manzarayı böyle fotoğraflamıştı genç polis.
Eşyalara dokunmamaya çalışarak gözüne ilişen nüfus

“Belki de bu bir aldatılma cinayetidir.” diyen genç

cüzdanına doğru yöneldi. Adı: Nihal Soyadı: BEYAZ yazı-

kadın.

yordu fotoğrafı cesetle tıpatıp aynı bakan pvc kaplı
pembe küçük kartonda. O anda bulunduğu zannedi-

Topluca etrafındaydılar zavallı cenazenin. Polis geldi.

len her sebep bir olasılıktı sadece. Hiç değişmeyecek bir

Ambulans geldi. Turuncu üniformalı görevliler koşarak

gerçek ve ebediyete kadar kesin olan bir durum vardı.

ambulanstan indiler. Gerekli tüm kontrolleri bir çırpıda

Nihal BEYAZ kendisinden daha güçlü bir erkek tarafın-

yaptılar.

dan, hayatta kalmak için verdiği tüm çabalara rağmen
başarılı olamamış, bu erkek tüm hoyrat kuvvetiyle azraili

“Ölmüş!” dediler. Hızla sedyeye koydular ve üstünü ört-

bile dize getirmeyi başarmış ve kadının canını almasını

tükleri o beyaz örtüyü yüzünü de kapatacak şekilde

sağlamıştı. Yani ülkemizde son günlerde çok sık duydu-

yukarı çektiler ama kadının gözlerindeki fotoğrafı sile-

ğumuz kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi daha

mediler. Polislerden biri küçük kalabalığa yüksek sesle

eklenmişti. Hatta sebebi ne olursa olsun, verilmiş en ağır

sordu:

cezanın tıpatıp aynısı böyle canavarlara verilmediği
sürece eklenmeye de devam edecekti.

dergi.erikagacioyku.com
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Elif Gü ler
Ema ne t

Meğerse hayatım boyunca hep bir mağdur
edebiyatı ile beslemişim ruhumu. Kendime
yetememişim de, hep bir beyaz atlı prens
hayali kurmuşum. Geldi mi gelecek mi diye
diye köşe bucak onu aramışım. Sonunda bulmuşum dizgin vuramadığı atı yüreğinde şahlanıp duran, prens görünümünü asaletinden,
nezaketinden, altın kalbinden alan masal kahramanımı. Evet, gerçek olamayacak kadar
masalsıydı. Peki, her masal mutlu sonla biter
miydi?

düşünüyorsunuz. Mesela “hayır” demek de
öğretilmemişti bize. O yüzden çoktur katlandıklarımız, metazori yaptıklarımız. Bilmezdim
benim için bir gün bunların tersine döneceğini. “Oh be, dünya varmış!” derler ya. “Oh
be, şu koca dünyanın içinde benim de yaşamaya değer bir dünyam varmış.” dedirtti sevdiğim adam bana sonunda.

10 yıl önceydi. Ilık bir nisan ayı, çiçekler boy
vermiş, ağaçlar yapraklarıyla salına salına
bahara “hoş geldin” merasimi düzenlemekte.
Baskıcı bir ailede büyümenin etkileri insanın
Tüm canlıların kanı kaynıyor adeta. Bahar
neredeyse bütün hayatına mal olabiliyor.
bu, güzel haberlerin müjdecisi. Ne kadar da
Aileler eskiden çocukları üzerinde otorite
canım sıkkın olsa baharın kıpırtılarını, adım
kurmayı, onlara yasaklar sunmayı çocuğu
adım yaklaşan o güzel seslerini duyup kokuterbiye etme olarak addederdi. Aileme kızasunu içime çektikçe, güzel günler kapıda
mıyorum, onların da tek gördüğü, bildiği şey
derim hep kendi kendime. Kalbimin sanki son
buydu. Ben de onlardan kuralcı olmayı, sınırla- çırpınışlarıydı, acımasız terk edilmişlikler vardı
rımı çizmeyi öğrendim hayata karşı. Bu zaman üzerimde; tekrar sevmek, güvenmek, bağlanzaman yordu tabii beni. İnsan ortam değiştirmak gibi olgular hükümsüzdü artık gözümde.
dikçe, yaş aldıkça sınırlarını günün şartlarına
Ama ufacık da olsa uğultulu bir ses yankılagöre düzenleyebilmeli ya da esnetebilmeli.
nıyordu derinlerimde. Kim bilir belki de düşKatı bir disiplinle büyüdüğüm için çok zorlanmemek için sığındığım son avuntuydu. “Bir
dım okul hayatımın bitişiyle. Mesela erkeklerle
yol daha var.” diyordu bu ses. Uzun muydu,
göz teması kurmak bir tabuydu benim için.
meşakkatli miydi, yakında mı, uzakta mı?
Nitekim, iş yaşamımda da sıkıntılarını tecrübe
Hangi yöne çevirmeliydim kendimi? Bunları
ettim. Şefim sık sık konuşurken neden gözlerinin hiç sormuyordum o zaman kendime. Sadece
içine bakmadığımı sorgulardı. Geçiştirirdim,
inanıyordum o yolu er geç bulacağıma ve
farkında olmadığımı söylerdim. Bir de çocukakışa bırakmak istiyordum kendimi. Büyükler
luk-gençlik döneminde “sen küçüksün, yapa- der, cahil cesareti, bizler deriz, anı yaşamak.
mazsın, bu senin eline yakışmaz, sen bırak,
Evet toydum, içime kapanıktım, korkularım
annen yapsın,” deniliyorsa vay halinize. İşte
vardı, geçmişim yakamı bırakmıyordu ama
o zaman hayata yenik başlıyorsunuz, özgüvarlığını hissettiğim o belki de son yoldan da
veniniz sizi terk ediyor. Kendinize yetemediğigeçmek isteyecek kadar deli akıyordu kanım.
niz gibi kimseye de faydalı olamayacağınızı
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Bir sekiz ay daha beklemem

hevesiyle motora bindim. O

Bir yazılım mühendisi ile bir

gerekiyormuş doğru yola kavu-

kısacık mesafede hava şart-

edebiyat öğrencisi nasıl bir

şana dek. Bu bekleme süre-

ları öyle bir değişime uğradı ki,

ortak paydada buluşurlar

cini içimdeki yangınları sön-

bir mevsimden diğer mevsime

diye düşünmekten alıkoydu

dürmeye çalışmakla, geçmi-

geçtik sandım. Fırtınanın kuvve-

beni tüm hünerlerini sergileye-

şimle düşmanlığı bırakıp onu

tiyle motor sarsılmaktaydı. İşte

rek. İlk buluşmamızdan itiba-

affetmeye uğraşmakla geçir-

o an göz göze geldik. “Korkma,

ren şiirle karşıladı beni. Yıllarca

dim ve bu yalnız günlerimi içim-

geçecek dinecek fırtına biraz-

içimde bir destan gibi sakladı-

deki o masum çocukla hasbi-

dan.” diyordu, bakışlarıyla

ğım tüm cümleler volkan olup

hal etme fırsatı olarak gördüm.

ömrümde başka bir fırtınaya

aktı adeta onunla birlikte. Her

Her şey kendiliğinden oluveri-

yol açacağını bilmeden.

şey öyle güzel seyrediyordu ki

yordu sanki. Bunca yıl kendimle

günler birbirini kovalarken bizim

ve seçimlerimle yüzleşememiş-

sevgimiz büyüyor, gelişiyor, git-

ken şimdi arenaya çıkmıştım

tikçe daha da iyiye evriliyordu.

ve ilk defa kendimi nedensiz,

Fırtına geçti, yağmur dindi.

Toz pembe değildi elbet, ufak

şartsız seviyordum. Evet neden-

Şimdiyse içimizde tatlı bir

tefek kırgınlıklar da olmuyor

siz diyorum çünkü o yaşıma

meltem esmekte, aşk yağmuru

değildi; tadı tuzuydu onlar

kadar hep bir neden aramıştım

damla damla inmekteydi üze-

aşkın. Ama neyse ki çok kısa

kendimi sevilebilmek, hayatta

rimize. Çok farklı bir dünyaya

sürüyordu çünkü ikimiz de koca

kalabilmek adına. Azimli

açıldı kapılarım varlığıyla. Tüm

bir günü birbirimizin gülüşünü

olduğum için, alçakgönüllü,

imkansızlıklar mümkün hâle

duymadan geçirmek istemiyor-

uyumlu biri olduğum için vs. Bu

geldi sevgisiyle. Aklı bir karış

duk. Onsuz, sevgiden yoksun

liste böyle uzar giderdi ama

havada aşıklar değildik, ayak-

hayatımda bir gün o kadar

nasıl; kendimden, içimdeki asıl

larımız tam manasıyla yere

uzun gelirdi ki bana hemen

benden verdiğim ödünlerle.

basıyordu. Eğitimimde, iş haya-

gece olsun isterdim, yalnızlığım-

Meğer gelmekte olan sevgi-

tımda onun bana olan desteği,

dan soyunup uykuya, hayal

linin kendinden önce bana

inancı çok büyük rol oynadı.

dünyama dalmak için. Ama

ulaşan enerjisiymiş içimdeki bu

Yeni bir kimlik oluşturmuştum

o vardı artık, günümü aydınla-

değişimin sebebi. O gelmeden

adeta. O ise bende zaten var

tan ışığım, yol arkadaşım. Koca

“sevmek, yaşamak” kelimelerini

olan hasletlerin gün yüzüne

bir gün nasıl mahrum kalabi-

türetiyordum, inşa ediyordum

çıkması için yardımcı oldu-

lirdim onun sesinden, nefesin-

içimde. O gelince bu sözcük-

ğunu söylerdi. “İçinde ne cev-

den. Şükür ki aynı yerden bakı-

ler vücut buldu bende, eyleme

herler varmış meğer, bin pır-

yorduk hayata. İkimizin de

geçti.

lantaya bedel” derdi. Bir özlü

bir uzvu eksik gibiydi kırgınlık

söz, gerçekten insanın özünden

saatlerinde.

gelerek söylendiğinde karanlıklar aydınlığa kavuşuyormuş.
Tüm hafta sınav için hazırlan-

Aydınlandım, günışığı ile çiçek

manın neticesinde sersem bir

açtım titrek mum ışığı gecele-

haldeydim; okuldan çıkmış

rine sırtımı dönerek.

aniden bastıran nisan yağmuruna yakalanmıştım, bir
an önce eve dönüp uyuma
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Her güzel şeyin bir bedeli var

da onu uğurladım. “İpin bir

evrene yolladığım olumlu

değil mi? Çok mutlu olmanın

ucu bende sımsıkı bağlı,

enerji bana katlanarak geri

da bedeli ağır oluyor.

diğer ucu da sende, onu

mi dönmüştü; her ne dersek

Ömrümce hayalini kurdu-

hiç bırakmayacağını biliyo-

diyelim Mısır’da yaşayacak

ğum anların en güzelini yaşı-

rum, o ipe tutun ve doğruca

günlerim varmış. Kavuştuk,

yordum onunla. Mutluluğum

benim yanıma gel.” dedi

rüya gibi bir tatilin bizi bek-

o kadar yoğun ve coşku-

giderken. Kalplerimiz kenet-

lediğini sanıyorduk. Meğer

luydu ki hiçbir olumsuz his

liydi, birbirine mühürlüydü;

bahar sadece bizim içi-

beni etkisi altına alamıyordu

yolumuzu kaybetmezdik biz.

mizde, aşkımızda değil-

o zamanlar. Ezelden beri onu

Uçak biletim hazırdı ancak

miş. Işık hızıyla yaklaşan bir

bekliyormuşum, yaşadığım

günler geçmesine rağmen

Arap baharı varmış kapıda.

tüm olmamışlıklar, ıssızlıklar

bir türlü vizeden ses çıkmı-

Otele yeni varmıştık, üzeri-

hep onun geleceğine dela-

yordu. Konsolosluğu aradı-

mizdeki yorgunluğu atmaya

letmiş. O ana dek tecrübe

ğımda uçağımın kalkışından

fırsat bulamadan bir kıyamet

ettiğim tüm acıları, yalnız-

bir gün öncesine tarih ver-

senaryosunun içinde bulduk

lıkları aklıyordum bir nevi.

diler, kılı kılına yetişecektim.

kendimizi. Bu kadar insan ne

Başımda kavak yelleri esti-

İşler her zaman planladığımız

ara organize olmuştu, nasıl

ğinden değil, ona ve sami-

gibi gitmiyor tabii. O sabah

akın akın dolduruyorlardı

miyetine sonuna kadar inan-

erkenden heyecanla aradım

meydanları. O an dışarıda

dığım için. İnancıma bir an

yine elçiliği, telefonda bir-

olmadığımıza şükrettik. Ama

bile halel gelmedi. Kanlı

birlerine paslıyorlardı beni

endişeliydik, bizi nelerin bek-

canlı bir masaldı o benim

ve ben her birine ayrı ayrı

lediğini bilmiyorduk. İnternet

hayatımda. Hâlâ da öyle.

derdimi anlatmak zorunda

erişimi yoktu, telefonlar çalış-

kaldım. Nihayetinde o gün

mıyor, ailelerimizi araya-

Hayli maceralı bir yurt-

yetişmeyeceğini söyledikle-

mıyorduk. 10 gün mahsur

dışı seyahatinin akabinde

rinde ağzımdan çıkan kararlı

kaldık ülkede, otelden dışarı

geldi evlilik teklifi. İşi için

sözlere, kesin bir dille takın-

çıkmaya cesaret edeme-

İskenderiye’ye gitmesi gere-

dığım üsluba ben bile inana-

den. Onca gün bize çok şey

kiyordu. Beni de davet etti.

madım. Konsolosla görüştür-

öğretti. Güzel olan hiçbir şeyi

Ancak, o benden önce

düler beni ve o da yanına

ertelememek gerektiğini,

gidecekti. Zira benim bitir-

davet etti beni. Heyecan

elimizde olanların kıyme-

mem gereken mühim bir

verici bir gündü. Konsolosluk

tini bilmeyi ve en mühimi de

dosya vardı ve o sırada

önünde birçok kişi sıra bek-

yaşadığımız hiçbir an’ı heba

da vize işlemlerini halle-

lerken, ben kilitli kapıların

etmemek gerektiğini. Zira

decektim. İçim içime sığ-

ardına ulaşmayı başardım.

ölümün tarihi, saati yoktu.

mıyordu, ilk yurtdışı tecrü-

Osmanlı devrinden kalma

Bu olaylardan sonra “vakit

bem olacaktı hem de en

koskocaman kapılar altın-

öldürmek” deyişini lügatim-

değerlimle birlikte. Planlar

dan geçerek han gibi bir

den çıkarmıştım. Vakit çok

hazırdı. İskenderiye’de işini

odaya alındım ve konso-

kıymetli bir kavramdı artık.

bitirir bitirmez Piramitler’e

los geldiğinde beni ilgiyle

Sıla hasreti biter bitmez par-

seyahat edecektik. Ben

dinledi. Kapıdan çıkar-

mağımda yüzükle buluver-

hemen vize işlemlerine baş-

ken vizem elimdeydi. Şanslı

dim kendimi. Bir dönem

ladım ve o günün akşamı

günümde miydim yoksa

kapanıyor, gizlerle dolu
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yeni bir perde açılıyordu

bazen diline gelenleri, hay-

Hainlerin gizli emelleri-

hayatımda.

kırmak istediklerini susmak

nin, kirli pusularının kurbanı

için ya çığlık atar ya kahka-

oldu. Bilgisayar kurdu olma-

İnsanın hayatı bir anda mı

hayla katılırmış. O feryatla-

sının bedelini canıyla ödedi.

altüst olur? Yoksa tehlike

rını kamufle etmeye çalışır-

Yurtdışına gitmişti. Yazılımını

çanları ara ara yakınımızda

ken benim kulaklarım tıkalıy-

geliştirdiği şirketin yasadışı işle-

çalıyordur da biz mi üstü-

mış. Onun yüreği tir tir titrerken

rinden bihaberdi. Sadece işini

müze alınmıyoruzdur? En niha-

ben hep yazı, baharı yaşamı-

yapmaya çalışırken onların

yetinde “kader buluşturdu,

şım. Onun gözlerinden hüzün

ekmeğine yağ sürdüğünü

kader ayırdı” diyebilir miyiz

ve çaresizlik akarken benim

nereden bilebilirdi? Meğer

kayıp gidenlerin ardından?

gözlerimin önünde kelebekler

şirket adı altındaki bu iğrenç

O, karşıma çıkmadan önce

uçuşuyormuş.

oluşum bilinen iş insanlarına,

başıma gelen dramatik olay-

üst düzey yetkililere suikast

larda sorumluluğumu yazgıma

Bir yıldız kayıp gitti ömrümün

hazırlığı içerisinde ve büyük bir

yüklerdim bir teselli bulmak için

en güzel deminden, ardında

vurgun gerçekleştirmek üze-

kaybedişime. Ama dedim ya

yaşlı gözler, soru işaret-

reymiş. Metin bu gizli listenin şif-

o, benim doğru bildiğim tüm

leri, çıkmaz sokaklar bıra-

resini çözünce yetkili makam-

yanlışları sildi hayatımdan ve

karak. Ne bir vedası ulaştı

lara gidip bunu bildirmeye

ben sorgulamayı, cevapları

bana ne ufacık bir emare

fırsat bulamadan farkına var-

aramayı, kendimi boş avun-

ondan aylarca. Kara kutuyu

mışlar ve tehditler başlamış.

tulara maruz bırakmamayı

bulmak çok zamanımı aldı.

Ailesinin ve benim konumu-

öğrendim.

Bilmek mi zor, bilmemek mi?

muzu bularak ters bir hareket

Öğrenmeseydim gerçekleri,

yapması durumunda bizimle

O, öyle güzel saklamış ki sırtın-

hep aynı dozda acıyla yaşar,

tehdit etmişler onu. Yanıma

daki yükleri benden. İçinde

buna alışırdım belki gitgide.

son gelişlerinde meğer hep

korkunç fırtınalar, kaybetme

Ya da bu bilinmezlik, bu belir-

göz hapsindeymiş. Benim

korkuları, derin pişmanlıklar

sizlik bir gün tufan olur, pat-

de gözlerim onun sırtındaki

varken kendimi prenses gibi

lardı içimde. Gerçek en niha-

kamburu göremeyecek kadar

hissettirmeye devam etmiş.

yetinde önüme cam kırıklarıyla

körmüş. Keşke tekrar gitmesey-

Ben masal dünyamıza öyle bir

dolu bir yol olarak serildiğinde

miş, şantajlara boyun eğme-

kaptırmışım ki kendimi, yaşa-

adım adım geriledim. “Keşke”

seymiş. Ne olurdu o zaman bu

dığı travmalara vâkıf olama-

dedim, “keşke çıkmasaydım

hikâyenin sonu. Belki de hepi-

mışım. Şehir dışı iş seyahat-

yola, gönlümü daha da kana-

mizin ölümü olacaktı, bizim

leri artmıştı ama beni ihmal

tacak bu yol ayrımına denk

için feda etti kendi hayatını.

etmemeye özen gösteri-

gelmeseydim.” Keşkelerle dolu

Ve tekrar oraya döndüğünde

yordu. Sonraları sıklaşmaya

cümleler koca bir hiç, anlam-

aylarca ülkeden çıkmasına izin

başladı bu geziler. Hatta bir

dan yoksun, içi boş. Zamanı

vermemişler.

ara takılmaya başladım ona.

geri sarabilmek mümkün değil-

“Gizli görevde mi çalışıyor-

dir ama hakikatle yüzleşmek

sun yoksa? Benden gizleme

de mangal gibi yürek ister; hâl

n’olur.” diyordum. Çok gülü-

böyle olunca sarılırsın keşke-

yordu bu lafıma. Kahkahaya

lere bir faydası olmadığını bile

vuruyordu kendini. İnsan

bile.
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“Kalbime dokun, bak her atışında sana
koşuyor, hele sen yanımda yokken daha da
süratli koşuyor sana bir an önce varabilmek
için.” derdi. Korkardım kalbinin bu hızlı tıkırtısından ama koltuklarım da kabarırdı benim için
böyle delice atan bir kalp için. İşte o dokunmaktan korktuğum, hiç kırmaya kıyamadığım dörtnala giden kalp, bağrındaki yangına
daha fazla dayanamamış ve durmuş bir gün.
O lanet mahzende aylar sonra bulabilmiş polisler, kalbini bana emanet eden sevdiğimi. Ne
beklenir ki üçüncü dünya ülkesinden? Her şeyin
ağır işlediği, insan canının ehemmiyetinin olmadığı, belalarla dolu bir toprak parçası. Acımız
bize yetmiyormuş gibi ülkedeki lanet prosedürler yüzünden naaşına bile çok geç kavuştuk. Öldürmeyen acı güçlendirir mi? Naaşına,
atmayan kalbine dokunurken yıkılmamamın
açıklaması bu mudur? Ellerimle toprağa verirken
onu, gözyaşlarıma hâkim olabilmem ne ile açıklanır? Onun kalbi atmıyorken benimki eskisinden
daha hızlı atıyor artık. Çünkü emaneti bende.
Sadece güzel anılarımızın imgeleriyle hayatta
kalabiliyorum ben. Ben bir uçurumdan düştüm
onun gidişiyle ama düşerken uçmayı, anılarımıza tutunmayı da öğrendim. Onu kalbimde
yaşatıyor, emanetini son nefesime kadar onu
yad ederek taşıyacağımı biliyorum.
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İsmet Ac i
Sı tkı Bey

Mesleğine nokta koyduğunda geride otuz dokuz
yıllık meslek hayatını bıraktı.
Göreve başlama ile bitirme
arasındaki heyecanı hep aynı
kaldı. O amatör ruhu hep
sürdü. Emekli olmanın zamanıydı. O da öyle yaptı, emekli
oldu.
Sabah erken kalkar uzun
süre okula gitmek için hazırlık yapardı. Kılığına kıyafetine
aşırı düşkündü. Aşırıya kaçmadan temiz giyinir, göze
hoş görünür renkleri tercih
ederdi. Ama en çok sevdiği
renk griydi. Çocukluğundan
ta ilkokul yıllarından itibaren griye düşkünlüğü vardı.
İlkokul öğretmenin gri ceketi
hep gözünün önünde canlanırdı. Son olarak mevsimlik elbisesine uygun ayakkabılarını giyer, kapıdan eşine
Allaha ısmarladık diyerek
çıkardı. Sıtkı Bey’i gören uzun
bir yolculuğa çıkıyor sanırdı.
O günkü çalışma malzemelerini koyduğu siyah çantasını eşi kapıdan uzatıp “güle
güle” derdi.
Anadolu’yu birlikte dolandılar. Ayazda üşüdüler, çamurlu
yollar çiğnediler. Köyden

köye dolaşıp durdular. Sıtkı
Bey hiçbir köyü, köyün zor
şartını dert etmedi. Her
zaman, öğrencilerini dert etti.
Onları vatanını milletini seven
birer yurttaş olarak yetiştirmekti tek amacı. Bunu da
başardıkça mutlu oluyordu.
Son yıllarda doktora daha
sık gider oldu. Artık vücudu
alarm vermeye başlamıştı.
Her gittiğinde başka bir sorun
çıkıyordu. Bir gün midesi, bir
gün böbreği başka bir gün
kalbi sıkıştırıyordu. Son gittiğinde İstanbul’a gelmişlerdi.
Yaklaşık on yıldır İstanbul’un
öğrenci mevcudu çok kalabalık olan gecekondu mahallesinde bir okulda görev
yapıyordu. Okul, buram
buram Anadolu kokuyordu.
Yoksulluk, kadir bilirlik hepsi bir
aradaydı.
Gençliğinde görev yaptığı
ilden olan öğrencinin annesi
ile bahçede ayaküstü sohbet
ettiler. O anne dedi ki ona,
“hocam benim çocuk diyor ki
muz ne tattadır ben bilmiyorum.” Ne diyeceğini düşündü.
Sonra elini cebine soktu.
Cebinde çok para yoktu.
Çıkardı uzattı. “Al bunu, bu

parayla çocuğuna muz al,
tadını öğrensin.” dedi. O gün
akşama kadar tekrarladı o
cümleyi. “Muz ne tattadır bilmiyorum.” Doktoru böyle bu
görevi sürdüremezsin dediği
günün akşamında, eşine doktorun dediğini söylemeden
ani karar vermiş gibi, “yarın
emeklilik dilekçemi veriyorum” dedi.
Dediğini yaptı dilekçesini
verdi, okullar eğitim öğretime açılırken onun için artık
son zil çoktan çalmıştı. Ruhu
gençti, evde oturmak ona
göre değildi. Her gün sabah
evden çıkar, karşı bakkala
kadar yürür, ekmeğini alır, koltuğunun altına gazetesini
koyar, eve dönerdi. Sürekli
gazete okuma alışkanlığına
ara vermeden emekliliğinde
de devam etti. Haberlerine
bakıyor bulmacalarını
çözüyordu.
Bu sabah da aynı şeyi yaptı.
Ekmeğin yanında gazetesini
de aldı. Sürekli okuduğu bir
gazetesi vardı, onun yanına
da keyfi olduğunda bir başka
gazete alıyordu. Boş zamanı
kimine göre çoktu, kendine
göre yoktu.
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En boş zamanında zihni

olsa, çocukların her biri ayrı

vermiş. Kanatları tüylenen

doluydu, sürekli düşünüyor

ayrı “günaydın” deseler ne

serçe yavruları gibi birer birer

sonra düşündüklerini yazı-

güzel olurdu.

yuvayı terk ettiler. Canları

yordu. Çocukluğundan beri

sağ olsun da…” diyordu.

bir hayali vardı. Bir gün biri-

Üç çocuğu da evden ayrıl-

Kahvaltı masalarında çok

leri ondan yazar diye bah-

mış ha deyince gidilme-

şey vardı. Sıtkı Bey’in hanımı-

setsinler istiyordu. Kocaman

yecek kadar uzak yer-

nın eli boldu. O, her sabah

harflerle yazsınlar. “Yazar

lerde yaşıyorlardı. Küçük

kahvaltıda ve yemeklerde

Sıtkı…”

oğlu askerdi. Büyük oğulları

sürekli ne koyarsa masaya

Kadir, giderken çok üzüldü-

bol koyardı. Annelik içgü-

Kapının önüne geldi, zilin

ler. Askerliğini yedek subay

düsü vardı birazda. Belli

düğmesine bastı. Eşinin

olarak yapıp geldikten sonra

etmese, bir gün kapı açıla-

açtığı kapıdan başını uzattı.

yanlarında fazla kalmadı.

cak, çocukların üçü birden

“Asansörü çıkarandan

İçinde yurt dışı hevesi vardı.

kurtlar gibi açız diyerek

Allah razı olsun. Yoksa dizde

Gözleri yaş içinde kala-

geleceklerini hayal ederdi.

derman mı var merdivenleri

cağını bilerek izin verdiler.

Birazda fazla fazla koyması

çıkacak?” Belli etmese de

Bundan sonra ara sıra gel-

bundandı. Bunu eşine sıkılır

giderek kötüleştiğinin farkın-

menin dışında artık eve dön-

söyleyemezdi. Söyleseydi

daydı. “Çayın demi de mis

meyecek, gittiği ülkede

kim bilir ne derdi yılların

gibi kokuyor, hiç böyle koku

yaşayacaktı. Eskiden sık sık

öğretmeni.

almamıştım.” dedi. Elindeki

telefonla görüştükleri halde

ekmeği mutfağa bıraktı.

son zamanlarda eskisi gibi

Mesleğinde elde ettiği bazı

Geri çıktı. Çalışma odası

sık aramıyordu Kadir. İşleri

prensipleri evde de uygu-

olarak kullandığı odaya gitti.

yoğunmuş.

ladığından, çok hayal kur-

Gazetelerini masanın üstüne

madan ki varlık hayali

koydu. Sandalyeye oturma-

İkinci çocukları Şeref evden

bunun dışındaydı, daha ger-

dan, gazetenin birinin, sonra

ayrılırken, ayrılığın acısını

çekçi düşünmeyi becerirdi.

diğerinin manşet haberlerine

tatmış birileri olarak katlan-

Gazetenin manşet haberle-

baktı. Ne yoktu ki?

manın kaçınılmaz olduğu-

rini de bu gerçekçilik ışığında

nun farkındaydılar. Şeref

okuduğundan hepsine

İçinde bulundukları ayın

evlilik nedeniyle İstanbul’un

kızardı. Hatta bir seferin

enflasyon oranı vardı ilk

dışında bir yere yerleşti. Sık

yüksek sesle bağırdı.

sayfada. Göz gezdirdi.

sık gelirim dediği halde,

“Yalanınız batsın. Fiyatlar bu

üç yıldır kapıyı açmadı.

kadar yüksekken bu yazdı-

Annelerinin tesellisi şuydu.

ğınıza siz inandınız mı? dedi.

“Aç değiller, açıkta değiller.”

Mutfaktan gelen ses böldü

Askerlik bitti, küçük oğulları

okuduğu haberi.

Yusuf da geldi. Yanlarında
fazla kalmadı. Yanlarından

“Çayını doldurdum.”

ayrıldı, ayrı eve çıktı fakat

Mutfağa yöneldi. O kısa

baba evine uğramaz oldu.

mesafeyi düşünerek geçirdi.
Şimdi mutfaktaki masa

Eşi sürekli; “Çocuklarımın

eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl

rızkını veren Allah dağınık
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“Bir seferde kardeşim
halkın hoşuna gidecek
bir şey yazın. Güya gazetecisiniz. Yazdıklarınıza
bakın.” Okuduklarından
memnun değildi. İki gazeteyi de bu yüzden alıyordu. Bir doluya tutuyorsa,
diğeri ile yağmura tutulmuş
gibi olup teselli oluyordu.
Çocuklar haklı yurt dışı
hayaliyle yaşarken. Bu ne
kardeşim? Utanın. Utanın.”
Kızdığı hiçbir gazeteci yoktu
yanında o boş duvarlara
bağırıyordu.
Son günlerde aşırı kızgındı.
İyi gitmiyordu vaziyetler. Ortada bir huzursuzluk
vardı. Çok basite indirerek,
“bu kadar kim yiyecek, doldurmuş masayı,” dedi. Eşi;
ağzını açtı. Hep hayal ettiği
cümlenin ilk kelimesini söyleyince hemen sustu.
“Çocuklar.”
Sıtkı Bey, cümleyi tamamlamasını bekledi. İçine düşen
hasret ateşini saklamaya
çalışarak. Birinde ana
yüreği vardı da diğerinde
baba yüreği olmaz mıydı?
“Haklısın Bey,” dedi.
“Çocukların zamanında
böyle bol koyuyordum.
Onu söyleyecektim.” Açık
alana bakan mutfak penceresinden çok uzaklara
buğulu gözlerle baktı.
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A l i Dem ir
Gece ni n M ü z i ği

Saat 19.00 olduğunda
tarihi Wiener Staatsoper
binası neredeyse ağzına
kadar dolmuştu. Bu
gece dünyaca ünlü bu
opera binasının konukları Viyanalılar dışında
dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatseverlerdi. İnsanların bugün
burada olmasının nedeni
son zamanlarda ulusal
ve uluslararası basın ve
sanat camiasında Oktay
Lehmann adının sıkça
geçiyor olmasıydı.
Bu kadar kibar ve şık
insanın arasında onur
konuğu olarak yer alıyordum. Erkekler siyah takımlarıyla sanki bir ustanın tezgâhından çıkmış gibiydiler. Onları birbirinden ayırt
etmek neredeyse olanaksız gibi duruyordu. Kadınlar
ise rengârenk elbiseleri ve pahalı mücevherleri ile diğerlerini gölgede
bırakmak için gökyüzüne
doğru yarışan ağaçlar gibi
dik ve gururlu gözüküyorlardı. Ben ise siyah elbisemin gölgesinde büyük bir
şaşkınlıkla olup bitenleri

izliyordum. Derinden gelen
gonk sesi diğerleri gibi beni
de kendime getirdi. Yavaş
yavaş kararan salona ani
bir sessizlik hâkim oldu.
Sahnenin ortasındaki
piyano dışında her yer
kapkaranlıktı. Opera binasının duvarlarına çarpıp
kulaklarımıza kadar ulaşan
ve orta yaşlı balıketli bir
kadına yakıştırdığım bir ses:
“Karşınızda ünlü piyanist
Oktay Lehmann!”
Kendinden emin adımlarla
yüzünde büyük bir gülümsemeyle sahneye çıkan
Oktay zayıflamış görünüyordu. İçine giydiği beyaz
gömleği ve üstündeki
siyah frakı dolduramamıştı.
Bunlar kendisinden daha
iri birinin kıyafetleri gibiydi
sanki. Piyanon başına
geçip oturdu. Herkes onun
çalmaya başlamasını beklerken o, kafasını piyanodan kaldırıp salonun
sağ köşesine doğru baktı.
Benim olduğum tarafa.
Sonrasında çalmaya
başladı.

1973 senesinin aralık ayı. O
yıl kış, yüzünü Almanya’da
erken göstermişti. Henüz
görünürde kar yoktu ama
kuru ayaz, insanı kalın
kürklü giysilere rağmen
üşütüyordu. Ailece pazar
kahvaltısı için özenle giyinmiş sabahın erken saatlerinde yola düşmüştük.
Evimize çok uzak olmayan
bir mesafede adını ahşap
tabelanın üzerindeki büyük
puntolardan okuduğum
Bonanza Coffe Roasters
kafeye gelmiştik. Dışarısının
ne kadar soğuk olduğunu
kafenin
kapısından girerken yüzümüze vuran sıcak havayla
bir kez daha fark etmiş
olduk. Böyle bir sıcaklığın verdiği memnuniyetle içeri girerken geldiğimizi haber veren küçük
bir çan sesi bizleri karşıladı. Yerleri ahşap parkelerle kaplı olan bu kafenin
duvarları içerisinin daha
da karanlık olmasına sebebiyet verecek şekilde
yeşilin koyu bir tonuyla
boyanmıştı.
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Giriş kapısının sağında ve
solunda yer alan ahşap doğramadan yapılmış Fransız
pencereler siyah renkte altı
adet yuvarlak Ferforje masa
ve sandalyeleri yeterince
aydınlatamıyordu. Bu yüzden
çok erken bir saat olmasına rağmen işletmeci ışıkları yakmak zorunda kalmıştı.
Annem üstümüzdekileri çıkarmamıza yardım edip paltolarımızı masamızın yanındaki
portmantoya astı. Babam
ise bizimle ilgilenen garsonlara kahvaltımızın siparişini vermekle meşguldü. Annem, kardeşim Oktay’ı sandalyesine
oturtmak istedi. Benden iki yaş
küçük olan kardeşim Oktay,
o yıl sekiz yaşına girmişti.
Diğer birçok şeyde olduğu
gibi bunu da kendisi yapmak
istedi. Sandalyeye zor da olsa
kendi başına oturduğunda
ayakları yere değmiyordu.
Ama o bunu sorun etmiyordu.
Aşırı derece hareketli ve
meraklı bir çocuktu. Salonda
çalan müziği o kadar gürültünün arasından ayırt edip bilen
de yine o olmuştu.
“Anne, bu çalan Nocturne
Op.9 No.1 değil mi?”
Annem kendisine seslenildiğinde çantasından bir
şeyler arıyordu. Başını kaldırıp
Oktay’a baktı. Oktay, çalan
bir şeye eşlik ediyor gibiydi.
Kafedeki gürültüden çalan
şeyin ne olduğunu bilmek zor
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gibi görünüyordu. Yine de
hepimiz şansımızı deneyerek
kaşık çatal sesinden, insanların
kahkahalarından kurtulup bize
kadar ulaşan notalara kulak
verdik.

bakıyorduk. Üzgün olduğu
her halinden belli oluyordu.
Oturduğu sandalyeden yere
atlayan Oktay, kafedeki tüm
gürültüyü avazı çıktığı kadar
bağırarak susturdu.

““Tebrik ederim oğlum. Aferin
doğru bildin.”

“Benim annem aptal değil!
Aptal olan sensin! Senin gibi
düşünenler…”

Oktay, bilmiş olmanın haklı
gururuyla ayaklarını sandalyede bir öne bir arkaya sallıyordu. Hepimiz onun oturduğu sandalyeden yere değmeyen ayaklarıyla bu gururlu
haline gülümsüyorduk.

Oktay’ın bu ani çıkışına kafedeki tüm insanlar gibi biz de
şaşırmıştık. Sandalyeye oturduğunda ayakları yere değmeyen bu erkek çocuğu
tüm kafenin dikkatini çekmişti. Sessizlik hakim olmuş ve

“Alle Türken sind dumm!”

herkes en son yaptığı hareketle dona kalmıştı. Oktay

Kahkaha ve çatal kaşık sesinin
arasından sıyrılan bu kelime
mutluluğumuzun, pazar kahvaltımızın ortasına pimi çekilmiş bir bomba gibi düştü.
Oktay’ın kulaklarını kapatmak için acele ettiysem de
geç kalmıştım. Yan masada iki
aile, çocuklarıyla birlikte bizim
gibi kahvaltıya gelmişlerdi. Bir
yandan yemek atıştırıyorlar bir
yandan da çevredeki masalara aldırış etmeden sohbet
ediyorlardı. Annem duyduğu
bu söz üzerine gülümsemeyi
bırakarak kafasını yan masaya
çevirdi ve sonrasında hiçbir
şey yokmuş gibi önündeki
yiyeceklerle ilgileniyormuş gibi
yaptı. Masamıza derin bir sessizlik hâkim olmuştu. Hepimiz
annemle göz teması kurmak
için çatal bıçağı bırakıp ona

göğsünü kabartıp yumruklarını sıktı. Arkası bize dönük
olduğu halde masamızın iki
adım ötesindeydi. Annem,
onu sakinleştirmek için yerinden kalkmak istedi. Babam,
annemin elini tutarak ona
engel oldu. Yan masadaki
adamın Oktay’a vereceği
cevabı herkes gibi biz de
merakla bekliyorduk. Annem,
babamı ne kadar yalvaran
gözlerle vazgeçirmek istediyse de babam oralı değildi.
Oktay ve babam kavga için
hazırdı.
“Şu an burada çalan müziğin
ne olduğunu biliyor musun?”
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Oktay’ın bu sözleri karşısında

kalktı. Karşısında bir Alman

arasında Oktay birkaç kere

hepimiz çok şaşırmıştık. Bizim

beklemeyen adam, babamı

eğilerek salondakileri selam-

gibi diğerleri de Oktay’ın

görünce ne yapması gerek-

ladı. Ben de diğerleriyle bir-

nereye varacağını merak

tiği konusunda karar vere-

likte dakikalarca küçük kar-

ediyordu. Adam, her zaman

medi. İşletmeci ve garsonlar

deşimi alkışladım. İnsanların

söylediği bu söze bu yaşta

araya girdi. Adam ve ailesi

yüzünde bıraktığı hayranlık-

bir çocuğun karşı çıkacağını

kafeden çıkartıldı ve onlar

tan sanat camiasında uzun

hiç düşünmemiş olacak ki ne

adına bizden özür dilendi.

süre daha konuşulacak

yapacağını ne söyleyeceğini

Babam annemin yalvaran

gibiydi. Sahne sonrasında

bilemez bir haldeydi.

bakışları ve Oktay’ın müca-

onu gördüğümde gülerek

delesine gölge düşürme-

bana doğru iki elini uzattı:

“Hayır bilmiyorum! Neden

mek adına olayı daha fazla

sordun?”

üstelemedi. Ortalık sakinle-

“Nocturne hatırladın mı?

şip masaya tekrar oturdu-

Gecenin müziği...”

Çocuksu yüzüne birkaç

ğumuzda annem, Oktay’ın

beden büyük gelecek alaycı

elinden tutup,

Gülerek karşılık verdim:

“Bunu sizden duymayı hiç

“Hatırladım. Hiç hatırla-

beklemiyordum küçük bey.

maz olur muyum küçük

“Bu duyduğunuz müzik

Demek Frederic Chopin

bey! Adını söylediğiniz bu

Nocturne Op.9 No.1’dir.

kadar iyi çalıyorum! Teşekkür

eseri en az annem kadar iyi

Eserin sahibi de Polonyalı

ederim.”

çalıyorsunuz…”

bir ifadeyle kahkaha atan
Oktay:

sanatçı Frederic Chopin’dir.
Benim annem bir Türk’tür ve

Bu o yıllarda duyduğumuz

sizin adını dahi bilmediği-

sözlerin belki ilkiydi ama

niz bu eseri en az Frederic

sonuncusu olmayacaktı.

Chopin kadar iyi çalıyor.”

Almanya’da zaman zaman
1940’lı yılların Nazi ruhu hort-

Oktay’ın nereye varmak iste-

luyor Türklere ve diğer mil-

diğini hepimiz çok iyi anla-

letlere karabasan gibi çökü-

mıştık. Dağınık uzun sarı saç-

yordu. İnsanlar sözel ve

larının altındaki tombul beyaz

fiziksel saldırılara uğruyor,

yüzü kızardığında adamın da

Almanya’yı terk etmeleri

anlamış olduğunu gördük.

konusunda baskı görüyor-

Ailesinin önünde küçük bir

lardı. Kış, yabancılar için

çocuğun bu şekilde alaycı

erken gelmişti ve mevsimler

konuşması gururunu incit-

boyunca da varlığını hissetti-

miş olacak ki bir hışımla

rerek devam edecekti.

masadan kalktı. Onun o heybetli vücuduna rağmen

Salonda büyük bir alkış

Oktay korkup bir adım dahi

koptu. İnsanlar çılgınca

geri atmadı. Adamla bir-

Oktay’ı alkışlıyorlardı.

likte babam da masadan

Dakikalarca süren bu alkışın
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S e r pi l Tunc er
Müre kke be Ye l ke n Aç a n S er s er i D en i z ci - Jack Lo n d o n

Kimi zaman karların
içinde gezinen yalnız bir
kurdu yazdı, kimi zaman
da donmak üzere olan
bir adamın son halini…
Trende serserilik ettiği
günleri yazmayı da unutmadı ve her ne kadar
natüralizmin öncü isimlerinden sayılsa da sanayi devriminin yakıp geçtiği o işçi
sınıfını en iyi o anlattı. İyi bir
yazar olmasının yanı sıra iyi
bir denizciydi. Tabi ki her
yazarın yazma eylemine
geçmeden önceki haline
dönüp de bakmak lazımdır. Doğumuna…
John Griffith London,
12 Ocak 1876 yılında
Amerika’nın Kaliforniya
eyaletinin San Francisco
şehrinde dünyaya gelmiştir. Babasının gerçek
kimliği konusunda kesin
bir belgeye ulaşılamayan Jack London’ın
annesi olan Flora Wellman
Chaney, müzik öğretmenidir. Annesi Flora
Wellman Chaney ve John
London’ın evlendikleri
gün henüz sekiz aylık olan
Jack London, bu andan
itibaren gerçek bir baba

sevgisine kavuşmuş olmasına rağmen babasının gerçek kimliğini asla
öğrenememiştir. Yaklaşık
olarak on dört yıl boyunca
John London ismini kullanmış olan Jack London
daha sonraları tüm dünyanın kendisini tanıyacağı
Jack London ismini alacaktır. Babasının gerçek
kimliği konusunda ihtilaflı
görüşlerin öne sürüldüğü
Jack London’ın, esas itibariyle Amerika’da astroloji biliminin gelişmesine öncülük etmiş olan
avukat ve gazeteci William
Chaney’in, annesi Flora
Wellman’la yaşadığı evlilik
dışı ilişki sonucu dünyaya
geldiği düşünülmektedir.1
Jack London’ın doğduktan sonra yaşadığı ilk ev
annesi Flora ’ya ait olup
eski bir plaza olmasına
rağmen alçak katlı bir
evdi. Bu evin 6 tane odası
vardı ve San Francisco’da
bir çölün üzerinde bulunmaktaydı. Yaşadığı ev
tamamen ahşaptan yapılmış, annesinden genç
yaşta almaya başladığı dersleri geliştirmek

için kullandığı piyano bile
sedirden yapılmıştı. Annesi
Flora piyano öğretmeniydi.
Küçük Jack’e büyüme
aşamasında piyano dersleri vermeye başlamıştı.
Jack bir yandan bu yaşantısından memnunken bir
yandan ise yaşam güçlüğünden dolayı huzursuzdu. O sanki aynı odada
iki farklı hayat yaşıyordu.
Bulunduğu şehrin metropol yapısı onu bunalıma
itmekteydi. Ayrıca daha
sonra şehre difteri salgını
yayılmıştı. Flora’nın yakın
olduğu Mary’nin oğlu
Harry bu salgına yakalanmıştı. Jack’in üvey kardeşi
Eliza bu durumdan çok
heyecanlanmıştı. O bu
duruma yardım etmek istiyordu ancak doktor bu
duruma yapılabilecek bir
şey olmadığını belirtmişti.
Yaşanan olaylar sonucunda Jack’in yeni evi
Oakland’ın Alameda ilçesinde merkezde bulunan
bir yer olacaktı. 2
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Oldukça hareketli bir
yaşamı olan Jack London
öykülerinde de kendi
deneyimlerinden sıklıkla
faydalanır, birinci el kaynaklardan faydalanarak
karakterlerini ve roman
kurgularını son derece
gerçekçi olarak oluşturur. Jack London kısa
yaşamı boyunca birçok
işe girer, birçok farklı işte
çalışır. Farklı işlerde çalışması sayesinde her türlü
ortamı tanır, her türlü insanı
tanıma fırsatı bulur ve
kitaplarına konu olabilecek birçok olay yaşar. Güç
hayat şartlarında dünyaya
gelen Jack London ortaokul eğitiminden sonra çalışmak zorunda kalır. Ancak
o yaşta bir çocuk için
oldukça ağır sayılabilecek
şartlarda çalışmak, Jack
London’a hayatı tanıma
fırsatı verir ve çok sevdiği
denize yakın olmasını
sağlar. İlk olarak tutkunu
olduğu denizde, istiridye
korsanlığı yapmaya başlar.
Daha sonra bir dönem
liman polisi olarak çalışır ve
on üç yaşındayken ilk teknesini alır. Yine bu dönem
içinde büyük gemilerle
birçok yere seyahat etme
fırsatını da yakalar, açık
denizlere açılır ve Pasifik’te
birçok yere seyahat eder.
Bu sayede denizciliği ve
deniz hayatını daha iyi
tanıyan Jack London
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eğitimine devam etmesi
gerektiğine karar verir.3
Avarelik dönemlerini atlattıktan sonra Oakland’a
geri dönen London, yarı
zamanlı işlerde çalışarak
ailesine ev kirasını ödeme
konusunda da yardım
etmiştir. 1897 yılında,
Oakland Lisesi’ne girer ve
okulunun resmî yayınlarından biri olan Aegis adlı
dergiye birkaç eseriyle
katkıda bulunur. İki bölümden oluşan “Bonin Islands”
isimli makalesi, yazarın
Aegis dergisinde yayınlanan ilk eseridir. Irving
Stone, özellikle bu eserin,
canlılığını ve enerjisini
başından sonuna kadar
koruyan sürükleyici bir
tarzda kaleme alındığını
ifade etmektedir. Oakland
Lisesi’ne devam ettiği süre
içerisinde, sekiz makale
ve birkaç kısa öykü daha
yayınlamıştır. Aegis dergisinde yayınlanan son
eseri ise, Bir Talihsizlik Daha
(One More Unfortune) adlı
kısa hikâyesidir. Ouida’nın
Signa’sından esinlenen genç bir müzisyenin yaşam hikâyesini konu
alan eser 18 Aralık 1895’te
yayınlanmıştır.4
Ama lise eğitimi beklentilerini karşılayamaz ve
liseyi bırakan Jack London
kendisini Oakland Public

Library’de eğitir. Okumayı
çok seven Jack London
şehir kütüphanesinin sürekli
ziyaretçisidir. Ancak hareketli hayatı seven Jack
London serserilere katılarak
onlar gibi trenlerde kaçak
yolculuk ederek ve dilenerek ülkeyi nerdeyse baştan
aşağıya dolaşır. Dilencilik
yaptığı bu dönemlerde
Jack London dilini de geliştirir ve bunun faydasını
yazarlığında görür.5
Önemli eserleri doğada
yaşam ve hayatta kalma
mücadelesi ile ilgili olmuştur. Bu sebepten yirminci
yüzyıl edebiyatının en
önemli natüralist yazarlarındandır. London’ın siyasi
olarak farklı düşünceye
sahip olması onun için
büyük problem olmuştur.
İlk dönem romanlarında
hep doğada yaşanan
zorlu ve acımasız yaşamları anlatmış ve bu eserlerinde genellikle hayvan
karakterleri önemli roller
almıştır. Doğada ayakta
kalmanın ne kadar zor
ve dayanılmaz olduğunu
eserlerinde hep vurgulamıştır. Güçlü olan yaşamını devam ettirdiği, zayıf
olanın ise hayatta kalma
savaşını kaybettiği çok
yalın bir dille eserlerinde
anlatmıştır. Eserlerindeki
karakterler birbirlerine karşı
acımasız ve birbirlerini yok
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etmek için fırsat kollamaktadırlar. Jack London sosyalizmden etkilenmiş ve
bunu bazı eserlerinde de
yansıtmıştır. İnsanlar arasındaki gelir adaletsizliğini vurgulamaktan hiç bir
zaman kaçınmamıştır.6
Sanayi Devrimin o ağır
çarklarının döndüğü yıllarda natüralizm etkisinin
yanında çalışma hayatını, işçilerin sefaletini eserlerinde en fazla anlatan
yazarlardan birisidir. Bunda
en büyük etken, yazarın
çalışma hayatına çok
küçük yaşlarda başlamış
olmasıdır. Konserve fabrikasındaki işçiliğinden, istiridye korsanlığına, elektrik
santrali işçiliğinden, denizcilik ve savaş muhabirliğine kadar birçok farklı
alanlarda çalışmış olmasıdır. London daha henüz
on dört yaşında iken fabrikanın ağır çalışma koşullarında, insan üzeri bir
süreyle çalışmaya başlamıştır.7 Sanayi Devriminin
hükmünü sürdüğü o yıllarda ekonomik kriz içerisinde bulunan Amerika
Birleşik Devletleri’nde işçilerin çalışma koşulları
oldukça sert ve kötüydü.
Elektrik santralinde kömür
taşıma işinde ayda 30
dolar kazanmakta ve
gece 9’a kadar çalışmaktaydı. Ayrıca öğle molası

olmadan günde 13 saat
mesai yapmaktaydı.
Çalışmasının karşılığı saatte
8 sente denk gelmekteydi. Ayrıca Jack London
işe girdiğinde iki işçinin
yapacağı işi yapmaya
başlamıştı. O, işe girdiğinde işten atılan işçilerden birisi intihar etmiş ve
gazetelerde yayınlanmıştı.
Daha sonra bunu öğrenen
London üzülerek oradan
istifa edecekti.8
Demir Ökçe’nin yanında,
Uçurum İnsanları, Ay
Vadisi gibi önemli içeriklere sahip eserlerinde de
çalışma hayatına dair zorluklar bulunmaktadır. Yine
adı geçen bu romanlarında, fiyat ve ücret kavramlarından da bahseder. Eserlerinde geçen işçilerin aldıkları günlük, haftalık, aylık ya da parça
başı ücretler saptanarak bunlara yer verilmektedir. Bu ücretlere bakılarak o dönemdeki çalışanların durumu hakkında
önemli yorumlar yapılabilmektedir. Ay Vadisi adlı
romanında genel olarak
sendikalar ve grevler üzerinden giderek bu konu
hakkında bilgiler alınabilmektedir. Tüm bunların
yanında Jack London’ın
makale ve deneme tarzında yazdığı siyasi yazılarından onun dünya görüşü
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hakkında bilgi sahibi olunarak, bu romanları hangi
gözle yazdığı açıkça görülebilmektedir. 9
Jack London
1902’de Güneş Batmayan
Ülke olarak anılan Büyük
Britanya’nın başkenti
Londra’nın doğu yakasına gider ve orada
sıradan bir fakir insan kılığında dönemin şartlarını inceler. Romanda
İngiltere’nin seçkin insanlarının lüks yaşamına
karşın onun deyişiyle
“uçurum insanları” nın
yoksulluk ve sefalet içindeki yaşayışlarını ele alır.
Anlatılan dönem Büyük
Britanya’nın altın çağıdır
ancak Londra’nın doğu
yakasında tam bir sefalet
hüküm sürmektedir.10 Bizzat
gezerek görerek edindiği tecrübelerden yola
çıkarak yazdığı Uçurum
İnsanları’ nda dönemin
İngiltere’si yazarın son
derece çarpıcı gözlemleriyle roman metninde
yer bulur. London, işçilerin bulunduğu sokaklarda, tek odalı pansiyonlarda, limanlarda ve
fabrika köşelerinde günlerini geçirir. Sefalete, yoksulluğa, açlıktan çöpten bulduklarıyla karnını doyuran
insanlara tanıklık eder.
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Hiçbir kitabında, yoksulların
ekonomik açıdan aşağılanmasını inceleyen Uçurum
İnsanları kadar kalp ağrısı
çekmediğini ve gözyaşı
akıtmadığından bahseder
ve işçi sınıfı için şu atıflarda
bulunur:
Bu toplumsal dokuda
onlara bir yer yoktu, toplumun bütün güçleri
onları yok oluncaya dek
aşağılara yuvarlıyordu.
Uçurumun dibinde güçsüz
ve sersemlemiş bir budaladan başka bir şey değillerdi. Yeniden çıkmaya
çabalasalar bile, hayat
orada öylesine ucuzdur
ki, çabaları kendiliğinden
yok olur. Dünyanın çarkları onların üzerinde döner,
ama onlar buna katılıp bir
pay almaya aldırmazlar.
Buna katılmak ellerinde de
değildir zaten. Üstelik dünyanın dönen çarklarının
onlara ihtiyacı da yoktur.
Çok kalabalıktırlar, uygun
değillerdir, yukarı çıkmak
için uçurumun dik kenarlarına yapışırlar ve asla aşağı
kaymamak uğruna çılgınca mücadele ederler. 11
Yine aynı kitabın bir diğer
sayfasında da,
Bir insanı perişan eden
şey ölmesi, hatta açlıktan
ölmesi bile değildir. Birçok
insan ölmüştür; herkes
ölecektir. Ama nedenini

ERİK AĞACI ÖYKÜ | MART-NİSAN 2022

bilmediğimiz şey sefil yaşamaktır; çok çalışıp yine
de bir şey kazanamamaktır; aşırı yorulmak, tecrit
edilmek, soğuk evrensel
bir bağla sarılı olmaktır.12
demektedir.
Ayrıca Lack London’ın
hayli hacimli ve en ünlü
romanlarından biri olan
‘Martın Eden’de yine çalışmak zorunda kalan ama
yazar olmak uğruna çile
çeken genç bir delikanlının yaşam izleri okuyucuya
sunulur.
Bir çamaşırhanede
çalışma işi tek başına kapsamlı bir iştir. Aynı yönde
gözüken ama bir sürü farklılığı içinde barındıran kapsamlı bir iş. Tek bir iş yapacağı ümidiyle işe başlayan
Martin, çamaşırcılık işinin
çeşitli, yeni bölümlerini de
öğrendi. Çalışma tempoları
ise insanlara özgü değildi.
Örneğin ilk hafta, bir akşamüstü Martin’le Joe, iki yüz
beyaz gömleğin hakkından geldiler. Joe, çelik bir
tele asılı, bol su veren sıcak
bir ütü sistemi kullanarak yakaları, manşetleri ve
yaka altlarını ütüledi; yaka
altlarını ütülerken, bunların gömlekle bir dik açı
meydana getirecek şekilde
tutuyor ve gömleğin göğüs
kısmına son ütüyü vurarak
parlatıyordu.13

Ölümü hakkında ihtilaflı
görüşlerin öne sürüldüğü
Jack London, son dönemlerinde üremi hastalığının
etkisiyle birkaç kez komaya
girmiş ve yaşadığı acıları
hafifletmek üzere yoğun
bir biçimde morfin kullanmaya devam etmiştir. 22
Kasım sabahı, Sekine isimli
yardımcısı tarafından odasında baygın halde bulunmuştur.14 Komaya girdiği
anlaşılan Jack London’ın
özel sekreteri Jack Byrne
tarafından Sonoma’dan
getirilen Doktor Allan
Thomson, yazarın odasında
boş morfin ve atropin sülfat
şişeleri bulur.15
Doğumla başlayan hikâyesi her insan gibi ölümle
son buldu. Ama ölüm
nedeni bugün bile netleşmiş değildir. Bazıları
intihar ettiğini bazıları ise
böbrek yetersizliğinden
dolayı aldığı ilaçların doz
aşımını öne sürer. Aslında
bir düşmanı daha vardı, o
da o da içkiye olan tutkusuydu. Ömrünün sonuna
kadar devam eden
bu tutku onun yakasını
bırakmamıştı.
22 Kasım 1916’da
henüz 40 yaşındayken,
California’daki Eyalet Tarih
Parkı’na gömüldü. Sıradan
bir naaş değildi. Sadece
küldü.
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