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                             SUNUŞ  

120.000’den fazla okuyucuya 

ulaşmanın mutluluğuyla hepinize merhaba 

diyerek başlamak istiyoruz. 

2017’de başladığımız dergicilik 

faaliyetinde iki yılı bitirdik. 

Bu süreçte bizimle birlikte olan şair 

Nilüfer UÇAR’a, Hamiyet KOPARTAN’a, 

Gülçin Yağmur AKBULUT’a, Hızır İrfan 

ÖNDER’e, Cemal KARSAVRAN’a, 

Gülnar FERRUHKIZI’na, Selvi 

YILDIRIM’a, R. Tuğrul OĞULATA’ya 

İkram GÜNEŞ’e, Binnaz Deniz YILDIZ’a, 

Furkan ÖZCAN’a,  yazar Oktay GÜLER’e 

ve isimlerini burada yazamadığımız diğer 

yazar ve şairlere huzurlarınızda teşekkür 

etmek isteriz. İyi ki varlar. 

Bundan sonraki süreçte daha fazla 

edebiyat erbabını bize yazması için iknaya 

uğraşacağız. Bu o kadar kolay değil. 

Engellerle dolu bir yol. Son 5 yılda yazı 

yazan insan sayısı düştü.  

Her ne kadar “eskiden daha iyiydi” 

denilse de dünde böyleydi. Bugün de böyle. 

Çünkü yazmak biz de hep sorun 

oldu. 

Yazarlar özgürce yazı yazamadılar. 

O ne der, şu nasıl karşılar kaygısı 

bitmedi. 

Her dönem yazarlarında bu kaygı 

vardı.  

Siyasiler özgürlük konusunda ne 

kadar yama yaptıysa hiçbiri tutmadı. 

Her seçimde bunun sözünü verdiler. 

Seçim biter bitmez verilen sözler de 

unutulup gitti. 

Gerçekten bu konuda çözüm bulmak 

istemiyoruz. 

Eğer isteseydik, kesinlikle 

çözümünü bulurduk. 

Bizden farklı düşüneni hor 

görüyoruz diyenler haksız mı? Kesinlikle 

haklılar. Ama dünden bugüne çok şey 

başardık. Hiçbir konuda geç kalmış değiliz. 

Cumhuriyet’in 100. Yılında bu 

konuda  da yol almış olmayı umuyoruz. 

          34. sayıda görüşünceye kadar esen 

kalın… 

 

         GÜNEŞ TANRIÇA 

             (Nilüfer UÇAR) 

 

namusun kızıl giysisini dolayınca  bedene  

suçunu bırakır toprağın yanık bağrına 

soluk sızlatan kurşuni soğuğu emziren 

karalığa  

doğum sancısı çektirir giz bezemeli elleri 

sevdanın  hükmüne şerh kor her gidişte  

 

sahili terk eden meleklerini bekler  

yakamoz dudaklı  denizin kızı  

Güneşin gidiş  serenadında  

gecenin aşkları çıplak yatar  son duasına 

sinesinde kuş yürek taşırken  ıssız sahiller  

şafaktan doruğa uzar   ışığın sıla hasreti  

tutkunun yeminli ateşi düşünce toprağın 

bağrına 

 

yatıya kalan  sevdanın göz kapakları  

çığırtkan çekirgelerin  anlık öpücüğe kanar  

bezenir kuş motifleri ufkun kızıl perdesine  

ah tınaz sevdalı rüzgarın sarı sıcağı  

sanırsın ki umut kuşanan tarlakuşu  

burçak kokulu  akşamların buz mavisi 

gözlerinde 

can olur  bindallı toprağın cennet avlusuna  

 

Güneş'le boğuşan  o çok dilli Dünya var ya  

iki yüzlü kör balçığın hevesinde  

ihtiyar bir gövdede  yansın dünyevi 

barbarlığın  çırası   

 

 

cehennem büyücüsüne kafa tutan 

Güneş Tanrıça'nın ölümsüzlük destanı  

çırılçıplak doğar şafağın  sıcak umunda  

usulca  yak sevdanın kutsal tütsüsünü  

sürgit aşkın  lekesiz çavlanında 
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ATEŞ BÖCEĞİ ROMANLARI 

    (Hamiyet KOPARTAN) 
 

Ağızdan çıkan, yüreğe saplanır. 

“Dudaktan Kalbe” giden bir yol vardır. 

“Acımak” denmez içteki sızıya 

“Gizli El”i güden “Kan Dâvâsı”dır. 

 

Ben ne “Çalıkuşu” ne Feride’yim. 

Başımı alıp da nasıl gideyim? 

“Gökyüzü” zifîrî karanlıktayken 

Işığa hasret “Yeşil Gece”deyim. 

 

Kızıl gül açar “Akşam Güneşi”nden, 

“Eski Hastalık” nükseder derinden, 

“Harâbelerin Çiçeği”dir, ürkek. 

Başında “Kavak Yelleri” eserken… 

 

O meş’um hâdise hâlâ zihnimde, 

O “Ateş Gecesi” hâlâ gözümde, 

“Kızılcık Dalları” kor kor yanarken 

Kalemleri kıran “Damga” elimde! 

 

Her gün sonbahar, hep “Yaprak Dökümü”, 

Yaralı bir kuşun son gündönümü, 

Son feryat, son dua, en “Son Sığınak”, 

Yazarsam roman mı olur öykü mü? 

 

Gözlerde ya kin ya gaflet uykusu, 

Her tarafta nefret, öfke kokusu, 

“Bir Kadın Düşmanı”, çevre düşmanı, 

Hayvanlarda bile insan korkusu. 

 

 

Ey Ateş Böceği, derinlerdeyim. 

Saçımı öğüten “Değirmen”deyim. 

Sahtekâr, riyâkârlar dünyasında 

“Miskinler Tekkesi” ötesindeyim. 

 

Ah Reşat Nuri, hangi mevsimdesin? 

Benim hislerimi dillendirensin. 

Zamanımız ayrı, çevremiz ayrı, 

Sen Nevşehrî’yi nereden bilirsin? 
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               İSTİDA 

       (Faik KUMRU) 

 

 

Ta ezelden pasak tutmaz derimiz 

Sabah akşam helal damlar terimiz 

Sofra kurar sohbet sever yerimiz 

Gönlü kırmaz canı üzmez garazım 

 

Kara çalmaz hakkı söyler dilimiz 

Haram tutmaz çolak olur elimiz 

Rükû etmez dimdik durur belimiz 

Nahoş lafı mihman etmez ahrazım 

 

Rana kokar eğri çıkmaz sözümüz 

Perdelidir yana kaymaz gözümüz 

Gıybet etmez insan yemez özümüz 

Nüktelidir çam devirmez mecazım 

 

Cehli bilmez alim olur delimiz 

Dosta değmez meltem eser yelimiz 

Kilit vurmaz kucak açar ilimiz 

Anayurdum bin yıllıktır ibrazım 

 

Kopuz elde gergin olur telimiz 

Bendi yıkar coşkun akar selimiz 

Celal taşar Pir Sultandır velimiz 

Boyun eğsem şifa bulmaz marazım 

 

Gece gündüz efkâr tüter âlemim 

Kırık dökük mısra düşer kalemim 

Cümle âlem geçti sanır elemim 

Kafdağı’ndan deli esen poyrazım 

 

 

              DÜNYA 

      (Emre AVŞAR) 

 

Ben olmasam mesela 

Ne eksilirdi dünyada 

Bir kedi otururdu bankta 

Seyrederdi geçenleri usulca 

 

Kimse düşünmezdi beni 

Kimse de özlemezdi,  

Ne alacak ne verecek sorulurdu 

ben yokum ya nasılsa… 

 

Yine de seçerdim ben yaşamı 

Yüküm çok ağır olsa da. 

Ben olmasam ne olurdu buldum; 

80 kilo hafiflerdi dünya... 
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     VAKİT ÇOK GEÇ 

(Gülçin Yağmur AKBULUT)  

Vakit bulamadık sevmelere 

ele güne muhtaç olmayalım diye 

aşka zaman ayıramadık 

iskeleden kalkan 

bir geminin ardından 

bakar gibi baktık 

 

Sonra çok sonra 

güldük gülümsedik 

sevda içi bomboş 

siyah beyaz 

balon şimdilerde 

saçımıza dolan aklar 

gözümüze perdelenen çukurlar gibi 

kalbimizi paslı çizgiler 

kaplamıştı derinliklerde 

 

Mevsimi çoktan geçmişti 

ne sevmek gibi bir ihtimal 

ne de sevilmek adına 

olasılığımız vardı 

 

Yeni terlemeye 

başlamıştı ki bıyıklar 

elimize bir boyacı 

sandığı verdiler 

ağlayınca kız kardeşime 

beşikte süt 

öksürünce hasta yatağında 

annem ilaç 

delinince ayakkabılarım 

yokuşlarda küfe taşımaktan 

yeni bir çizme 

bayram sabahları mezarında 

babam ise ne istediğini bilmeden 

 

Var mıdır keyfime 

sıcak bir tas çorba 

bir de kalın battaniye bulup 

deliksizce uyuduğum gecelerde 

ne sevgiliye alabilecek çiçek 

ne de karşısına 

çıkabileceğimiz bir esvap sırtımızda 

düşünü bile kuramazdık 

kaldı ki 

her neyse 

 

 

İşte böyle 

sevgiyi masallarda duyduk 

desek o bile yalan 

ne okuyabilecek kadar 

okur yazar 

ne de masal kitabı 

alabilecek miktarda 

para vardı cebimizde 

sevda yasaktı 

aşk ölümün diğer adıydı 

 

Dolaşırken sokaklarda 

ola ki bir ev taşınır 

hamal çağırır 

fiyakalı amcalar 

umut işte… 

 

Adımızı serseri koydular 

kimi gün eve gelecek 

kadar derman kalmayınca dizlerimizde 

uyuyakalırdık ya 

sokak lambasının altında 

ayyaş dediler 

fukara dediler 

kirlenmiş ellerimize 

karın tokluğu demediler 

alın teri demediler 

dilenci damgasını sürdüler 

kader çizgimize 

 

Eh işte böyle 

ben şimdi yine 

aynı yerdeyim 

yaş dersen ellisinde 

sırtımda yine aynı küfe 

bazen anamı özlerim 

bazen de bacımı beşiğinde 

aşk dersen 

onu hiç tanımadım 

sevmek mi 

korkutur üşütür 

bir yerde adı bile 

artık gülüp geçiyorum zaten 

anlıyor musun şimdi 

niye çok geç kaldık sevmelere     
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                BİLİYORUM ÖFKEMİ 

                  (Hızır İrfan ÖNDER) 

    

Zamanın kalbi yok biliyorum 

Biliyorum öfkemi!... 

 

Yüzüm bir fay kırığı 

Kalbim Doğu Türkistan!... 

 

Yeryüzünde yağma var 

Gökyüzünde yangın!... 

 

Özgürlük eşitlik adalet hoş da 

Bunca kıyım yıkım neden?... 

 

Taşlar çiçek açardı  

Bir gülseydi gözlerin(m)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              MOR 

     (Selvi YILDIRIM)                                                                                                                                   

 

Hayalin geçer kıyılarımdan 

Mordur her renk 

Tekneler mor 

Sensizliğim üşür yalnızlığımda 

Ateşler mor 

Her gelişin bir gülüş gibi  

Aslında her gelişin bir gidiş 

Her gelişin bir hayal 

Bir bakmışsın bir yokmuşsun 

Bir bakmışsın bir mormuşsun 

Issızlığın korkar akşamlarımdan 

Geceler mor 

Yarının renkleri yok 

Ayrılıklar mor 

Ne mor salkımlı bahçemiz oldu 

Ne devşirme sevdamız 

Hasretimiz mor 
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      BİR ZAMANLAR 

    (R. Tuğrul OĞULATA) 
 

Ben de çocuktum bir zamanlar,  

Keyfini çıkarmak yerine yaşımın, 

Nedense hep büyümek istedim. 

Ne vardı büyüyecek halbuki? 

Büyüdük de ne oldu yani? 

Sorunlarla, dertlerle tanışmaktan başka… 

Sanki bir ben yaşlanmayacaktım, 

Yıllar geçti işte,  

Hayat tanıttıkça kendini bana, 

Ben de giderek küstüm hayata, 

Bilmedim değerini o güzel eski günlerin… 

 

Oysa bir zamanlar, 

Karanlığı sadece gecede bilirken, 

Hep aydınlıkken dünya benim için, 

Tanımamışken hiç ikiyüzlü insanları, 

Aldatılmamışken kimse tarafından, 

Düşman dost görünmemişken henüz, 

Umutlarım bir yıldız gibi parlarken, 

Hayallerim renk renk çeşit çeşitken, 

Yaşama sevinci doluyken içim dışım, 

Hayat merdiveninde tökezlememişken, 

Düşmemiş, bir duvara çarpmamışken, 

Aynada değiştiğimi fark etmemişken, 

Ben henüz kendime yabancılaşmamışken, 

Zaman daha hesaplaşmamışken benimle,  

Ben acının resminde yer almamışken,  

Ve ölümün soğukluğunu hissetmemişken, 

Her şey kolay ve her şey güzelken, 

Ben hayatı hoş bir oyun sanırken, 

Zamanın beni aldattığının farkında 

değilken, 

Ne kadar mutluydum o bir zamanlar, 

Ben henüz çocuk ve hayatı tanımamışken… 
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            SESSİZCE 

       (İkram GÜNEŞ) 

 

Yaşamın avucunda, zaman sessizce akar... 

Başaklar sessice boy verip, sararır... 

Zeytin dalları sessizce kırılır... 

Güneş sessizce kızıllaşır... 

Karanlık sessizce çöker... 

Rüzgâr sessizce geceye serenat verir... 

Yapraklar sessizce kucaklar çiçeklerini... 

Deniz sessizce dalgalarla boğuşur... 

Ay sessizce utanır... 

Yakamozlar sessizce tebessüm estirir... 

Yağmurlar tenleri sessizce ıslatır... 

Sevgi sessizce yürekle sevişir... 

Mutluluk sessizce göz kırpar umuda... 

Hasret sessizce koyulaşır... 

Hüzün sessizce kabarır... 

Gözler sessizce parıldar... 

Gönül sessizce nasibini arar... 

Yüzler sessizce eskir... 

Kalabalıklar sessizce yalnızlaşır... 

Hatıralar sessizce can yakar... 

Yürek sessizce yanar... 

Çay sessizce soğur... 

Umut sessizce ölür... 

Şair sessizce hayıflanır... 

Ve şiir, 

Ve şiir sessizce ağlar… 

 

 

 

 

 

                                                                                               

      KELİMELER 

(Binnaz Deniz YILDIZ) 
 

Ellerimi tut. 

Kelimelerimden öp. 

Usulca. 

Kavun rengi... 

Mum ışığı... 

Çocuk bakışı... 

Sil! 

Sil ahtapot umutsuzluğumu. 

Kolları, 

Gövdeme dolanan. 

Yak! 

Yak benim adımı. 

Adımda açan, 

Gizil, 

Efsunlu karışımı. 

Bir büyücü... 

Berrak... 

Alıngan... 

Yumuşak bakışlı... 

Dans ediyor boynunda. 

Geceye doğruluyor. 

Dudağın, 

Toz... 

Kaderinin tozu... 

Yeşil başlı bir kâsede , 

Eriyor. 

At içimdeki yalnızlığı! 

Dök! 

Dök rüyalarımı! 

Önümdeki sisli geceye. 

Bir ağaç yeşeriyor. 

Belindeki kırmızı, 

Parıltılı kemerde. 

Teninin beyazında, 

Bir yağmur görüyorum. 

Ve ben eğilip, 

Kelimelerinden öpüyorum. 

Usulca...  

 

https://www.edebiyatdefteri.com/gece/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1/siirleri/
https://www.edebiyatdefteri.com/beyaz/siirleri/
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    ARAYIŞIM 

(Esra YEŞİLDERE) 

 

Dün gibi,  

30 yıl önce sanki 

Bir anda gelen  

Yıldırım sesi 

İndi yüreğime 

Hatta en derinine 

 

Korkumdan mıdır,  

Bu şaşkınlığım?  

Son bulacak arayışım 

Tüm bunlar  

Sona erince 

 

Dudaklarımın arasında  

Birkaç kelime 

Fısıldarım sessizce 

Tenine,  

Oradan kalbine 

 

Durup dinlemeyin  

Kesilecek sesim 

Zaten duymadınız 

Seslerini  

Karanlık gecelerimin 

 

       ALAZ ŞAFAKLAR 

 (Mehmet Şirin AYDEMİR) 

 

Sığamadık ikimiz dehlizine ufkun 

yarıp karanlığın bağrını 

alaz şafaklara sürdük yüzümüzü 

zamanı zamanla tokuşturup 

Kadeh kadeh içtik ayı, 

gök alabildiğince sevda 

yer alabildiğince aşk şimdi 

serin bir sedir ağacının 

gölgesine yasladık gölgemizi 

kısaldı güneşin elleri 

astı mavzer yüzünü 

yaprak alabildiğince ılık 

toprak alabildiğince yağmur şimdi 

durdurup çarkını feleğin 

kırdık dişlisini 

hayal alabildiğince pembe 

düş alabildiğince mavi şimdi 
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     KIRMIZI YAĞMURLAR 

(Süheyla  Altınkaya TURAN) 

# Taştan susmayı öğrendiğimden beri 

Ağrımı oyalıyorum, 

İsyan ritüellerindeki gömüde# 

 

Akşama uzadığında saçları güneşin, 

Irmağın söğütleriyle, 

Badem çiçekleriyle 

Kokluyorum kırılgan sesinle 

Acımı ve hüznümü. 

 

Çuhadan bir orman çiziyorum avuçlarına, 

Kısa yağmurlara, 

Kısacık otlara, 

Upuzun dalların masallarını anlatan 

çalıkuşuyla, 

Uzaklarda kendini arayan leyleklerle 

Uzanıyorum öfkemin karanlığına. 

Kuşları unutmuyorum hiç 

Ve su başlarını tutan 

Bir ceylanın  avcısına bakan gözlerini de. 

 

Sesim parçalıyor dudaklarımı 

Derin yaralardan geçerek, 

Kanıyorum bir çocuğun dizlerinde. 

 

Kırmızı yağmurların ağzına 

Tutuyorum gövdemi. 

Anılar deli sularda dirilgen. 

Nisan laleleri değil, toprak değil, 

Başak kokuyorum. 

Bir yalnızlığa büyürken 

En çok acının arka yüzündeyim. 

MISRA MISRA DİZE DİZE SEVDAMDI  

          (Cemal KARSAVRAN) 

 

 

Seslendim sesim gecede kaldı 

duvarlar çatladı sen duymadın 

dilim kekeme yürek korkaktı 

çıplak mavzerdi kulakta sesin 

 

hasret akşamıydı başımda duman 

sana gelen çıkmazlarda kaybolan 

kelimeler yitik şehirlerdi geceden 

anlamlı anlamsız dile dolanan 

 

saplanan kanlı bıçaktı kınsız 

içten içe kanayan yara kansız 

çırpınan bedende meçhul adsız 

alazdı yürekte kor ateş amansız 

 

parça parça kağıtlara yazdığım 

türkülerde şarkılarda bulduğum 

dile gelip kendimi anlatamadığım 

mısra mısra dize dize sevdamdı 
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SİMSİYAH BİR GECE 

(Gülnar FERRUHKIZI) 

 

Rüzgârın sözcükler fısıldadığı 

Sessizliğin bozulduğu 

Siyah bir gece 

Karanlığı avucuna alan 

Gökyüzünü siyaha boyayan 

Yalnızca ay ışığıyla aydınlanan  

Simsiyah bir gece 

İnsanlar şu karanlığı seviyor gizlice. 

Rüzgâr nasıl da konuşuyor 

Sanki bizi çağırıyor 

Galiba bizimle konuşmak istiyor 

Hayatın anlam yükünü anlatmaya çalışıyor 

Yağmur da şu rüzgârlı geceye eşlik ediyor 

Damlalarını rüzgar esintisiyle her yere 

fırlatıyor. 

Ruhu okşayan bir bilmece 

İşte bu bir karanlık gece 

Aslında her insanın dostudur bu gece 

Hayallere dalıp düşünür insan sessizce. 

İnsan en çok kendini geceler dinler 

Kalbindekileri o zaman kolayca itiraf eder. 

Herkes uyur yatağında, 

Herkes derin rüyalarda 

Ancak kalbi geceni isteyen 

Gece ile dertleşen 

O kişi gökyüzüne bakar 

Geceye kalbini açar 

Sorularına cevap arar. 

Yıldızlarla süslenmiş 

Ay ışığıyla büyülenmiş 

O simsiyah geceye 

O aşk kokan gökyüzüne 

Anlatır duygularını 

Çektiği kalp sancılarını 

Ya da mutlu olduğu anları.   

İnsanoğlu işte 

Sever kendini, başkasını dinlemeyi 

Kalbe dokunup yardım etmeyi. 

Pencereden geceyi izler 

Diğer taraftan kendini dinler 

İzledikçe doyamaz manzaraya 

O eşsiz siyah karanlığa. 

Aslında gecenin yeri saklı kalbimizde 

Doğanın en güzel hali 

İnsanın en özel saati 

Simsiyah bir gece 

Siyah bir bilmece 

Her saniye bir az daha yaklaşırız 

O upuzun sessizliğe. 
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YILDIZLAR YİNE GÖKYÜZÜNDE 

KALACAK 

(Oyhan Hasan BILDIRKİ) 

Yıldızlar yine gökyüzünde kalacak 

Arkamızdan -belki- birkaç kişi ağlayacak 

Sonra sonra adımız da unutulacak 

İşte ölüm bu! 

 

Zehir zıkkım sevgiler yorgan döşek 

Sanki hiç yaşanmamışa dönecek 

Kim ne diyecek, kim ne söyleyecek 

Zaman azgın atlar gibi yarıştıkça 

Teker teker her şey unutulacak 

İşte ölüm bu! 

 

Suya inen yavru ceylanın üstüne ansızın 

Bir aslanın gölgesinin düşmesi 

Top tüfek sesleri arasında kalmış çocukların  

Yeni sabahları bir daha görememesi 

Can anaların dinmez gözyaşları  

Kırılan umutların inleyen şelalesi 

İşte ölüm bu! 

 

Çölde suya hasret bir lale 

Tutuşmuş bir sevdanın türküsünü söylüyor 

Gölde can evinden vurulmuş bir suna 

Son umudunun peşinden koşuyor 

Yeniden ayaklanıyor gönlümün sızısı 

Hava zindan, gökyüzü kan kırmızısı 

İşte ölüm bu! 

 

Gün olur kar kuşları ateş topuna dönerse 

Irak bataklıklarda henüz ayaklanmış bebeler 

yiterse 

Vurgun yemiş anaların bağrında evlât acısı 

Filize durmuş sayısız umut çiçekleri 

Ah, şu kahrolası barış türküleri 

Ah, şu kahrolası barış türküleri 

Yeni dünyanın korkusuz çobanı 

Meydanlara inmiş çağdaş kelle avcısı 

Yeniden, yeniden ayaklanıyor gönlümün sızısı 

Hava zindan, gökyüzü kan kırmızısı 

İşte ölüm bu! 

 

Savaşın kör topal tüyü bitmedik çocukları 

Sanki uçsuz bucaksız arpa tarlası 

Yakıver gitsin, yakıver gitsin 

Savaşlar da bitsin, 

İnsanlık da bitsin! 

 

Yüzyılın bağrında zehirli hançer sızısı 

Hava zindan, gökyüzü kan kırmızısı  

İşte ölüm bu! 

BAYAN M' YE MÜBALAĞA 

        (Oktay GÜLER) 

 

Şimdi size nasıl anlatsam bilmem ki Bayan 

M'yi? 

Öyle üç beş kelimeyi yan yana getirerek 

anlatılmaz ki. 

Şöyle başlayalım isterseniz: 

Ellerini görseniz dirhem dirhem satarsınız 

elinizde avucunuzda ne varsa. 

Utanırsınız,  

Ellerinizi cebinize gizlersiniz onun kalem 

parmaklarından  

 

Mesela yüzü, 

Tanrı'nın muhteşem diye yarattıklarına 

örnek olsun diye vardır kanaatimce.  

Ne diyorduk efendim? 

Yüzü ... 

Hah yüzü, bir kere doğan güneşin ışığına 

giden sabah yeli kadar güzeldir Bayan 

M'nin yüzü. 

 

Saçları hele. 

Saçlarını nasıl anlatsam sizlere? 

Hiç maden ocağına indiniz mi? 

Yok eğer inmediyseniz, ne siz sorun ne de 

ben söyleyeyim... 

İşte öyle karadır Bayan M'nin saçları. 

 

Sesi kadifeden daha kadifedir mesela. 
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Hele de bilekleri. 

Bileklerini görseniz Sultanahmet 

meydanında yemlenen güvercinleri hor 

görürsünüz. 

 

Yalanım yok! 

Hem vallahi, 

Hem billahi, 

Boynunu gören kuğular utanır 

boyunlarından. 

 

Kokusu dostlar....  

MmMhhhhhhh! 

Ah Bayan M' nin kokusu 

Sanırsın koah hastasının bağlandığı 

solunum cihazı... 

Öyle hayati, öyle gerekli yani... 

Bayan M'nin yürüyüşünü anlatamam bile 

size.  

Hani şu Ahal Teke var ya 

İşte onun kraliyet versiyonu mübarek! 

 

Dişlerini görünce hele cümle istiridyenin 

kabuğu çatlar çaddadanak! 

 

Ahh o Bayan M yok mu Bayan M... 

Görseniz hele.... 

Yok yok siz iyisi mi hiç görmeyin. 

 

BULUT KOKUSU 

(Abdullah KURT)  

Özgürlük kokuyordu, 

Tütüp tütüp meftun ediyordu, 

Umut gibi enginde, 

En safî duyguyla 

Yüreğime serpilirken, 

Bir sevda gibi kalbimi ısıtıyordu. 

Engebeli bir yol sürüyordum 

Yosuna dönüşüyordu çayır, çimen, 

Kocaman dağlar yıkılacak gibi bakıyordu 

Ve bakamıyordu yüzüme kuşlar; 

Hayadan sessizce uçuşuyordular. 

Yüzümse ıstıraba batıyordu; 

Acılanıyordu yaşam sevgisi.  

Bulutları kokladım, 

İçim içim özgürlük kokan 

O şaheserlerini Tanrı'nın; 

Birden durup teslim ettim, 

Müntesir eyledim tüm zihnimi 

Ruhuma işliyordu usulca sonra 

Bulutun esrarlı kokusu 

Kokunun o şefkatli tesiri. 
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   TANPINAR ZAMANA MEKTUBUMDUR 

         (Recep SÜĞLÜN) 

 

Yağmur camları buğuladı. Şehir bir 

siluetten ibarettir artık. Pencereden dışarı 

müphem gerçeklik hayal âleme meyyal… 

Bir rüyaya, bir hülyaya bakar gibi oluyor 

insan pencereden dışarı bakarken… Tıpkı 

Antalyalı liseli bir genç öğrenciye 

yazdığınız mektup gibi… Ergani’de 

Tanpınar bir zamandı çocukluktan kalma… 

Kar camları buğulamıştı. Camların buğulu 

dış gerçekliğinde bir hayal âlemde şehri 

bürüyen kar hali. Bir şehre rüyadan yağan 

kar. Kar her yerde aynı kardır. Bir şehre 

kendini hayran bırakır. Sararmış eski bir 

fotoğrafa bakmak gibidir bazen zaman. 

Bazen belki yitirilmiş bir çocukluğu 

anımsatır. Antalya’da lodos aynı lodostur. 

Portakallar, meyve bahçeleri aynı meyve 

bahçe. Sabah ve öğlen ışığıyla denizin 

aldığı iki ayrı manzara yine iki ayrı 

manzara… Sinop’taki kumluk sahilde 

dalgaların bir çığ gibi silsile halli gelişleri 

yine aynı silsile…Doğanın bu eşsiz kendini 

hayran bırakan seyir hali, güzelliği 

hülyanın, rüyanın muhayyilesidir. 

Siirt’i soracak olursanız…İyidirler 

herhalde.. Şehirler, şehirdekiler, mekânlar 

değişse de yekpare zamanın anlık 

hafızasında ruhları baki olsa gerek. Siirt’in 

sıcak yaz gecelerinde damlardan hülyalı 

gözlerle yıldızları seyretmek yine 

büyüleyicidir. Ve hala insanlar oralarda 

sıcak yaz geceleri damlarda uyumaktadır. 

Zifir karanlık gecenin gökte parlayan 

yıldızları sonsuzluk hissi içinde insanın 

içini ürperten ıssızlıkta hala hülyalı bir seyir 

halindedir. Değişmeyen belki budur bir 

şehre dair. 

Dışarıda belli belirsiz bir ses. Tren sesi mi 

ne o? Öyle ise Fevzi Paşa istasyonunda 

“artizler” trene binmek üzeredirler kim 

bilir. Bir Tren Yolculuğu Hikâyesi 

başlayacak. Yerde cam kırıkları ve masada 

bir mektup zarfı… Bir de eski zamanlardan 

hayli solgun bir mecmua kapağı. HUZUR 

içinde olsun Mümtaz’ın elinden düşürüp 

kırdığı ilaç şişesi kırıkları mı onlar? Oysa 

onlar hasta yatağında amcasının oğlu 

İhsan’a yetiştirilecekti. Ne oldu ki? HUZUR 

içinde uyusun masadaki mektup Suat’ın 

intihar mektubu mudur? Kalkıp cam 

kırıklarını süpürmek istedim. O an bir hayal 

gibi görünüp kayboldular. Keza masadaki 

mektuba elimi uzattığımda da… O halde bir 

romanın sayfalarında aramalıyım, 

sormalıyım kırıkları. Elimi keserler mi? 

Kanatırlar mı huzurun yarasını? O halde bir 

kitabın sayfa aralarında unutulmuş mektubu 

açıp okumalıyım. Eski zamandan kalma 

lambalı radyo ikinci dünya savaşının 

çıktığını duyurdu. Mecmua kapağı ise boş 

bir kâğıda dönüştü. Ama okuyabildim.” 

Sahneye çıkacak ilk Türk kadını 

”yazıyordu. Cemal’in bundan haberi var mı 

bilmiyorum ama…1920’li yılların işgal 

altında İstanbul’unun SAHNENİN 

DIŞINDAKİLERİNDEN biri sahnede artık. 

Anadolu sahnesinde ise Milli Mücadele 

örgütlenmektedir. 

Geçenlerde gezerken tuhaf bir tesadüfle 

karşılaştım. Onu anlatmak isterim. Bir 

saatçi dükkânı burası… Vitrininde 

dikkatimi çeken antika modelli saatler de 

mevcuttu. İçeri girdim. Dükkânın ismi 

AYARCI SAAT ve sahibi orta yaşlı biri ve 

adı Halit… Bu dedesinin ismiymiş. Dedesi 

de saatçilikle uğraşırmış ve zamanında bu 

alanda tanınan birisiymiş. Bu bir tesadüf 

olabilir derken tesadüfün bu kadarı derler 

ya, laf arasında oğlunun ismini de söyledi. 

Adı Hayri’ymiş. Artık kimselerin saatlerini 

tamir ettirmeye gelmediğinden dem vurdu. 

Babadan kalma zanaatında sipariş üstüne 
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antik modelde cep, kol, duvar ve çalar saat 

yapabiliyor ve çok eski saatleri tamir 

edebiliyormuş. Meraklıları az da olsa 

fiyatları hayli yüksek geldi. Okuduğu 

kitaplardan onu etkileyen bir sözü söyledi 

ve sonra bana bir saat gösterdi. Saat bir 

düğmesine basıldığında gittiğin yere, 

ülkeye, meridyen farkına göre kendini 

ayarlıyormuş. Ya da uçağa bindin. 

İngiltere’ye vardın. İngiltere’de saat kaç? 

Saat bunu otomatik ayarlıyor. Aklında 

kalan söz ise şu:” Zaman fiziki anlamda da 

izafidir”. Hülasayla üstat tesadüf bu ya 

onun Saatleri Ayarlama Enstitüsü’yle bir 

akrabalığı var mı diye ister istemez 

düşündüm. Ve evet… Saatin akrep ve 

yelkovanı gibi mevsimlerinde kendi 

döngüsünde şaşmaz tekerrürden ibaret tarihi 

vardır. Ve evet… Her mevsimin bir sonu 

vardır. 

Şimdi ne yapmalı bilemiyorum üstat. 

Pencerenin gözü buğulu, hülyalı… Bundan 

sonra dış gerçeklik muhayyileden ibaret… 

Hafızada yekpare bir zamandır. Mekana 

sessizlik hakim. ŞEHRİ BEŞ’DE 

şehirlerarası olduğu kadar tarihler arası, 

uygarlıklar kültürler arası, tarihi dönemler, 

vakalar, tarihi kişiler, mekânlar, dokular, 

doğalar, gözlemler, insanlar, yüzler, sözler, 

kâh yalın gerçekler kâh derin hülyalar arası 

Tanpınar bir zamanda ve üslupta bir 

yolculuğa mı çıkmalı? Zaman bir tertip ise 

bereketli topraklar üzerinde nice 

uygarlıklara beşiklik yapmış ŞEHRİ 

ANADOLU kişisel tarihinin terkibi değil 

midir? Şehirlerde tarihlerinin sureti, oto 

portresi… Tarihlerinin sembol 

başkentleriyle Terkibi Şehir Ankara, 

Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul… 

İstihkâm ya da kaleden manzarasıyla 

destansı ya da dasitani muharip Ankara… 

Tarihe 1945 metreden bakan mağrur 

Erzurum… Bozkırın çocuğu Konya… Sular 

ve yeşillikler şehri Bursa… Tarihinden 

terkip İstanbul… Şehirler insanı hülyalara 

götürdüğü kadar gerçekliğiyle de 

yüzleştirir. Türkülerin olduğu kadar 

ağıtların da tarihidir şehirler. Elbet ŞEHRİ 

BEŞ’TE.. Yakın tarihin, geçişler 

döneminin, çalkantıların, tarihidirler. 

Şehirler tarihidirler. Tarihine tanıklık 

ederler. Bu gözle de bakılmalı. 

Tanzimat’tan meşrutiyete… Cepheden 

cepheye silsilesi savaşlardan batılılaşma 

hareketine… Yenilikçilik, gelenekçilik, 

kimlik, sentez arayışları, münakaşalarına… 

Hulasayla hangi alafranga hangi 

alaturkaya… İşgal yıllarından istiklale… 

Mondros’tan Lozan’a. Saltanattan 

cumhuriyete… İkinci dünya harbinin 

yokluk günlerine… Tüm bunları sözcüklere 

sığdırmak ne kadar kolay yaşaması ne kadar 

zordur. Bilakis yaşayan, döneme tanıklık 

eden biri olarak… 

Lafı uzatmalı mıyım acaba? Şöyle ki… Tek 

partili dönemden çok partili döneme, 

ihtilallere…Karasabandan traktöre, lambalı 

radyolardan çok kanallı TV’lere, daktilodan 

klavyeye, tel dolaptan buzdolabına.. Elle 

çitilenen çamaşırlardan merdaneli ve 

otomatik çamaşır makinelerine… Ev 

telefonundan cep telefonuna… Taş plaktan 

CD’ye… Bilginin ışık hızı erişimi gibi 

internet çağına… Ahşap, cumbalı, bahçeli 

evlerden apartmanlara… Mahallelerden 

gökdelenlere… Bakkal amcadan 

hipermarketlere.. Çöpçatan teyzelerden 

balaylarına.. Ama bütün bunlara 

karşın…Kimse kimseye mektup yazmıyor 

artık. Çocuklara masallar anlatılmıyordur 

artık. Ninniler söyleniyor mu bilinmez.. 

Selamlar usuldendir. Ayaküstü hoşbeşler 

olur elbet. Kimse kimsenin derdini dinliyor 

gibi mi yapıyordur. Çocukluğunun Siirt’i 

sıcak yaz gecelerinin karanlık sularında, 

göğün genişliğinde yıldızları seyretmek 
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insanı bazen ıssızlığa sevk eder ya… 

Büyükşehirlerin hengâmesinde kalabalıklar 

arasında yaşanan da yine yalnızlıktır. 

Pencere camı buğulu, rüyalı… Titreşiyor 

hatıratta yekpare zaman bir his, şimdi 

geçmişten geleceğe… Belki de DİCLE’DE 

yitirilmiş annesizliğin hatıratında kimsesiz 

akşamın hüzünle kararttığı mezar taşının 

mateminde anneye özlemdir Tanpınar’da 

zaman.. Hangi Dergâh, Milli ve Hayat 

mecmualarının solgun sayfalarında baki 

kalmış. Hani şu sizin Huzur’da Mümtaz’ın 

amcaoğlu İhsan’ın eşi Macide vardı ya… 

Aç parantez. Mümtaz’a gösterdiği ana 

şefkatinin derininde Tanpınar zamanda 

annesiz geçirilmiş bir çocukluğun belki 

izdüşümleri mi vardır? 

Bir bulutun ölümüdür “BOĞAZDA 

AKŞAM”. Bir kuş gibi çırpınır. Sonra bir 

yıldız olarak ortaya çıkar. Boğazın serin 

sularında ışıklı yüzer. Aruzi bir musiki 

içinde raks eden kafiyelerdir. O halde 

gelenekselden moderniteye bir terkiptir 

Tanpınar’da zaman.  

Pencere camları buğulu… Rüya ile/Hayal 

arasında/Hayal ile/Hakikat 

arasında/Yalnızsen varsın/Gece ile/Gündüz 

arasında/Güneşle/Göz arasında/Yalnız sen 

varsın/… GİBİ… Pencere camları buğulu… 

İçte, derinde, benimde, zihnimde bu hangi 

bölünmez zaman? ŞİMDİ’NİN bilincinde 

geçmişin hatıratına durmadan geleceğe şuur 

eden akışlı bir ırmak gibi… Ve belki… Ne 

içindeyim zamanın,/Ne de büsbütün 

dışında./Yekpare geniş bir 

anın/Parçalanmaz akışında/… GİBİ… 

Artık son fasla gelir iken… Şunu söylemek 

isterim ki kanaatimce “BURSA’DA 

ZAMAN” zatı Tanpınar(zamanlı) şiirinin 

şehirle birlikte şiirden bir resmigeçidi 

gibidir. Bir miladın tarihi, kuruluşun 

sembol şehrinin sembollerle şiiridir. Tarihi, 

tarihi dokusu, türbeleri, camileri, çeşmeleri,  

sokakları, semtleri, sembol semt isimleri, 

yeşiliyle rüya bir şehrin rüyalardan 

tasviridir. Zatı Tanpınar şiiri belirgin 

tematikleri hayal, rüya, hülyaların sembol 

şehirle birlikte yeniden vücuda gelişidir. 

Belki de şu dizeler kanaatimce Tanpınar 

zamanlı şiir tarihin bir hulasası anahtarı 

gibidir.. Bursa’da Zaman şiirinin de elbet 

beraberinde… / Sanki tek bir anda gün, 

saat, mevsim/…Sembol tarihiyle şehri şiir 

bir geniş zamanın şiiridir ve hakkını 

vermemiz gerekir ki şehir mekân zamanda 

Tanpınar zamanına olanaklı isabet bir 

şehirdir.  

Bir de şiirdeki şu dizelerin ben de 

tetiklediği hayali anlatmak isterim./Onunla 

bir yaşta ihtiyar çınar/Eliyor dört yana 

sakin bir günü/Ulu bir çınarın dalları ve 

yaprakları arasında elekten geçer gibi ya da 

elenir gibi yeryüzüne ulaşan güneş ışığı… 

/Su sesi ve kanat şakırtılarından/Billur bir 

avize Bursa’da zaman./… Şadırvanda 

şakırdayan su sesi avludan havalanan 

güvercinlerin kanat sesleri midir? Cami 

kubbelerinden sarkan avizelerin ışık olarak 

aydınlattığı ruhani ve büyülü atmosfer… 

Kuşkusuz söyleyecek çok söz var, 

anlatılacak ne çok şiir. Camlardaki buğu 

çözülüyor. Tan ağarır gibi.. Dış gerçeklik 

dış gerçekliğine, iç gerçeklik iç gerçekliğine 

bürünüyor. Duvardaki saat ise hep aynı tik 

tak. Kİ elbet öyle baki kalan kubbede hoş 

bir seda olarak edebiyata ebediyetle hep 

öyle kal. 

.  
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                   SON PERDE 

               (Aysel ERTAN)   
Bu sadece bir oyun. 

Bir bilinmeze yürüyeceğim bu akşam. 

Doğaçlama bir oyunla sahnelere veda 

edeceğim. Unutulmaz bir final olsun istedi 

rejisör. Bunca yıllık meslek erbabı bir 

aktöre yakışır şekilde, unutulmaz bir final.  

Beyaz tek parça bir elbise var üzerimde. 

Seçme şansım yok, böyle uygun görüldü. 

Hangi zevksiz seçti bu ayaklarıma dolanan 

kostümü, diyorum. Bir kahkaha kopuyor 

perde arkasından.  

Bu oyundaki her şey senin tercihin olacak. 

Bu kadarını da bırak biz seçelim, diyor 

suflör.  

Bu oyundaki her şey benim tercihim, 

diyerek giriyorum sahneye. 

Oyuncu kadrosu çok kalabalık. Bu büyük 

kalabalığın sahneye nasıl sığdığını aklım 

almıyor. İdamlık mahkûm gibi ilerliyorum. 

Seyirciler salonu tıklım tıklım doldurmuş, 

salon sanki mahşer yeri...  Kelimeler 

boğazıma dizilmiş, güneş bir karış tepemde 

gibi sırtımdan ter boşanıyor, duman grisi 

saçlarım bile sırılsıklam oluyor.  Kanım 

yüzyıllar önce damarlarımdan 

çekilmişçesine donup kalıyorum. Öyle 

kalabalık ki…Bir ara gözüm kararıyor, 

seyircilerin içinde karımla kızımı arıyorum. 

Her insanın yaşamında en az birkaç kere 

içine düştüğü “kırılgan yalnızlığın” tam 

ortasında buluyorum kendimi. 

Yapayalnızım. Halbuki ne çok severdim 

karımı. Bakmaya doyamazdım kömür 

karası gözlerine. Sımsıkı tutardım o minik 

ellerini, sonra ver elini Üsküdar. Sahil boyu 

uzun yürüyüşlerimiz olurdu. Bir semaver 

çayı isterdik etine dolgun, hep aynı kot 

pantolonla satış yapan kadından. 

Hoparlörden bir Müslüm Baba şarkısı boca 

edilirdi ortaya. Acıkır, bir patatesli gözleme 

isterdik. “İyice pişsin derdik, çıtır çıtır 

olsun.” Acılı severdi, biraz da karabiberi 

bol. Neler söylüyorum ben? Her insanın 

yaşamında en az birkaç kere içine düştüğü 

“kırılgan yalnızlığın” tam ortasında 

sayıklıyor muyum ne? 

Rejisör nerde peki? Kim yönetecek bu 

oyunu? Terimde boğulmadan oynasam da 

bir an önce perde kapansa istiyorum. Çok 

istiyorum. Sonra bir üşüme alıyor bedenimi. 

Ya ne söyleyeceğimi hatırlayamazsam? 

Keşke diyorum, sözlerini ezbere bildiğim 

bir oyun sahneleme şansım olsaydı. Oyun 

içindeki oyun mu beni tedirgin eden? 

Kesik kesik öksürmeye başlıyorum.  

Tam elli yıldır bırakamadım şu mereti, diye 

hayıflanıyorum. Ama bu pişmanlığım ne 

öksürüğüme ne sigarayı bırakmama 

yarayacak, biliyorum. 

Garip bir gece. Garip bir oyun. Sessiz, sis 

bulanığı, tuhaf bir sahnede ilerliyorum. 

Biraz aydınlığa ihtiyacım var önümü 

görebilmek için. Azıcık. Kendimi bildim 

bileli beni takip eden kameralardan, göz 

önünde olmaktan kurtulacağım bu gün. 

Sahnelere veda edeceğim. Unutulmaz bir 

final olsun istedi rejisör. Bunca yıllık 

meslek erbabı bir aktöre yakışır şekilde 

unutulmaz bir final.  

Nerede peki ışığı ayarlayan bu lanet herif? 

Ayaklarıma yalanlar dolanıyor, ihanetler 

yakalıyor kollarımdan, ihtiraslar yapışkan 

bir sümük gibi kirletiyor bedenimi. Hayır. 

Pes etmemeliyim, tüm aksiliklere rağmen 

oynayacağım bu son perdeyi. Bu sis 

bulanığından nefret ediyorum.  
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Ben ışıklar içinde oynamaya alışığım, 

söyleyeceklerim boğazımda yumruk gibi 

düğümleniyor. Ayaklarıma yalanlar 

dolanıyor, yuvarlanıyorum. İhanetler 

yakalıyor kollarımdan, ihtiraslar yapışkan 

bir sümük gibi kirletiyor elbisemi. 

Bakıyorum. Gizli olan her şey ayan beyan. 

Gerçeklerin arasında çırılçıplak kalmışım. 

Bu sis bulanığından nefret ediyorum.  

Paslı bir hançerle kesiliyor oyunla bağım; 

oyundan kopuyorum. Canım acıyor. 

Neredeyim ben? Pişmanlığın insan ruhunu 

terk etmesi için ne kadar zamana ihtiyacı 

olduğunu; hatta insan ruhunu terk edip 

etmeyeceğini bile düşünecek durumda 

değilim. Ama tercihlerimin birçoğundan 

sarsıcı, yakıcı, leş gibi bir pişmanlık kokusu 

gelirken uğultu halini almış insan fısıltıları 

sarıyor etrafımı. Peşimi hiç bırakmayan 

dedikodu makineleri olmalı bunlar. Yine 

yaptıklarım dökülecek ortaya. Ve ben, ne 

yazık ki hepsini itiraf etmek zorunda 

kalacağım. Çünkü en ince detayına kadar 

kameralarda kayıtlı her şey. 

Sanki binlerce yıldız uzay boşluğunda 

intihar etmiş gibi zifiri karanlıktayım. Bir  

uçuruma asılı kalıyorum, son anda 

tutunuyorum kenarına. Doğrulup aydınlığa 

çıkmak için çırpınıyorum. Zihnimi 

zorluyorum. Yetmiş üç çuval buruşturulup 

atılmış kağıdın içinde bir parça temiz sayfa 

arıyorum. Hiç mi diyorum, hiç mi 

sakladığım temiz sayfalarım yok benim? 

Hiç mi aydınlık yarınların elini tutmadım? 

Tuttum. Ya da tutuyordum. Kimsesiz, 

parasız okumaya çalışan çocukların elinden 

tutuyordum mesela. Kendi koşuşturmam 

içinde yaşadığım sıkıntılara başkasının 

acısını katıp taşımak öyle ağır geldi ki 

bırakıverdim. Tiyatro, turneler, tatiller ve 

sabaha dek süren eğlenceler filan. Sadece 

dünyada bana biçilen ve sahnede oynamam 

istenen rolümü oynadım. Yolu sahneden 

geçen her yerdeydim. Onun sıkıntısından, 

bunun acısından dörtnala kaçarak; bana 

muhtaç hiçbir limana yanaşmadan; son 

perdede yaşayacağım “kırılgan yalnızlığı” 

aklımın en ücra köşesinden bile geçirmeden 

hep dimdik, hep zirveleri zorlayarak 

oynadım. Tuttuğum elleri unutarak 

oynadım. 

Bir kız geldi sonra aklıma. Ayaklarıma 

metrelerce aşağıdan ateşin harı değerken, 

kaymak üzere olan ellerimi tutmasını 

şiddetle arzu ettiğim bir kız. Uçurumun 

ağzında Eyfel Kulesi gibi duruyordu; çok 

değil bir diz bükümlük eğilse beni 

kurtarabilirdi. Rüyada mıydım, yoksa 

aklımı mı oynatmıştım? Onu en son bundan 

altı yıl önce görmüştüm. Adını 

hatırlamıyorum. O zaman üniversitenin ilk 

sınıfında, üzerine tezek kokusu sinmiş mor 

çiçekli fistanı, omzunda –nereden 

gördüyse- çapraz astığı, fermuarı bozuk 

siyah çantası olan bir kızdı. Omuzlarından 

aşağıya şelale gibi dağılan gür saçlarıyla 

güzelliğini sergilemekte öyle acemiydi ki. 

Onun bir yıl elinden tutmuş; bana bağladığı 

ümitlerini hiçe sayarak ortadan toz 

olmuştum sonra.Hayata nasıl tutunmuş, 

neyle okumuştu; yoksa varoluş 

mücadelesinde yok olup harcanmış mıydı 

bilmiyordum. Merak da ettiğim 

söylenemezdi ayrıca. Şimdi ise ondan 

medet umuyordum. Seslendim. 

Tut elimden bırakma! 

Cevap vermeden uzandı. Tam dokundu 

parmaklarıma. Tam kurtuluşuma sebep 

olacak diyecektim ki renkli ışıkların içinde 

kaybolup gitti.Tıpkı benim ona yaptığım 

gibi arkasına bile bakmadı.Son perde 

kapanmamıştı henüz.Oyun devam ediyordu. 
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Oynamalıydım. Bu istek mimiklerimi bir 

tufan gibi zorluyor, dilime ve bedenime 

baskı yapa yapa kıyıya çıkabilmem için 

buna mecbur bırakıyordu.  

Arada dumanları elimle uzaklaştırıyor, 

onunla arama koyu bir sis perdesinin 

girmesine izin vermiyordum. Yıllarını bu 

mesleğe adamış bir aktörün profesyonelliği 

ile içimdeki korkunun yüzüme aksetmesine 

müsaade etmeden oynamaya devam 

etmeliydim. Bir ara nefesim daraldı, 

öksürük krizim tuttu, dizlerimin bağı 

çözüldü. Gözlerimden iki damla yaş 

süzüldü. Bilemedim dumandan mı yoksa 

pişmanlıklarımdan mı? Bilemedim bu bir 

rüya mıydı yoksa herkesin hayatında bir 

daha açılmamak üzere kapanacak son perde 

miydi oynadığım? 

*** 

Adını hatırlamıyordum. Ama kızın gelişiyle 

dozu artan ışıkların arasından, ruhu yara 

alanların ilaç kokan odalarının müdavimi 

genç bir adam yanaştı yanıma. Ellerimle 

birlikte umudumun da yorulduğu 

anlardayım şimdi. Tanıyorum onu. Sanki 

ezelden beri hem de. Aynı sofrada bir kadeh 

berrak suyu bulandırıp içmişliğimiz var. 

Aynı sahnede rol almışlığımız, hatta aynı 

odayı paylaşmışlığımız. Adını 

hatırlayamıyorum, hafızam uçurumun dibi 

kadar zifiri karanlık.  

Onun bir kamyonun altında kaybettiği 

bacağıyla birlikte taşıyamayacağı bu 

yokluğun kazanına, hafızasındaki her şeyi 

boşaltıp ateşe verdiği günü hatırlıyorum. 

Her zaman briyantin sürdüğü o parlak 

saçlarını bakımlı parmaklarına yakışmayan 

sertlikle yolarken, kesik kesik ama yırtıcı 

çığlıkları arasında hastaneye yatırışımı 

hatırlıyorum. Ama adını hatırlamıyorum. 

Üzerine giydirilen beyaz gömleği, elinde bir 

demet çiçek yerine bir bardak su ve bir avuç 

dolusu hap ile odasını günde üç kere ziyaret 

eden hastabakıcıları, yüzüme “Bundan 

sonra yapacak bir şey yok!” diye hesapsız 

bir cümle fırlatan genç ve keçisakallı 

doktoru hatırlıyorum. “Asıl bundan sonra 

başlıyor her şey.” demek istiyorum.  

Asıl kimsenin olmadığı yerde, her şeyini 

kaybettiğinde, bir insan yok olduğunda 

yapacak çok vardır,  sonrası vardır mutlaka 

her yaşanmışlığın. Dostum o benim, 

yaşadığım sürece elini bırakmayacağım, 

demek istiyorum ama diyemiyorum. 

Kelimelerimi hapsetmişler, üzerimdeki tek 

parça kostüm gibi beyaz olan fuları, 

boynuma değil çeneme bağlamışlar. Onunla 

başrolünü oynadığımız son oyunun adının “ 

Beni Unutma!” olduğunu hatırlıyorum. 

Ama onun adını hatırlamıyorum. 

Adını söylemeden ellerimi tutuyor.  Her 

şeyi unutmuş, ama elini bırakmadığımı 

unutmamış olmalı. Kamyonun altında 

yitirdiği bacağının yokluğuna aldırmadan 

aksayarak yanaşıyor yanıma adam. Dostça, 

çıkarsızca, yürekten tutuyor elimi. Tıpkı 

benim yaptığım gibi. Sis bulanığı dağılıyor 

birden. Ferahlık kaplıyor içimi. Ben de bu 

eli sımsıkı tutarken, beynimi bir lağım 

faresi gibi kemiren sırt çevirmeleri, 

vefasızlıkları, ihanetleri bırakıyorum 

boşluğa. Hafifliyorum. Terim kuruyor 

tenimde. Her şey ayan beyan hâlâ. 

Ayıplarımdan kızarık yanaklarım. 

Utancımdan eğik boynum. Kuyunun 

dibindeki hararet halen ayaklarımın altını 

yakıyor. Yukarı çıkma arzusu ile aşağı 

düşme korkusunun arasında eziliyorum. 

Araftayım. Çekmek istiyor beni kurtuluşa. 

Gücü yetmiyor. Benim de gücüm kalmıyor 

artık. Ne olacaksa olsun, perde kapansın 

istiyorum. 
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Karımla kızımı arıyor gözlerim. Salonun en 

gerisindeler, ateşin ve karanlığın kesif 

kokusunun sindiği sahnede  “ bana 

dokunmayan yılan” rolünü oynuyorlar kırk 

yıllık aktör muhteşemliğiyle.  

Meydan tıka basa dolu, fısıltılar kesilmiş; 

perdenin kapanışını, beni bekleyen sonu 

merakla izliyor herkes. Derken zayıflıktan 

iki büklüm bir adam geliyor koşarak. 

Kinlerimden, öfkelerimden, beklentilerimin 

ağır yükünden kurtulduğum şu dakikalarda 

bu adamla ilk karşılaşmamızı 

hatırlayıveriyorum. Dar bir sokağın başında 

soğuktan elleri morarmış, ince, uzun yüzü 

açlıktan sapsarı kesilmiş, yüzüne bir 

numara büyük gelen burnunu elindeki 

torbaya sokmuş tiner kokluyordu. Yarı 

uyuşmuş bedeniyle uykulu bakan gözleri 

hayata öyle meydan okuyordu ki tuttum. 

Elinden tuttum ve bırakmadım. O da 

tedavisini bırakmadı. Üzerindeki gömleğin 

yakasında en karizmatiğinden bir 

fotoğrafım var şimdi. Yüzünde en 

gerçeğinden bir hüzün yerleşkesi, birbirine 

geçmiş parmaklarının huzursuz çıtırtısı, 

ayaklarında aldığım pantolonuyla uyumlu 

en kalitelisinden bir çift ayakkabı,detaylar o 

kadar tesirli ki.Derin bir nefes alıyor, 

mezarlığın her yerine sinmiş ölüm 

kokusunu içine çekiyor. Ayakkabılarını 

kontrol edip cebinden çıkardığı bir kâğıt 

mendille çamurunu siliyor. Tutup diğer 

elimden yukarı çekiyor beni. Bir hıçkırık 

duyuluyor bir vakit süren. Sonra bir 

sessizlik. Zifiri bir karanlık. Son perde… 
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