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“Gittiğiniz bir yerdeki kültürü, derinlikleri, sığlıkları 
anlamak için o ülkenin müziğini dinleyin.”

Konfüçyüs
                                                                                                                                   
“Bu şehrin büyüsünü çözemedim. Belki sadece yüzeyini 
tırmalayabildim, hepsi bu. Fakat kesin olan bir şey var: 
İstanbul’un müziğine aşık oldum.”
 
            Alexander Hacke, İstanbul Hatırası: Köprüyü 
Geçmek
 
 
Şehirler, içlerinde yaşayan insanlara benzer, insanlar 
da yaşadıkları şehirlere. Her insan yaşadığı şehirde iz 
bırakmak ister. Kimi altı minareli, kocaman bir camii 
yaptırır yıllar sonra bile her gören hayranlıkla izlesin 
diye; kimi boş bulduğu bir duvarı graffiti ile süsler; kimi 
de upuzun gökdelenler diker, çehresi değişir şehrin. 
Belki doğduğu ya da ilk kez geldiği bir şehirde “misafir” 
olma algısını kırmak ve “ait olmak” için şekillendirir 
şehirleri insanlar. Bu yüzden içinde yaşayan ve yaşamış 
olan insanların kültürlerini yansıtır şehirler. Fakat bir 
şehrin parçası olmak sadece onu şekillendirmeye 
çalışmakla olmaz, onun da seni değiştirmesine izin 
vermek gerekir. Toprakları nice insanlar, nice toplumlar 
görmüş bir şehrin kurallarına uymak gerekir. 
 
Konfüçyüs’e göre şehirle insan arasındaki bu etkileşimi 
en iyi anlamanın yolu oranın müziğini dinlemektir. 
Çünkü nasıl bir şehrin sokakları yüzlerce yıllık surlardan 
parçalara sahipse, bir halkın müziği de tarihinden ve 
kültüründen izler taşır. Bir insan hiçbir alete ihtiyaç 
duymadan tek başına da müzik yapabilir, her türden çalgı 
bulunan bir orkestrayı da yönetebilir. Bu yüzden sokakta 
şarkı söyleyenler, “underground rap” yapanlar, halk 
ozanları ve gösterişli salonlardaki opera sanatçıları gibi 
müzik yapan herkes bulunduğu şehrin ortak şarkısını 
-kültürünü- oluşturur. 
 
Biz de derginin bu sayısında şehirlerin ve barındırdıkları 
seslerin hikayelerini anlattık, keyifli okumalar dileriz. 

Fotoğraf: Nikol DağdevirenelFotoğraf: Nikol Dağdevirenel

Asya ÜlgerAsya Ülger
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Ne GüzelNe Güzel
Melis SelekMelis Selek

Sana ne güzel şehir bu 
İstanbul.

Adımlarını hızlandır,
Kaldırımların fısıltısına kulak verme,
Çaresizce “Dinle!” deyişlerine.
Neyi dinleyeceksin?
Daha hızlı yürü
Sakın bileyim, öğreneyim,
Umursayayım deme.

Etrafına bak, şehrin güzelliğine
Altında gizli değilmişçesine çirkinlikler.
Bileklerinden mi tuttu kaldırımlar?
Bilmemezlikten geldiklerini 
Aslında gayet iyi bildiklerini
Yüzüne vurunca, tökezledin mi?

Dur olduğun yerde, 
Kapat kulaklarını.
Bakma sağına soluna.
Gökyüzünü seyre dal,
böyle güzel güneşli günde.
“Aa, ne güzel uçuyor martılar,
Çatılar da rengarenk.
Ne güzel şehir bu İstanbul.”

Dinleme kaldırımların yardım çığlıklarını
Olan her kötü şeyin dilsiz tanıklarını.
Umursama sakın
Şehirdekilerin kana susamışlığını,
Vahşetinin kurbanlarını,
Peçete satmaya çalışırken otoyolda
Vur-kaç kurbanı olup 
Kimse yanına koşmadan, yardım etmeden
Son uykusuna kaldırımda yatan çocukları.

Martılara simit atıp birlikte, 
Vapurlara binip, sonra da
Sevdiği tarafından yerlerde sürüklenip
Umursamaz insanların bakışları altında 
Kurban edilen kadınları.

Git bir çay iç Pierre Loti’de.
Belki Beyoğlu’nda bir yürüyüş.
Kafana takma hiçbir şeyi,
Yorma aklını ciddi düşüncelerle.
Yardıma ihtiyacı olan birini görürsen
Çevir başını, hızlandır adımlarını.
Onların çığlıklarına kulak verme,
Çaresiz yalvarışlarına.
Neyi dinleyeceksin?
Bırak sadece kaldırımlar konuşsun
Arkalarından.

Sana 
ne güzel şehir bu İstanbul.
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Kalp AtışıKalp Atışı
Ekin TokerEkin Toker
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Işıl ışıldı o, neşeli, yaşam dolu. Pırıl pırıl, dopdolu bir hayatı vardı. Geleni gideni çok olurdu, seveni 
kadar sevmeyeni de vardı elbette. Bir şehirdi o… İnsanlar, kalp atışı, parklar, restoranlar, hayvanlar, 
sokaklar nabzıydı. Onlarla hayat, neşe bulurdu. Gün başladığındaki cıvıltı, koşuşturmayla uyanır, 
geceleri ışıkları yakıp geç saatlere kadar eğlenir, sonra da sabaha hazırlanırdı. Dışarıdan bakınca 
güzel görünür, içerdekiler için de kabus olurdu bazen. Ne olursa olsun, insan bir kere şehre girdi 
mi, onu tanıdı mı, bir daha çıkamazdı. Hem ciddi, hem eğlenceli, hem kaotik, hem de sakinleştirici 
olabiliyordu aynı anda. Kalp atışı, nabzı hızlandığında bir eğlence, bir kutlama olduğunu, yavaşlayıp 
sakinleşince de işe, okula gitme zamanı olduğunu anlardınız. Kimseye uyum sağlamazdı o; gelen, 
giden kim olursa olsun hep onlar uyum sağlardı şehre. Ona alışmak, onunla beraber yatıp kalkmak, 
onun hızına göre hareket etmek, onun trafiğine göre programlarını ayarlamak zorundaydılar. 

Sonra bir gün geldi, hepsi elinden alındı. Nereden geldiği belli olmayan, bir virüs, bir hastalık yıktı 
onu. Yüzündeki gülümseme silindi, sabahki cıvıltısı, akşamları olan neşesi gitti. Yerine koyu gri 
bulutlar, bir hüzün, bir umutsuzluk geldi. Onu şehir yapan her şey, herkes bir yerlerde saklanıyor, 
dışarı adımlarını dahi atmıyordu. Şimdi nabzı hep aynıydı, kalp atışları yavaşlamış, bir durgunluk 
gelmişti. Hayatı bir anda boşalmış, anlamsızlaşmıştı. İnsanların saklandıkları yerlerin evler 
olduğunu fark edince şöyle bir baktı pencerelerinden, ne olduğunu anlamak için. Bakmasıyla 
insanların yüzündeki aynı umutsuzluğu, korkuyu, endişeyi görmesi bir oldu. İnsanların da 
kafası karışıktı, kimisi işlerinden olmuş bir daha hiç o sabah karmaşıklığına karışıp işe giderek 
evine ekmek getirip getirmeyeceğinin derdindeydi, kimisi bir daha yine okula gidip sabah altıda 
kalkmaktan yakınıp yakınmayacağının, kimisi de hastanede olan, çalışan yakınları, sevdikleri, ya 
da kendileri için endişeleniyordu. Şehir kendi coşkusundan, cıvıltısından, ihtişamından olmuş, 
kendini umutsuzluğa, boşluğa bırakmıştı. Zamanla her gün aynı olmaya başladı, saat kavramı 
yok olmaya başladı önce, sonra yavaş yavaş günler birbirine karıştı, sonra haftalar ve aylar… En 
sonunda da göz açıp kapayıncaya kadar beş-altı ay geçmiş, virüs azalma yoluna girmiş, şehrin 
kalp atışları artmış, nabzı hızlanmıştı. İnsanlar yine dışarı çıkıyor, eğleniyor, hayatlarına kaldıkları 
yerden devam edebiliyorlardı. Şehrin sihri geri gelmişti. Bu sihir geri gelmişti gelmesine ama her 
rüya gibi bunun da sonu geliyordu. Hem de yakında… Üç ay kadar sürdü bu rüya, daha sonra 
herkes uyanmak zorunda kaldı. Şehir yavaşladı, yüzü soldu, yorgun yaşamaya başladı, bir anda 
nabzı gittikçe yavaşladı, kalp atışları azaldı, azaldı, azaldı ve en sonunda durdu… 
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Kapısı KapalıKapısı Kapalı Barış KalaycıoğluBarış Kalaycıoğlu
Ocağın gelişi ile “ayaz gezileri” dönemim 
başlar. Akşam 19.00 oldu mu evin kapısını 
çeker, merdivenlerden aşağıya doğru kabanımı 
giyerek iner, dış kapının gürleyen sesiyle 
beraber ciğerlerime derin bir nefes çekerim. 
Hava soğuk. Ama çok sevdiğim bir abim vardı, 
bak hiç unutmam, hep “Düşük sıcaklıklarda 
güzellik, esas güzelliktir” derdi. O dönem 
ne demek istediğini çok anlamazdım ama 
zaman içinde bu ayaz gezilerimle anlamaya 
başladım. Bugün de yine o soğuk gezilerimden 
birindeydim.

Evden bir tık geç çıktım. Serhat var bizim ofisten, 
tam evden çıkmaya hazırlanırken aradı. “Abi ya 
şu İngiliz heriflerin gönderdiği bi doküman vardı 
ya hatırlıyor musun? Ahmet Abi bana verdi de 
benim İngilizcem yetmedi ya. Sana zahmet bi el 
atabilir misin?” dedi. Kıramadım ben de. Yarım 
saat, kırk beş dakika falan onunla uğraştım. 
Bir şekilde küfrede küfrede bitirdim sonunda. 
Serhat’ı severim aslında. Temiz çocuktur. Ama 
böyle güzel bi zamanda saçma salak bir işe 
yardım isteyince de sinirlendim ne yapayım. 
Kabanımı alıp kapımı çektim.

Sokağa çıktım. Sokak benimdi. Benim kadar da 
senindi. Sakindim. Havanın iyice soğumasıyla 
insanlar yavaştan evlerine çekilmişti. Kışın artık 
kente vurduğunu kedilerin araba kaputlarına 
uzanışından anladım. Yavaş adımlarla Bulgurlu 
metrosunun yolunu tuttum. Üçer dörder katlı 
yan yana dizilmiş apartmanların arasından 
akan bir nehirde süzülen kayık gibiydim. 
Yağmur yoktu. Hava sanki kar geleceğinin bir 
habercisi gibi hafiflemişti. Aklımda bir rota 
yoktu. Ama zaten ben Bulgurlu’ ya varana 
kadar hiç plan yapmamışımdır. Kafama eser 
Marmaray’a, oradan Sirkeci’ye gidebilirdim. 
Kim bilir, belki çift aktarma yapıp Bomonti’ ye 
giderdim. Veya direkt Üsküdar’da iner, ahbap 
olduğum tütüncülerle muhabbet etmeye 
giderdim. Neresi olursa olsun, bir yerlere 
giderdim. Akşam da oturacak bir mekân, 
muhabbet edilecek birileri illa bulur sabaha 
doğru bir şekilde eve dönerdim. Önce bir 
Bulgurlu‘ ya varayım da… 

Yeni dökülmüş asfalt yolda kurumuş, parçalanmış 
yaprakların bıraktığı izin ne kadar üzücü olduğunu 
bir kez daha hatırladım. Kim bilir hangi koca 
ağaçtan düşüp de oraya konmuştur. Sonra arabanın 
birisi gelip dümdüz etmiştir. Bu yeni döktükleri 
asfaltı da hiç beğenmedim. Sokağın renkli binaları 
arasında insanın içini karartan bir koyuluğu var. 
Hem de yayalara bıraktıkları şu daracık, kırık 
dökük, eski kaldırımın yanında çok rahatsız 
duruyor. Sanki üzerinde yürümeye kalksam belki 
ayaklarım bir tık daha az yorulacağım ama, yirmi 
yıldır en yakın dostlarımdan olan şu kaldırımlar 
bana küskünlükle bakacak gibi. Hem gerek de 
yok. Zaten beş on dakika sonra ya metroya ya 
otobüse binecektim. Eski dostumun himayesinde 
yoluma devam ettim.

Sokağın sonlarına artık gelmiştim. Bulgurlu 
metrosunun girişine doğru yavaş adımlarla 
yürümeye devam ettim. Merdivenlerden indim. 
Yürüdüm. Kartımı okuttum. Tekrar merdivenlerden 
indim. Durdum. Bir iki dakika treni bekledim. Az 
sonra kulaklarımı raylar üzerinde gittikçe büyüyen 
devasa bir ses doldurdu. Biraz daha durdum. 
Trenin kapısı sakin ve sessizce açıldı. İçeri girdim. 
Metronun sıcaklığından hafif ısınmaya başladım. 
Az kişi vardı. Kapının hemen yanındaki boş yere 
oturdum. Bekledim. Belki Mecidiyeköy’de değildim 
ama ben metrolarda hep oturup beklerdim. Kimi 
zaman sırf canım sıkıldı diye beklerdim, kimi 
zaman ilginç bir şeylerin olması umuduyla. Ama 
işte hep beklerdim. Bir yere varıp varmamak o 
kadar da önemli değildi. Ben yine beklerdim.

“Sayın yolcularımız, gelecek istasyon, Üsküdar. 
Dear passangers, next station is, Üsküdar”. 
Yavaştan ayaklandım. O an fark ettim ki şu ana 
kadar hala ne yapacağımı düşünmemiştim. Ama 
geçmişten gelen alışkanlıklarım beni otomatik 
olarak Üsküdar’a getirmişti. Tebessüm ettim. 
Artık iyice ısınmıştım. Belki bir beş dakika 
daha kalırsam terleyecektim. Yanımda duran 
İngiliz bir turist çift vardı. Benim gibi inmeye 
hazırlanıyorlardı Fıstıkağacı’nda binmişlerdi. 
Binişlerini görmüştüm ama o an hiç kafama 
takılmamıştı. Sonra üzerine azcık düşündüm: 
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“Ulan Fıstıkağacı’nda turistin ne işi vardı?” 
Olayın absürtlüğü yüzünden küçük tebessümüm 
biraz daha büyüdü. Anlam aramak yerinde 
gülümsedim. Hem şu an öyle sorgulamanın falan 
hiç sırası değildi.

Tren istasyona vardı. Kapıların açılmasıyla 
içerideki herkes yavaşça treni boşalttı. Kışı 
sevmemdeki bir neden de buydu işte. Mesela şu 
an mevsimlerden yaz olsa, hava sıcak, güneş pek, 
bulutlar şen şakrak olsa bu yavaşlığı görebilir 
misiz? İmkânı yok. Kışın yavaşlığı içinde bir 
dinginlik var ya işte, ben onu tüm bir yıl arıyorum. 
Yok sakın yanlış anlamayın, ben o “ya ben yazı 
sevmiyorum kış daha havalı” tiplerinden değilim. 
Şayet güneşin sıcaklığıyla insanlığı kucaklaması, 
kuşların şarkılar okuması, denizin ufukta iyice 
yayılması bize sıcak vakitlerin lütuflarıdır. Ama 
işte kışın sükunu da bir başka oluyor. Zaten 
metrolar yeterince hızlı. Bırakın da havanın azcık 
soğumasıyla gelen yavaşlığın keyfini çıkartalım.

Yer altından çıktım. Birkaç saniye durdum. 
Yine derin bir nefes aldım. Gözlerimi kapadım. 
Sahilden gelen hafif dalga seslerine, martıların 
çığlıklarına, simitçilerin günün son saatleriyle 
çöken sessizliğine, yanan sigaralara, çakılan 
çakmaklara, Galata’dan haberler getiren rüzgâra, 
eski okul şarkılarına kulak verdim. Üsküdar 
güzeldi be. Harbi güzeldi ya. Güzel olmasa böyle 
hissedemezdim. Evet evet. Üsküdar valla güzeldi.

Peki şimdi nereye gitmeliydim. Bilemedim. Ama 
bildiğim tek bir şey vardı. Ben kararsız bi adamdım. 
Eğer üzerine çok düşünürsem bu akşam hiçbir 
yere gidemeyecektim. Ben de birilerine sormaya 
karar verdim. Kim olduğunu hiç bilmiyorum ama 
metroya doğru yürüyen genç bir kadın vardı. 
Ya benim yaşlarımda ya da benden iki üç yaş 
büyüktü. Neye benzediğini veya simasını çok fazla 
hatırlamıyorum, ama güzeldi. Bir tek kısa saçlı 
olduğu aklımda kalmış. Bir de tatlı kahverengi 
küçük gözleri. Aman canım neyse, görünüşü bizi 
pek alakadar etmez. Ya da durun vazgeçtim, sizi 
pek alakadar etmez.

Ne çok hızlı ne de çok yavaş adımlarla metro 
girişine doğru yürüyordu. Aramızda üç dört adım 
kalınca seslendim: “Pardon! Bir saniye bana 
yardım edebilir misiniz?”
Hafif bir naiflikle durdu. “Tabii buyurun” dedi.

—Öncelikle kusura bakmayın sizi bu saatte 
yolunuzdan alıkoydum
—Yok canım ne kusuru ne demek. Buyurun.
—Ya ben bu akşam evden rotasız çıktım da bir 
yerlere gitmem lazım ama nereye gitsem hiç 
bilemiyorum. Bana böyle aklınıza gelen rastgele 
bir yer söyleseniz, ben de orayı bugünkü rotam 
belirlesem…
Cümlemin ardından içimi garip bir korku kapladı. 
“Ya beni şimdi ayyaş sanırsa…“ gibisinden yersiz 
çekingenliklere kapıldım. Ama bu korku uzun 
sürmedi. Kadın çok tatlı, sıcak bir gülümseme 
takındı. Onunla beraber benim de metrodan beri 
artışta olan tebessümüme bir parça daha eklendi. 
Gülerek:
—Vay be daha önce kimse benden böyle ilginç 
bir istekte bulunmamıştı. Hmm bir düşüneyim. 
Galata Köprüsü nasıl duyuluyor?
—Klasiklerimdendir ya. Sıkça giderim ama 
bayağadır uğramadım kendisine. Güzel bak bugün 
de rotamız çıktı. Sağ olun.

Beraber kısaca gülüştük. Ardından teşekkür 
edip iskeleye doğru yol aldım. Tebessümüme bir 
parça daha eklenmişti. Saatime baktım. Karaköy 
seferine tam vaktinde yetişirdim. Bu akşam 
güzeldi ya. Bu akşam valla güzeldi.
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İskeleye vardım. Büyük kapılardan içeriye doğru 
sakin adımlarla yürüdüm. Kartımı okuttum. 
Durdum. Bir iki dakika vapurun yanaşmasını 
bekledim. Çımacıların halatı bağlamasının 
ardından vapura bindim. Merdivenlere yönelip üst 
kata çıktım. Yine çok insan yoktu. Tekli cam kenarı 
koltuklardan birine oturdum. Bekledim. Belki 
Mecidiyeköy’de değildim ama, ben vapurlarda 
da hep oturup beklerdim. Ama metroların aksine 
ben vapurlarda hep güzel şeyler beklerdim. Gerçi 
beklememe gerek yoktur ya. Deniz güzel, balıklar 
güzel, vapurun kendisi güzel. O yüzden aslında 
ben vapurda beklemekten çok bir şeylerin tadını 
çıkartırım. Bir şeyler güzel. Bir şeyler valla çok 
güzel.

Kabarık bir motor sesi ile karışmış dalgaların şarkısı 
eşliğinde Eminönü iskelesine yaklaşıyordum. 
Önümde boğaz, arkamda vapurun kıç tarafında 
dalgalanan belediye bayrağı… yaklaşık 20 dakika, 
yarım saatlik bir yolculuk sonucu Eminönü’ne 
vardım. Yine yavaş bir şekilde vapurdan inip karaya 
ayak bastım. Birkaç saniye durup az ötede kıyıya 
dik bir şekilde dikilmiş Galata Köprüsü’ne baktım. 
Suyun üstünde bütün gururuyla duran, arasında 
kaldığı kara parçalarının ikisine de hışımla boynuz 
vuran heybetli bir koç edası ile dikilmişti. Yavaştan 
yürümeye başladım. Bakışlarımda büyük bir 
saygı ve sevgi vardı. Sanki şu an aradığım her 
şey onda vardı. Sanki yapmak istediğim her şeyi 
o yapıyordu. Sanki benim kaçtığım her şeye karşı 
o savaşıyordu. Belki de elimde olsa köprünün 
altındaki şu küçük boşluklardan birine kirlice bi 
kanepe kalınca da bi yorgan atar, gece boyunca 
uzaklardaki ışıkları izlerdim. Kendime ahbap 
bir iki balıkçı bulur, sabahleyin teknelerin motor 
sesinden önce uyanır, günlerimi balık teknelerinde 
karın tokluğuna çalışarak geçirirdim. Fena hayat 
değildi aslında. Balık zaten çok severdim. Hele 
kafa dengi bir tekne sahibi bulabilirsem bi de… 
Akşamları da ister teknede ister kanepemde 
yatmama izin verirdi. Evet evet. Gayet tatlı olurdu.

Tüm bu düşünceler içinde kendimi köprünün 
ayağında buldum. Merdivenlerden yukarı çıktım. 
Yukarı doğru attığım her adımım, tebessümüme 
içten, küçük, nazik parçalar ekliyordu. Köprüye 
çıktım. Köprü Benimdi. Benim kadar da senindi. 
Biraz yürüdüm. Hava artık bayağı bayağı karanlık 
olmuştu. Birtakım balıkçılar oltalarını toplamaya 
koyulmuşlardı. Kimisi ise kuruldukları kamp 

sandalyelerinde muhabbete dalmış, saati ve 
oltalarını tamamen unutmuşlardı. Onların bu 
halleri çok hoşuma gitti. Balıkçılar güzeldi. 
Balıkçılar valla güzeldi.

Köprünün ortalarında durdum. Demirlere 
dayandım. Uzakları seyretmeye başladım. Ay ne 
güzeldi be. Hele denizin üstünde yükseldiğinde 
bi başka güzeldi. Derin bir soluk aldım. Gözlerimi 
kapadım. Yüzümde, küçük tebessümlerin 
birleşimiyle tamamlanmaya yaklaşmış bir 
gülümseme oluşmaya başladı. Çok sevdiğim 
eski bir arkadaşımın yazdığı bir şiiri okumaya 
başladım:
“Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;
Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;
Kiminiz Çımacıdır halat başı…” 
Durdum. Cebimde küçük bir titreşim hissettim. 
Telefonum çalıyordu. Cebimden çıkardım. 
Kocaman parlak harflerle “SERHAT- İŞ” 
yazıyordu. Açtım. “Efendim Serhat” dedim
—Abi ya kusura bakma en son aradığımda dışarı 
çıkıyorum demiştin seni de rahatsız ediyorum 
da şu İngiliz elemanlar bizden garip bi rapor 
istemişler. Ne olduğunu ben hiç anlamadım 
abi ya. Bizim Berk’i aradım az önce o da ben 
bilmiyorum dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum abi 
şunu sana göndersem sen halledebilir misin?
 Sonunda. Güldüm. Hem de tüm yüz kaslarımla 
güldüm. Evden çıktığımdan beri belki de bu 
anı beklemiştim. Ama sonunda o neşenin 
mükemmel sesi gırtlağımdan geçip, ağzımdan 
dışarı fırlamıştı. Hafif ama mutluluk dolu gülüş 
sesim tüm boğazda yankılanmıştı. Kahkaha 
değildi. Ama şen olduğumu dünyaya belirtecek 
doluluktaydı. Köprüdeydim. Gecem güzel 
geçiyordu. Hava güzeldi. İnsanlar güzeldi. Deniz 
çok güzeldi. Daha ne isteyebilirdim ki? 
—Ne oldu abi neye güldün?
—Serhat
—Efendim abi?
—Oğlum Allah aşkına bi…
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Gökten yıldırımlar yeryüzüne iki davulun eş zamanlı sesi gibi iniyor; rüzgâr bu şarkıya eşlik eder 
gibi uğulduyordu. Havadaki heyecan yeryüzüne bir senfoni olmuştu. Yeryüzündeki seyirciler ise bu 
senfoniden sıkılmış olacak ki bu senfoninin notaları olan yağmurdan kaçmaktaydı. Bu ucubeler, 
kendilerini evrenin merkezine almayı farz haline getirmişler; betondan yapılmış soğuk, ruhsuz, iç 
karartıcı inlerinde kendi evrenlerini yaratmışlardı. Analarının nimeti yağmuru, yiyeceği, suyu zehre 
çevirmişlerdi. Çoğunun bu döngüye tek yararı ‘gübre olmaktı’. Buna rağmen nimetleri hunharca 
tüketince kendilerini ilah sanan bu aciz yaratıklar zekalarını doğru yere harcarlarsa yaptıkları 
gelişmeleri analarına ihanet etmeden, barış içinde yapabilirler. Aksi taktirde misillemelerle karşılaşır, 
daha da önemlisi son hain olurlar: Analarına, babalarına, kardeşlerine ve kendilerine ihanet etmiş 
zavallı hainler. Ne yazıktır ki bu aciz yaratıklar bu yoldan çok uzaktaydılar. Onlar son hain olma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.

Camdan dışarı bakarken bunları düşünüyordu. Daha sonrasında yürümenin iyi bir fikir olabileceğine 
kanaat getirdi. Yağmura rağmen dışarı çıktı ve yürümeye başladı. Soğuk, ıssız, hayalet misali duran 
beton şehre baktı, bakarken yüzü nefretle kırıştı. Bu beton yığınlarını görünce hep yüzünü kırıştırırdı 
zaten. Nefretini unutunca yüzü düzeldi, yoluna devam etti. Yoldan geçen birkaç insana selam 
vermesine rağmen yanıt alamadı. O da yoluna devam etti. Bu şehri neden sevmediğini düşünmeye 
başladı yeniden. Soğuuk- Tamam, Ruhsuuz-Tamam. Başka sebep var mı? Sadece bunlar olamazdı 
herhalde. Sadece çevre olamazdı daha doğrusu. Başka sebep? Soğuk insanlar, yorgunluk, baskı, 
siyaset, ekonomik durumlar… Galiba biyolog olduğu için bu kadar takıldı çevresel sorunlara. O kadar 
nefret ediyorsa, vicdanen rahat değilse neden hala şehirde yaşıyordu? Alışkanlıkları mı? Mekanları mı? 
Yoksa aslında zihninde şehir güzel bir yer miydi? Anlamak için arabasına binip kırsala gitti, bir köyde 
durdu. Köyü gezmeye başladığında oradaki sorunu anladı: Yaşam kalitesi düşüktü. Köyde okul yoktu, 
sağlık ocağı da. Sadece bir bakkal vardı. İnsanların çoğu sobayla ısınıyordu. Öte yandan iyi yanları 
da vardı köyün: Temiz hava, her şeye rağmen insanlar huzurlu, temiz, insanlar ihtiyaçlarının çoğunu 
kendisi üretip kendisi tüketiyor vesaire vesaire. “İkisinin de kötü yanları varsa, kusursuz yaşayabilir 
miyiz?” diye düşünüyordu arabayla evine dönerken. Çözüm yolunu buldu: İlk düşüncelerine sabit kalıp 
doğayla uyumlu bir çevre yaratmak. O ne şehirde ne de saf bir şekilde doğada yaşamayı sevmişti. 
İkisinin de artı ve eksi yönleri vardı. Bu iki yolu harmanlamak başarı demekti. Eve heyecanla döndü 
ve köy yani doğayla şehri birleştirecek çalışmasına başladı.

Çünkü ışık bir kere görüldü mü onu kaybetmek imansızdır.

ÇözümÇözüm Yiğithan AkkuşYiğithan Akkuş
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“mıknatıs” dedi. Üçüncü objeyi havaya kaldırıp 
bu sefer de “pusula” dedikten sonra üçünü de 
yere bıraktı ve ardında şaşkın şaşkın bakan bir 
topluluk bırakarak panayır alanını terk etti. Ay 
dördüncü kez yarım yükselene kadar, güneyli 
insanlar, yabancının çıkardığı ilk objenin her şeyi 
daha büyük gösterdiğini, ikinci objenin paraları 
kendine çektiğini ve üçüncünün de her zaman 
kuzeydeki düşmanın yerini gösterdiğini fark 
ettiler. Okyanusun ötesinden gelen bu icatlar 
kralın kulağına gittiğinde kral bunları şeytan işi 
ilan etti ve gezginin idamını buyurdu. Ülkenin 
en büyük meydanında, atının üstünde kuzeye 
doğru akın etmeyi bekleyen bir general heykeline 
zincirlenen gezgin, sessizce ölümü beklemeye 
başladı. O bekledikçe hakkında konuşulanlar 
değişti, çoğaldı, acımasızlaştı. Ay beşinci kez 
yarım halde yükseldiğinde ülkedeki herkes 
yabancının Haraka’dan geldiğine ve ülkelerine 
lanet çöktüreceğine ikna olmuştu bile. İsimsiz 
halktan birinin aralarına indiğini düşündükçe 
Güneylilerin uykuları kaçtı ve gezginin zincirlendiği 

HarakaHaraka
Aslı CihangirAslı Cihangir

Nehrin ardındaki dağların bütününe eski insanlar 
Haraka adını takmışlardı. Zaman geçip çağlar 
değiştikçe, bulutsuz diyarlara kadar uzanan bu 
dağlar dilden dile geçerek başka bir sürü isim aldı. 
Kuzeydeki insanlar Erekna, güneydekiler Karah, 
batıdakiler Herna dediler ve karlı dağlar hangi 
isimle anılırlarsa anılsınlar zamanın başından 
beri çevredeki herkesin kanını dondurmayı 
sürdürdüler. Bunca isimle dilden düşmeyen 
dağlara karşın Haraka’da yaşayan halkın bir adı 
yoktu. Esas korkulan da dağlar değil, bu isimsiz 
halktı zaten. Belki on belki yüz kişiydiler. Belki on 
bin belki yüz bin kişiydiler. Yazılmış destanlara, 
söylenmiş türkülere göre gökten alev yağdırır, 
kılıçlarını güneşle döver, toprak yerlerdi. Kolları 
daha güçlü, ayakları daha hızlı, kanları daha 
kırmızıydı. Bundandır ki güneydeki insanlar kuzeye 
akın ederken, kuzeydekiler batıya göç ederken, 
krallıklar kurulup çökerken bile kimse Haraka’ya 
girmeye cesaret etmedi. Haraka dağları asırlar 
boyu kimsenin yaklaşmadığı, düşürülemeyen 
bir kale olarak yükselmeyi sürdürdü. Derken bir 
gün, dünyanın öbür yakasından gelen bir gezgin 
okyanustan çıkıp bu dağların yakasına vardı. 
Önce Güneylilerin ülkesine ulaştı ve büyük bir 
ilgiyle karşılandı. Gezgin, garip giyim kuşamı ve 
ağzından çıkan yabancı kelimelerle kısa zamanda 
ülkedeki en büyük merak konusu oldu, geçtiği 
her yerde kafaları kendine çevirtiyordu. Birçok 
insan bu gizemli yabancıya yaklaşıp nereden 
geldiğini ve neden geldiğini anlamaya çalışıyordu 
ama yabancının konuştuğu kelimeler ne kendi 
dillerine ne de çevredeki diğer halkların dillerine 
benziyordu. Ay üçüncü kez yarım yükseldikten 
sonraki gün büyük panayır kuruldu fakat kimsenin 
satıcılarla veya ozanlarla ilgilendiği yoktu. Herkes 
gezginin etrafını sarmıştı. Sanki yeterince uzun 
süre izlerlerse bu komik görünüşlü adamın 
hikayesini çıkartabileceklermiş gibi dik dik 
bakıyorlardı. Sonunda gezgin cebinden tuhaf 
bir obje çıkararak havaya kaldırdı ve “büyüteç” 
dedi. Güneyli insanların yüzleri aynı ifadesizliği 
koruyordu. Yabancı, bir obje daha çıkardı ve Fo
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meydan ıssız kaldı. En sonunda, kral kalesinden 
en görkemli zırhını kuşanmış bir şekilde 
meydana indi. İki komutan, gezginin zincirlerini 
söküp, ayaklarından çekerek meydanının orta 
yerine sürüklediler ve açlıktan iskelete dönmüş 
adamı kralın ayaklarının dibine fırlattılar. Kral 
bir kılıç darbesiyle, gezginin vücudunda kalmış 
olan son yaşam belirtisini de kesti attı. Ne daha 
keskin bir kılıca ihtiyaç oldu ne de yabancının 
kanı normale göre daha kırmızıydı. Fakat korku 
öyle bir alışkanlıktı ki güneyli insanlar yine de 
isimsiz halkın aralarına inmeye başladığına 
inanmayı tercih ettiler. Öyle ki okyanustan ikinci 
bir yabancı çıktığında meydana bağlamaları ve 
öldürmeleri sadece yarım gün aldı. Kılıç adamın 
başına inmeden önce bir komutan üstünü aradı 
ve şeytan işi başka bir obje buldu. İkinci yabancı 
son nefesini vermeden önce bu objeyi göstererek 
“tüfek” dedi ve böylece ilk barutlu silah dünyanın 
bu yakasına ulaşmış oldu. Bu “tüfek” denilen 
şeytan işi makine düşmanın yanına yaklaşmadan 
saldırmaya yarıyordu ve o kadar güçlüydü ki er 
ya da geç Güneyliler de şeytana uydu, ülkede 
tüfekler çoğaldı da çoğaldı. Kral kuzeye bir başka 
akın düzenleme kararı aldığında ülkedeki tüfekler 
insan sayısını ikiye katlamıştı bile. İnsanlar 

kılıçlarını bırakıp da tüfekleri aldıklarında iyi bir 
savaşçı yeteneği ve cesareti ile değil de kurnazlığı 
ile tanınır oldu ve bu kurnaz savaşçılar şeytani 
makineleriyle Kuzeyli kadim halklarının sonunu 
getirdi. Güneyliler topraktan çıkıp, gökten indiler. 
Nehrin üstündeki bitkiler o yaz kan içinde çürüdü. 
Tarihin başından beri düşman Kuzey olmuştu 
ama ortada Kuzey kalmayınca tüfeklerin Batı’ya 
dönmesi de çok kısa sürdü. Ay yedinci kez tam 
yükselirken Güney Kralı nehrin hem üstünü hem 
altını ele geçirmiş, yakanın her tarafında hüküm 
sürüyordu. Hava onundu, su onundu, tahtı her 
şeyin üstünde kuruluydu. Kalenin mahzenlerinden 
altınlar taşıyor, kuşlar o istedi diye uçuyor, gün o 
istedi diye doğuyordu ancak kral da insandı ve her 
insan gibi tatmin olmuyordu. İşte bu yüzden yine 
zırhını kuşanıp ülkedeki tüm tüfeklerin sayımını 
buyurdu. Üç gün üç gece silahlar toplandı, bir 
bir sayıldı ve en sonunda kral duyurdu, ellerinde 
tüfeklerin geldiği yer olan Haraka’dan bile daha 
çok tüfek vardı. Haber güzeldi fakat şenliğe zaman 
yoktu. Çocuk, kadın demeden tüm halk tekrar 
yola düştü ve Haraka dağlarına dayanıncaya 
kadar konuşmadan, durmadan, uyumadan at 
sürdü. Karanlık bir geceydi, belki gök bile yas 
tutuyordu. Ve o gece Haraka düştü, kimse gökten 
alev yağdırmadı. Haraka düştü, kimse kıyamet 
koparmadı, kimse dağları yerinden oynatmadı. 
Kimse kılıcını kıpırdatmadı, kimse geri savaşmadı. 
İsimsiz halk toprak yemiyordu anlaşılan, güneşte 
dövmüyordu kılıçlarını. Kanları senin benim gibi 
akıyordu. Senin benim gibi insanlardı. Arada dans 
ederlerdi, şarkı söylerlerdi. Yıldızları izlemeyi 
ve birbirlerini severlerdi. İsimsiz yaşadıkları gibi 
sessizce terk ettiler o çok sevdikleri vatanlarını. 
Haraka, destanları, insanları ve bin bir farklı 
ismi ile tek bir gecede nehre karıştı. Kimisinin 
Erekna, kimisinin Karah, kimisinin Herna dediği 
o topraklarda Güneyliler betonlar yükselttiler. 
Zaman geçti ve bu betonlar bir zaman Haraka’nın 
sahip olduğu kadar çok isim aldı. Bazıları “Kent” 
dedi, bazıları “Şehir”. Hatta bazıları “Medeniyet” 
diyecek kadar bile ileri gitti. Bu şehirde zamanın 
sonuna kadar mutsuz insanlar ve makineleri 
yaşadı. Şehir ışıkları yıldızların önünü kapadı. 
Bir zamanlar karlı başlarını bulutsuz diyarlara 
kadar uzatan Haraka dağlarında bir daha şarkı 
söylenmedi, bir daha dans edilmedi.Fo
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 Şimdi onlardan bana kalanlar, sadece gökyüzünden inen yağmur damlaları, yüzüme kondurdukları 
tebessüm ve beraberinde getirdikleri o karmaşık duygu. İç çektiren, göz dolduran, sorgulatan özlem 
duygusu… Kelimelere sığamayacak kadar dolup taşırmıştı içimi. İliklerime kadar hissettiğim özlem 
duygusu, bana o günlerin armağanıydı. Elimden gelen tek şey arkama bakmaktı, aynı yazın kışa kapattığı 
kapı gibi, önünü kapatmaktı dünün. Ama o kapının her zaman aralık kalacağını ve geriye dönüp dönüp 
bakacağımı biliyordum. Tekrar tekrar izlemekten usanmayacağım o kadar çok şey vardı ki geride 
bıraktığım! O günleri, üstüme düşen yağmur damlalarıyla, çınarın yere bıraktığı yapraklarıyla ve hepsinin 
içime kazıdığı özlem duygusu ile yeşerttim, yeniden canlandırdım bu sabah.

12

İstanbulİstanbul
Elif Sude YanıkElif Sude Yanık

Bu satırların yazanı…

Bu satırların yazanı yabancıydı bir zamanlar 
biraz sonra yazacaklarına. Bir küçük sahil 
kasabası derler ya, tam öyledir onun dünyası. 
Yazları sever bu satırların yazanı, denizin 
tuzunu. Hani öylesi bir deniz,  öylesi bir tuz ki; 
denizden çıkıp su içse tuzsuz der, her tarafı 
serin sudayken tuzdan susar insan. Hani öyle 
bir yer ki nisandan kasıma uzun kollu giyilmez, 
hani öyle bir yer ki terlik ayakkabıdan üstün, 
midyeciler dolanır kumsalda ve her kafede 
limonata. Hani öylesine ki, ağustosa kadar 
havlu mayo yaşayıp güneş kremi kokusunu 
duyumsamaz olur çoğu. Yalnız gündüzü değil, 
denizi gecesiyle ve karanlığıyla kucaklar 
oralılar ve tüm kasvetiyle. Yalnız yazın değil, 
yılbaşında dahi vardır deniz… Her yeri ayrı 
bir dünya, her sahili farklı insanlara yuvadır. 
Dondurmanın serinliği, denizin taşının kokusu 
bilinir. Mavinin en güzel halidir. Tek bir sözcüğe 
sığar tüm bunlar ve derler ki: Antalya…

Oysa yaklaşık bir senedir anlamsızlaştı bu 
isim. Denizin kokusu sığmıyor dört duvara, 
taşlar yerine parke uzanıyor ayakların altında. 
Parmak arası terlikler rafa kalktı, sokaklar 
dondurma kokmuyor. Midyeciler var yine, tek 
tük, az, çok az… Varlar olmasına ama sahilin 
tek misafiri onlar bu sıralar. Denize en yakını 
lükstü önceleri evlerin, şimdiyse senden 
şanslısı yok balkonundan görülüyorsa sonsuz 
maviliğin kesitleri. Ancak şehrin ışıklarını 
takip ederek tarıyor gözler şimdi boydan 
boya sahilden tüm şehri. Önünde uzanırken 
masmavi iki dev, dört duvarda kalakalan biri 
şimdi bu satırları yazan. 

Ve bu satırları yazan bu dört duvardan 
çok uzaklara hayalleriyle uçuyor şimdi, 
harikalarının diyarından bir başka masallar 
diyarına…
 

Kapalı kalmak için amansızca direnen 
gözkapaklarına nihayet galip gelerek el 
yordamıyla konsola, yastığının altına pat 
patlayarak bulduğu telefonun saat 8.30’a kurulu 
alarmını kapadı. Ertele tuşuna dokunmamaya çok 
özen gösterdi bu kez, zira 2,5 saattir susmayan bu 
dayanılmaz ses artık durmalıydı. Yine uykusunu 
alamamıştı, göz altları kıpkırmızı yanıyordu. 
Dirseğini bir buçuk kişilik yatağa doluşturduğu 
tam yedi adet yastıktan sağdan üçüncüsüne 
dayayıp bedenini aynı yöne hafifçe eğerek tuvalet 
ihtiyacını son bir dakika erteledi ve telefonunun 
takvimine tıklayıp günün programına şöyle bir 
baktı. Yoğun geçeceğe benziyordu, hoş son iki 
aydır bu hiç değişmemişti ya; yine de her gün aynı 
hayal kırıklığını bıkmadan yaşayışı hem tuhaf, bir 
o kadar da komikti hani. Sol elinden sağ tarafa 
doğru yavaşça bıraktı telefonu, sol dirseğini 
komodin tarafındaki rengârenk yastığına vererek 
sonunda doğruldu. Lavaboya koştu, elini yüzünü 
yıkamaya, musluğu açtı. Suyun istediği tazyikte 
akmayışına söylenerek yüzünü soğuklukla 
buluşturdu. Hemen sol tarafındaki havlulardan 
birine uzanırken musluğu geriye doğru çevirip 
kapadı ve işini görüp havluyu kirlilerin arasına 
bırakarak odasına yöneldi. Soğuk suyun 
etkisiyle ayılan bedeni kendini artık o kaşlarını 
kaldırmadan yerinde durabilen açık gözlerle 
hissettirdi; kaslarının yerli yerine oturduğunu 
duyumsadı bir an için. Tekrar içeri girince odanın 
kasvetinin ayırdına vardı ve perdelere doğru 
ilerledi. Yere kadar uzanan tülü sıyırdı, gözlerini 
kamaştıran güneşi içeri kabul etti. Odayı 
havalandırmak maksadıyla pencereyi de açma 
fikri saniyesinde eve doluşan TEM gürültüsüyle 
süslendi. Gününü orada geçirmeyeceğini hesap 
ederek camı açık bıraktı ve battaniyenin üstünde 
bırakılmış telefonuna uzanıp, iki hafta öncenin 
“online” alışveriş sepetinin favori parçası muzlu 
sarı pijamalarıyla salonun yolunu tuttu. 

Televizyonu açıp açık mutfağına yönlendi. 
Bir dilim ekmeği tost makinesine yerleştirip 
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makineyi prize takmak, iki yumurtayı haşlamak 
ve ısınan ekmeğe çikolata sürmekten ibaret 
klasik kahvaltısını hazırlarken bir yandan da 
su ısıtıcıda kaynattığı suyu favori harf kupasına 
boşaltıp yasemin çayını içine salladı. Kupayı 
da tabaktaki boş kalan kısma yerleştirip şimdi 
yalnız bilgisayarının ve birkaç masa bitkisiyle 
sayısız defter kalemin durduğu masaya 
geçti. Hep yemek yediği sandalyeye yerleşip 
yumurtalarını soyuyordu ki reklamlar bitip 
sabah bülteni başladı ekranda. “Su,” yazıyordu 
manşette ve kocaman harflerle devam ediyordu: 
“BİTİYOR.” Zaten son bir haftadır farkındaydım 
bunun, her sene aynı dert, diye geçiştirdi 
aklında beliren endişeleri. Bir yandan soymayı 
bitirdiği yumurtalarını dilimleyip yemeye 
başlarken bir yandan da bilgisayarını kendine 
doğru çevirip açtı. Artık onun düşünmesine, bir 
komut vermesine gerek kalmıyordu; vücudu 
kendinden emin hareketlerle çalışıyor ve 
parmakları otomatik olarak doğru yeri bulup 
tıklıyordu mouse’un üzerinde. Hızlıca mail 
kutusunu açtı. Muayenehanede dönüşümlü 
çalışma sistemine geçilmişti son 7 aydır ve 
online görüşebileceği hastalarını haftanın 
ilk üç günü görüyordu. O günün Salı oluşu 
gerçeği onu derinden sarsarken programına 
nihayet erişebildi. Toplam altı hasta görecekti 
ve bunu kaldırıp kaldıramayacağını düşünmek 
bile istemiyordu. Üstelik ilk hastasıyla henüz 
tanışmamıştı ve ilk seans hep çok zor geçerdi. 
“Zambak Psikoterapi Kliniği” konulu maili 
kapattı ve ikinci yumurtasını da bitirdiğine 
şaşarak çikolatalı ekmeğine yumuldu. Tam 
olarak 15 dakikası vardı. 

Az önce bilgisayarına indirdiği dokümanı 
açtı ve ilk hastasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı 
sayfaya doğru kaydırdı ekranı. 
DANIŞAN ADI-SOYADI: İstanbul Kayacı
YAŞ: 34
Durdu. Bir yanlışlık olmalı, diye geçirdi 
içinden, kimlik bilgileri bu olamaz. Mesleğine 
yakışmayan bir önyargıyla tebessüm etti 
aniden. İstanbul… Şayet gerçekten İstanbul’sa 
danışanın adı; yüklü, çok ağır bir isim olurdu 
bu. Tam şurada bütün gürültüsüyle akan 

bu metropolü manen bile olsa yüklenmek 
zor olmalıydı. Yapmamalıyım, dedi aniden. 
Böyle başlamamalıyım. Hem sonra belki de 
hastanın tercihiydi böyle yazılması, belki de 
anlatacaklarıyla, geliş sebebiyle bir ilgisi vardı 
bu adın. Kim bilebilirdi ki! Asistanlar gelen 
telefonlarda verilen bilgileri not ediyorlardı, 
üstelik bu bilgiler danışanlardan geliyordu. İç 
sesini son bir kez susturdu ve ekmeğinin son 
lokmasıyla yasemin çayının son yudumunu denk 
getirmeye gayret gösterdikten sonra tabağı ve 
kupayı tezgâha bırakmaya kalktı. Kocaman bir 
bardağa suyunu koydu ve masasına geri döndü. 
İzlediği bülten manşetini değiştirmişti o fark 
etmeden. “KANAL YAPILACAK MI?” diye 
yazmışlardı bu kez. Çok uzadı bu mesele, diye 
düşündü içinden. Doğru, nicedir düşmüyordu 
gündemden. Son dönemde yaşanan sayısız 
felaket çevrecileri haklı çıkarmıyor da değildi 
hani. Bu muhakemeyi de sonraki bir zamana 
bırakmaya karar vererek televizyonun sesini 
kıstı. Hem danışanıyla randevusu başlamak 
üzereydi hem de asıl beklediği vaka haberlerinin 
verilmesine daha vardı. Ancak öğle arama, diye 
geçirdi. Sandalyesine oturup belgeyi son bir kez 
gözden geçirdikten sonra en alt sayfadaki linkler 
bölümüne geldi ve saatine baktı. Son iki buçuk 
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dakikası kalmıştı, tıkladı linke. Birkaç dakika 
önceden orada olması daha doğru olabilirdi. 
Boğaz manzaralı bir restoranın açık alanında, 
denizin kokusu burnundayken çektirdiği; şimdi 
ekran fotoğrafı olan resmin üzerine buluşma 
ekranı açılıverdi. Karşı tarafa ses gitmeyeceğini 
bilse koşup gidip tüm pencereleri açacaktı; 
içerisi oldukça havasız kalmıştı. Suyundan bir 
yudum alarak başlayacağını düşündüğü baş 
ağrısını def edebileceğine inandırdı kendini. 
Tam o esnada bir kare kutucuk belirdi ekranda 
ve işte oradaydı: İstanbul Kayacı.
“Merhaba, günaydınlar!” diyerek gülümsedi 
danışanına karşı samimi olmaya gayret 
ederek.
“Günaydınlar doktor hanım,” diye yanıt verdi 
karşıdaki ses. Depresif değildi tonu, fazla 
normaldi. Hatta neredeyse neşeli denecek 
tınıları taşıyordu içinde.
“Hoş geldiniz…” dedi ve durdu birden.” 
İstanbul Hanım”, hayır bunu diyememişti, 
söyleyememişti. Hem ne kadar çabalasa da 
normalleştiremiyor hem de bir pot kırmaktan 
çok korkuyordu. Klasik ilk seans telaşım 
başladığına göre işimiz var, dedi içinden 
kendine sitem eden bir edayla.
“İstanbul,” dedi karşı taraf onun sözlerini 
tamamlamak istercesine. “İstanbul Kayacı, 
Istanbul benim adım; ilkin farklı gelir çoğu 
insana ama alışırlar sonra. Istanbul deyin 
lütfen, i’yle diğil, ı ile Istanbul Kayacı.”
“Memnun oldum Istanbul Hanım. Doğru, çok 
karşılaştığımız bir isim olmadığından şaşırdım 
sanıyorum. Mazur görün lütfen. İsminiz kadar 
özel bir hikâyeniz de vardır diye düşünüyorum, 
herkesin vardır. Başlayalım anlatmaya ha, 
ne dersiniz?” Evet, doğru frekansı nihayet 
yakalayabilmişti. 
“Başlayalım doktor hanım, hay hay. Aslına 
bakarsanız, harika bir hikaye değil benimkisi. 
Hoş, harika hikâyelerin burada işi ne 
diyeceksiniz değil mi? Zor, sizin için de zor 
olmalı. Her gün nice hayatın karanlık yüzlerini 
dinlemek…”
“Demeyin böyle lütfen, kimsenin hikâyesi 
aydınlık ya da karanlık değildir Istanbul 
Hanım.”
“Hanım demeyin doktor, rica edeceğim. 

Saygınıza şükran duyuyorum ama normal 
hayatımda pek saygı gören üst bir mercii 
değilim, sanırım ondan garipsiyorum. 
Istanbul deyin yalnızca lütfen, zorlanırsanız 
anlarım sizi, Ista deyin yalnızca, ben 
anlarım. Öyle derler bana.”Kimler öyle derler 
sana, diye sormak geldi içinden ama tuttu 
ağzında kelimeleri. Daha değil, henüz kendi 
konuşmaya başlamamışken bu doğru olmaz, 
diye uyardı kendini bir defa daha. “Peki 
Istanbul, nasıl isterseniz.” diyebildi ve devam 
etti. “O halde merkezimize geri dönelim ha? 
Dediğim gibi Istanbul, kimsenin hikâyesi 
ne aydınlık ne de karanlıktır. Ama herkesin 
hikâyesi biriciktir. Ben sizinkini duymak için 
heyecanımı saklayamıyorum. Ne dersiniz, 
hikâyeniz de hazır mı kalbime akmaya?” Evet, 
doğru sözcükler bunlardı, kadının yüzünden 
anlayabiliyordu. Son cümleler biraz olsun 
aydınlatmıştı çehresini.
 “Hazır diyelim doktor hanım, hazır diyelim.” 
diye karşılık verdi İstanbul Kayacı. Ve hikâye 
başladı:
 “Dedim ya doktor hanım; beni kimse karşısına 
alıp ciddi ciddi konuşmadı, saygıdeğermişim 
gibi bakmadı çok uzun zamandır. Zorlanıyorum 
biraz, kusuruma bakmayın. Ben, doktor 
hanım, çok yoruldum. Yoruldum. Yıllardır 
atamadığım yükü taşımaktan bıktım, ağır 
geliyor artık, kaldıramıyorum.”Nedir peki size 
ağır hissettiren Istanbul?”
“Benim doktor hanım, benim! Kimliğimi 
taşıyacak gücüm kalmadı artık.” Sesi 
sertleşiyor ama bir o kadar da hüzünleniyordu 
her geçen an. “İstanbul Kayacı… Ne havalı 
isim ama değil mi? Tüm ortaokul, lise yıllarım 
alay konusu olarak geçti. İlkokul desen zaten 
kimse anlamazdı. Ah ne çok isterdim doktor 
hanım, tek sorunum okul yıllarımda dalga 
geçilmem olsun, ne çok isterdim. 

Ama ne biliyor musunuz, ben artık bu adı 
taşıyamıyorum. Yok, olmuyor. Bu şehir 
kirlendikçe, kalabalıklaştıkça katlanıyor sanki 
sırtımdaki külfet. Şehrin gürültüsü içime 
işliyor her saniye doktor hanım. Bir düşünün, 
düşünün doktor hanım; İstanbul’u bir düşünün. 
Bu hayal şehir tam bir kâbus, karabasan adeta. 
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Gökdelenlerle süslü her yanı; köprüler, betonlar 
uzanıyor bir ucundan diğerine. Pencereyi 
açmaya korkuyor insan şehrin siyahlığı 
duvarlara sinmesin diye. Kötülerin kenti burası 
doktor hanım; eli silahlıların, kalbi mühürlülerin 
kendi. Racon desen herkeste, sokağa çıksan itin 
kopuğun meskeni olmuş. Adım atamıyorsunuz 
doktor hanım, bu neyin masalı? Bakın doktor 
hanım, birer birer ölüyor bu şehrin insanları. 
Denizi benzin kokuyor, gemiler bastırıyor 
martıların sesini. ” Maalesef haklı çıkıyorum, 
diye düşündü. Neler var omuzlarında, ne 
ağırlıklar…
“Adınız sizi yoruyor, sıkıştırıyor anladığım 
kadarıyla Istanbul. Neden peki şehre böyle 
bakmanız, yani daha doğrusu şehrin yükünü 
omzunuzda hissedişiniz niye?”
“Nasıl hissetmem doktor hanım, nasıl karşı 
koyabilirim bu keşmekeşe, nasıl itebilirim bir 
kenara? Bir bakın pencerenizden, sevilesi bir 
yanı var mı gerçekten?”
“Aslında Istanbul, demek istediğim bu kent hep 
böyle anlattığınız gibi, gördüğümüz gibi değildi 

ki. Muhakkak size de bütün renkli çehreleriyle 
verildi bu isim. Hatta belki şu an bile tüm 
o beton yığınından sıyrılıp görebilirsiniz bu 
şehrin diğer taraflarını. Boğaza yine inseniz 
örneğin, kokusu değişmez ki. Balık ekmek 
değişmez, Sultanahmet değişmez ki. Ha 
diyorsanız yoruyor burası beni, hakkınız var. 
Lakin bu kentin suçu değil ki.”
“Doğru, doğru diyorsunuz doktor. Belki de bu 
kelimeleri kendimden başka birinden duymaya 
ihtiyacım var. Haklısınız, bu kentin suçu değil. 
Aslında kimsenin değil. Annem ve babam, 
ikisinin de aileleri sayısını bilmediğimiz 
kuşaklar boyu İstanbul’da yaşamış. Hatta 
bırakın İstanbul’u, Konstantin’in insanlarıymış 
bazısı. Hala evlerinde şehrin eski fotoğrafları, 
günlükler, anılar… Bana bu ismi düşünürken, 
daha annem hamile bile değilmiş. Köprüler 
yokmuş daha, ışıklar, kocaman yollar, bu 
kadar insan yokmuş. ‘Bu kent,’ demiş babam, 
‘biziz’. ‘Burası nasılsa biz de öyleyiz,’ demiş. 
‘Onun gibi her yanı ayrı, bazen bir ölüler diyarı 
ama gece bile yaşayan estetik bir kadın diğer 
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yandan. Bazen hoyrat elleriyle her tarafı yıkan, 
boğazın sularıyla süpüren koca bir adam; bazen 
öyle naif, hassas, Beykoz’una güneşi Eminönü’ne 
kuşları buyur eden.’ Hep böyle anlattılar bana. 
Ve dediler ki ‘İnsan da işte bu yedi tepeli gibidir 
kızım, bazen hoyrat bazen karanlık ama bir o 
kadar aydınlık ve güzel ve aynı derecede çirkin 
çoğu kez. Balıkların kokusu burnuna nasıl kimi 
zaman çürümeye yüz tutmuş bir evi bazen ise 
denizi ve bereketi hissettiriyorsa insan da bazen 
neşe dolu, üretken, doğurgandır; bazen içine 
kapalı, durgun, dalgasız.’”
“Biliyor musunuz Istanbul, haklılar belki.  
Bir düşünsenize. Işıklarına, insanlarına 
katlanamıyorsunuz bu şehrin. Evet, biz insanlar 
kendi bencilliğimiz, göz zevkimiz için dayadık 
betonu, döşedik lambaları. Evet, herkes zengin 
bir hayat istedi ve olan bu şehre oldu. İnsan da 
böyle değil midir ve hatta bunu yapan da insan 
değil mi zaten? Sizin içinizde bir Istanbul yok 
mu, haşmeti ve büyüsüyle heyecanlandıran ve 
bir tarafının cömertliği diğer yanının bencilliğiyle 
sulanan?”
“Belki de. Kabullenmek zor belki benim için. Bu 

anlamı, annemlerin taşımamı istediği derecede 
taşımak zor. Ben onlar gibi hiç sevemedim ki 
buraları, hiç onlar gibi bakamadım. Annem, 
benim annem öyle severdi ki bu kenti, öyle 
güzel severdi… Karşıya hep vapurla geçer 
hala, bulabilse kayıkla; boğazı hissetsin diye. 
Nüfusta İstanbul yazınca memur adımı, annem 
çok kızmış hatta babama. Istanbul daha 
orijinal geliyormuş onun kulağına. Şimdilerde 
gülünüp geçiliyor ama o denli sevmişler işte 
burayı.”
“Bence İstanbul ya da Istanbul,” gülümsedi. 
“artık hem kendinize hem bu şehre bir ödül 
verin ve ilişkinizi yeniden gözden geçirin. Daha 
sizinle yolun başındayız ama yola iyi niyetlerle 
çıkalım. Siz bir adı olduğu gibi taşımak, o 
olmak zorunda değilsiniz. Istanbul kadar 
orijinal olmayıverin, İstanbul olun. İstanbul’u 
tamı tamına karakterinize işlemek inanın 
imkânsız. Bunu anneniz babanız bile yapamaz. 
Hem sonra siz bu kenti sevmek zorunda da 
değilsiniz tüm kalbinizle. Kentler zamansız 
yaşar, belki başka bir çağda tanışsanız çok 
farklı olurdu kim bilir… Sadece Istanbul, 
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kendiniz olun ve taşıdığınız şehirle değilse de 
değerlerle gurur duyun. Şimdi gökdelenlere 
de baksa gözleriniz, buralar bir zamanlar size 
Istanbul diyecek kadar bu kente değer veren 
kalplerin beşiğiydi. Hakkını veremezsem diye 
sakın korkmayın, ödenecek bir hak yok. Şimdi 
bu söylediklerim size çok zor gelecek eminim. 
Sizin hikâyeniz biricik ama ismini taşımakta 
zorlanan bir siz değilsiniz, bilin isterim. O 
yüzden çatışmalarıyla sevin benliğinizi ve 
sarılın ona. En azından bu yola bunu yapmaya 
çıkın. Ve hikâyenizle gurur duyun İstanbul 
Kayacı.”
“Kolay olmayacak doktor hanım, deneyeceğim 
ama hiç kolay olmayacak.” Gözleri dolmuş, 
sesi titremeye ve tonu değişmeye başlamıştı. 
Bilgisayarın sağ alt köşesine doğru kaydırdı 
gözünü ve saatine bakarak seansın bitmekte 
olduğunu fark etti. Bu günlük bu kadar yeter, 
diye düşündü. “Elbette kolay olmayacak, hangi 
hikâye kolay ki Istanbul? Bugünlük burada 
bırakalım ha? Kendinize iyi ve şehre de iyi 
niyetli bakın.” Gülümsedi.
“Siz de doktor hanım, her şey için teşekkürler.”
“Yolumuz uzun, Istanbul. Sonunda teşekkür 
edecek başkaları da olacak ve önce kendiniz.”
İkisi de kendi bilgisayar ekranlarından el 
sallayarak sol üstteki kırmızı tuşa tıklayıp 
sonlandırdılar seansı. Farklı bir hikâyeydi. Zor 
bir kabulleniş olacaktı muhtemelen.
Bardağında kalan son suyu da içip masadan 
kalktı ve kumandaya uzandı. Bir sonraki 
seansına daha biraz zamanı olacaktı. Az önce 
sesini kıstığı televizyonda bir başka haber 
bülteni başlıyordu. Hafifçe sesi yükseltti. 
Kumandayı koltuğa doğru yavaşça fırlatarak 
çalışma masasına dönüp boş su bardağını 
kavradı, mutfak tezgâhına yöneldi. Dolaptan 
soğuk bir şişe çıkartmış, bardağına büyük bir 
hazla boşaltıyordu ki spiker bülteni sunmaya 
başladı:
“Bugünün vaka haberleri erken geldi sayın 
seyirciler. 180 kişi hayatını kaybederken yirmi 
bin yeni vaka tespit edildi.”
“Aşı çalışmaları ne durumda? Kriz ne zaman 
bitiyor? Az sonra!”
“Ekonomi ne durumda? Esnaf ne düşünüyor, 

nasıl dayanıyor? Faiz, enflasyon yükseliyor mu? 
Ekonomistler nasıl yorumluyor? Asgari ücret ne 
kadar olacak? Hepsi birazdan bu bültende!!!”
Şişenin kapağını kapadı, notlarını gözden 
geçirip sonraki seansına hazırlanmak için 
masasına geri döndü. Sandalyesine oturdu ve 
ajandasını açtı. Siyah tükenmez bir kalemle 
İstanbul Kayacı’nın notlarını almıştı.  Ve az sonra 
göreceği danışanının önceki seans notlarına göz 
gezdirmek için sayfaları çevirmeye başladı. Bu 
değil, bu da değil, bir önceki sayfada olmalıydı…
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Hangi yolu seçeceğine karar vermekte zorlandı. Sağdan mı gidecekti, düz devam mı etmeliydi? 
Yoksa yanlış gelmişti ve geri mi dönmeliydi? Şehre yeni gelmişti ve hala alışamamıştı. Karmaşık 
yollar, insanı yutmak isteyen kalabalıklar ve seni bir yerlere koşmaya zorlayan telaşlar. Hiç bu 
kadar telaşlı olmamıştı hayatında. Şehir hayatı onu hiç olmadığı kadar zorluyordu. Evindeyken ne 
zaman telaşlansa veya morali bozulsa dışarı çıkar ve dünyayı dinlerdi. Ne zaman dinlemeye kalksa 
da rüzgârın ona getirecek anlatacak hikâyeleri olurdu. Rüzgâr olmazsa yağmur, yağmur olmazsa 
bulutlar mutlaka ona uzak diyarlardan anlatacak hikayeler getirirlerdi.
 
Şehre gelirken ne hayallerle gelmişti. Çalışmak için gelmişti, evet ama aklında şehrin ona 
anlatacaklarını dinlemek vardı. Küçücük rüzgâr ona her gün yeni hikayeler getirirken kim bilir 
bu betonların ona anlatacak neler neleri vardı. Bir hafta önce gelmişti ve o kadar meşguldü ki 
oturup şehre kulak verecek hiç vakti olmamıştı. “Yarın yaparım.” diyordu her seferinde “bugün çok 
çalıştım, dinlenmeye ihtiyacım var”. Her gün de böyle oluyordu, her gün çalışıyordu ve dinlenmek 
istiyordu. Ya da “bugün çok stresli bir gündü, şu an kimseyi dinleyemem”. Telaşlı olmadığı bir 
bugün de yoktu. Ama bu sorun değildi, yarın şehri dinlemeye zamanı olacaktı nasıl olsa. Ama 
hatırlamıyordu ki bir zamanlar kimseciklerin duyamadığı hikayeleri duymak onu dinlendirirdi. 
Bilmiyordu ki oturup bu sırları dinlemek onu tüm telaşından arındırırdı.

Zaman yarını bekleyerek geçti. Her gün fazla işi oluyor, yarını beklemek için daha iyi bir bahane 
buluyordu. Zamanla şehri dinleme isteği de azaldı yavaş yavaş. Oturup dinlemedikçe çevresinin ona 
anlattıklarının onu nasıl mutlu ettiğini de unutmuştu. Artık istemiyordu şehri dinlemek, yapacak 
daha iyi işleri vardı. Bu beton binalar ve telaş dolu rutin onu ezerek şehirli yapmış, ruhunu çimento 
katmanlarının altına hapsetmişti.

Ve bir gün, telaşla geçmiş üç yıldan sonra bir gün, yıllar önce heyecanla beklediği yarın geldi. Boş 
bir gündü ve yapacak hiçbir şeyi yoktu. Çünkü bir işi yoktu artık, telaşlanması gereken hiçbir şey 
yoktu. Hayatındaki en kötü haftayı geçirmişti. İşini kaybetmişti ve gidecek kimsesi yoktu. Dipte 
hissediyordu kendini. Keşke şehre hiç gelmemiş olsaydı.

Bu düşüncelerin arasında şehri dinlemek aklına geldi işte. Belki her şeyi düzeltebilirdi. Belki 
onu yıllar önceye götürebilirdi bu sihirli hikayeler. Dışarı çıktı ve en tenha sokaklarda dolaşmaya 
başladı. Çünkü en yüksek sesle tenha sokaklar konuşurdu. Kalabalıkta insan sesleri bastırırdı 
sokakların haykırışlarını, ama tenhade sokakları susturacak hiçbir şey yoktu.

Dinleyemiyordu şehri. Bu beton binalar onlara ağaçlar ve rüzgâr kadar kolay içindekileri 
dökmüyordu. Onlar anlatmaya değil, insanların hikayelerini çalmaya niyetliydiler sanki. Kendince 
bir teori oluşturdu olanları anlamlandırmak için. Şehirler de insanların hikayelerini toplardı, 
ama rüzgâr ve bulutlar ve güneş gibi hikayelerini anlatmaya hevesli değildi şehirler. İnsanların 
hikayelerini toplayıp çimentonun altına gömüp unutmayı tercih ediyordu bu beton canavar.



Yenildiğini hissetti. Hayat yenmişti onu. Şehir tarafından ezilip hikayesi çalınan insanlardan 
bir başkası olacaktı. Ruhunu kaybetmişti bu beton tabakaların altında ama bilmiyordu ki ruhu 
kaybolduğu an şehirle bir olmuştu ve şehrin hikayelerini dinlemişti. Kimsenin duymadığı 
hikayeleri duyuyordu o. Şehrin duyduğu hikayeleri anlatmak istiyordu, ama kimseyi bulamıyordu 
sesini duyuracak. Şehrin sokaklarını tek tek geziyordu ve telaşlı telaşlı gezen herkesi de 
tanıyordu, hepsinin hikayelerini dinlemişti çünkü. Kendisi bunu bilmese de şehirde kaybettiği 
ruhu, şimdi şehirde geziyordu ve kendi hikayesini anlatmak için haykırıyordu: ne hayallerle her 
şeyini bırakıp şehre giden bir kızın kayboluşunun hikayesini… Ama duymuyordu bu hikayeleri 
kimse çünkü şehirdi burası ve herkes kendisi kaybolmamaya çalışıyordu. Kimsenin kaybolan 
insanları dinleyecek vakti yoktu.

Şehir de bu kaybolan insanların hikayelerini çalıp kendine alırdı. Ama kimse bilmez nasıl 
haykırır şehirler bu hikayeleri anlatmak için, belki birini kaybolmaktan kurtarma umuduyla nasıl 
haykırırlar.

Tarih bu şehirlerin üstüne asla kaldırılamayacak bir toz tabakası serptiğinde, bu betonların üstü 
hep toprak olduğunda, bu hikayeler haykırmaya devam edecek. Belki o zaman biri gelip duyar bu 
kaybolan ruhların anlatmak istediği hikayeleri.
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Bir adam, otuzlu yaşlarının sonlarında.
Öyle bir adam ki, hayatın zamansız yorduklarından.
Elleri, bacakları zangır zangır titriyor ama o 
gözleri bir o kadar hissiz.
O, günün bitmesi için, belli ki dakikaları değil, 
saniyeleri sayanlardan.
Adam bitkin, sanki yüklemiş koca dünyanın 
çilesini sırtına.
Yok, o adamlardan değil bu.
Kendi yükü altında ezilenlerden.
Bilemeyenlerden belli ki, o yük çok ağırdır, ezilir 
insan sonra altında.
Adam usul usul yürüyor.
İnşaatta çalışıyor, işçi.
Epey yorgun, kalbi atmayı bırakmış gibi, bilmem 
kaçıncı defa.
Şöyle bir yere uzanmak geliyor içinden, göğe 
bakmak.
Göğün mavisinin içinde kaybolmak.
Olduğu yere çöküyor, düşüncelere dalıyor.
Kimi kimsesi yok zaten, bu şehir ona yabancı.
Ne karısı ne çoluğu-çocuğu.
Kimsesiz yani, önemsiz.
Uzaktan boğuk sesler geliyor, ya çok uzaktan 
geliyor ya da öyle yakın ki konuşulanları ayırt 
edemiyor.
Bağırıyorlar çılgınca, öyle bir haykırış ki, sağır 
eder insanı.
Kaç.
Kaçsana!
Adam kaçamadı.
Uzaktan ona doğru gelen karaltı, uzakta değildi 
artık. Üstündeydi.
Adam bir iş kamyonun altında kaldı.
Ne onu uyaranları duydu ne de habersiz katil, ona 
durmasını söyleyenleri duydu.
Kimsenin kimseden haberi yoktu yani.
Zaten önemsiz, kimsesiz birisiydi o.
Okyanusta bir damla.
Zangır zangır titreyen bedeni, artık hareketsiz, 
hissiz gözleri aralıklı.
Baktığı gök dönmeye başladı, bulutlar 
hareketlendi.
Onun gibileri kimse bilmez, kimse görmez.
Adam, kimseye haber vermeden öyle sakince 
göçüp gidiyordu, habersizce.

Kimsesizler MezarlığıKimsesizler Mezarlığı
Zeynep BülbülZeynep Bülbül

20

Şubat 2021

Arkasından ağlayacak kimse de yoktu esasında.
Yattığı yerden, eline değen yağmur damlacıklarının 
soğukluğunu hissetti, huzurla doldu içi.
Son nefesini verirken, dünyanın en mutlu 
adamıydı.
Islattı onu, sarıp sarmaladı İstanbul’un gözyaşları.
 
Kız, mesai saati bittiği anda kendini dışarı attı.
Nefes alamıyordu bazen, içi daralıyordu.
Ne zor şeydi böyle bir şehirde yaşamak.
Zalim İstanbul’a ayak uydurmak, ne kadar da 
yorucuydu.
Zaten yapayalnızdı bu şehirde.
Okumaya gelmişti buraya Afyon’dan.
Ailesi çulsuz, değil okutmaya, karnını doyurmaya 
güçleri yoktu.
Geldiği gün bir yerde temizlik görevlisi olarak 
çalışmaya başlamıştı.
Öyle ya da böyle, fena değildi parası.
Tahmin ettiği kadar da kötü değildi zaten çalışma 
koşulları, onu asıl çileden çıkaran o kokuydu.
Öyle bir koku ki, tarifi yok.
Yürürken sokağın ortasında, bir yandan hesap 
yapıyordu.
Daha ne kadar süre çalışması gerektiğini 
hesaplıyordu, hem okul hem iş kolay değildi 
nihayetinde.
Çalışmak lazım, ne diye gelmişti yoksa 
İstanbullara kadar!
Düşünceli düşünceli yürüdü.
Ailesi geldi aklına, ne arayan var ne soran.
Şaşırmıştı, annesi çok isteksiz görünmüştü 
halbuki İstanbul’a gideceğini söylediğinde.
Anne özlemi işte diye aklından geçirmişti kız.
Hayret! Başka bir sebebi vardı herhalde.
Derken bir anda bocaladı, dengesini kaybetti.
Ayağı kaydı, ne olduğunu anlamadan kendini bir 
boşlukta hissetti.
Kız, kapağı açık bırakılmış bir rögar deliğinden 
içeri düştü.
Yaklaşık 15 metre kadar.
Ses yok.
Issız, karanlık ve acılı.
Hele o pis koku!
Kız kaybetti bilincini, hareketsiz bedeni donuverdi.
Zaten önemsiz, kimsesiz birisiydi o.



21

Şubat 2021

Okyanusta bir damla.
Onun gibileri kimse bilmez, kimse görmez.
Kız, kimseye haber vermeden öylece göçüp 
gidiyordu, habersizce.
Son kez içine çekti o baş döndüren pis kokuyu.
Son nefesini verirken ciğerlerini o kokuyla 
doldurdu, iyice içine çekti
İstanbul’un nefesini.
 
Tek bir günü bağırış çağırış olmadan geçmezdi 
çocuğun.
Ama nasıl bir bağırış Yarabbi!
Çığlık, çığlığa, sanki evde kan gövdeyi götürüyor.
Annesi ve babası, iki zıt kutuptular.
Tek gün huzur yoktu evde.
Ama öyle zıt kutup dendiyse, sık kavga ederler 
anlamına gelmesin.
Onlar kavga etmezdi, savaşırdı.
Hem de öyle bir savaş ki, basbayağı savaş!
Öyle elle, yumrukla vurmalı kırdılı değil.
Bıçakla, kanatmalı.
Ateşle, yakmalı.
Ev bir savaş alanı!
Çocuk tek ne ablası var ne abisi.
Onu koruyacak, göz kulak olacak kimse yok.
Anne, baba zaten kendi canının derdinde.
Çocuk da bu savaşta devamlı taraf değiştiriyor.
O gün kim daha pes etmeye, ateşkes ilan etmeye 
hazırsa, ona yanaşıyor.
Bir gün yine başladı.
Çığlık, kıyamet!
Bir yandan dışardan gelen maç sesleri, bir yandan 
salondaki derbi!
Büyük bir gün, sesler birbirine karışıyor, içerden 
gelen haykırışlar annenin mi, babanın mı, 
fanatiklerin mi belli değil.
Çocuğun da hiç hali yok.
Onu görmezler bu evde, kimsesizdir bir nevi.
Öyle kendi nefretleri içinde boğulmuşlardır ki 
genelde, çocuğun varlığını dahi bilmezler.
Unutalı çok olmuştur zaten, her şeyini kendi 
halleder bu çocuk.
Fakat bolca da hata yapar, çocuk işte.
Hata yaptı.
Balkondaki sesi, evden gelenlere yeğledi.
Balkona çıktı.
Etraf rengârenk!
Bir tarafta sarılar, bir tarafta lacivertler, bir tarafta 
kırmızılar!
Kan kırmızısı.
İrkildi çocuk, bir anda tüyleri ürperdi.

Dışarıda insanlar birbirine girmiş, burası da bir 
başka savaş alanı.
Çocuk etrafı izleyedursun, bir anda karnında bir 
şey hissetti.
Sanki deldi geçti onu o anda.
Çocuk vuruldu.
Cahil kurşunu.
Karnına baktı, kırmızı.
Kan kırmızısı!
Kırmızının vücudunun her bir hücresine yayıldığını 
hissetti.
Neyse ki önemsiz, kimsesiz birisiydi o.
Okyanusta bir damla.
Onun gibileri kimse bilmez, kimse de görmez.
Çocuk, kimseye haber vermeden göçüp gidiyordu 
çaresizce, habersizce.
Son kez duydu içeriden ve dışarıdan gelen sesleri.
Uğultu.
Son nefesini verirken, içerden gelen bir yığılma 
sesi duydu, ardından da bir insan seli.
Duydu, dinledi.
Uzaktan gelenler, İstanbul’un ayak sesleri.
 
Koca bir dünya bu şehir,
Sessizlikle alevlenen bir yangın.
Yakar herkesi yangının kıvılcımları,
İstanbul, bir kimsesizler mezarlığı.
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GürültüGürültü
Elif Tuana GökmenElif Tuana Gökmen

Şehirdeki canlılık, o akşam yine bütün renkleriyle 
oradaydı. Bir yandan AVM’nin kıpır kıpır ışıkları, 
öbür yandan bir çocuk parkından yükselip kulak 
dolduran çocuk sesleri. Hep koca bir cümbüşün 
içinde birbirine karışarak yok oluyor; ardından 
gelen yeni bir ışık huzmesi, duyulan başka bir 
tiz çocuk çığırtısıyla birbiri içinde boğuluyorlardı. 
Akşam altı civarı, hava çoktan kararmıştı. Koca 
bir canavarın kuyruğu gibi dizilmiş arabalar, 
ufukta kaybolan bitmek bilmeyen trafiği ile bütün 
yolları kaplıyordu. Bir tanesi duyulunca peşi sıra 
durmaksızın diğer bütün kornaların basıldığı 
anlar, akşamın kaçınılmaz anlarındandı. Oysa 
bilmez miydi kimse? İleride kaza yoktu ya da bir 
polis çevirmesi. Bu kalabalık şehirde yaşayan 
her bir insan, yollara döküldüğünde ortaya çıkan 
bir kalabalıktı yalnızca. Her zaman olurdu bu. 
Önemli bir konser verilirdi, nefes alacak yer 
bulamazdın. Görülmesi gereken şaşırtıcı bir olay 
yaşanırdı, kendinden geçerdi insanlar bir anda 
karınca yuvasına dönen meydanda. Kalabalık baş 
döndürücüydü çünkü. Çok fazla insan vardı. Çok 
fazla gürültü. Diğer bütün sesleri içinde bastıran 
yoğun, sıkıcı bir gürültü.

Gecenin yaklaşmasıyla esmeye başlayan soğuk 
rüzgârlar havada gezinmeye başladı. Yükseldi. 
Yavaşça, her saniye bir başka yaprağı yerinden 
ederek yükseldi. Yükseldi. Yaşlı, koca bir çamın 
dallarına tırmandı. Ucunda boynu bükük duran 
cılız çırpıları oynattı. Dal, hemen yanında dikilen 
beyaz binanın camını dürttü. Çarptı, çarptı, çarptı… 
Her seferinde belli belirsiz bir tıkırtıya neden olan 
rüzgâr, sakinledi. Rüzgârın dinmesiyle kıpırtıları 
son bulan yaprakların gözünü, yanı başlarındaki 
camdan gelen beyaz ama zayıf bir ışık alıyordu. 
Utangaç ışık, her bir köşesi oyuncak dolu olan 
odanın dört duvarını büyüklü küçüklü gölgeleriyle 
sarıyordu. Plastik bir dinozor, mavi tüyleriyle pelüş 
bir ayı, devasa standıyla onlarca arabanın dizili 
olduğu bir koleksiyon. Bütün bu oyuncaklar kendi 
köşesine çevrilmiş, çekingen gözlerle ortalarında 
duran çocuğa bakıyorlardı. Çocuk, dizlerini karnına 
çekmiş, kollarını başına dolayarak küçülmek, 
küçülmek, yok olmak ister gibiydi. Arada gergin 
bir şekilde birbirine geçirdiği kollarını gevşetip 
kafasını yavaşça yukarı kaldıracak gibi oluyor, 
diğer odadan yükselen sesler aralık kapıdan 
duyulunca tekrar dizlerine gömülüyordu.

“Keser misin artık sesini!”
Yeniden rüzgâr çıktı. Artan trafiğin gürültüsü 
altında camı tekrar dürtmeye başlayan ısrarcı 
dal, bir sincabın sesini andırıyordu. Cılız ışığın 
vurduğu pencerenin altında, tahtadan bir sandalye 
duruyordu. Boyu, oğlanın pencereden dışarıya 
bakabilmesine yetecek kadar uzundu. Aralık 
kapıdan gelen sesler arttıkça kulaklarını kapıyor 
ama yine de bağırışları duymasını engellemiyordu, 
o zaman çocuk sakince yerinden kalkıp önce kapıyı 
kapatıyor, sonra da pencere dibindeki sandalyenin 
üstüne çıkıp aralıksız bir şekilde saatlerce dışarıyı 
izlemeye başlıyordu. Öğlen ıssız olan ama akşam 
saatlerinde mahşer yerine dönen yolları izliyordu. 
Arabaların arkasından çıkan kapkara dumanı 
gözleriyle takip ediyor, otobüslerin içinde tıklım 
tıkış bekleyen insanların birbirlerine karşı ses 
yükseltmelerini aklında canlandırıyordu.
“Arkadaki boşluklara ilerleyebilir miyiz?”
“Hanımefendi, lütfen çocuğunuzu kucağınıza alır 
mısınız?”

Gözlerini kapıyordu. Dışarıdan gelen her sesi 
aynı anda duymaya, zihninin evden yükselen 
sesleri işitebilmesini engellemeye çalışıyordu. 
Bu şehir akşam hep gürültülü olurdu zaten. Tıpkı 
onların evinde olduğu gibi. Geceye doğru sakinler, 
yatarken de hiçbir ses kalmazdı. O kadar benzerdi 
ki şehrin sokakları ve oğlanın evi, bazen merak 
ederdi, acaba dışarıda kalsa daha mı az üşürdü. 
Evin kaloriferleri yanıyor, sokakların aksine 
koridor duvarları sıcak tutuyor ya da her zaman 
sıcak bir yemek midesinden geçiyor olabilirdi. 
Ama kapısının aralığından, yükselen seslerle 
birlikte giren o soğuktan bir türlü kurtulamıyordu.
“Her gün aynı şey! Sadece sen mi haklısın- “ 

Çocuk kafasını yavaşça kaldırdı. Burnunu 
dayadığı dizleri ıslaktı. Ağlamaktan kıpkırmızı 
olmuş gözlerinin, odanın karanlığına alışması 
zaman aldı. Her tarafı oyuncakla doluydu, sağı 
solu… Pelüş hayvanların bakışları onu rahatsız 
etti. Kalktı, ilerledikçe daha net duyulan sesleri 
düşünmemeye çalışarak aralık olan kapıyı örttü.
Kornalar. İnsanların topuk sesleri yankılansın 
aklında. Kuş bağırışları. Düşünme evden gelen 
sesleri.
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Ufak bir tık sesiyle kapandı kapı. Yükselen sesler boğuklaştı. Hala nemli olan yanaklarıyla öylece 
bakakaldı düz kapıya çocuk. Her akşam aynı şeyi yaşamamak, olanları düzelmesini o kadar isterdi ki… 
Ama olmuyordu, o da çareyi trafiği dinlemekte bulmuştu. Şehrin gürültüsüne odaklanırsa duymazdı. 
Evin içinden sesler yükselmeye başladığında kendini böyle teselli etti. Şehrin gürültüsünü dinle, evin 
değil.

Döndü ve pencerenin altına duran sandalyeye bıraktı kendini. Kollarını cam kenarına koydu, ufak ellerini 
de çenesine. Şehrin sesi onun için bir kaçış yoluydu. İnkâr etme biçimi. Onun çıkardığı tüm seslere, 
bütün o karmaşık kalabalığa minnettardı. Annesini elini masaya vuruşunu, babasının bağırışlarını 
duymasına izin vermedikleri için.
“Bir an bile durmam, biliyorsun!”

Yükselen seslerin ne anlama geldiğini düşünmesine fırsat vermeyen, gürültü yapan her bir arabaya, 
topuk sesleriyle caddede yürüyen her bir insana minnettardı.
“Çocuk olmasa bu evde bir an bile durmam, seninle yaşamak cehennem!”

Oğlan, camın arkasında her an kırılacak gibi duran dalla göz göze geldi. Ağaç şehrin susmasını istiyordu, 
çocuk da annesi ve babasının. Durma, diye yalvarırcasına bakıyordu ağaca çocuk. Cam tıkırtılarını 
duymak istiyorum, yere atılıp kırılan bardakları değil. Göz kapakları kapanmaya başladı yavaşça. 
Ağlamaktan yanan gözleri artık onu derin bir uykuya itiyordu. Kalkıp yatağına gitmedi ama. Şehre en 
yakın yerde durdu. Kapıdan en uzak yerde. Pencerenin dibinde. Sonra da uyuyakaldı. Kulaklarında 
şehrin gürültüsü.

Dalın camı dürtüşü. Araba motorları. Kornalar…
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Ne çok severim denizi, deniz kokusunu. 
Çocukluğumun armağanı, içimde taşıdığım 
anıları canlandırır her gün. Her sabah heyecanla 
kalkardım yatağımdan, o uçsuz bucaksız mavilik 
için. Evimiz de pek yakındı, pencereyi açtığımda 
simitçi Ali abinin cıvıl cıvıl sesi, martıların 
sohbeti… Uyandığım gibi fırlardım sokağa. 
Tabii, bizimkiler çoktan almış olurlardı o kırmızı 
topu ellerine. Ne çok çektirmiştik Nazlı teyzeye, 
kadıncağızın tüm camlarını indirmiştik. Bir kere 
kovdu mu bizi evin önünden! Nasıl da üzülmüştük 
ama… Sahile gitmiştik sonra. Nutkumuz tutulurdu 
o dalgalar karşılayınca bizi, her defasında. İlk 
defa görmüş gibi, yıllarca uzak kalmış gibi, bir 
mucizeye tanıklık edermişçesine seyrederdik. 
Saatlerce… Güç bela eve sokardı annem. Hâlâ 
çınlar bazen kulağım, güneşin güler yüzüne 
meydan okurcasına saçlarımı dalgalandıran, içimi 
titreten rüzgârın sesini duyar olurum. Gözümü 
kapattığımda görürüm hâlâ, bir kırmızı topun, bir 
koca dalganın, bir martı sesinin paha biçilmez bir 
kahkaha için yeterli olduğu günleri.

Şimdi ise, akıp giden bir caddenin ortasında 
duruyorum sadece. Yalnız, kırgın, yorulmuş 
ruhum. Bakıyorum. Kafalarını kaldırdıklarında 
yanındakini görebilecekken, birbirlerine bu kadar 
yakınken yabancı olanlara… Kendilerine ait 
olmayan sözleri söyleyenlere bakıyorum. Attıkları 
her adım bir başkasının adımı sanki, verdikleri her 
nefes bir başkasının nefesi… Sanki kendilerine ait 
olmayan,  içinde tamamen kayboldukları bir hayat 
yaşıyorlar. Bir başkasının oyununu oynuyorlar, 
bir başkasının gözünden bakıyorlar hayata. 
Sadece tek bir yöne bakıyorlar hem de. Nerede 
olduğuna, nereye bastığına bakmak için durup 
soluklanan tek bir insan çıkmıyor aralarından. 
Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum… 
İlerlemeye devam ediyorlar. Her sabah aynı 
güne uyanıyorlar, her sabah… Hepsi birbirlerinin 
aynasını taşıyor yüzlerinde. Benliklerini 
kaybetmişler, makineleşmişler, belki de henüz 
kim olduklarını bile bilmiyorlar. Daha kendilerini 
bile tanıyamamışken, anlayamamışken, nasıl bir 
başkasının gözünün içine bakabilir bu insanlar? 
Nasıl tutabilir karşısındakinin elini? Nasıl 
sevebilir, nasıl güvenebilir? Ben ise hâlâ anlam 
veremiyorum. Bu gri, solmuş, kurumuş şehre ayak 
uyduramıyorum. Katılamıyorum yanımdan geçip 
gidenlere. Duyguları var mı diye düşünüyorum 

bazen. Bir şey hissedebiliyor mu bu insan kılıklı 
robotlar? Dokunsam dönüp bakarlar mı mesela?
Saatlerce durup bekledim bir insanın dönüp 
bakmasını. Kimse çıkmadı aralarından. İçim sıkıldı, 
nefes alamaz oldum. Şimdi tekrar çocukluğumun, 
anılarımın yuvasının, mavi sonsuzluğumun 
önündeyim. Denize döndüm yüzümü. Yukarıdan 
bir meleğin gözyaşları geliyor, hafifçe dokunuyor 
yüzüme. Gittikçe hızlanıyor, şiddetleniyor. 
Damlalar, bu şehrin insanları gibi. Birbirlerinin 
aynısı, birbirlerinin yansıması. Eskiden maviliğin 
karşısında bulduğumda kendimi, içimde bir 
şeylerin yeşerdiğini hissederdim. Şimdi tekrar 
bir şey hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. 
Çocukken içimde yeşeren ağaçlar gibi değildi. 
Farklıydı, yabancıydı. Daha çok, bir şeylerin soluşu, 
bitişi, kararışı gibiydi. Önümden geçip giden bir 
başka gölge ile anladım ki, bu şehrin insanları 
arasında içime kazınan boşluk, yalnızlığımın 
yuvası olmuştu. 

Bir Yüz Bin Bir AynaBir Yüz Bin Bir Ayna
Defne BozkırDefne Bozkır
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Bir sokakta yürüyorum, çocuklar oyun oynuyor. Daha doğrusu arabalar müsade ederse oynayacaklar. 
Biraz kötü kokuyor hava. Egzoz kokusundan ziyade, bir acı var bu kokuda. Yürüyüşüme devam 
ediyorum. Yanımdan yaşlı bir çift geçiyor. Yılların acısı yüzlerinden okunuyor. Ellerinde poşetler, 
pazardan dönüyorlar muhtemelen. Ağızlarından tek bir kelime çıkmıyor, çıkmıyor ki yazayım.

Kalabalık bir caddeye yöneliyorum. İnsanlar biraz hüzünlü görünüyor. Kendilerini kokuya kaptırmışlar 
sanki. Biraz daha yürüdükten sonra kokunun kaynağını buluyorum. Kaldırımlara oturmuş, mendil 
satıyor bir kadın. Ne çok yaşlı, ne genç. Kaldırımda uzun süredir oturmuş olacak ki giysileri tozlu, 
belki de başka giyeceği yoktur. İnsanlar o tiz sesi duymazdan geliyor, yanından geçiyor kadının. Ben, 
yakınlarda bir çay bahçesine oturuyorum. Havanın kokusu güzelleşiyor burada, kokan şey çay değil 
ama ne olduğunu fark edemiyorum başta. Etrafıma bakınıyorum. On on beş tane ağaç sayıyorum. 
Gençler sohbet ediyor, birkaç yaşlı ise masa oyunları oynuyor. Kokuyu rahatlık zannediyorum o 
gözlemimle. Çayım geliyor, yudumluyorum. Bir daha etrafa bakınıyorum. Aynı kişiler, aynı olaylar… 
Kendimi biraz seslere veriyorum. Hışırtılardan başka bir şey duyamıyorum. Sonra anlıyorum insanlar 
neden rahat, neşeli, kedersiz. Havada huzur kokusu var.

Hesabı ödedikten sonra şehrin meydanına iniyorum. Kimileri işe gidiyor, kimileri alışveriş yapıyorlar, 
kimilerinin başka işleri var. Oturacak bir yer bulduğumda karşımdaki manzarayı inceliyorum. 
İnsanlar bir telaşlı. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Ama hava tam öyle kokmuyor. İşittiğim sesler 
fazla telaşlı. Biraz daha dikkatlı kokluyorum. Bir karışım var gibi. Mutsuzluğun, cansızlığın, az da 
olsa telaşın… Ruhsuzluk var burada. Biraz daha dikkatli bakıyorum manzaraya. Evet, ruhsuzlar. 
Şehrin dayattığı yaşantı onları yormuş, soldurmuş. Bu düşüncelerden sıyrılıp kalkıyorum ve eve geri 
dönüyorum. Döndüğümde düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Neden bu kadar zıtlık bir arada 
bulunuyor diye. Kendi kendimi cevaplıyorum, şehir de aynı değil mi diye.

Şehrin KokularıŞehrin Kokuları
Çağan YılmazÇağan Yılmaz
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Yürüyorum, bir yere varmak zorunda olmadan, yol 
beni nereye götürürse oraya yürüyorum. Senelerce 
aceleyle arşınladığım bu sokakları ilk defa hayatın 
o bilindik telaşı olmadan adımlıyorum. Ayaklarım 
yere ilk defa bu kadar sağlam bastığından 
olsa gerek içimde daha yeni yeni adım atmaya 
başlamış bir çocuğun şaşkınlığı var. Caddeleri, 
sokakları, tüm şehri hissetmeye çalışıyorum. Ne 
çok şey duymuşumdur bu sokaklarda, nedendir 
bilmem hiçbiri kalmamış hatırımda. Ne bir 
çocuğun şen kahkahasını hatırlayabiliyorum ne de 
usul usul süzülen bir gözyaşını. Sanki zihnimdeki 
bir boşluktan habersizce uçup gitmişler. Hiç 
durmuyorum yürüyorum. Yakınlarda Galata Kulesi 
karşılayacak beni biliyorum. Sanki uzun zamandır 
görüşememişiz de o da beni bekliyormuş. Eski bir 
dostu görmeye gider gibi çeki düzen veriyorum 
üstüme başıma. Sokağın sonundan sağa dönünce 
görüyorum onu.  Hiç değişmemiş, yine geçen 
her martıyı, gemiyi, insanı selamlıyor. Huzur 
veren bir samimiyet var duruşunda. Ona baktıkça 

bende kendi geçmişimden bir parça bulmaya 
çalışıyorum. Köşedeki delikanlının gözlerindeki 
hiç geçmeyecekmiş gibi duran parıltıda kendi 
gençliğimi arıyorum. Yanındaki kızın ufak siyah 
gözleri de seninkileri andırıyor sanki. Yokuştan 
aşağı inince önüme bir bank çıkıyor. Seninle 
ilk tanıştığımız günkü yerde tam çay ocağının 
karşısında duruyor. Tahtaları ufak ufak soyulmaya 
yüz tutmuş cilası da uzun zamandır atılmıyor belli 
ki.  İstanbulluların gönlünü hoş tutmak için kimi 
misafir ediyorsa onun silüetine bürünüyor. Kimi 
zaman elinde en kırmızısından bir balon tutan kız 
çocuğuyla kağıt helvasını iştahla yiyen bir oğlan 
çocuğunun sohbetine dahil oluyor, kimi zaman 
genç aşıkların beş dakika da olsa birbirlerini 
görmesini sağlamak için en güzel yeri onlara 
ayırıyor, kimi zaman da güleç yüzlü bir ihtiyarın 
soluklanması için koca şehirde yer açıyor. Gidip 
oturuyorum ben de. Bu sefer benim ruhuma işlesin 
istiyorum. Benim kendimde bulamadıklarımı o 
göstersin. Bu sefer bana ayna olsun. Anılarımı, 
pişmanlıklarımı, benim hikayemi göstersin bana. 
Bu adam bu şehirde nasıl bir iz bırakmış onu 
göstersin. Sonra devam ediyorum yoluma. Bu 
sefer de İstanbul’un bende bıraktığı izi görmek 
için onu en iyi görebileceğim yere gidiyorum.  
Önce İstiklal’e varmak istiyorum. Senin sevdiğin 
badem ezmesinden alacağım çocuklara götürmek 
için. Hiç durmuyorum yürüyorum.  Yüzümde belli 
belirsiz bir tebessüm oluşuyor o ufak dükkanı 
gördüğümde. Badem ezmelerinin kokusu hiç 
değişmemiş yine iki paket doldurtuyorum. 
Ustayla da biraz havadan sudan sohbet ettikten 
sonra ayrılıyorum oradan. Tam gidecekken selam 
söylüyor sana. Ben ona bir şey diyemiyorum ama. 
Sebebi sesimin çıkmayacak oluşu mudur bilinmez 
ama ne uzun uzun anlatmak geliyor içimden ne 
de hiçbir şey değişmemiş gibi selamını almak. 
İfadesiz yüzümle verdiğim bir baş selamı yetiyor 
derdimi anlatmaya. Uzun bir süre başka başka 
yollara, semtlere, caddelere saparak yürüyorum. 
Bizim zamanımızda en güzeli sessiz sakin ara 

Sana DoğruSana Doğru
Ayşe Derin BeytekinAyşe Derin Beytekin
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yollardan gitmekti. İnsan kendinin de bir sesi olduğunu farkına varır, onu da duymaya zaman bulurdu. 
Şimdi bakıyorum da ara sokaklar  bile tıklım tıklım. Eski evimizin olduğu cadde de uzaktan göz kırpıyor 
bana ama sensiz ayak basmak gelmiyor içimden. Bir zamanlar kimsenin bilmediği, sadece birkaç 
mahalleliye yuva olan bu cadde şimdi günün her saati çoğaldıkça çoğalan kalabalıklar yüzünden yorgun 
düşmüş. İstanbul dolmuş taşmış, benim evim bomboş kalmış. Hiç durmuyorum gidiyorum.  Sonunda 
vardım Pierre Loti’ye. Kırmızı brandalı çay bahçesi sessizliğime ortak olsun diye bir çay söyledim. 
Bu sefer demli olsun dedim çocuğa, zift gibi olsa da olur. Bardağın diğer tarafında seni göremedikten 
sonra, şairin dediği gibi, açık çay içmenin ne anlamı var. Acı bir çay geldi önüme, başladım İstanbul’u 
seyretmeye. Buradan bakınca tüm alem ayrı bir dünya, İstanbul ayrı bir dünya gibi görünür. Kaç şehir 
koskoca boğazı insanın önüne serip yerle göğü birleştirebilmiştir? Düşünüyorum da bu şehrin bir dili 
var seninle öğrendiğim. Bu şehrin bir dili var konuştuğunda anlaşabildiğin. Öyle herkes konuşamıyor 
onun dilini, konuşamayana da dar geliyor koca şehir. Sanki boğazına sarılan bir el oluyor da nefes 
aldırmıyor sana. Sen gelmeden önce ben de yabancıydım bu şehre. Koca koca binaları, yüksek 
yüksek duvarları aşamıyordum bir türlü. Sonra sen geldin, o duvarların arkasındaki denizi gösterdin 
bana, o yüksek binaların tepesinden izlediğimiz gün batımının alacalı manzarasını sevdirdin. O gün 
batımındaki kızıllığın İstanbul’a ne kadar yakıştığını ilk o zaman fark ettim belki de.  Yine aynı kızıllık 
hakim İstanbul’a. Hiç kimseye boyun eğmeyen bu şehre o her gün  hükmediyor. Bir gün alev alev yanıp 
sönüyor, ertesi gün bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuyor. Yine karşımda o manzara. Herkes, 
her şey, her gün geçici de bir tek o kalıcı sanki. Benimki de laf işte çünkü sen bile gittiysen bu şehirden, 
bu şehir kimseye ait olamaz. Kendi kendinin sahibidir o. Sen ancak bir yaşam boyu misafir olur, sonra 
da aklından çıkar gidersin.  Çabuk unutur bu şehir, seni bile unuttuysa hiç vefalı değil bu şehir.

Fotoğraf: İdil Sena KeskinFotoğraf: İdil Sena Keskin
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Bir Duygudur ŞehirlerBir Duygudur Şehirler
Alya SalanAlya Salan

Yaşadığın, kendini ait hissettiğin, sokaklarını, caddelerini, kokusunu, dokusunu bildiğin, sevdiğin 
insanların da seninle birlikte yaşadığı bir evinin olduğu şehrin… 

En sevdiğin pastane, gitmeyi sevdiğin bir lokanta, anneannenin evi, her mevsim seni farklı kostümü 
ile karşılayan evinin önündeki ağaçlar… Seni bu şehre bağlayan köklerin ve sana verdikleri derin 
huzur. 

Tanıdığın insanlara verdiğin selam kadar tanımadıkların da senin şehrinde sana ait sanki… Bu 
şehri şehir yapan tüm canlılar en az bir selamı, güler yüzü hak ediyor aslında. Sitemizin köpeği Leo, 
bahçemde gördüğüm tilki kuyruklu adını “Sansar” koyduğum kedi, pencereden ekmek ufaladığım 
serçeler… Her kış ilk yağan karı zirvesinde gördüğüm ve gerçekten kışın geldiğini anladığım 
“Uludağ”.

Şehirler her duyguyu barındırır. Bazen çok kararlı ve tutarlı bazen de şıpsevdidirler. Gecesine-
gündüzüne, kışına-yazına insanın ortak mutluluk ve hüzünleri karışır. Çoğu zaman da o etkiler 
insanını derinden. Suyu ile dağı ile denizi ile karakterimize işler. Ya ayrılmaz kalmak istersin ya da 
gider, özler geri gelirsin. 

Bazen tanımadığın bir şehir gidip gördüğünde sana çok iyi gelebilir ve dünyada birçok şehir gördükçe 
bazı yerlerde sen o şehrin, o şehir seninmiş gibi hissedersin. O şehrin duygusu sana, senin duygun 
o şehre geçer ve başka bir yerde bir evin daha vardır artık. 

Hangi şehri seçersen seç, hangi şehri seversen sev şehirlerin duyguları vardır. Gece olunca bir hüzün 
çöker; yalnız kalmak, düşünmek, sorgulamak isteriz. Gün doğunca; şehirle birlikte değişir, güneşin 
her rengine coşkuyla bulanmak isteriz. Dedim ya şehir ve insanın duyguları iç içe geçmiştir, birlikte 
yaşanır. 

Derken bu da yetmez! Mevsimler şehri de sürükler bizi de. Yağmur bizi hüzünlere boğarken, düşen 
yapraklara yas tutarız. Kar, çocuk olduğumuzu hatırlatır ve yaz gelince yaşadığımıza daha da çok 
inanır, mutlu oluruz. 

Bir sevgili gibi şehir bizi, biz şehri inandırmaya çalışırken çoğu zaman şehirler bir keşmekeştir 
kendimizi kaybettiğimiz… 

Çoğu zaman da bir yoldur kendimizi bulduğumuz… 

Bazen gürültülü, bazen sessiz, bazen varolduğumuz, bazen de kalabalıklar içinde kaybolduğumuz…

Fo
toğ

raf
: N

az
 Es

me
r

Fo
toğ

raf
: N

az
 Es

me
r

28


