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HER İNSAN BİRİCİKTİR

Ellinci sayımızla karşınızdayız. Arzumuz ve duamız odur ki, 
nice ellinci sayılara ulaşalım.

Beşinci yılında olan yürüyüşümüzle ilgili çok şey yazılabilir, 
söylenebilir. Biz evvela katkı veren herkesin kendini güven-
de hissedebileceği bir edebiyat dergisi çıkarmak istedik. Ne 
kadar başarılı olduk, takdiri edebiyat dünyasına bırakıyoruz. 
Yazar ve okuruyla.

Dergimiz, Hüsrev Hatemi’den Betül Nurata’ya kadar Türk 
Edebiyatı’nın yaşayan farklı nesillerinin temsilcilerini kapsı-
yor. Neredeyse yedi kuşak bir arada.

Edebiyat dergilerinin öncelikli vazifelerinden biri de genç 
isimleri desteklemektir. Elli sayı boyunca bunu en iyi şekilde 
yapmaya çalıştığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki senenin 
ilk aylarıyla beraber, bütün bu emekleri kitap olarak da gö-
rebileceksiniz.
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Nadir Aşçı
Âh Mine’l İnsan

gökte çarpışan iki kuş kadar savunmasız
kim örtmüşse üstümüze, öyle kalmış örtü
coğrafî bir kederi emziriyor her anne
kömür gözlü olur sevdiğimiz bundan ötrü

elini açmadan geliyor başa gelenler
böyledir, kimse bilmiyor kimsenin yerine
fâni olanı eşitliyor olsa da ölüm
eşit dağılmıyor haritanın üzerine

yeniden geçiyorsa burdan, bütün bir acı
şimdi susunca nasıl da kirlenecek lisân
sözü, su katmadan çeviren bir mütercimin
kalbine inmiş gibi bunlar, âh! mine’l insan

açılan siperin boyundan uzun kaldı hep
kabuk bağlamayan, bağlatmayan o derin iz
yüzümü dönüp batı’ya, ama öyle değil
bin yıl oldu bir şey dedim, ben tek siz hepiniz
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Said Yavuz
Nakkare

Bazı şiirleri bazı şarkılara söylersin
Bazı acıları bazı acılara
Yağmur yere düştüğünde belki incinir
Uzaklara sakladıklarını yakınlara söylersin

İçinde uyanan kışlar, içinde
Umut konuşmaları, büyük ayaklanmalar
Kimin için düşmüşsen ona, ölmüşsen kimin için
Kalbin durduğunda başlayacak olanı nehirlere söylersin

Yağmalanmış bir şehirden geçiyor ruhun
Yıkılmış köprüleri gördün, kırgın ırmaklarla dertleşirken
Bir çocuk, yüzünü dönmüş o kumsala neler anlatır
Esir bir cami kapısındaki kilit, o kapıya neler anlatır
Hırçın dalgalar, ay ışığını alıp götürdüğünde yüzünden bir kadının
Sen şiirlerini kimlere söylersin 

Suyu arıtan taşlara o şiirleri
Gökten sakınan karıncalara söylersin
Bir fetihten yaralı dönen o nakkare
Kılıç seslerini ganimet bilmiş kendine
Gizli dertlerle demlenen o çayları sen
Ölüm denizini bir sandalla geçiren o sabahlara söylersin
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Bir saklambaç senin aşk dediğin ey şair
Ciğerlere saklanmış bir verem gibidir
İfşa edersin kara bulutlara, servileri, hür ahlatları sonra
İfşa edersin dudakların gözlerden sakladıklarını
Sözlerin insanlardan kaçırdıklarını
Ruhun iyileşsin diye verdikleri o aspirin, erimedi gözyaşlarıyla 
Mürşitten kaçıp derdini o hekimlere söylersin

Anlar zannedersin bir ağaç, kırılmış dalın anlattıklarını
Dağlarla söyleşmesini göklerin kim dinler
Yüz vermeyen kıyılardan ayrılan dalgalar kalbinde dinlenir
Gözyaşı bir tutkaldı ama gönle yapışmadı
Çünkü gönüller hormonlu hüzünlerle epey tarazlandı
Dinle beni, acı bir sesim var ney’inden ayrılan
Yarana bastırman için kelimelerim--- heyhat
Bir uçuruma söyleyeceklerini sen yâre söylersin
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Ali Emre
Onlara Gitme

Şehri itip kakıyor, kırbaçla dürtüyorlar 
Gözyaşına kıvrılıp uyuyan kızları.
Küfürle karışıyorlar güne
Sabah okumasına, onlara gitme.
Sokaklardan kovuyor 
Kalplerini kırıyor
Gözlerini belerterek 
Köpek soyu diyorlar yetime.

Gazetelere konyakla papyonla abanan
Afyonu patlamamış körpe yılkılar
Leyli gövdesinde 
Koca bir kilerle dolaşan 
Mele takımından adamlar var bir de
Piyanolarında iblisin sektiği 
Devşirme enişteler küresel damatlar..
Maskesiz ibni selüllerle dolmuş 
Hepsinin yağdanlığı, izler çevresi 
Onlara gitme.
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Başlarında sorguçlu, yağlı bir takke
Gözlerinde leziz bir revolver
Ücret istiyorlar 
Daha kapağını açarken mushafın
Besmeleyi bile 
Parayla çekiyor bu hocalar 
Onlara gitme.
Taş atıyorlar gayba 
Dillerini üst üste şaklatıp
Kardeşlerinin etini çiğniyorlar 
Herkesin içinde.

Cünup şezlonglardan kalkmaya üşenip
Façasını alarak ayrılıyorlar işte
Gündelik kocalarından, uykudan.
Haddi aşmaya bayılan 
Degaj düşkünü mastarsız kadınlar 
Akik kancalı post kızlar..
Sur gibi bir çit çekmişler bahçelerine
Bellerini iştahla jiletleyip
Sofraya yalnız oturmuşlar
Onlara gitme.
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İbrahim Tenekeci
Siper Sanatı

Alışmak geliyor, çıkmıştır yola
Bıkmadan ölmek yok, insanlarından.
Geçmiş aradan şu kadar zaman
Burada hayat var mıdır, vardır
Hiç kimse olmasa da.

Üzülürüm diye gitmediğin yer
Doğduğun sokak, büyüdüğün ev -
Göç alan şehirler gibi gözlerin
Yeşil bir harmandan dönersin her gün
Hep aynı sevinçle, pek bilmediğin.

Güneşi ezanla alıp bırakan
Senin tertemiz dilin ve dinin
Geçerken içinden dağ köylerinin
Dünya durdukça dönecek olan
Görürsün orada kalplerden derin -

Şiirler yazıyorsun şimdi sadece
Kendinden habersiz akan ırmaklar.
Diyelim hayat, nasılsın edebiyat?
Güzeller ortadan yürüyüp gider
Dokunamazsın ona, merhaba keder.

İnsan insana anlatamaz derdini
Denedin, olmadı, değil mi?



10

İTİBAR

İbrahim Gökburun
Uzak

    Ömer Erdem’e

Köprüler, viyadükler kurulmuş şehirden şehre
Kanat çırpmadan uçan demir kuşlar
Yeşilköy’de birden yükselince göğe, şaşkınlık 
Annemin nar ağacına serdiği gömleğim büyüdükçe
Büyüdü kalbim ve dilim arasındaki uçurum 

Bir yerden gitmenin telaşı bitmeden 
Başak bir şehrin kuşatılmış iç kalesinde       
Karşımdasın elimdeki telefon kadar yakınsın 
Ama gittikçe uzuyor aramızdaki uzaklık

Yaptıklarımızdan utanan toprak yerin dibine geçmiş
Tarih ve külliyeler kahveye dönüşmüş ülkemde
Fal bakıyor şimdi ölümüne sebep olduğum kuşlar 

Kesik başlar, kollar, bacaklar… 
Kadın bacakları birikmiş çöplerde, ekmek
Şehrin en görkemli yerinde yükseliyor başımın ağrısı 
Daha çok bina, daha yüksek bina, en yüksek bina

Her yer apartman, her yer insan kaynıyor
Bak tıklım tıklım şu cadde ama gidecek dostlar azalmış
Daralmış gönlümüz, yoksa bu kadar daralır mı bir insan 

Derimin altında yürüyen karıncalar
Asfalt yollar, daha geniş yollar, oto yollar
Tüneller açılmış mesafeler kısalmış ama
Gittikçe uzuyor aramızdaki kırgınlık
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Zafer Acar
Mülk

Onca kaza belaya rağmen ihtiyarlamayı başaranlara
ödül olarak verebilirim gençliğimi benden iyi yaşamaları şartıyla
sırat-ı müstakim sandım eksiyi -----------------------------------
------------------------------------ yürüdüm yıllarca yorgun argın
İsanın başına gelenlerden dolayı aram hiç iyi olmadı artıyla
“sevinmelisin” diyorlar “bu dünyada sevilmediysen de sevinmelisin
ölümünden sonraki güzel günlerini öz şiirin yaşayacak”
halbuki bir banka yayıneviyle sömürecektir öte dünyamı da
her şeyi affedebilir rahmeti bol Tanrım
ama ciddiyim
hayatı yaşayamamak upuzun bir intiharsa
cehenneme gidebilirim

ey kafa, zafer adlı ülkeyi yönetecekse beynin
olmalısın en az kardan adam kadar soğuk kanlı
ve zor anlarda lambadan çıkarabilmelisin
Abdülhamit Han gibi bir cin
deme ben anlamadan geçip giden o anlara
yazma eser bulmuşçasına dalıp gittim
sahaflık aşkı başladı son zamanlarda
kendime toz kondurmazken sever oldum tozu da
deme hayalini kurduğum o uzak adamsam şu an
neden ben zamana aldanmışçasına mutsuzum

deme karanlığım ben artık aya aşığım çoktan battı güneş
deme benim için geçmiş senelere geri sayım başlamıştır kardeş
tomurcuk gibi patlayan şampanyayı
hangi yüzle çiçeklerin elinden içeceğim
sakın ha deme bir kaybetmişin ezik gölgesiyim
sanki dağılmış çenesi kırık dişleri
iki artı birdim kayıplar verdim şimdi stüdyo daireyim
gözyaşlarımı gözlerimden bile gizledim
çünkü ağlamak bir uçurumun kenarında durmaktır
ağlamak gözyaşlarıyla aşağıya yuvarlanmaktır
ağlamak çok ayıp ama
çıplak kalmaktır kalabalıklar ortasında
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gel sevimli yokluğum kartal süzülüşünle gel
gel de soyutluk kazansın şu katı varlığım
miniciktim irileşti bedenim ama yine de geçmedi ruh darlığım
barlar hiç açmadı beni tuttum mezarlığa kaçtım
ne içersem içeyim olamam ölüler kadar esrarlı
ihtiyarlıyoruz işte yaşamak sağlığa zararlı
niçin ölülerimizi cigara gibi sarıp ötelere gönderdik
gerçi kim içecek hangi yüce varlık azıcık merak ettik
cehennemde ateş bol ama yine de ucundan yaksa mı idik

Allah var kan kaybından ölüyordum kaç defa
ambülans yerine Azrail koştu yardımıma
en ironik melektir Azrail öldürerek diriltir insanı
Allah var -yalan mı- çok aradım müstakbel mezarımı
derken buldum saf doğa içerisinde
ince narin otlar kucaklamak için beni beklemekte
ama yok mecazım nerede yüzüyor bilmem hangi derede
yanıma oturtup sevdim yokluğumu azıcık var oldum
ha bir asansörle çıkmışım yücelere
ha bir tabutun dipsiz derinliklerindeyim

sevinmeliymişim bahtımın mumunu ateş böcekleri yakmış
sevinmeliymişim aslında bana daha beter bir kader müstahakmış
sanki ben safım Afrikalılar kadar körüm sağırım
düşmana saldıracağım çektiğim acıları yardımıma çağırdım
İbrahimin baltasını Musanın asasını
Eyübün yarasına yurt kuran kurtları
ölü beklemekten sıkılmış azgın azap meleklerini
haksızlık karşısındaki öfke nöbetlerimi
unutmayıp çağırdım Yakup adlı kuyudan taşan gözyaşları
Filistinlilerin huuuuuuuu diye vınlayan sapan taşlarını
şehitlerin kesik başlarını bir bir çağırdım
modern bir savaş eğitiminden sonra orduma kattım

gelin kardeşlerim düğün dernek gelin ama
kalıcı dertte birleşelim
davamı mülk edindim artık çok zenginim
fabrika sahibi fakirlerden özür dilerim
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Dilek Kartal
Kum Beji

şiir, kıra kıra bulur sende yerini

… herkes gitti 
çünkü herkes gider
sen onları anca uzaklaşırken görürsün
çakı gibi oğlanlar ve kızlar; dipdiri
farklı gözelerden doğup aynı mecrada kıvranan
tek taşla bulanmaya teşne gencecik nehirler gibi
sana sorgular 
ve birazdan yere düşecek sigara külünü bırakıp 
uzaklaşırken sen onları 
pencereden görürsün

her şey meğer, şu yerdeki ucuz mermere 
plastik boyanın damlaması kadar bi’şeymiş
olur sende
öylesine.. biçimsiz..
kelimeler.. boğulmak denmez dağılması zihnin
çözülüp karışır, bulanır zemin
o dakka dank eder 
suyun da dilerse tehditkar olabildiği

bir de tabureleriyle bütünleşmiş adamlar
onları görmesen de bilirsin
dört köşe ve alçak olan yalnızca tabureleri
asıp keserler gece uzun, vurup kırarlar
hakkın ve adaletin her biri 
olmasalar olmazdık 
emeğin ve özgürlüğün biricik hamisi
de bunca yorgunluğun üstüne nasıl açıklanır
sırıtışları hep floş royalken onların 
neden sende, neden ellerinde 
ov ov çıkmaz lanet olası kum bejleri
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bu ansızın  
bu hangi aşk ile allahu ekber!
daha ezan vaktine de var’ken
koşan adamlar görürsün -korku-
bağıran adamlar -sırtından buz gibi ter-
sokak, şehre girilen sokak bile değilken
uzanıp pencereden boğazına davranacak gibi
sokağa koşarak giren adamlar görürsün,öfkeler  

on saniyede o ne hız, ne müthiş pozdur 
merdivenleri üçer beşer
esnaf ağzı yandan bir de çarklı kahve istemek
ne müthiş bir ironidir; 
kıvrılmış paçalar 
yaldızlı fincan
fincanı tutarken titreyen el
diyecek kimsen yoksa 
ki yoktur; 
çünkü herkes gitti
çünkü herkes gider 
mat oldu şiir be üstad dahi denmez 
sadece dank eder

çakı gibi oğlanlar ve kızlar; dipdiri 
alçak taburelerinde dört köşe adamlar
duvarlardan kum beji adımlarla 
onları hep uzaklaşırken görürsün 
şairi meçhul bir “alın teri” gelir ve çat! 
çarpar aklına
yok dersin kalbinle yoklayıp: yok!
şairin kollarında ağrıdan eser 

sonrası.. 
aman canım, alt tarafı dört duvar bir tavan olur 
sonrası..
elli iki cumartesiden bir cumartesi
uzakta kirli sakallarla tertemiz tırnaklar korosu:
“tutmuş bize mermerleri boyaları hortumları
tutmuş bize şiir diye.. boya reklamı sanmıştık”
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Tuba Kaplan
Panayır

dönme dolap dönüyordu lunapark
arkamızda sema dönüyordu ramazan
önümüz dünya kimse yok 

adam yastığa kafayı koyunca yatıyormuş
yastık nasıl yastık adam nasıl adam
Allah uykusuz ve sabunsuz bırakmasın dedi bir arkadaş
Allah gecenin bir kısmında kalk buyurdu, arın.

halkı aptal yerine koyup da halkçılık yapanların
halkı aptal yerine koyan gavur torunlarından
çok çektik 
çok çektik jön türklerden
içimizdeki saflarımız oryantalistlerden
karşımızdaki oryantalistten
buradan bu topraklardan
bakan bilir halkın dini kırılmaz kıramaz
halkın dini ramazanda tazelenir bilhassa
camiler taşkın evler hep oruç gece diri

baktım isyan iliklerimde patlasam taşacak
haince çemkiren soysuza dar koyacak dünyayı 

aydın ne kadar kıvırsa da biz müslüman
gavur ne kadarsa gavur
liberal solidarist karporatist komünist
gavurdan dost olmaz ne kadar türkçedir

insan iddialarından başlarmış vurulmaya
delik deşiğim 
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Kayıp Defter
Yıldız Ramazanoğlu

Gece. Büyük bir kilisenin avlusu. Veda sahnesi. Kilisenin 
geniş avlusuna dağılmış sakin insanlar. Kadın artistin yü-
züne düşürülecek ışığın açıları ile uğraşan bir sürü adam. 
Sahneyi durmadan tekrar başlatan kısa boylu, zayıf ve ha-
reketli adam görüntü yönetmeni olmalı. Karanlıkta kalan 
erkek oyuncunun Alain Delon olduğuna dair fısıltılar  kula-
ğıma çarpınca heyecanlandım doğrusu. Aktörün kadınlara 
sadakatsizliğini, çocuklarına duyarsızlığını, faşizan hallerini, 
bu zafiyetlerin ruh kökünü bilmiyorum, gençlik çağları işte, 
bilsem ne olacak ki, çağın ikonu ne de olsa. Daha önce film 
seti görmemiş yirmi iki yaşında genç bir sinema tutkunu 
olarak etraftaki devasa hazırlığı, teknik ekipmanı, havada 
dönen kameraları görünce arabada uyuyakalıp tuhaf rüyalar 
gördüğümü sandım ilkin. Biraz önce uyumamak hatta şofö-
rü konuşturmak için kendini zorlayan biriyken şimdi üzeri-
me dinçlik gelmiş gözüm tamamen açılmıştı. Üniversitede 
hasbelkader amatörce oyunculuk yapmış biri olarak rolün 
nasıl da hakikatin bir parçası olduğunu az çok biliyorum ve 
şimdi oyuncuların meraklı bakışlara aldırmadan kendilerini 
kurgu ve gerçeklik arası akışa bırakmalarını arada perde ol-
madan büyülenmiş gibi seyrediyorum. 

Hiç bilmediğimiz ama gezmeye gerek de görmediğimiz bu 
sakin şehrin uykuya dalmış sihirli caddelerinden hızla geçip 
gidecektik hesaba göre. Parıldayan şehre, menzilimiz Paris’e 
ulaşmak için gaza bastıkça basıyordu ağabeyim. Gel gör 
ki karasına ilk kez ayak bastığım ülkenin baş döndürücü 
sürprizi karşıma hiç ummadığım yerde çıktı; Strazburg’un 
unutamadığım şehirler listesinin en başına yerleşeceği ki-
min aklına gelir. 

Valizimin içine doldurduğum şehir broşürleri arasında esa-
mesi okunmayan bir şehir. Valiz de denemez, sırt çantasıydı 
benimkisi. Çıktığım ilk Avrupa gezisinde giyim kuşam ta-
kıntısıyla vakit kaybetmek yerine asgari ağırlıkta bir çanta 
hazırlamayı tercih etmiştim; bagaja vermediğimden uçak 
yolculuklarından sonra bantta beklemekten kurtulacak, 
yerine göre yoruldukça yollarda havaalanlarında yastık ya-
pıp yatacaktım. Ölecek olanla olacak olana çare yok derler, 
garip bir insiyakla hızla giden arabanın içinden uzaklardaki 
ışıkları, set işçilerini, meraklılar grubunu seçmem, yaşamda 
tesadüf yoktur hükmünün icrası. Çok kıymetli bir şeyimi 
kaybetmem için kader ağlarını örüyor. Gecenin koyu ka-

ranlığıyla gözümü alan set ışığının büyülü tuhaf çarpışması. 
Bana Avrupa’yı gezdirmeyi vaat eden ağabeyimi, durup seti 
seyretmeye ikna etmem zor olmamıştı doğrusu. Ne de olsa 
yıllardır yurt dışında oluşu yüzünden çok az görüşebiliyor-
duk ve ilk yolculuğumuzun sihrini hayır sözcüğünün me-
talik tınılarıyla bozmak istemezdi. Tıp ihtisası için geldiği 
İsviçre’ye uzun yıllar gönlünü kaptırmış biri olarak Bern 
şehrinde doktorluk yapıyordu. Bursu tasarruf tedbirleri yü-
zünden daha ilk aylarda kesilmiş bir ihtisas öğrencisiyken 
azimle başladığı işi bitirme uğruna gösterdiği ayakta kalma 
çabaları kayıt altına alınmayı bekleyen bir roman. 

Venedik senin, Zürih benim gezip duruyorduk uçan bir 
BMV ile. Arabayı kimsenin çekmeyeceğinden emin ol-
duğumuz, kuş uçmaz kervan göçmez görünen metruk bir 
sokağın kuytusuna park edip, seti belli bir mesafeden ses 
çıkarmadan seyretmelerine izin verilen az sayıda bahtiyar 
insanın arasına karışıvermiştik. Hep birlikte meşhur iki 
oyuncunun, Adem ve Havva’dan kalan kadim aşk yanılsa-
masının bir cilvesi olan ayrılığı konuşmak üzere birbirlerine 
doğru yürümelerini takip ediyoruz. Belli ki filmde ağırlığı 
olan bir sahneydi ama yönetmenin ışık konusundaki mız-
mızlanmalarının biteceği yoktu gece vakti. Sahnenin birkaç 
kez tekrarlanmasını fırsat bilen ağabeyim yolcu yolunda ge-
rek demeye başlamıştı bile. Ben ne kadar kurgu ve muhay-
yile evrenine aitsem, o da o kadar yaşanan gerçekliklerin, 
dakikliklerin dünyasına. 

Arabayı göremeyince sokağı şaşırdık herhalde diye düşün-
dük önce, sonra kadrajımıza aynı anda koyu yeşil arabanın 
kaportası, cam kırıkları, açık kapılar, hepsi birden.  Görün-
tülerin içinden nasıl da o acıtıcı cisim hayale gelip bir adım 
önde parıldıyor. Zihnimden hızla akmaya başlayan şey 
şuydu; çantam, o nerede, bir kısmı el örgüsü, kenarlarında 
farklı renklerden kimi yamalar, sırtıma rahatça oturan çuval 
kumaş, uzunca sağlam dayanıklı saplar, ön gözdeki pasapor-
tum, fakat ateş gibi yakıcı olan şey, içerdeki tişörtlerin, par-
fümlerin, eşarpların renk renk çorapların arasındaki defter. 
Tam yedi yıldır benimle gezen tozan nice sırları kaydeden 
sararıp solmuş günlük. Soygunun bütün ağırlığının içinden 
sızıldayarak hatırıma gelen tek şeydi neredeyse. Defter git-
mişti çantayla beraber. Hayatını gençlerin birbirini öldür-
düğü çatışmalı kampüsümüzde kör bir kurşunla kaybeden 
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biricik dostumun ‘senin için şunu diliyorum, ilkbahar, 
ilkbahar, ilkbahar’ yazdığı sayfa da. Buraya kadarmış canı 
varmış gibi konuşan, susan, bazen yastık bazen koltuk olan 
çantayla.

Arka koltukta bırakılması büyük bir hata olan çantanın 
içindeydi defter. Taç Mahal resimli bir takvim yaprağıyla 
kaplanmış yıllar önce. Venedik’ten aldığım küçük işlemeli 
cam vazo, Günay’ın hediyesi gül ağacından ayna, üniver-
site yıllarımın siyah beyaz fotoğrafları, bir Bern kupası, 
Tirmizî’nin Kalbin Anlamı kitabı. Bunların arasında sak-
lıydı kalın sarı yorgun defter. Lise bire giden kızın ilk gün 
hissiyatından başlayarak yazılan günlüğün bütün sayfaları 
dolmuş ve Avrupa için beş on sayfa ya kalmış ya kalmamış.  

Ağabeyim beni şehirlerin kraliçesi İstanbul’dan alacaktı. 
Çantam ve ben bizi Ankara’daki evden alıp gecenin koyu 
karanlığında otogara ulaştıracak taksi göründüğünde, çok-
tan sırt sırta vermiştik bile. İnsanların hepsi uykudayken 
imsak vaktinin habercisi olan kuşlarla yola revan olmaktan 
daha güçlü ne olabilir yaşadığımızı hissettiren. Sabah nama-
zının vakti yeni girmiş, birinci tan henüz atmış. Sokaklar 
bomboş, sakin ve masum görünmekteyse de mesleklerinin 
ev işçiliği olduğunu söyleyen hırsızlar kimi izbelerde işlerini 
anca toparlayıp inlerine dağılmışlar. Köpekler başları önde 

mutat vakur yürüyüşlerine yeni çıkmışlar. Fakat bazı cevval 
gazete dağıtıcıları ne vakit uyumaktadırlar bilinmez, gazete-
leri apartman kapılarının demirden aralığına sıkıştırıp göz-
den kaybolmuşlardır bile. Başlarında azıcık yaprak kalmış 
dallarıyla rüzgârı geçiştirmeye çalışan ağaçlara bir sekine in-
miş, en küçük bir kıpırtı olmasın diye nefeslerini tutmuşlar 
sanki. Konuşmayan ama her şeyi içine çekebilen çuvaldan 
valizim bu minval üzere yola çıktı.  

Yolun sakinliğinden yayılan huzur, taksi şoförünün ölüm 
saçan süratiyle berhava oluyordu. Anayola çıktığımızda 
daha ilk dönemeçte sayısız araçla karşılaştık. Nereye gidiyor 
bu insanlar uyku saatinin en derin karanlığında diye abes 
bir soru sormadan edemez vaktin yolcuları. Hiç değilse bu 
vakti fetheden ele geçiren olma sevdası. Sen nereye gidiyor-
san herkes de ondan kinaye. 

Defterimi çıkarıp kalan son sayfalardan birine tarih atmış-
tım: Kasım 1984. Güzergah; Sofya, Belgrad, Bern, Venedik, 
Paris ve aradaki nice şehirler. 

Çantam ve ben Avrupa’nın tam orta yerine kadar gelmiştik 
ama kim bilir belki de bir kem gözün nazarı bizi ayırmıştı 
birbirimizden. Biraz önce sette olanlar yalandı ama başıma 
gelen gerçek. Çantamın çalınmasına inanamıyordum. He-
men tuz buz olmuş değildi Avrupa kafamda, bir vakayla 
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