
 



 
OKSİDENTALİZM 

Söylemin gücü neyi tartışacağımızı ve neye karşı 
çıkacağımızı belirlemesinde açığa çıkar: 

Size birisi salak dediğimizde kendimizi salak olmadığımızı 
ispata kalkışmaktır ya da kesinlikle salak olduğunuza 
inanmaktır. 

Ya Batılı ya da Doğulu olmak zorunda bırakıldığında; biz 
Doğulular diye savunmaya başlamaktır. 

Siz Ermenileri kesmişsin denildiğinde hayır valla biz 
kesmedik demektir. 

Birinci Dünya Savaşında olan kötü şeylerden Talat’ın; 
İkinci Dünya Savaşında olan kötülüklerden de Hitler denen bir 
manyağın sorumlu olduğunu söylemektir. 

Hayali cemaat milletlerden birinin üyesi olarak diğerinin 
kötülüğüne ve düşmanlığına inanmaktır. Türklerin 
problemlerinin Kürtlerden, Kürtlerin problemlerinin ise 
Türklerden kaynaklandığına inanmaktır. 

Amerika’da bütün kötülüklerin kaynağının doğuştan kötü 
olan psikopatlardan kaynaklandığına inanmaktır. 

Kendisini döven kocasını kocamdır sever de döver diyerek 
aslanlar gibi savunmaktır. 

Zenci Michael Jakson’un derisini beyazlatması, çekik gözlü 
Korelilerin blefaroplasti ameliyatı olmalarıdır. 

Kurulan iki farklı dünyada ve birbirine ötekileştiren bir 
dünyada verilmiş öteki rolleri benimsemektir. 

Kapitalizmin gücü kötülüklerin kaynağının kendisinden 
kaynaklanmadığına kesinlikle inandırmasıdır. 

Zorunlu atatürkçülük derslerine ve zorunlu din derslerine 
karşı zorunlu yeni bir ders aramaktır. 

Bir afrika özdeyişinde şöyle izah edilmiş bu durum; 
"batılılar geldiklerinde, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize, 
gözlerimizi kapayarak dua etmesini öğrettiler. Gözlerimizi 
açtığımızda; bizim elimizde incil, onların elinde topraklarımız 
vardı!” 

Mesele kapitalizmin, hegemonik gücün ve söylem düzenin 
ne olduğumuzu belirlediği gibi, neye karşı olduğumuzu ve karşı 
olduğumuzu öğrendiğimiz şeye karşı hangi araçlarla ve hangi 
söylemle mücadele edeceğimizi de belirlemiş ve belirlemekte 
olmasıdır.  

Hakikaten zor cümle, hakikat gibi zor da, bi kaç kere 
tekrar okumaktan başka yolu yok gibi. 

Yoksa siz El-Kaide’nin Rambo’dan bağımsız ve Rambo’ya 
karşı olduğuna da inanıyorsunuzdur. Ya da siz İslam’ın bütün 
kötülüklerin ve geriliklerin sebebi olduğuna inanıyorsunuzdur.  

Bence de ikisi de farketmez. Verili iki şıktan birini seçmek 
veya bu iki şıktan biri olduğuna inanmak bizi özgür ve haklı 
kılmaz. 

Ya oldurulduğumuz yolda gideceğiz ya da oldurulduğumuz 
şeye itiraz edeceğiz. Çünkü biz kapitalist soygun dünyasının 
Stockholm sendromlu çocuklarıyız da. Ha bu paragrafta ö harfi 
yok, yani ilk cümle doğru! 

 
EZİDİ 
 
Biz her gün güneşe tutardık kalbimizi 
kirden lekeden azade… 
 
Şengal Dağları kadar kan 
yoktu ozaman… 
 
Şengal Dağları kadar korku 
yoktu yoktu… 
 
Abuk sabuk sınırlar 
kıssa da hevesimizi 
Belleğin buruşuk dehlizlerinden 
yankılar derelerdik dopdolu 
 
-Dipdiri unutulmanın, 
güpegündüz utancın 
yaka paça savrulmanın 
morötesi can kırığının 
ezim ezim ezincin 
imgesi değildi Ezidi!- 
 
İki ucu keskin çığlıklar 
sallayıp dururken kılıcını 
Yeryüzü kadar bir çandan 
kestik umudu! 
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ZEMHERİ 
Hayat, yeşeremez olduysa artık içinde, durup 

bekleyeceksin baharı. Üzerine karlar yağıyorsa ve çok soğuksa, 
tek başına ayazın ortasında kalakalmışsan, öylece durup 
beklemekten başka bir şey gelmez elinden. Patlamak 
üzereyken, dona yakalanmış filizlerini tek tek düşüreceksin 
toprağa. Parlak, taze yeşilleri açtırmak için verdiğin emeklere 
ağlayarak, senden kopuşlarını sadece seyredeceksin. 

 
Gövden kabuklanacak, sert soğuktan korunmak için, 

ancak kendine saklanabileceksin. Güneşle binbir renk açan 
görüntün, toprağa dönecek.  Bir daha kimseye görünmek bile 
istemeyeceksin. Bir daha bahara çıkar mısın bilmeden ve 
önemsemeden öylece durup bekleyeceksin. Zaman donacak, 
yaşam donacak seninle beraber. 

 
Köklerini ne kadar uzağa gönderebildiğin, gövdeni ne 

kadar güçlü tutabildiğin belirleyecek akıbetini. Belki son bir 
rüzgarla sessizce yere serilecek, belki öylece anlamsız durmaya 
devam edeceksin, üşüyerek… Yeşillerini, çiçeklerini düşünerek 
ısınacaksın bir süre, sonra o da geçecek… 

 
Kabuklarının içine saklanmış titrerken sen, dışarıda bir 

hayat devam edecek umursamadan içeride olanları. Kırılgan 
dalların uzanıp dokunamayacak hayata. Hareketsiz, çaresiz, 
öylece durup bekleyeceksin baharı. Ve bahar gelmeyecek… 
Sonsuz zamanın içinde, sonsuz sabırlar tüketeceksin. 

 
Doğana aykırı kalacak, var oluştan vaz geçeceksin. İçinde 

inatla dönüp duran, birkaç damla su da donacak ve durmayı 
seçecek. Baharlardan vazgeçeceksin. Köklerin yeterince uzağa 
erişiyorsa ve gövden güçlüyse, hala devrilmemiş olduğuna 
lanet edeceksin. 

 
Ve bir gün, güneşin tatlı tatlı ısıttığı su, içinde devinmeye 

başlayacak. Kendi kabuklarının içinde, ölmeyi deneyimlemiş 
bir ağaç olarak, yeniden canlanacaksın. Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak, başka biri olacaksın. Varoluşun emrinde, artık 
çiçeklerini mecburen açacaksın. Mecburen gülümseyecek, 
mecburen kuşlara yuva olacaksın. Tadın tuzun, donan 
filizlerinle toprağa düşmüş olacak ve bunu hatırlamayacaksın. 

 
Yeniden canlandığın hayatın içinde, üzerinde çiçeklerinle 

öyle anlamsız, öyle yorgun duracaksın. Artık ne bahar 
umurunda olacak ne kış. Ne küskün olacaksın ne kırgın. Ne 
üzgün olacaksın ne neşeli. Ne bir geçmişin olacak ne umudun. 

 
Ölmeyi deneyimlemiş bir ağacı, hiçbir baharın yeniden, 

aynı coşkuyla yeşertemeyeceğini bilerek, yaşama görevini 
yerine getireceksin…. 
 

 
KAÇKAR DAĞI TRANS VE ZİRVE (3937 m) 

Benim için çok özel bir deneyim olacaktı. Defalarca 
Karadeniz’e gittim birçok yaylalara ulaştım, parkur yürüyüşleri 
yaptım. KAÇKAR DAĞI ZİRVESİNE ulaşmak heyecanı içimi fena 
sarmıştı. 2900 metredeki Dilberdüzü anakampta çadırda 
gecelemek, kamp olanaklarıyla yaşamak çok iyi bir deneyim 
olacaktı. KAÇKAR Trans etkinliğimizin 3. günü Dilberdüzü’nde 
çadırlarımıza yerleştik. Gece 1.30 da uyanıp dağa çıkış için 
donanımlı olarak giyindik. (Özel dağ yürüyüş botu, kask, kask 
üstüne kafa lambalarımız, birkaç kattan oluşan üstlükler, hava 
Temmuz olmasına karşın oldukça soğuk kaz tüyü eldiven şart, 
irtifa arttıkça da soğuk ciddi yakıcı oluyor, gözlük, özellikle 
güneş kremi gerekiyor, çift baton olmazsa olmaz. 

2.30 da kahvaltımızı yapmış, 03.00 te öncü rehberimiz 
eşliğinde ışıl ışıl parlayan yıldızlar eşliğinde yürüyüşümüz 
başlamıştı. Rotayı gece karanlığında görmüyoruz. Yalnızca 
Rehberi izliyor komutlara uyuyoruz. Dik çıkışlarla, bastığımız 
yere dikkat ederek hava aydınlanıncaya dek konuşmadan 
yürüdük. Paylaşacağım fotoğraflarda yürüdüğümüz zeminin 
nasıl olduğunu görebileceksiniz ancak gerçekten Türkiye’de 
çıkılması çok da kolay olmayan dağlardan biri. 6,5 saatlik 
yürüyüş ve tırmanma ile KAÇKAR zirveye ulaştık. 3 rehber ve 
14 katılımcı ile çıktığımız rotada 4 kadındık. Kapı denilen (karar 
noktasına diyorlar) yere geldiğimizde 3 kişinin zirveye 
gidemeyeceği anlaşıldı. Bir rehberle oradan kampa dönüşe 
geçtiler. 2 rehber 11 katılımcı olarak 3937 metredeki zirveye 
ulaştığımızda tek kadın bendim. 

Zirvede olmak çok farklı bir duygu ve heyecandı, gözlerimi 
kapattım, derin nefes aldım içimi inanılmaz bir mutluluk 
kapladı. İşte başarmıştım. Başarının heyecanından olmalı o an 
sadece duygular hakimdi her şeye. Ağladım adeta.  

Fotoğraflar çekildi, heyecandan kimse konuşamıyordu. 
Biraz dinlenmenin ardından inişe geçildi. İniş daha da 

dikkat gerektiriyor, ancak zaman artık bizim. Rotaya 
başlamamız gece olduğu için görmediklerimizi gözlemledik. 
İnceleyerek, fotoğraflayarak, muhteşem panoramalarla, 
Kaçkarlar’ın endemik çiçekleriyle daha da keyifliydi. Yer yer 
buzul kayalar, karla kaplı alanlar vardı. En çarpıcı güzellik işte 
tam da karşımızdaydı. Dünya’nın en yüksekte en derin ikinci 
gölü KAÇKAR DENİZ GÖLÜ. (73m derinlik) Büyüleyici, masmavi 
ve ışıldayan suyu ile yine derin bir nefesle bu ülke cennet 
dedim, kenarında öğlen yemek molamızı verdik. 

4,5 saatlik iniş sonrası Dilberdüzü kamp alanımıza ulaştık. 
Keyifle dinlenme zamanı artık.  
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HAZİRAN SANRILARI 
ı. 

Sıcak bir haziran akşamında elektrikler kesilmişse, akşamın 
sessiz hüznü ile başka zamanlarda ışık bolluğundan görülmeyen 
yıldızların romantizmi, pili bitene dek çalışacak olan kart çalıcının 
müziğinde geçmişe götürür insanı. Öğretmenliğin ilk yıllarına; o, 
daha elektrikle tanışılmamış, radyonun bile ancak varsılların 
evinde bulunduğu yıllar düşüverir aklınıza. 

“Cahildim dünyanın rengine kandım!” diyorsa Ertaş, yirmili 
yaşların başlarına taşımaz mı sizi? Dağları yarmayı değil, 
yaratmayı göze aldığınız yıllara? 

………….. 
Güneşin ufuktaki kızıllığının tümüyle yitmekte olduğu 

akşamüzeridir. Çeltik biçmekten belleri kamburlaşmış kadınlar 
geçmektedir yoldan. Yolun tozuna bulanmış çocuklar istemeye 
istemeye oyunlarını bırakıp evlerine döneceklerdir az sonra. 
Ertesi sabah okulun açılması oldukça olağan bir olgudur, köyün 
çocuklarının gündeminde hiç yokmuş gibidir.  

Osman, özensiz giysileri, onca yolun tozu terine karışmış 
yüzüyle karşıtlık yapan, içi gülen çakır gözleriyle geçer 
önünüzden. O da yarın okula başlayacaklardan biridir. Daha ne 
önlüğü ne defteri ne de kitabı alınmıştır. Zaten “ilk günler ders 
olmaz” düşüncesi egemendir herkese…  

………….. 
İlkokula, bir Cumhuriyet Bayramı sonrasında kayıtsız 

başladığımda altı yaşındaydım. Ders kitapları dışındaki kitaplarla 
tanıştığımda, sanırım dördüncü sınıftaydım. Anımsadığım, 
kahramanı “Cantürk” adlı çocuk olan bir dizi kitaptır. Kitapları, 
topladığımız paralarla mı almıştık, öğretmenimiz mi sağlamıştı 
netleştiremiyorum. Bu kitaplarla başladığım okuma serüvenim hiç 
sonlanmadı. 

………….. 
Osman’ın çakır gözlerinin altında sevgi dolu bir yüreği vardı. 

Ne yazık ki çocuk masumiyetini büyüdükçe yitirmiş. 
Köylülerin işlerinin görece az olduğu zamanlardır kış günleri. 

Çok nadir de olsa kış akşamlarında değişik bir yaşam yaratmaya 
çalışırlar kendilerine. 

Öğretmenler iyi bilirler. Okuma yazma öğrenimi mısır 
patlatmaya benzer. Siz, çalışmanızı sürdürürken öğrenciler 
patlayan mısır gibi teker teker ve aniden öğrenirler okuma 
yazmayı. 

 
Sobada çıtırdayarak yanan odunlar sınıfı ısıtıyordu. Osman’ın 

yanındaydım. Kitabı açtım. Okudu. Başka bir sayfayı açtım, onu 
da okudu. Defterine baktım, yazıları yanlışsız. Bir şeyler söyledim, 
yazdı. Anlaşılmıştı ki Osman’ın da mısırı patlamıştı… 

İyi de akşamdan sabaha olan neydi? 
“Akşam ne yaptın bakalım Osman?” diye sordum. 
Gülen gözleri buğulanır gibi oldu, özür dileyen bir sesle, 
“Öğretmenim. Babam akşam evde rakı içiyordu. Bana da 

azıcık içirdi.” dedi. 
Gülümsedim, başını okşadım. 
Aynı gün akşama doğru Kepüç Hüseyin’in kahvesinin önünde 

Osman’ın babası Teti’ye rastladım. Selam verdim, masasına 
oturdum. Hâl hatırdan sonra; 

 

“Sen akşam ne yaptın öyle!” diye sordum. 
Önce neyi sorduğumu anlayamadı. Sonra, 
“Kusura bakma Hocam. Akşam biraz papaz uçurdum. Biraz da 

Osman’a verdim. Sızdı uyudu. Bir daha olmaz. Kusura bakma.” 
dedi. 

Bastım kahkahayı. Kızmamı beklerken güldüğümü görünce 
şaşırdı kaldı.  

“Teti,” dedim, “Çocuk bu sabah şakır şakır okuyup yazdı. Be 
adam, beni kaç aydır niye uğraştırdın? Baştan yapsaydın ya şu 
işi.” 

 
II. 
 

Seferihisar’a seferi olursanız bir gün, biliniz ki 
Abderalıların, Teosluların ve Şeyh Bedrettin Kethüdası Börklüce 
Mustafa’nın topraklarındasınızdır. Bu topraklar; bilgeleri, 
düşünürleri, sanatçıları üretmiş tanrıların yaşamından almıştır 
kutsallığını. 

Bu topraklarda dayanışmanın en güzellerinden biri 
yaşanmıştır. Birlikte üretilmiş, birlikte paylaşılmıştır “yârin 
yanağından gayri” her şey. 

Belki de yalnızca gerektiği kadar üreten, kalan zamanlarını 
–deyim yerindeyse- şiir gibi yaşamaya çalışan Abderalılar’dan bir 
kalıttır yaşam yavaşları Seferihisarlıların.  

Seferihisar’ın, daha da ötesi Sığacık’ın sokaklarında 
yapacağınız bir gezintide geçmişin güzelliklerinden kalan 
yaşamlardan izler taşıyan mistik havasını solumuş insanlara 
rastladığınızda sakın şaşırmayın.  

Eşeğini sattığını kabul eden ama gölgesinde hak iddia eden 
kişinin içtenliğini yaşayan erkeklere de kadının eşit olduğu 
günlerden kalmış duygusunu uyandıran kadınlara da 
rastlayabilirsiniz dar sokaklarda. 

Düş vurgunu anılardasınız. Düş vurgunu anılar unutulmaz. 
Keşkeleri unutun. “Keşke”lerden öncesindesiniz. Anı ve dünü 
birlikte yaşayın.  

Denizin öte yakasının değil, yakın adaların sakız kokulu 
rüzgârları taşır dostlukları bu topraklara. Mandalina kokulu 
özlemleri kokar adadakiler ve denizin karşı yakasına gitmek 
zorunda bırakılanlar. Onlar ki; karar kendilerine bırakılsa büyük 
çoğunlukla bu ata topraklarında yaşamayı seçeceklerdi. Hatta 
gitmemek için ormanlara saklananların acı sonları anlatılır bu 
toprakların esintilerinde. 

Asma dallarına sevdalanır mı insan 
Yurt neresindedir bağın 
Şafak neresinde 
Sürgün neresinde 
Uzak ve yabancı mıdır sevdalar 
Sınır neresidir, taş neresi 
Bu esintiler serinletir şiirleri de yaşamları da esrik şairlerin 

yüreklerini. 
Hazandaysak eğer mutlaka bağbozumu zamanıdır. 

Hasadın coşkusunu taşıyan yüreklerin çırpıntısını duyan dalgalar 
kıskanır sevdalanan yürekleri.  

Gece mavisine bürünmüş akşamlardadır coşku. Güne 
“hoşça kal” derken canlanan bir antik heykeldir. 

Düşün gerçeğidir üretilen. Genç kızların yürek çırpıntısıdır, 
geceye akan şiirler. Artemis’in gönderdiği ay ışığında kayan 
yıldızlarla taşınır yüreklerine. 

Düş vurgunu anılardasınız. Düş vurgunu anılar unutulmaz.  
 
Unutmayın, Teosluların “Bir aşk diyarı” olarak tanımladığı 

yerde Seferihisar’dasınız. 

4 



 
 

TARTIŞMASI BİTMEDİ 
2. Abdülhamid yıllardır çeşitli kesimlerde hep tartışma 

konusu olmuştur. Kolay değil, 33 yıl hükümdarlık yapmış ama 
yapmadığı kalmamış. 

Meral Akşener, gezi cezalarına karşı, Tayyip Erdoğan’ın 
Abdülhamid’in bu günkü versiyonu olduğunu söyleyip, 
kendisinin de “kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganı ile 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden olduğunu ilan etti. 

Bugüne kadar din istismarcısı partiler ve tarikatlar 

tarihi de çarpıtarak Abdülhamid’i savundular. 

Bu kervanın içinde olan Cumhurbaşkanı ve AKP 

genel başkanı durur mu? Yine mağduriyete oynayarak, “o 

dönemde de Müslümanlara zulmedildi” dedi. 

Erdoğan, Akşener cevap verirken “Abdülhamid otuz 

üç yıllık iktidarı süresinde hiç toprak kaybetmedi ve idam 

edildi” diyerek,33 yıl botunca millete kan kusturan, 

masumların celladı, sefaletin ve rezaletin nedeni olan 

Abdülhamit’i savundu. 
Erdoğan, televizyonlarda “Abdülhamid otuz üç yıllık 

iktidarı süresinde hiç toprak kaybetmedi, yine de idam edildi” 
diyerek Abdülhamid’i savundu. Oysa gerçek bu değildi. 

Bugüne kadar din istismarcısı partiler ve tarikatlar tarihi 
de çarpıtarak Abdülhamid’i savundular. 

Abdülhamid kim? 
 Dünya İslam Birliği gibi kendisinin de inanmadığı bir 

idealin temsilcisi, diğer yandan ise rakı ve bira fabrikasını açan, 
Sherlock Holmes okuyan, rom içen, saraya İtalya’dan opera 
getirtip izleyen batı hayranı bir Abdülhamid. 

Bir de Mehmet Akif Ersoy’dan dinleyelim; 
M. Akif, 2.Abdülhamid’e karşı özgürlükçü bir siyasal yapı 

istemiyle İttihat ve Terakki’cilerle birlikte davranırken, 
“İstibdat” adlı şiirinde Abdülhamit’i ima ederek hakaretler ve 
küfürler savunur. “Korkak, baykuş, merkep, hayvan, zalim vb 
sözler yakıştırır. 

Ama Akif’in esas bu şiirde hedefi sessiz kalanlaradır. 
Binlerce masum öldürülürken otuz milyon halk, üç eşkıyaya 
mahkûm olmuş, bir feryat etmemiştir! Uğursuz bir yükü, 
hükümet kabul edip katlandınız! Zalimle mazlumun sayısına 
bakın da utanın! İnsanlıktan nasibini almamışlar, bir boş 
kuruntunun gölgesini semalardan üstün tuttunuz!”  

Akif, bunlarla da yetinmez. Aşağıdaki dizeleri yazar: 
Gölgesinden bile korkup bağıran bir ödlek 
Otuz üç yıl bizi korkuttu “Şeriat!” diyerek, 
Erdoğan’ın sözlerini tarih yalanlamaktadır. 
Abdülhamid, idam edilmedi, kalp yetmezliğinden 

Beylerbeyi Saray’ında öldü ve görkemli bir törenle gömüldü. 
“33 yıllık iktidarı süresinde hiç toprak kaybetmedi” sözü 

de doğru değil, bugünkü Türkiye’nin iki katı toprak kaybetti. 
2. Abdülhamid 1876- 1909 yılları arasında hüküm 

sürmüştür- aşağıdaki tarihlerin tamamı onun iktidar dönemine 
aittir. 

  

 

 1878 Kıbrıs parayla İngiltere’ye satıldı. 
 1878 Berlin Antlaşması'yla Batum, Ardahan, Kars, Oltu, 

Kağızman Rusya'ya, Kontur kazası ve civarı İran'a, Bosna 
Hersek Avusturya'ya bırakıldı. 

 1881 Teselya ve Narda, Yunanistan'a verildi 
 1881 Fransa, Tunus’u ilhak etti 
 1882 Mısır, İngilizlerin eline geçti 
1882 Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Romanya şarki 

(doğu) Rumeli eyaleti bağımsız oldular; böylece Rumeli’nin 
büyük bölümü kaybedildi. 

 1882 Girit Yunanistan'a geçti 
 1897 Savaşı’nda geri alınan Teselya büyük devletlerin 

baskısıyla yeniden Yunanistan'a verildi. 
 Osmanlı İmparatorluğu, borçlarını ödeyememesi 

üzerine, iç alacaklılar durumunda olan Galata bankerleri ve 
Osmanlı Bankası ile 10 Kasım 1879 tarihinde anlaştı, 
Sonrasında ödenemeyen borçların diğer alacaklıları 
Avrupalılarla anlaşıldı ve Avrupa Osmanlı'nın birtakım 
gelirlerine El koymak üzere yerli ve batılı bankerlerin 
denetiminde çalışacak Rüsumu sitte adlı kurum 22 Kasım 
1879'da oluşturuldu. 

Anlaşmaya göre tuz Tekeli, tütün Tekeli damga resmi, 
alkollü içki, Balık avcılığı ve İpek vergisi gibi Osmanlı'nın 6 
kalem sağlam gelirini Rüsum-u Sitte İdaresi'ne bırakıldı. 

 20 Aralık 1881'de Duyun u Umumiye kurularak 
Osmanlı'nın hazinesinin anahtarı bizzat ikinci Abdülhamit'in 
imzası var Muharrem Kararnamesi ile batılılara teslim edildi. 
Rüsum-u sitte alacakları da Duyun u Umumiye devredildi. 
Böylece Osmanlı İmparatorluğu tam bağımlı hale geldi. 

 İşte Eşref'in  
“sıçtı gitti Cihan'a Abdülhamid evvel 
 tüy dikti, sonra geldi abdülhamit-i  Sani 

 (1. Abdülhamit Cihan'a sıçtı gitti sonra 2.Abdülhamit geldi 
üzerine tüy dikti) dediği sözü her şeyi açıklar sanırım. 

Belki en sağlam kanıt, Abdülhamid’i savunanlarla 
soframızdan ekmeğimizi çalanların aynı kişiler olmasıdır. 

(Tarihçilerin hoş görüsüne sığınarak) 
 

SANDALLAR                                MUSTAFA KÖSEOĞLU 
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SAPAN 

Elinde yarılanmış çay bardağı, her kahvaltı sonrası olduğu 
gibi, televizyonun karşısındaki koltuğuna oturdu. Kumandaya 
uzanırken “bakalım bugün kimlere, nasıl küfredeceğim” der 
gibiydi. Açık açık söylenen yalanları, bu yalanlara inananları, 
çağın gerisinde kalmış söylemleri kaldıramıyordu. Bu arada 
gözü penceredeydi. Sabah turundaki Zeytin’in dışarıda 
kalmaktan hoşlanmadığını biliyordu.  

Kanalları dolaşırken, ilerlemiş bir haberde durdu. Birisi 
birisinin giyimini beğenmemiş, öyle giyinemezmiş, toplumun 
ahlakı bozulacakmış falan… Tam çayına uzanıyordu ki, 
vazgeçti. Televizyona karşı sesini yükseltip veryansın ederken 
elinde çay bardağı ile eşi girdi içeri. Kahvaltı sonrası günün 
haberlerini birlikte dinleyeceklerdi her zamanki gibi. “Yine ne 
oldu?” der gibi baktı eşine. Gözü televizyonda, sesini kısmadan 
sürdürdü sözlerini. Eşinin gülümsemesine karşı daha da bir 
yükseltti sesini. “Gülme, baksana adamın ahlakına. Ne kadar 
eğreti imiş ki, birisinin giyimi ile hemen bozuluverecekmiş.” 
Kumandayı sehpaya atar gibi bırakırken çayına uzandı. 
Soğuduğuna aldırış etmeden üst üste birkaç yudum aldı. Böyle 
tavırlarına alışık olan eşine, yumuşak bir sesle, “deli olmamak 
elde değil” derken, çayını bir yudumda bitirdi… 

Eşi çayları tazelemek için mutfağa giderken Zeytin’in 
pencerede olduğunu fark etti. Turunu tamamlamış, 
yalanıyordu. Pencereyi açıp Zeytin’i içeri alırken, televizyon bir 
savaş haberini bağırıyordu. Bir süre izledikten sonra “Neyi 
paylaşamıyorlar, anlayamıyorum” diye söylenerek, eşinin 
yenilediği çayı alıp bahçeye yöneldi... Ardından eşi, yanında 
Zeytin… 

Ihlamur ağacının altındaki masa, içeride sıkıldıkları zaman 
sığındıkları yerdi. Sandalyesine otururken eşinin sorusuyla 
karşılaştı. “Hep yazardın askerdeyken kimi çatışmalara 
katıldığını. Sen neyi paylaşamıyordun?”  

Suçlu gibi baktı eşinin yüzüne ses etmeden…  Eşi böyle 
durumlarda hafif damarına basmaktan hoşlanıyordu. Aslında o 
da memnundu bundan. Hemen yumuşayıveriyordu… “O 
günlerin mektuplarını saklıyorum…” dedi sevecen bir sesle eşi. 
“Kimisi hala ezberimde…” 

Aradan onca yıl geçtiği halde, nişanlıyken gelen 
mektuplar taptaze belleğindeydi eşinin. Kimi kez tamamını, 
kimi kez bir bölümünü ezbere okurdu kimi sıcak 
sohbetlerinde. Elini alıp göğsüne bastırırken, “Bak sana 
mektubundan bir bölüm okuyayım” dedi yumuşacık sesiyle. 
“Orayı anlat bana demişim ki, şöyle yazmışsın; ya benim 
namlumun ucunda birisi ya ben birisinin namlusunun 
ucundayım. Hepsi bu.” Sustular uzunca bir süre… O, o günlere 
gidiverdi hemen, eşi de özlem dolu o günlerin korkularına…  

Göz göze geldiklerinde eşi, fısıldar gibi sürdürdü 
mektuptan ezbere okuduğu bölümü. “Biliyor musun? Ben 
birisini vurduğum zaman sadece onu vurmuş olmuyorum ki…”  
Eşi tahtaya vururken gerisini o tamamladı, silik, ezik sesiyle, 
benim de ezberimde yazdıklarımın hepsi der gibi: “Tıpkı, birisi 
beni vurduğu zaman sadece beni vurmadığı gibi…” Elini usulca 
çekip geriye yaslandı. Bir serçe sürüsü hızla gelip erik ağacının 
dalları arasında bağrışarak, oynaşıp, hızla gittiler.  

Eşi, kollarını göğsünde kavuşturmuş, yaslandığı 
sandalyesinden, bütün duyularını dışarıya kapatmış, anlamsız 
bir ifade ile bir yerlere gözlerini dikmiş, öylece duran kocasına, 
aklına o an geliveren sarsıcı sorusunu ortaya koyuverdi. “Sen 
hiç kimseyi vurdun mu?”  

Soru, silahına sarılmış, göz, gez, arpacık, hedef 
doğrultusunda yakalamıştı onu. Havayı yırtan mermilerin 
sesleri, kulakları zorlayan bombaların seslerine karışırken, 
zaman zaman üzerlerinden geçen uçakların gürültüsü, kimin 
kime bağırdığını duymasını engelliyor, beyninde bir karmaşa, 
bir kargaşa tepinip duruyordu. O anları yaşarken bahçeyi 
taradı gözleri. Cehennem kargaşası sakinleşti, uçaklar gelmez 
oldu, bombalar sustu, mermi sesleri cılızlaştı. Zeytin’in 
arkadaşı Benek suyunu içerken, hemen üstündeki dalda kumru 
sırasını bekliyordu. Saksağan Fırfır, kedilerin yemek 
çanağından bir parçayı kaçırırken, serçe Geveze bir başka 
dalda şarkısını tüm iştahıyla seslendiriyordu… Masada derin 
bir sessizlik yaşanıyordu. Dinginlikten yararlanan Zeytin 
zıplayıp kucağına kıvrıldı.  

Serçe sürüsünün, hemen üstlerinde gürültüyle 
oynaşmaları kendine gelmesine neden oldu. Döndüğünde, onu 
sevecen gözlerle seyreden eşinin gözleriyle karşılaştı. Yıllar 
öncesinden, o cehennem anlarından dönmenin sersemliğini 
üzerinden atamamıştı.  Uzanıp ellerini avucuna aldı. Eşi soruyu 
yineledi. “Bak güzelim” dedi yavaşça. “Biliyorsun çocukluğum 
köyde geçti. Oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Sapan 
onlardan birisiydi. Herkesin bir sapanı vardı. Hep yarışırdık. 
Topal Tahir ile ben iyi nişancıydık. Ya o ya ben birinci olurduk. 
Ama ben onu hiç sevmezdim. Şimdi bile sevmem.” Eşinin 
ellerini bırakarak, kucağında sıkışan Zeytin’i rahatlattı. Eşi 
gülümseyerek “Kıskanıyor muydun Tahir’i” diye kışkırtmaya 
çalıştı eşini. O ciddileşerek; “Yok yok… Hedef bir taş, ağaç ya 
da başka bir nesne olunca Tahir’i yenerdim. Ama hedef kuş 
olunca hep Topal Tahir birinci olurdu. Ben, arkadaşlarımın alay 
edeceklerini bile bile kuşa nişan almazdım.  Alamazdım… Biraz 
yana nişan alırdım. Attığım taş hep boşa giderdi.” Sustular. 

Bu kez eşi uzanıp ellerini avucuna aldı. Duygulanmıştı. 
Nemlenmiş gözleriyle yüzüne bakarken, titreyen sesiyle 
“anladım” dedi. “Anladım.”  Bahçede müthiş bir sessizlik 
vardı…    

 Kucağında uyuyan Zeytin’i okşarken, tüylerinin kadife 
yumuşaklığı, yüzünde hafif bir tebessüme dönüşüyordu… 
Mutluydular… 

26.05.2022 

 

 


