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DENEME

Zaman iki parçalıydı hep… Öğleden önce ve öğleden sonra. Olmadı 
denirse öğle ve akşam…

İki otobüs, iki kamyon gelip geçerdi hep papırdan… Çakıl taşlarının 
olanca haşmetiyle görüldüğü, zaman zaman lastik tekerlek izlerinin 
siyah parlaklığını güneşe tutan ve dünyayı aydınlatma iddiasında 
olan evren ışığı gibi kara parlaklığıyla sırıtıp duran çakıl taşları… Er-
genlik çağını aşmış delikanlıların gruplar hâlinde rahatça tur attık-
ları,  karakolun önünden kara köprüye ve oradan Kanlıdere’ye doğru 
yavaş, ritmik ve dik yürüyüşler delikanlılığın işaretiydi sanki.

Sabah ve akşam… Zaman iki parça.  İki parçalı zamanı belirleyen ne 
zaman bilgisi ne saat, ne de beş vakit okunan ezandır. Zamanı belirle-
yen iki otobüs. Öğle otobüsü ve akşam otobüsü.  Ne götürürler, nere-
ye götürürler, niçin götürürler bilinmezdi. Gidenler bilir, gönderen-
ler bilir, bekleyenler bilirdi ancak gidenleri. 

Otobüs iki merkezden gidip gelirdi hep. Usanmadan bıkmadan iki 
merkez arasında mekik dokurlardı hep. Gidenler iki merkez arasında 
sıkışıp kalırlar mıydı? Hayır,  yol uzardı, yolculuk uzardı. Kimi yola 
gider, kimi gurbete, kimi Adana’ya kimi İstanbul’a…  Çukurova’nın 
sımsıcak bereketi ile Karadeniz’in kararan akşamlarında kaderi belir-
leyen zamana açılan yol kapıları, yola gidenlerin umudu ve yolcuğun 
başı ile sonuydu hep.

Otobüsler sadece yolcu taşımazdı o zaman. Yolcunun derdini taşıdığı 
gibi yükünü de taşırdı. Yünden yapılmış ince yorganını, tahta bavu-
lunu; bavulunun içinde ne varsa artık? Sorulmazdı, söylenmezdi. Ev 
hâli ne gerekiyorsa o konurdu tahta bavula. 

Gidip gelmelere, ayrılmalara, gurbet kahrı çekmelere, ağabey, baba, 
dede, emmi, dayı hasreti çekmeye dayanamamış olacaklar ki çocuk-
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lar pusuya yatıp zamanı parçalayan, zamanı belirleyen ve zamanında gelen 
otobüsü bekler, ellerine geçirdikleri taşı fırlatırlardı… Ne taşın otobüse isa-
bet ettiği görülür ne otobüs yolcuları görülür, dolayısıyla hissettikleri de gö-
rünmezdi. Kocaman bir toz bulutu bırakır, homurdanarak çakıl taşlarını ezer, 
parlatır, kara lastik izlerinin parlaklığını bırakır ve giderlerdi. Kimi ayrılığın 
hüznüyle dışarıya bakar, kimi başı önde nereye ve nasıl gideceğini, ne kaza-
nıp yeniden döneceğini düşünür, başı önde olup bitenden habersizce gidilecek 
yere, iki merkezden birine giderdi. Ne otobüste olduğunun farkındadır ne oto-
büs yolcu taşıdığının. Sevinçlerle kederler hep beraber yan yana, omuz omuza 
giderlerdi gidilecek yere kadar. 

Cengiz Aytmatov, kar rengi gün aydınlığında ışık saçan demir rayları ve üze-
rinde seyreden trenleri, trenlerdeki dertleri, dert yüklerini, gidenleri, gelen-
leri, ölenleri, kalanları, gidip de gelmeyenleri, gelmeyenler ardınca yakılan 
ağıtları Turan düzlüğünün bütün acılarını dile getirirken; “Bu yerlerde trenler 
doğudan batıya, batıdan doğuya gider-gelirlerdi.” diyor.  Bu yerde trenler yok-
tu. Doğudan batıya, batıdan doğuya gidip gelen trenler de yoktu. Yoktu ama 
doğudan batıya, batıdan doğuya gidip gelen otobüsler vardı. İnsan taşır, kadın 
taşır, erkek taşır, çocuk taşır, bebek taşır, eşya taşır, yorgan taşır, tahta bavul 
taşır ve dert taşırlardı hep… Hep gurbet taşırlardı, gurbete taşırlardı ve çocuk-
lar hep taş atarlardı… 

Günü bölen, bölünmüş güne uyanan kamyonlar vardı o yolda. Fethiyeli Ga-
rib’in ve Kemal’in kamyonları vardı.  İki merkez arasında mekik dokurlardı. 
Herkes onları tanır, onlar herkesi tanırlardı. Kamyona binenler iki merkez 
arasında gidip gelirlerdi hep. Boş gidip boş gelirler, dolu gidip dolu gelirlerdi 
sürekli. Dolu da olsa boş da olsa mutlaka gidip gelirlerdi çakıl taşların inatlaşıp 
birbirinden ayrılmadığı papırdan. O da kara lastiklerinden kara ışıltılar bıra-
kır, çakıl taşları onları da alır, gün aydınlığına inat yeniden günü aydınlatma-
ya çalışırlardı hep. 

Yol nereye gider, nerede biter bilinmezdi hiç. İlk varılacak menzil, iki merkez 
vardı: Yol nereye gider, nerede biter bilinmezdi hiç. İlk varılacak menzil, iki 
merkez vardı, iki orta hâlli şehir, iki…  Sonrası mı? Hele bir ulaşılsın (dı) iki 
merkezden birine. Ondan sonra ver elini büyük kentler. Verildin mi el bir daha 
kurtulmazmış meğer kol… Hep iki parçalı zaman gibi iki parçalı yol, iki mer-
kez, iki kent ve iki arada bir derede kalmış delikanlılar. Yola giden yolculardı 
onlar hep…

Ya nasipte Çukurova’nın bereketli toprakları, on iki ay devam eden inşaatla-
rı, toplanma zamanı gelen pamukları… Sahi Adana bilinirdi sadece o zaman-
lar. Adana sıcak olurmuş, Adana bereketli olurmuş, Adana huzur doluymuş, 
Adana’da iş çokmuş, Adana geleni kabul edermiş, Adana’ya kar yağmazmış… 
Çukurova’nın bereketli toprağı çeker de insanı, insan başkalaşmaz mı? Kopup 
geldiği buz gibi iklimden sıcacık ovaya inildiğinde bir başka kültürün içinde 
olduğunu anlamaz, yabancılamaz, geleneksel değerlerini değiştirir, sırt döner;  
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yeni bir kişiliğe bürünür belki ama bunun farkına varmaz, varamaz. Çukurova 
ona yabancı, o Çukurova’ya yabancıdır. Birbirinden habersiz iki yabancılayan, 
dünyanın zıt iki ucunda var olmaya devam ederler. Ya varlığını devam ettir-
mek olanca inatla ya da kalabalıklarda kaybolup hiçlere karışmak… Hep iki 
parçalı hayatlar ve hayatları kucaklayıp götüren iki parçalı zihniyetler dünyası.

Kara lastiklerinden kara ışıltılar bırakıp giden vesait seslerinden, çakıl taşla-
rının, gün aydınlığına inat parlaklığından bir ekmek uğruna kaçıp gelen deli-
kanlının Çukurova’nın sonsuz kimsesizliğine sığınması yolun sonudur. Orası 
yol olmaktan çıkıp Çukurova, Adana, Mersin olmuştur artık…

Alamanya yeni icat oluyordu da bilen yoktu. O zamanlar bir ucu İstanbul’dur 
yolun. İstanbul mu?  Haydarpaşa’da trenden inildikde denizin deli dalgalarıy-
la kucaklaşan kara yağız delikanlı kendini bulur, kendine gelir, hayatın bütün 
yorgunluğunu üstünden atar, İstanbullu olmaya aday olur trenden inip ayağı 
kaldırıma değdiğinde… Hele iskarpinin altına gelen kumların gıcırtısı kendi-
ne kağnı gıcırtısını unutturmuşsa ve altı köşeli kasketini yaban sanmasınlar 
diye koltuğuna saklamışsa İstanbullu olduğunu hissederdi gayri… Bakmayın 
İstanbullu olduğuna içten içe gariplik duyar hep… İki parçalı zamanda iki par-
çalı ve de parçalanmış kişilik çıkar kocaman İstanbul’da. Delikanlı İstanbul’a 
yabancı, İstanbullu kendine yabancı. Varlık kendine, kendi varlığa yabancıdır 
kocaman kentte. 

Kara lastiklerinden kara ışıltılar bırakıp giden vesaitin seslerinden, çakıl taş-
larının, gün aydınlığına inat parlaklığından bir ekmek uğruna kaçıp gelen de-
likanlının İstanbul’un sonsuz kimsesizliğine sığınması yolun sonudur. Orası 
yol olmaktan çıkıp İstanbul olmuştur artık… Yola gitmek bitmiş, yol bitmiş, 
İstanbul olmuştur varılan yer. 

Kim bilir hangi inşaatın derme çatma odasında sabahlayan yorgun bedenler 
neler düşünmekteydiler. Çoğu İstanbul olmak üzere Çukurova’dan itibaren 
serpiştirilmişlerdi birer birer. Adana’nın sıcağından Karadeniz’in serin sula-
rında boğulan gurbet insanlarının ortak kaderiydi yola gitmek. Kim, nereye 
savrulmuş, kim nasıl, niçin yerinden yurdundan edilmiş veya olmuştu düşü-
nülmedi. Sadece iki parçalı zamanda iki şey vardı hayatlarında: Yola gitmek ve 
gurbet.

Zaman yıl mıdır, ay mıdır, hafta mı yoksa gün mü? Fark etmezdi yola giden 
için. Zaman iki parçaydı hep. Biri sabah, biri akşam, biri öğle biri akşam, biri 
gece biri gündüz. Hep iki parçalıydı zaman. Zamanın en acısı da en tatlısı da 
vardı. Sıla zamanı, gurbet zamanı. İki parçalı zamanda iki uç vardı hep. Sıla ve 
gurbet. Sıla ve gurbeti bağlayan bir yol vardı sadece…

Yıllar yılları, yollar yolları kovalarmış. Yılların yılları kovaladığı hep dillerde-
dir ancak yolların yolları kovaladığı yaşanılarak öğrenilirmiş meğer. 

Yüzyıllar öncesinden Âşık Garib’in yola gidişi gibidir delikanlının yola gidişle-
ri. Tıpkı Âşık Garib’in Şahsenem’in peşinden gitmesi gibi iki dilimli zamanda 
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otobüs veya kamyonla yola gidenin gittikleri yer de bilinmez. Bilinen sadece 
iki zamandır. Sıla zamanı ve gurbet zamanı:

Genç yaşımda terk eyledim vatanım 
Gayet ile zayıf oldu bu tenim 
Şimdi bu beldedir benim meskenim 
Ağlarım sızlarım kimsem yok benim

Kısmet nedir, nerededir, nasıl varılır, nasıl alınır, nasıl dönülür ve bu sorulara 
cevap bulmak için hangi yola gidilir.  Dertli gibi sonu belli olmayan bir yolcuk 
mudur nasip peşinde koşmak?

Gâhi sâil gibi kaldım yollarda 
Gâhi Mecnun gibi gezdim çöllerde 
Bir kısmet peşinde gurbet illerde 
Çok meşakkat çektim çok yuvarlandım

Oralarda sorardı komşunun gelini kimin nereye gittiğini. “Yola gitti.” cevabı-
na karşılık; “sonu selamet, güle güle gitsin, güle güle gelsin” duasıyla ödüllen-
dirilir idi garibim komşunun yavuklusu… 

Yola gidilirdi öğle otobüsüyle, akşam otobüsüyle… Tarla tapan işi biter, kış ha-
zırlıkları tamama erer, alaf sıkıntısı çekmesinler diye tedarik görülür ve sonra 
yola gidilirdi. Yol mu? Nerede biterse oraya kadar sürerdi yol da yolculuk da. 
Sonra yol biter, yolculuk biter ve günler günleri, haftalar haftaları kovalar, bir 
mektup gelir yola gidenden. Sevinçle açılır mektuplar ve yolcunun yolunun 
nerede bittiği bilinir. Havadis çabuk yayılır; yola gidenin yolu bitmiş, yolu bel-
ki Adana’yı belki İstanbul’u bulmuş,  bir de iş tutmuş. Artık ne yol bilinir ne 
yola gitmek, ne yolcu. Kabuğunu yırtan yiğit adam artık ya Adana’ya gitmiş 
olur ya da İstanbul’da bir amele çavuşunun yanına sığınmıştır. 

İki dilimli zamanda yolculuklar yeni arayışlara yelken açmaktır. Arayış kişi-
nin kendindedir, düşüncesindedir, varlığındadır. Onları aramak, onlara ulaş-
mak için arar kişioğlu.  Hep yol arar, yol bulur, yol yapar, yola çıkar ve nihayet 
yola gider. Yola gidenler de kahramanlardır ancak. Kahramanlık gitmek, git-
mek, gitmektir… Hüseyin Nihal Atsız geriye bakmadan, bütün riskleri alarak 
gitmeyi, ileri atılmayı kahramanlığın gereği görür:

Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından 
Koşar adım gitmeli onların arkasından. 
Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından 
İleriye atılmak ve sonra dönmemektir

Derken yola giden kahraman da Atsız’ı duymuşçasına küçücük dünyasından 
kopup kara lastiklerinden kara ışıltılar bırakıp giden otobüslerden birine atar 
bavulunu, çakıl taşlarının, gün aydınlığına inat parlaklığından bir ekmek uğ-
runa kaçıp gelen delikanlı olmaktan kurtulup kahramanca ekmeğini kazan-
maya giden bir kahraman olur bir zaman sonra.
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Bazen büyük kentlerin sonsuz kimsesizliğine sığınması, kocaman kente kafa 
tutan bir haykırışla dik duruşun örneğini sergilerken kahraman, bazen kimse-
sizliğin hüznüyle gariplik çöker üstüne de ağıtlar yakılır ardınca. 

Varlık iki yöne evrilir hep. Ya sağa ya sola; ya ileriye ya geriye; ya aşağı ya yuka-
rı; ya doğuya ya batıya… Her şey iki parçalıdır zaman gibi nihayetinde…

Yolun sonu mu? İki dilimli zaman bir deyim bırakır belleklerde: Nereye, han-
gi yoldan gidileceğinin bilinmediği yolculuk, menzile varılıncaya, bir mektup 
yazıncaya kadar “yola gitmek”tir.


