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ÖYKÜ

Yollar 
Ki gider kimsesiz, tehi, ebedi, 

Yollar 
Hep birer hatt-ı pür sükût oldu 

Akşamın sine-i gubarında. 
Onlar 

Hangi bir belde-i hayale gider, 
Böyle sessiz ve kimsesiz şimdi?  

(Ahmet Haşim)

Bavulunu tıka basa doldurdun. Aşk gibi hafif, ölüm gibi ağır. Hiçbir 
ayrıntı unutulmadı. Kimseden helallik de almadın: Korkarsın veda-
laşmaktan, beklenmedik bir damla yaş yolundan alıkoyabilir seni. 
Ardından yanıp kül olsa ev, eşya inlese imdat çığlıklarıyla, ahşabın 
ahı tutsa, bir kıvılcım yalasa ayağının altında yeşilini yitiren güzelim 
çimenleri; dönüp bakmayacak kadar uzaklaşmıştı ruhun geride bı-
raktığı vücuttan. Değişmiştin; sahte bir kimliğe tamah ettin de sattın 
hayallerini, pul oldu kalbin.

Varacağı limanı bilmeyen gafile hangi deli yol gösterir? Rüzgâr ol-
maya hazır, hevesliydin de hangi yaprağı kımıldatabildin? Meçhule 
giden çok gemiler demir aldı zamandan ama sen yoksul ve küskün 
maceracı, yıllar var ki uğramadın hiçbir limana. Yeryüzü döşeğindir 
bundan gayri, gökyüzü örtün.

Günlerden perşembeydi, gecelerden hilal.

Daha yirmisinde, yoldaşını bulmadan yolunu arayan bir gençti Bilal. 
Orta ikiden terkti, devlet dersinden kalmıştı kalmasına ama bir kere-
cik olsun önüne düşürmedi kasketini; yokluğun şamarını yiye yiye 
iradesi çelikleşti. Ana yok, baba bildiği Aksak Osman başka ocakları 
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tüttürür, başka yetimlere babalık eder şimdi. Sivas’a ağa olmuş derler, yollar-
dır adım atmaz Bilal eşiğinden içeri.

Hayat ona uğramayı unuttu, o da hayata sarılmadı gururundan; ruhunu da 
uyuttu açlıktan kuduran midesiyle beraber. Kitaplara gömdü başını, eksi yazı-
yı söktü canını çıkarırcasına, memleketinin gazete sayfalarında sararmış eski 
fotoğraflarına ağzı bir karış baktı saatlerce, ansiklopedilerin girdabında boğu-
layazdı, akla hayale sığmaz merakının bedelini dünya kaç bucakmış öğrenerek 
ödedi, tahammülü zor ağrılar gözlerinin ferini kuruttu, uykularını harap etti. 
Dört duvar arasında susa susa beşinci duvar oldu evine, ta ki bir gece yarısı 
uzaklar çağırana kadar.

Köy meydanında nefes nefeseydi. Bir esrarlı sesti uykusunun atlasını yırtan, 
‘nerdesin’ diye çağıran. Odasının penceresinden arsızca içeri süzülüp koynuna 
sokulan rüzgârın hışırtısı olamazdı, ne de bir kurt ulumasıydı uzak bir orman-
da bir körpe ceylanı parçalayan. 

Onu gördü. Zifiri karanlıkta eriyen dev bir mum gibi büyüyüp küçülüyordu 
gölgesi. Simsiyah giyinmişti. Ta beline kadar uzayan sakalı, gökte parıldayan 
dolunaydan mı alıyordu nurunu? Yoksa ışığa muhtaç olan, dolunay mıydı?

-Gece gece bu ıssızda ne ararsın oğul, uykun mu kaçtı?

-Kaçtım baba, kaçtım ama neden kaçtım, nereden kaçtım, sorma.

-Oğul, sürünü mü kaybettin yoksa?

-Kendimi unuttum baba, neyi hatırlayayım?

-Yabandan gelmişsin, belli; kuşağından, kelimenden belli. Oğul yolunu mu şa-
şırdın?

-Baba gözlerimi kaybettim. Sakalına kurban olduğum, söyle neredeyim?

İhtiyar, bir sarıldı; Bilal can kuşu göğüs kafesinden uçacak sandı. Bir daha sa-
rıldı; çöktü dizlerinin üstüne, amansız bir sihre tutulmuş gibi ihtiyarın söyle-
diklerini mırıldanmaya başladı. Sonrası uzun bir boşluk ve huzurdu. Uyandı-
ğında ya da uyandığını zannettiği anda bir tren istasyonundaydı. Sağ elinde 
bavul, sol eline tutuşturulmuş bir bilet vardı. Önünde yılan gibi kıvrılan yollar, 
arkasında ip gibi uzayan, gittikçe daralıp belirsizleşen yollar.

Yoldaşı yoktu, zamanı yoktu. Karar vermeye mahkûmdu.

Trendeki tek yolcu o değildi ama kimin yüzü aşina geldiyse o sırtını döndü Bi-
lal’e. Kimi yabancıladıysa o uzun uzun süzdü delikanlıyı; tuhaftılar, aynı tren-
de ama başka yoldaydılar. Anladı ki bu kendi yoludur, yolculuğudur. Gide gide 
unuttu hangi sebeple köklerinden koptuğunu, gide gide hatırladı iki omzuna 
iki nurlu kanat konduğunu. Başını cama yasladı, koca bir dağın ve eteklerine 
kurulu yüzlerce haneli köyün nokta kadar ufaldığına şahit oldu, ağaçlar fida-
na döndüler, kuşlar tüyden ibaret ve dereler çizgi çizgi kaldılar. Zaman yavaş-
ladı, ağır çekimde hayata kanı ısındı.
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-İlk defa mı çıktın köyünden?

-İlk defa ağam, gel gör ki nicedir köyde değildim de köy bendeydi sanki, her şey 
kafamın içinde dönüp duruyordu.

-Öyle büyük laflar etme evlat, daha ne doldurdun ki hayat çeşmesinden? Bir 
aksakalla dost olduk geçende, senin gibi konuşurdu, ayaklı kütüphane derler 
ya o cinsten. Üç lafından biri aydınlık, diğerleri karanlık gelirdi bana. Sözle-
rinin ardında ne hikmetler gizliydi kim bilir. Bir hayır duasını alayım dedim 
ama içim geçmiş. Kendime geldiğimde onu bulamadım karşımda. Şüphelere 
düştüm. Koltukta izi yoktu, kokusu buharlaşmıştı, o bembeyaz sakallarından 
tek kıl bile bulamadım etrafta. İn mi cin miydi, anlamadım gitti.

-Elinde uzunca bir asası da vardı, değil mi? Bana öyle sualler etti, nutkum tu-
tuldu da cevabımı şaştım. Onun elidir beni buralara savuran; eskiden başımı 
sokacağım iyi kötü bir kulübem vardı, şimdi yersiz yurtsuzum.

-Bende o da yoktu evlat, bir yerde iki gün konakladığım vaki değildir. Daralır 
vururum kendimi tozlu yollara. Yol yaşını belli etmez, susmayı ondan güzel 
öğreten bulunmaz. Kimine göre merhametlidir, kimine göre zalim. Anlayan 
beri gelsin. Çokları için nice mucizeler geçer gider yanından da bir göz ucuyla 
bakmaz, burun kıvırırlar. Her zamanki toprakmış, ağaçmış, kel bir tepeymiş, 
bulanık suymuş, bildiğin bulutlu havaymış… Palavra! Evladım, ben sırf dün-
yayı görmeye kaçtım evimden, biliyor musun? Karımı, kundaktaki bebemi 
anama emanet ettim, rahmatlı babamın aziz ruhuna bir Yasin hediye ettim de 
öyle attım kendimi bayırlara. Ya nasip ya kısmet dedim, çıktım yurdumdan.

Bilal; yüzü kâğıt gibi ince, soluk, küçücük gözleri iri cüssesine tezat oluşturan 
bu adama ısındı ısınmasına, saatlerce elleri çenesinde uslu uslu dinledi dinle-
mesine, hâlsiz düşüp koltuğa boylu boyunca uzanmasa da adamın ağzından 
bal damlıyordu, dilinden dökülenler çocuğun kulağına masal gibi geldi gelme-
sine ama uyku da girmedi gözlerine. Sonra adamın başı önüne düştü, dili sus-
tu, sabah oldu. Bilal bir kere olsun kirpiklerini kırpmadan nasıl durdu, mide-
sindeki yangına nasıl dayandı, yanında uyuklayan aksakallıya o kadar hayret 
etmedi doğrusu. Gece boyunca konuşan o muydu, evet, bir bakışta tanıdı onu. 
Usulca doğruldu, ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı yanından. Bilal’den bo-
şalan yere birazdan ufak tefek bir kız çocuğu oturdu, eteğini topladı, deniz de-
niz parlayan gözlerini ihtiyara dikti.

Anladı Bilal buranın kanunu böyledir; biri gelir, biri gider. Bilal gitti bir boş 
kompartımanda sustu, susmanın ustası oldu. Sadece baktı da gözlerini iyileş-
tirdi, sadece dışarıyı dinledi de kulaklarının pası temizlendi, sadece düşündü 
de ruhunun ırmağı yatağına kavuştu, serince aktı. Kaç zaman burada kaldı, 
nice yol tepti; düşünmedi. Karşısında genç bir kız, derin mavi gözleri Bilal’in 
gözlerinde; kaç gün böyle rüyalar âleminde geçti. Sonra o da kalktı yerinden, 
Bilal kendisiyle baş başa kaldı yine.
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Yollar ne güzeldi, yabanlar yazılar ne güzeldi. Tren ot bitmemiş topraklardan 
süzülüyor, sarp kayalıkları aşıyordu, bir gelincik tarlasına selam veriyordu 
dumanıyla. Sanki canlıydı yollar, o gitmiyordu da yollar gidiyordu. Hiç yo-
rulmadan taşıyordu sırtındaki emaneti, karşılık beklemiyordu.  Erzurum’dan 
başlayan yolculuğu Sivas’ta bitseydi ne olurdu, babasını sorup soruştururdu, 
ben geldim baba deyip boynuna sarılırdı. Geçtiği yolların tozunu silkelerdi üs-
tünden, elektriğini atardı.

Mola vermedi, tren de durmadı gerçi. Zamanla, gitmenin kendisini sevdi Bilal. 
Yolu, yolda olmayı sevdi. Yol da yoldaş da birdi artık. Göğsünü yolların rüzgâ-
rıyla doldurmuştu. Babasının izini bıraktı, isminin peşine düştü Bilal. 


