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DENEME

Yaşa başa bakmıyormuş hayret makamının tecellisi. İnkâra lüzum 
görmüyorum. Üzerimde akşamın sularından yüzüme damlayan ince 
uzun çizgilerin şaşkınlığı var. Hayret perdesi inmede gözlerime. Bel-
ki de zamanın hoyratlığına dair söylenmemiş sözlerin ağrılı bede-
li… Hayret… Kimse saatleri işaret etmedi şimdiye dek. Kimse altını 
çizmedi kırmızı mürekkeple satır satır. “Unutursan canın yanar.” di-
yen olmadı hiç. Kaybedilen hatıranın zamansız gelgitleri… Yatağın 
ucuna tüneyen ihtiyar gölgenin ışık huzmeleri arasında dalgalanan 
aksinde ansızın akla düşen unutulmuşlar var. Perde perde gölgeye 
yansıyan tozlu hatıralar… Unutulanı hatırlayarak idrak etmek ne 
büyük muamma. Alenen kat kat düğüm… İsli bir duman ipi… Üs-
telik çözmeye yeltendikçe dağılan, hatırlandıkça unutulan... Kimse 
söylemedi, kimse göstermedi hakikati. “Canın yanar.” diyesiydiler. 
Dumandan düğümlerin arasında dalgalanan bir gölge var. “Canın ya-
nar.” Unutulmuşlar… Susanlar ve belki susmaya mahkûm olanlar... 
Onlar bile isteye mi sustu? Yoksa korku salan bir elin işareti miydi 
bunca sessizliğe sebep? Eyvah ki bu sefer geç aydım. Ucu ucuna ye-
tiştim zembereğin son nefesine. Neyleyim, haberin alamadım. Göz-
lerimde akrep kıskaçları, cebimde ikindi vaktine dair eski bir maarifî 
tarif. Çarpılan atlar, yarı açık yarı baygın bakışlar, hırkasından soyu-
nan dağlar… Yerdeki ihtiyarın yanında paramparça bir saat var. 

Belli ki kaza mahalli… Can çekişen bedenden nasıl da farksız yer-
deki. Dakikanın her çentiği ayrı bir damar. Tuzla buz olan her zerre 
domur domur kan. Paramparça cam, yere bir eski zaman halısı gibi 
serilmede… Medet umarcasına inleyen saatin rutubetli gövdesinde 
hâlâ şuursuz bir hareket devridaim etmede… Fakat ibrenin nabzında 
terennümün esamesi okunmaz artık. Katliam… Zamanın katlidir bu. 
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Dolup taşan kan torbalarından zemine sızan dar, kırmızı yollar... Kol kol açılan 
açıldıkça uzayan yollar… Kök salmada saçak saçak pıhtı ve kan.

Hiç yaşanmamış ve yaşanmayacak bir tarihin olmazlığına ağlamada şimdi 
saat. İçeride, en içeride ukde kalanlara, can çekişirken yelkovanın alnından 
süzülen birkaç damla yaş şahit. Solanı geri döndürmek ne mümkün? Tersin-
den okunur mu hiçbir gece? Çelenksiz, gösterişsiz, alelade bir cenaze… Saatin 
eceline denk bir hatırlayış ânı hepsi. Hatırlamak dedikleri bende hâlâ muam-
ma… Unutulanı idrak ve kabahati vefasızlık ihtimalinde aramak… Unutanlar 
vefadan mı noksan sahi? Adım vefasıza mı çıkacak? Allahualem, ben vefadan 
yana hiç borçlu çıkmadım hesapta. Bütün unutkanlığım suizandan ibarettir 
olsa olsa.

Dört bir yandan oluk oluk boşalmada kara kırmızılar. Hangi yana dönsem ka-
ranlık. Hangi yana çevirsem başımı hiç “olmayacak olanlar” hücumda. Islak 
halının kesme camdan desenlerinde eski mazmunlar beliriyor. İçe dokunan 
bir hâl var mekânda. Gözyaşı da dâhil olmak istiyor hisseye. “Hisse biraz da 
onu bulana aittir.” yazıyor. Durdukça kaynıyor, kaynadıkça taşıyor. Nicedir 
boğazıma yuva yapan yumru istifini bozmak istemese de billahi bende takat 
kalmadı artık yutkunmaya. El insaf… Yama üstüne yama… Dikiş tutmayan 
yaraya tütün basarken ellerim ellerimden hesap sormada…

Urganmış boynumdaki ben nişan sandım. Bir avuç kor alazmış boğazımda, 
ben yumru sandım. Çetelesi olmazmış ömrün. Hesabı tutulmazmış. Gide-
ni yolcu, kalanı eş, hiç gelmeyeni imtihan sandım. Adına hayat dedikleri bu 
müsveddeyi ben yaşarım, yaşatırım sandım. Taze çarşaflara, serin yataklara, 
gelecek ilkyazlara kandım. Toy bir çocuk vardı o fotoğraflarda. Uzaktan, çok 
uzaktan çekilmiş… Teslim olduktan sonra ellerini göğsünde bağlamış, “Ben-
den bu kadarmış.” der gibi... Bir adım sonrasına gücü yokmuş gibi... Bir çocuk 
vardı, kalabalığın içinde “öteki”… Hâlâ oralarda, o evdedir sandım. O riyasızdır, 
paklardan daha paktır sandım. Yetmedi, evimi ateşe verdiklerinde yangını bir 
lale-i numân sandım. Bilmem ki aklıselimlerin suyundan ben hiç mi payım 
almadım?

Kırmızıya çalan zeminde kaynayan bir âlem var. Yaşıyor hâlâ en içerideki. Ya-
şıyor “öteki”. Ayıplayan, teşhir eden o bet ses yine fısıldamada… “Seninki kı-
zıl kıyamette can suyu vermek çiçeğe…” diyor. “Seninki görmeyen gözü dağ-
lamak kökünden… Bunca heves nereden, kimden peyda oluyor bilmem ama 
seninki düpedüz inadına, yeniden… Bunca yaşamak, bunca telaş sende neden, 
nereden?” Dar, kırmızı yollar daha da uzuyor korkuyla. Damar damar, yol yol 
ilerliyor zeminde kırmızı sular. Sabah iniyor işte. Dillerde, zamansız bir naka-
ratın tekrarlanan bestesi var. Dua eder gibi, bilinmezi açar gibi… Hatırlayanın 
talihinden bihaber olduğu nakarat… Dönülmez bir vaktin sesinden, makam-
daki perdenin en tozlu yerinden dökülmede sanki notalar. Hatırlamak büyük 
mesele. Fakat hatırlayanlar, bahtiyarlıktan bihaber… En iyi serviler bilir bunu. 
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Bir zamanlar mezarların nazireler yazdığı serviler... Hatırlasaydın, yanmazdı 
canın. Unuttun. Unuttun ve kâbesi yıkıldı kadim şarkıların.

Sözün geçseydi güfteye, kırmızı yağardı bütün yağmurlar. Gücün yetseydi ıs-
rara, Cebeci’den sevda yüklenirdi vagonlara. Boyun bükenin sebebi meçhulde 
değil. Açık edemem özneleri, ihanet edemem isminin gölgesine. Fakat “Sebep 
meçhulde değil.” demekten ötesine gücüm yok benim. Elimdeki hüner başka. 
Kristal şişelerde gözyaşı saklamak tek maharetim. Bende bütün yasların tari-
hi var. Gün gün, saat saat yazılı beli bükük defterde. Emanetçisi kayıp, akıbeti 
müphem defterlere yazdım her şeyi. Kalem, inatla aksine talim… Gölgeye… 
En çok gölgeye… Asıldan hayır görmeyen ellere sitem etmek olur mu? Eller 
sureti aramada… Suret aslından daha yakında. Hileli bir oyun; ayna üstünde 
ayna var. Sözün geçseydi, gücün yetseydi ısrara… Kırmızı yağmurlar… Ayna-
da…

Mürekkep şişesini taşa vuran da, habersizliği ayıp sayan da aynı. İnkârın en 
büyüğü sende hâlâ. Karşıdaki pencereden kızıl kıyamet bir yıkılışı seyretmek 
senin maharetin. Göz göre göre üstüme perde çektiğin gün devrildi bütün 
sebepler. Hünerimi de heba ettin kırılan şişelerin gözyaşları içinde. Şişedeki 
gözyaşını da ağlattın. Seyret. Tadına doyamadığın o yıkılışı seyret. Ziyandan 
saymam, paslı kilitler anahtar tutmaz nasıl olsa ve sendeki inkâr ne yapsam 
iflah olmaz bu vakitten sonra. 

El içine nasıl çıkarılır bu mahrumiyet? Titreyen eller bile bulaştığı kabustan 
şikâyette... En başından kime anlatılır bu yarım hikâye? Kalem sırrını susma-
ya eskisinden daha da niyetli. Kim dinler, kim anlar hâlden? Akıl, kalbin ülke-
sini terk ederken sebebini kim çözer yağmurların? Kime, nasıl anlatılır bu sızı? 
Bulutların gelinlikleri bile kırmızı. Ortak bulunur mu suça? Bile isteye kim 
elini bular bu kana? Her gören bırakıp kaçmadı mı? Parmak uçlarında kızgın 
iğne, yorgun dizlerin üzerinde tel tel her gece, pösteki sayan iki deli… Kabulse 
kabul… Bir sen, bir aynadaki kaldı bu delilikten geri.

Teslim olup kabule yürüttüğüm inkârının ardından üç saat gördüm ben fele-
ğin yüzünde. Üç saat gömdüm toprağa kadife kefenli. İhtiyarın gölgesi gidip 
gitmeme de kararsız, düşünceli. Zemindeki dar, kırmızı yollar tek yön, sadece 
gidişe meyilli. Açmazların en ortasında, vakitsiz bir yağmurun eşiğinde duru-
yoruz şimdi. Bir adım ötesi uzak düşüyor saatli türbeye. Gönül el vermiyor bu 
ziyareti terke… Başka türlüsünü bilmiyor zira, başka türlü nasıl yaşanır bil-
miyor en içerdeki. Kurumaya yüz tutan zeminin üzerinde hâlâ camdan halı 
serili. Tek adım atmak bile gözde ne büyük yük, sanki dünyalar aşmak yalına-
yak... Vahşetin tam ortasına, halının en dikenli yerine yavaşça uzanıp yükünü 
dinlendirmede ihtiyar gölge… Göze ilişen; üstü örtülmeye lüzum görülmeyen 
ceset… Dördüncü cenaze… Dördüncü saat bu feleğin yüzünde ölüme yürüyen. 
Şahitlik mertebesinin en yücesi olsa gerek bir saatin son nefesinde elini tut-
mak… Acının yanında utanç veren doyumsuz bir zevk de vardı üstelik. Bun-
dan daha heybetli ölüm göremez hiçbir göz. Böylesi ölmeye sırdaş olmak ne 
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büyük nasip. Aklımın iplerinde sallanan kırık dökük son bir hatıra var. Ölsem 
de unutmam bu sefer. Ant olsun ki unutmam bir daha, bulaşmam suizanna. 
Son bir soru, son bir hatıra elde kalan…

- Lale-i numân nerede?

- Aynada, o hep kırmızı… O, hep boynumda asılı…


