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ÖYKÜ

Neler olduğunu hatırlasa her şey daha kolay olacak ama hatırlamıyor. 
Belki bir araba çarptı. Hayır, çarpmadı; sağ salim eve varmıştı. 

“Vardım mı, vardım vardım.” diyor kendi kendine. 

Biraz düşünmesi gerekiyor ve neden öldüğünü bilmek istiyor, hepsi 
bu. Buna hakkı da var. Daha önceki ölüm nedenini biliyor, bunu tek-
rar etmek istiyor, olmuyor. 

“Daha önce ölmüş müydüm?” diye söyleniyor: “Ama unutkanlığın bu 
kadarı da fazla!”  

Bir insan öldüğünü hatırlayabilir mi, o hatırlıyor. Yeniden dirildiğini 
ancak kimseyi inandıramadığını… Bunları unutuveriyor. Şimdi bir 
tabutun içinde ve düşünceleri birbirinden kopuk, birleştirmeye ça-
balıyor. Bir de “Öldüm.” diyebilse… 

Önce kendini ikna etmeli buna. Tabutun içinde olduğu kesin ve için-
de bulunmak bir tercih değil, zorunluluk. Ölüm böyle olamaz, yani 
bu kadar basit ve sıradan. İlk ölümünü hatırlasa bile sebebini bilmi-
yor. Kimse de söylemiyor. Peki yaşama nedeni ne? İşte buna da cevabı 
yok. 

Meçhul bir hayat, meçhul bir ölüm, meçhul bir varlık, meçhul bir 
yokluk, meçhul içinde bir meçhul. Bunun adı sonsuzluk.

Sesler duymaya başlıyor sonunda. Onu iyi bilenlerin sesleri. Bağıra-
rak konuşuyorlar, hem de koro hâlinde. Oysa o, başka sesler duyuyor 
arada. İnsanların iç sesleri. Onlar bilemeyecek duyduğunu. Tek bir 
iyi yanı var bunun, seslerin sahiplerini tanıyamaması. Anlamlardan 
çıkarabilir ama istemiyor. 

KÂĞIT MEZAR
Turgay Yıldırım
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İçten ve dıştan aynı şeyleri konuşanların olmasına şaşırıyor. Üç beş kişi hepi 
topu. Nereden de aklına geldi bu, hatırlayacak… Derken sesler diğerlerine ka-
rışıp kayboluyor. 

İnsanlar öldüğünde belki onun gibi duyamaz, bu ona verilmiş bir cezadır belki 
de. “Ölümden daha acı bir ayrıntı varsa, işte bu.” diyor kendi kendine. “Kulak-
larıma pamuk tıkasalar ne iyi olurdu.” 

Boş vermek istiyor ama olmuyor. Başka bir şey düşünmeli en iyisi, kopuk ko-
puk da olsa. 

Hayattayken birkaç kez cenazelerde bulunmuştu ama hiç bir şey düşünme-
mişti. Kendi cenazesinde aklına gelen tek şey, küçücük bir hiç olarak geldiği 
dünyadan, kocaman bir hiç olarak gitmesi. Bunun sonunda, beyaz ince bir 
beze sarılmış hâlde tabutun içinden derin bir çukura itilecek, üzerine çakılla 
karışık toprak serpilecek, çukur kapanınca bedeni yüzeyde bir yükselti oluş-
turacak, zamanı gelince toprak göçecek, bedeni eriyip toprakta kaybolacak… 

Toprak olmak böyle bir şey mi? Başka bir şey bu. Çok daha başka. 

Biraz vakit geçince bir çam ağacı dikilecek başucuna. Belki gül ağacı ya da su-
sam. Böylece yakınlarının görevi bitecek ama o meyve ağacını tercih ederdi. 

“Ziyaretime gelenlere ikram edeceğim bir şeyler olsa hiç fena olmazdı.” 

İlk ölümü… Tek bir kişi onu rahatlıkla kaldırmıştı. Kaba etine usulca vurulun-
ca birden dirilmişti. Çok kolay olmuştu bu. Oysa burada tabutu taşıyanlar ne 
çok oflayıp pufluyor. 

Birkaç kişi iç çekiyor, birkaç kişi de kendini tutamıyor, ağlıyor. Sesleri uzak-
tan geliyor. Duyulsun istemiyorlar ve elleriyle ağızlarını kapatıyorlar. Böyle 
bir adama da ağlanır mı? Belki burada işler böyle yürüyor, bir kenara geçerek, 
kimse görmüyormuş gibi, iç çeke çeke ağlamak. Kardeşse kardeş, babaysa baba, 
eşse eş, evlatsa evlat. Herkes seyretsin ama kimse görmesin.  

Babasını birkaç kere, annesini daha fazla görmüştü ağlarken. Şimdi burada ol-
madıklarına seviniyor. Ağlamasalardı canı çok sıkılırdı. Hayır hayır, kendileri-
ni kaybedene kadar ağlarlardı. İşte bu daha can sıkıcı olurdu. 

Neyse ki oflayan yükü başkasına devredince ses kesiliyor. Yeni taşıyıcı daha 
kuvvetli. Bu durum onu gülümsetiyor. 

İlk ölümü… Kendini bir hiç gibi hissetmişti ama bunun yarısı kadar. Şimdi dü-
şününce hiçliğini iki katına çıkarmayı başarmış. İlerleme sağladığı tek şey bu 
olsa gerek. Geçmişi ile bugünü eşit değil. En azından bu da bir şey.

Birbirine giren sesler duyduğunda irkilip sıyrılıyor düşüncelerinden. Bazıla-
rı önlerine bakarak söyleniyor, bazıları hafif yana dönerek. Sözlerin bu kadar 
zıt anlamlı olması şaşırtıcı. Karşı karşıya olduklarında ne de eş anlamlı sözler 
edilirdi. Bir daha gerçekleşmeyecek bu, yüzlerce kere ölse, binlerce kere dirilse 
bu olanaksız bir şey. 
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Bir gün bir kitapta, “Aşırı mütevazılık da kibirdir.” yazıyordu. En azından buna 
benzer bir şeydi. Farkında olmadan mütevazılıkta zirvelerde dolaşıp yaşarken 
kibrin sınırlarını geçtiğinin bilincinde olamamıştı. Bu, insanların düşüncele-
rinde bir şey değiştirmemiş, yakayı ele vermişti hemen. İşini ne kadar itina 
ile yapsa da burnunun havaya kalktığı anlar bir bir görülmüş, gözden kaçma-
mıştı hiçbiri. Daha da kötüsü kibrini anladıklarını ona fark ettirmemişlerdi 
insanlar. Hem bilinçleri açık hem de tedbirli davranmışlardı. Böylece başına 
büyük bir dert açmıştı.  

Yine ilk ölümünü hatırlıyor. Belki de kısa bir süre ölümü yaşamıştı. O gün 
bunu anlayamaması normaldi. Çünkü tabuta konmamıştı. Tabutun içinde 
olsa, kolayca anlayabilirdi. Onca zaman rahat bir yatakta uyumuşken nasıl an-
layabilirdi? Dilediği gibi yiyor, dilediği gibi içiyor, her ihtiyacı karşılanıyordu. 

Belki ölüm bu, belki yaşadığını sanmak sadece, belki de bunun adı ölü gibi ya-
şamak.  “Tuhaf!” diye düşünüyor. “Bir insanın ölümünün farkında olması…”

Kesin olarak aklına geliyor ilk ölümü. Kopuk kopuk da olsa. O günlerde pek çok 
şey güzeldi. Ne yaparsa yapsın, kabul gördüğü günlerdi. Hayata ölü olarak baş-
larken ölmesi gerektiğinde ölememişti. Bir farklılık olduğunu sezmişti tabii. 
Ancak o kadar rahattı ki ne olduğunu merak etme gereği bile duymamıştı. Ha-
yatla bağı bir gün kopmuş, olmayacak bir şey olunca dirilmiş ve her yanı kızıla 
boyanmıştı. Hem de boğulmak üzereyken olmuştu bütün bunlar. Beyaz bir bez 
parçasına sarılmıştı hemen. Bir süre sonra da kimsenin ölümünü fark etmedi-
ğini anlamıştı. Aksine herkes öldüğü için seviniyordu ve bunun adına da ha-
yat deniyordu. Belki hepsi bir rüya diyerek bütün olanları unutmak istediği bir 
gün hafızasından silindi, yok olup gitti her şey ve bir daha da hatırlayamadı.

Şimdi bir görüntü var karşısında. Kalbi acıyor, gözlerini açamıyor, açsa da ka-
payamıyor. Bağırıyor ama sesi çıkmıyor. Etrafta birkaç kişinin sesi var sadece. 
Ancak mahşerî bir kalabalığın içinde olduğunu biliyor. Dirildiğine karar ver-
diği an, işte bu an. Sonra bırakıyor kendini, ona neler olduğunu düşünecek za-
man değil. Bunu sonraya bırakabilir. O günden sonra sebebini sorgulamadığı 
günler başlıyor. Bazen keyif duyuyor bundan. Bazen de komik geliyor.  Uzun 
bir komedinin ardından yoğun bir trajedi yaşıyor. 

Hazır ölmüşken, unutmamalı yaşadıklarını, zihninin bir köşesinde kayıt al-
tına almalı. İlk ölümünde bunu yapmadığı için şimdi ilk kez ölüyormuş gibi 
toprağa verilecek, ne yazık!

“En azından insan ölümü ciddiye almalı.” diyerek kızıyor kendine.

Kimsenin bilmediği, onu bulamayacakları bir yerde ölse bu en güzeli olurdu. 
Şimdi herkes biliyor. Birine nasıl öldüğünü sorabilir. 

“Nasıl oldu bu?” 

Konuşamayacağı belli. Cesareti yok aslında, İhtiyaç anında cesaret hiçbir za-
man uğramaz insana. Deniyor yine de, ancak duyuramıyor sesini. Tanıyamı-
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yor da. Homurdanma gibi bir şey. Belki ses çıktığı da yok. Ağzı sıkı sıkı bağlan-
dığı için homurdanma olacağını düşünüyor. İlk ölümünde insanlar onu duy-
muştu oysa. Burada kimse duymuyor, belki de duymazdan geliyorlar. 

“Duymadıkları daha iyi.” diyor birden. “Duysalar tabutu bırakıverirlerdi. Öldü-
ğüme bile pişman olurdum sonra!” 

Şunu kesin olarak anlıyor şimdi; ölmeyecek gibi planlar yapmamalıydı. Hiçbir 
şey önemli değil bu andan sonra. Çünkü o öldü. Bir ölü. 

Kalabalığın iç ve dış sesi arasındaki farklar bundan kaynaklanıyor olabilir. 
Sonuç olumsuz ise her zaman bir sebep aranır. Kaybettiysen, neyi nasıl kay-
bettiğinin bir önemi olmaz. Kaybetti ve şimdi bunu kabul etmeli. Ansızın ge-
len uzun bir ölüm anını yaşıyor sadece. Bunun üzerine, “Ölmeden kaybetmek 
daha fena olurdu doğrusu.” diye düşünüyor. Ölüm, geride bırakılan enkaz için 
güzel bir kılıf oluyor. 

Hiç olmasın diye düşündüğü şeyler var. Bunlardan ilki, iç sesleri duymak. İs-
tese de boş veremiyor, buna ölmüş olması bile yetmiyor. Hayattaki en büyük 
meziyet olanlara boş vermektir. Şimdi kabul ediyor bunu. Öldü o. Hiçbir şey 
duymadan gömülse keyifli olabilirdi. Hızlandırılmış bir defin işlemi. Ne kadar 
uzun sürdüğü de önemsiz. Ancak durum bunun tam tersi. Konuşulan her şeyi 
duyarken neden öldüğü konuşulmuyor sadece. Kendi kendine konuşursa, ak-
lına getirebilir, bir çağrışım yapabilir. 

Bunlar konuşmaları mı, düşleri mi, düşünceleri mi, yoksa gerçekler mi? Belki 
de duymak istedikleri. 

Cenazede ilk sorulan soru, “Nasıl ölmüş efendim?”dir. Cevabı da elinin körü. 
Öleni bir kere daha öldürmek olduğu gibi, diriyi de öldürmeye çalışmak. Nasıl 
ölmüş efendim? Allah belanı versin! Efendim? Oysa tam dedikodu edilecek bir 
konuyken dedikodu yapanlara kızdığını hatırlarken “Hayret!” diyor kendine 
ve dedikoduyu özlüyor, belki de tabuta özlem sızıyor. 

Bütün bunların ne önemi var? Sadece nasıl öldüğünü bilmek istiyor, hepsi bu. 
Ancak istemesi anlamsız. Yan bahçedeki akasya ağacının yanından geçmiş, 
merdivenleri çıkmış, eve girmiş ve uzanmıştı sofaya. Biraz kemikleri ağrıyor-
du. Yok yok, çok ağrıyordu. Yaz ortasında ölümdü yaşadığı ve üşüyordu. İçti-
ği bir yudum soğuk suydu sadece. Üzerindeki ince çizgisi hâlâ duran testiden 
doldurmuştu. Sonra da uyumuştu.

İşte filmin şeridi burada kopuyor. Yaşadığı boşluğun ardından burada bulu-
yor kendini. O boşluk. Yani tabut. Arada, nerede olduğunu hatırlaması gerek. 
Madem unutmak mümkün, neden her şey beynine kazınıyor? Öldüğünde her 
şey bitmeliydi birden, belki de bitmişti… Ya toprağa girince her şey yeniden 
başlıyorsa? 

Güzel bir ölüm bile diyemiyor buna. Yaşamla ölüm arasındaki tek fark sadece 
tabutta bulunmak. Öyle görünüyor. Çenesi sıkı sıkı bağlanmış, ayakları ve kol-
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ları ince bir iple iyice sabitlenmiş. Bu daracık yeri yadırgadığından değil. Uzun 
süre durabilir burada ama arada koskoca bir parça eksik. Bir şekilde yok. İşte 
bu boşluk öldürüyor onu. 

“O boşluk!” diye söyleniyor. Hayatında hatırlayamadığı bölüm, bir de yaşamak 
zorunda olduğu bu an. Ölmüş birine yapılacak en büyük zulüm. 

Artık dünyadan uzak. Geride kalanlar bir şekilde başının çaresine bakmak 
zorunda. Başarabilirler, bir şekilde yapabilirler. O varken sorun olmadığı da 
büyük bir yalan. Öyle olsaydı şimdi bunları düşünmek zorunda kalmazdı. Za-
mansız gelecek bir ölümü, zamanında düşünmeliydi. Bu durumda insan bin 
kere daha ölüyor.

Başa dönmeli… Öldüğünde film nasıl kopmuştu? Ancak şimdi film şeridi akı-
yor. Yani bir değirmende ağır ağır öğütülüyor. İyi bilirler, iyi bilirler. O da iyi 
biliyor şimdi, herkes gibi. 

Neden bu kadar kalabalık burası? Sıradan olmak için çabalamıştı hayatı bo-
yunca. Ölümü hiç öyle olmadı, bu kadar insan toplanmazdı yoksa. Sıradan de-
ğil ama bir miktar sıradan. 

Kararını veriyor, kabir azabı tam olarak böyle bir şey olmalı; öldükten sonra 
bütün bunları yaşamak! İnsana hiçbir yerde rahat yok. 

Kalabalıkta kimseyi tanıyamıyor. Bir sürü insanın haberi olmuş, gelmiş ve 
hepsine yabancı. Son görevlerini yapmalarına yardımcı olmak için bu güzel 
bedenini sunuyor onlara, kendini onların omuzlarına bırakıyor. Onu iyi bi-
lerek derin bir çukura bırakacaklar. Ondan sonra neler olacağını düşünüyor. 
Aynı film şeridi şimdi de kopsa, yeni bir zaman sıçraması yaşasa…

Onu sevenler de olmalı. Çünkü üzgün duranlar var. Üç beş kişi. Ara ara konu-
şuyorlar. Hüzün okunuyor seslerinden. Bu onu duygulandırıyor. Hisleri bir-
den taşıp tabuttan dışarı akıyor. “Ölüler duygusuz olur.” diye söyleniyor. “Ölü-
ler duygusuz olur.” 

Birisi çukura girmiş. Ölümün verdiği acı yetmezmiş gibi, bir de çukura birkaç 
kişinin indirilmiş. Ona en yakın olanlar. Âdeti bozmak olmaz, çukura inen 
kardeşi. Hâlâ hayattaydı. Çukura girecek başka kimsesi yok. Diğerini tanıya-
mıyor. Kardeşini de çıkaramıyor işin aslı. Böylece bu zamanda kimsenin kim-
seyi tanımadığı doğrulanıyor. 

“Anne, babam ne zaman gelecek?” “Artık gelmeyecek kızım.” “Anne, babam ne 
zaman gelecek?” “Artık gelmeyecek oğlum.” İç çekme, hıçkırıklar, sessiz bir 
ağıt. Bu sözleri duymak iyi gelmiyor. Ailesini sesinden tanıyamıyor ama tah-
min ediyor konuşmalarından. Uzun sürmüyor, onların sesleri de kalabalığa 
karışıyor. Bütün duydukları tek bir ses artık. Gözleri açık olsa, hepsini bir bir 
tanıyabilirdi oysa. “Hayır!” diye bağırıyor. Birkaç kişiyi görmek yeterli gelebi-
lirdi ama istemiyor. Yoksa tabuta gerçekten özlem mi sızıyor? 
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Sesini kimsenin duymadığını anlaması zor değil. Herkes işinde gücünde. Çu-
kura giren elinde bir metre, ölçüm yapıyor. Biri daha çukura girip kazma ve kü-
rekle genişletiyor mezarı. Sığamayacağı kadar küçük bir mezar. Kıvrılabilirdi 
oysa. Eklemlerinin katılaştığını hatırlıyor. Kendi kendine gülüyor ölülere hâlâ 
saygının olduğunu görünce. 

Garip bir his kaplıyor içini, mezara girecek olan o değil gibi bir his. Birazdan 
ayağa kalkacak, herkesle göz göze gelip “Sürpriz!” diye bağıracak. 

İki kişi onu çukurdakilere uzattığında yüksek bir dağın kenarından uçuruma 
düşüş gerçekleşiyor. Etrafa bakıyor. Her dağın kendine göre bir dumanı var, 
bu yüzden hiçbir şey göremiyor. Düşüyor ama yol bitmiyor. Sonsuza kadar 
sürecek bir düşüş. Lunaparkta yaşadığı boşluk hissinin benzeri. Bitmeyecek 
olmasının sebebi, öyle görmek istemesi. Çünkü yere ulaşması ile paramparça 
olacak. 

Beklenen an geliyor. İki kişi yukarıda, iki kişi çukurun dibinde. Onu tutmaya 
güçleri yetmeyecek. Beklediği gibi yere tüm şiddetiyle çakılıyor. Paramparça 
olmuyor ama zemine yapışıyor. Lastik gibi inceliyor, genişliyor ve çukurun 
şeklini alıp sonsuz bir alana yayılıyor. Ardından hiçbir şey olmamış gibi gök-
yüzüne bakıyor. Beyaz bir duvar görüyor sadece. Çukurdakiler onu yan çevirip 
yukarı çıktıklarında yalnız kalıyor. 

“Aslında usulca koydular çukura.” diye hakkını teslim ediyor insanların. Sürp-
riz yapamayacağı kesinlik kazanıyor böylece ve zaman duruyor. Başka bir gö-
rüntü beliriyor beyaz perdede. Ilık su dökülüyor üzerine. Bilinci açılıyor kısa 
bir an. Çenesi bağlı. Kolları ve bacakları da. Demek ki kaçacağı düşünülüyor. 
Burası başka bir yer. Birkaç kere gözlerini açıp bakıyor etrafa. İki kişiden biri 
ile göz göze geliyor. Donup kalıyor adam, diğeri sakin sakin gelip gözlerini ka-
pıyor. Bunun üzerine bir daha açmaya cesareti yok. İşte o an gözlerini kapadık-
ları gibi, kulaklarını kapamadıklarına hayıflanıyor, oysa tam zamanıydı. Bir 
de çıplak. Korkmaya başlıyor. İki kişiler ve istediklerini yapabilirler ona. Karşı 
koymak istiyor ama kıpırdayamıyor. Ter basıyor bedenini. 

Neden sonra adamlardan biri, “Yıkadık, artık saralım da koyalım yerine.” di-
yor. 

“Tamam, işimizi bitirip rahat rahat çayımızı içeriz.” diye karşılık veriyor diğeri. 

Korkmasına gerek kalmıyor artık. Bir iş olduğunu o zaman anlıyor. Onu ta-
buta koyduklarında iş bitecek. Bir iş ve bitmek üzere. İki gassalin en sevdiği 
yanı içlerinden bir şey geçirmemeleri. İç sesleri duymak sonradan kazanılmış 
bir özellik de olabilir tabii. Kesin olan bir şey var ki duymamak daha iyi. Bir 
insanın içinden geçirdikleri ne kadar kötüyse, dile getirdikleri o kadar övgü 
içeriyor. Bir an hiç kimseyi tanımamış olmak istiyor. Çenesinin bağlı olması-
na, gözlerinin sımsıkı kapanmasına, kollarıyla bacaklarına boğum boğum dü-
ğüm atılmasına ve hiç kıpırdayamamasına seviniyor. Kendini tutamaz tabut-
tan çıkmaya çalışabilir, bir rezalet çıkarabilirdi. Böylece rezil bir cenaze töreni 
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olurdu. Kıpırdayamıyor ve onu buraya koyarken kaba davranan iki gassale 
minnet duyuyor. 

Yakın zamanda onu saran beyaz bezler çürüyecek, biliyor. Gerçek anlamda bi-
tecek her şey ve işte o zaman tükenecek. Şimdi inanıyor hiçliğe kısa bir süre 
kaldığına. Zira inkâr edemeyeceği bir durum var: Üzerine toprak atılıyor. İlk 
atılanlar bedenine değdiğinde acı duyarken zamanla bunlar zırh oluyor ve 
sonraki atılanlardan koruyor onu. Gözlerindeki beyaz duvar griye boyanıyor. 
Yayılıyor ağır ağır. Parçalar birleşiyor, birleşiyor ve üst üste bindikçe siyaha dö-
nüyor. Atılan topraklardan çıkan ses toklaşıp yavaş yavaş kesiliyor. Derin bir 
sessizlik, karanlıkla el ele veriyor. 

Kendini rahatlamış hissediyor şimdi. Üstünde dünyanın ağırlığı var ama be-
deni hafiflemiş. Toprak karabasan gibi bastırıyor, eziyor, yine bastırıyor. Sıkı-
şırken meyve ağacını kimseye söylemediğini hatırlıyor birden. “Bir fırsatını 
bulmalıydım,” diye yine kızıyor kendine. 

Ezilirken bütün düşünceleri kaybolurken sona geldiği çok açık. Çıkmayı deni-
yor ama bu hayata yeniden başlamak anlamına gelebilir. Bunu istediğinden 
emin değil. Belki imkânsız olduğunu bildiği için istemiyor. Yapabilirim diye 
korkuyor belki de. En büyük korkusu bu son yolculuğa katlanamamak. Bütün 
bu düşünceler, içinde bulunduğu karanlıktan ve mahşerî sessizlikten mem-
nun olmak için. Burası, hayattayken gördüğü kargaşadan daha huzur verici, 
sürekli endişelerle çerçevelendiği dünyadan. 

Ölüme ne kadar da çabuk alıştım diyor gülümseyerek. Bütün çabası onu yiyip 
bitirecek canlıların ona iyi davranması için mi acaba? 

Bir kere daha “Hayır!” diye bağırıyor. 

Bazen olayları sorgulamadan memnuniyetle karşılamak huzur verir insana. 
Doğru, huzur duyuyor. İtiraf ediyor bunu ama yine kendini kandırdığını bi-
liyor. 

Ayak parmaklarının ucunda bir gıdıklanmayla irkiliyor. İşlerine bu kadar ça-
buk başlamaları onu şaşırtıyor doğal olarak. Hemen tüketecekler ve o karşı ko-
yamayacak onlara. 

Derin bir nefes alıyor. Yazamıyor artık ve kalemi bırakıyor elinden. Ardından 
yer altını mesken edinmiş canlıları selamlarken bakıyor saatine. Gecenin sa-
bahla buluştuğu anda derin bir karanlık, derin bir sessizlikle iç içe geçmiş aynı 
noktada duruyor. 

Biliyor. Gün, gecenin pençesinden biraz sonra kurtulacak. Sonra pencereyi 
aşacak, masayı bulacak, duvarlara çarparak içine gömüldüğü sayfalara akacak 
ve bütün bu yazılanların bir anlamı kalmayacak. 

Gözlerini açık tutamıyor, bunun üzerine kendini kaybediyor ya da içinde bu-
lunduğu hiçlikten başka bir hiçliğe sürükleniyor.


