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Yedi küçük not… 

 

 

Denizleri dökülmesin diye, kimi atlasların duvara asılmadığı doğrudur. 

Ama sanmıyorum doğru olsun, ağaçların soğuk kış günlerinde, 

kabuklarının altına pazen giydikleri… 

*** 

Ben de bilmiyorum, önümüzdeki şubatın yirmi sekiz mi, yirmi dokuz mu 

çekeceğini… 

Yirmi dokuz çekecekse, bana da haber ver. Unutmayalım o gün, dört yılda 

bir doğum günü olan dostumuza, küçük bir hediye göndermeyi. 

*** 

Bana sorup durduğun o iki dizeyi buldum sonunda. Karaşın bir şairmiş, o 

iki dizenin sahibi: 

“Her çocuğun kalbinde kendinden daha büyük bir çocuk vardır / Bütün 

sınıf sana çocuk bayramlarında zarfsız kuşlar gönderecek” 

Unutmadan, bu iki dizeyi defterine yaz istersen. İstersen ezberine yaz. 

İstersen unut. Nasılsa daha çok okuyacağız orta ikiden terk çocuklar şairini… 

*** 

Ama meselâ şeyi unutma… Neyi unutma biliyor musun, pencereden 

sokağına bakmayı... Sabahları kalktığında ve o güzelim akşamüstleri… 

*** 

İyi oldu, artık mektup yazmayacağını söylemen. Mektup beklemek, 

bilsen öyle zor ve öyle güzel ki… 

*** 

Geçenlerde yaşadığım bir şey, şunu öğretti bana: İstese de çok uzağına 

gidemiyor insan kendisinin. Hangi trene binse, içindeki bir adrese varıyor 

sonunda. Hangi rüzgâra tutunsa kendine savruluyor; hangi denize açılsa, 

yine kendi kıyılarında buluyor kendini… 

*** 

Önüne açacağım her ‘yıldızlı atlas’ta; ama büyük; ama küçük bir deniz 

olacak mutlaka… Onları duvara asmamaya çalış n’olur, yere dökülmesin 

denizleri… 
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Bir rüzgâr, deli gibi koşuyor sokaklarda 

 

 

Masamın başındayım. 

Beyaz, bembeyaz bir sayfa uzanıyor önümde. 

Mavi kalemim parmaklarıma devrilmiş, öylece duruyor. 

Bir yazı yazmalıyız, diyorum kalemime. 

Kâğıt, kısa ve güzel bir yazı olmalı; ama, diyor. 

Kâğıt, lâfa karışır da diğerleri durur mu? Her biri bir şey diyor: 

Kalemliğimin üstündeki elma, kim çizmişse beni diyor, sanki ömründe hiç 

elma görmemiş. 

Kurşunkalem uzanıp kaldığı yerden konuşuyor: Üstünde silgisi olan 

kalemleri hiç anlamam. Hem yazacaksın hem yazdıklarını sileceksin. Olmaz, 

olmaz öyle şey! 

Cetveldeki 6, başını kaldırım 2’ye sesleniyor: Hadi bugün yine tavşan 

olalım! 

Önümde açılmış bir mektup var. Mersin’den gelmiş: Artık iki tane mektup 

dostum var deniyor mektupta. Biri siz, diğeri Polonyalı Pen Friend’im. 
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Güzel yazı defterimden bir yazı 

 

  

 Güzel insanlar tanıdım bu dünyada. Anlarlardı, telleri kırık 

şemsiyelerin dilinden. Dalıp giden gözlerin nereye bakmadığını anlarlardı. 

Güzel dostlarım oldu. Umutsuzluğumu ikiye bölüp, büyük olanını 

kendileri alırlardı. 

Güzel mektuplar aldım. Yüz defa okunur mu bir mektup?.. İşte ben yüz 

defa okunan mektuplardan aldım. 

Güzel yollardan geçtim. Dönüp bir kez ardıma baksam, ikinin hatırı 

kalırdı. Sonra üçün, sonra dördün… 

Güzel akşamlar yaşadım. Hiç bitsinler istemezdim. 

Güzel rüyalar gördüm. Kimi uykusuz gecelerimde, tozlarını siler, onları 

tekrar görürdüm. 

Güzel sabahlara uyandım. Horoz sesleri ve yeni demlenmiş çay kokusu, 

rüyalarımdan arta kalan resimleri süpürür, gözlerimin kapaklarını yavaşça 

açardı. 

Güzel nehirlere rastladım. Ağaçlara çarpmamak için durmadan 

kıvrılırlardı. 

Güzel şarkılar dinledim. Güzel denizler gördüm. Güzel yağmurlarda 

ıslandım. Güzel sular içtim. Güzel şiirler okudum. 

Güzel kuşlar uçtu göğümden. 

… 

Yaşayıp giderken ardıma baktım da demin, güzel şeymiş dedim şu 

yaşamak… 
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Şimdi bir yerlerde… 

 

 

Şimdi bir yerlerde akşam oluyordu. Güneş ağır ağır batıyordur, dağların 

ve ağaçların ardından. Ve ağır ağır doğuyordur güneş, dağların ve ağaçların 

ardından. Çünkü bir yerlerde sabah oluyordur şimdi. 

Şimdi bir yerlerde düş kuruyordur biri. Bildiği bütün güzel şeyleri, bir bir 

yerleştiriyordur düşlerine: Günlük güneşlik günleri, ezberindeki şiirleri, en çok 

sevdiği kelimeleri, incecik kelebekleri, annesini… Kurdukça yıkılıyordur, 

başka bir yerde başka birinin düşleri. Kuruldukça yıkılan kimi düşler gibi… 

Şimdi bir yerlerde penceresini açmış, sokağını seyrediyordur biri. 

Sokaktan geçenleri, uçtu uçacak gibi duran baloncuyu, sokağı bekleyen 

evleri seyrediyordur. Başka bir yerde başka biri, odasının penceresini ve 

içinden dünyaya açılan bütün pencereleri kapatmak istiyordur. Ama bir türlü 

perdeyi çekmek istemiyordur elleri. 

Şimdi bir yerlerde biri, dünyaya ilk kez açıyordur gözlerini. Başka bir 

yerde başka biri, istese de istemese de ayrılıyordur dünyadan. Bir daha 

açmamak üzere yavaşça yumuyordur gözlerini. 

Şimdi bir yerlerde saçlarını tarıyordur biri. Aynada saçlarının tel tel 

ayrılıp düzene girmesini seyrediyordur, küçük bir gülümseme yayılıyordur 

dudaklarından. Kızgınlıktan saçını başını yoluyordur, bağırıyordur, 

ağlıyordur, başka bir yerde biri. 

Şimdi bir yerlerde küçük bir şey için, birbirlerinin kalplerini kırıyorlardır 

birileri. Küçük bir şey, bir ceviz kabuğu belki… Başka bir yerde, gökkuşağının 

renklerini bölüşüyorlardır başka birileri. Sarıyı, kırmızıyı, yeşilden maviye 

kaçan bütün renkleri… 

Ve şimdi bir yerlerde sen, kalbinin kapılarını aralamış, küçük şeylerden 

söz açan bir yazıyı bitirmek üzeresindir. Sen yazıyı bitirirken, benim içimdeki 

kuşlar çoktan uçmuş olacak… Evime konuk olan iki çiçeğe su veriyor 

olacağım belki… 
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Küçük sesler 

 

Guguklu saatin içindeki kumru, boş zamanlarını sesinin tellerini akort 

etmekle geçirir. Birkaç saniye süren o küçük konseri için, sayısız provalar 

yapar o küçük pencerenin ardında. 

Rüzgârın sesi ince ve kısıktır çoğu zaman. Ama kışın yaklaştığını 

anlamaz kimileri. Bu yüzden son baharda rüzgâr, bağırarak dolaşır sokakları. 

Kurşun kalem, parmaklarımızın arasında dans ederken, cızırtılı bir şarkı 

mırıldanır. Biraz dikkatli bakarsak, önümüzdeki beyaz kâğıdın, şarkının 

sesine uyandığını; gözlerini oğuşturup bize gülümsediğini görürüz.  

Kimi metinlerde seslerini duyar gibi oluruz yazarların ve şairlerin. 

Ağlayan, gülen, itiraz eden, kabul eden, konuşan ve susan seslerini… Sonra, 

çevredeki sesler… Onlar da girer metinlerin içine. 

Sözgelimi Küçük Prens’in dostu için şöyle demiş biri: “Exupery bir 

cümlesini yerde yazmışsa, bir cümlesini de uçağında yazmıştır. Bu yüzden 

cümleleri arasından, sürekli motor sesleri gelir.” 

Sevincin bin bir çeşit sesi vardır. En bilinen sesi, el çırparken 

çıkardığımız sestir. 

Hüznün de bir sürü sesi vardır. Keman sesini saymalıyım ilkin. İçli, kırık 

ve hüzünlü keman sesini… Sonra, yağmur damlaları gibi tek tek kulağımıza 

inan tambur sesini… 

… 

Bu uğultunun, bu motor homurtularının arasında, sana daha yüzlerce 

küçük sesten söz açabilirim. Karıncanın yürürken, kelebeklerin kanat 

vururken çıkardığı sesten, deniz kabuğundaki deniz sesinden, yağmurun 

sesinden, kurumuş çeşmelerin iniltisinden söz açabilirim sana. 

Ama şimdi değil, sonra. Beni eve çağıran bir ses var çünkü telefonda, 

annemin sesi!.. 
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Kim bu harflerin arasında dolanıp duran tilki? 
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Kim bu harflerin arasında dolanıp duran tilki? 

 

 

Atlardan söz açan bir yazı yazmak istiyorum. ‘At’ kelimesini yazar yazmaz, 

yazacağım yazı da bir at gibi koşmaya başlasın, sonra koşsun koşsun, daha 

sonra da gözden kaybolup gitsin istiyorum. 

Ama olmuyor. Kelimenin ilk harfini yazabiliyorum yalnızca. Sonra, 

kalemimin ucunda tek başına kalakalmış A’dan, bir güzel Eyfel Kulesi 

çiziyorum. 

Sessizlik kaygılandırıyorsa bozulmalıdır, gibi bir cümle yazmaya 

çalışıyorum. O da olmuyor. S’den bir salyangoz çıkıyor önüme. Sonra, 

üzerinde kıvrım kıvrım yükselen evi… Çizdiğim salyangoz, ardında gümüşten 

bir yol bırakarak, ağır ağır kayıyor kâğıdın üzerinden. 

Mektuplardan söz açayım istiyorum. Dostların arasında gidip gelen o zarif 

yolculardan… Ne mümkün!.. M’nin altına ve üstüne birer çizgi çekip, kapalı 

bir zarfın arkadan görünüşünü çizmekten alamıyorumkendimi. Sonra, aynı 

şeyi, elimi kaldırmadan çizmeyi deniyorum. 

Onlarca açık kalmış mektup birikiyor önümde. 

Hiçbir şey yazamayacağımı anlayınca, yalnızca harfler çizmeye 

başlıyorum. Çizdiğim her harf, bir resme dönüşüyor bir süre sonra. 

B’den bir gözlük çiziyorum. Çizdiğim gözlük, birden dedemin gözlüğü 

oluyor nasılsa… Kalın camların arkasına bakınca, dedemin sönmüş gözlerini 

görüyorum. 

C’nin iki ucunu birleştirip bir dolunay çiziyorum. 

İki büyük O’dan iki büyük çember çiziyorum. Yanlarına da iki çocuk… 

Çocukların ellerine ağaçtan iki çubuk tutuşturuyorum. Çubukların ucuna iki 

tel… Ay ışığında çember çevirmeye başlıyor çocuklar! 

Büyük I’dan bir elektrik direği çiziyorum. Üstüne de bir lamba… Ben 

lambayı yakar yakmaz, kelebekler uçuşuyor lambanın altında. Bir, iki, üç 

derken yüzlerce kelebek, ipekten kanatlarını lambaya vurup, yere düşüyor. 

Yüzlerce gece kelebeği… Yüzlerce yanmış kelebek!.. 

… 

Önümdeki kâğıdı buruşturup, kalkıyorum masadan. 
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Benim yüzlerce öğretmenim vardı 

 

 

İlkokulda dört öğretmenim vardı. Daha sonraki okullarda onlarca 

öğretmenim oldu. Şimdi yarısını bile sayamam onların. 

Birçok şey öğrendim onlardan. Öğrendiklerimin çoğu, hiçbir işe yaramadı. 

Zaten birçoğunu da unuttum daha sonra. 

Ama okulun dışında yüzlerce öğretmenim vardı. Onlardan binlerce şey 

öğrendim. 

Beyaz karanfiller çizmeyi ablamdan öğrendim. İlk şarkıyı da öteki 

ablamdan. 

Sevinci, uçurtmanın ipini tutan bir elden öğrendim. 

Coşkuyu arkadaşlarımın çizdikleri resimlerden öğrendim. 

Bir akşam babam eve dönmemişti, beklemeyi öğrendim. 

Vurduğum kuşun kanı, bembeyaz karın üzerine akınca; pişmanlığı, 

çaresizliği öğrendim. 

Açlığı, bir yoksulun elindeki ekmekten öğrendim. 

Kurumuş bir dere yatağından susuzluğu öğrendim. 

Kafeste çırpınan bir kuştan özgürlüğü öğrendim. 

Uçsuz bucaksız ne demek? Denizlerden onu öğrendim. 

Sessizliği, koca bir ormandan; sabretmeyi küçük bir karıncadan öğrendim. 

Çok sonraları dedem öldü. Dedemden ölümü öğrendim. 

Şiiri, içimde koşuşup duran atlardan öğrendim. 

Maviyi gökyüzünden, kırmızıyı gülden, sarıyı da ekinlerden öğrendim. 

Neydim ben, neden vardım bu dünyada, neredeydim; annemin yüzüne 

bakınca öğrendim. 
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Kimbilir nerededir şimdi o kuşlar? 

 

 

__ Bu ben, bu dedem, bu annem, bu ablam, bu öteki ablam, bu da sen. 

__ Dayın vardı bir de orada. Fotoğrafımızı o çekmişti. 

__ Şu bizim arkamızda duran kim? 

__ Mahallenin bekçisi Süleyman efendi. Nasıl yapar ederdi bilmem, 

çekilen her fotoğrafa girerdi. Fotoğraflarda bile asayişi gözetmek isterdi 

belki..  

__ Mahallenin delisi vardı, fotoğraflara hiç girmemiş? 

__ O çok isterdi; ama kimse onu nedense fotoğrafına almak istemezdi. 

__ Burada, sanki askerler gibi yürümüşüm… 

__ Asker doluydu o sıralar her yer. 

__ Annem burada benim elimden tutmuş. 

__ Anımsar mısın, sen anneni üzdüğünde o şöyle derdi: “Dağlara taşlara 

gideyim de kurtlar kuşlar yesin beni…” Çok korkardın böyle deyince annen. 

Onu kaybetmekten çok korkardın. 

__ Şu cetvelle çizilmiş gibi dimdik duran kim? 

__ O, komşumuz emekli albay Nejat amcan. Eki alışkanlıklarını 

bırakamadı emekli olduktan sonra da. Arabasını evin önüne çekince, oğlunu 

da başına nöbetçi bırakırdı. 

__ Bu fotoğraf yağmurlu bir havada çekilmiş. Hepimiz ıslanmışız. 

__ Yağmur, sokakları elinden alır, seni eve kapatırdı. Yine de severdin 

yağmuru. Hiç unutmam yine öyle bir günde, kulağıma eğilip bana arap kızını 

gördüğünü söylemiştin. 

__ Bak, ikimizin de olduğu bu fotoğrafın göğünde üç kuş varmış… 

__ Kim bilir nerededir şimdi o kuşlar?... 
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Sen, ben bir de gökyüzü… 
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Sen, ben bir de gökyüzü… 

 

 

 

Orta ikiye giden lâcivert bir ceketin en üst düğmesi, koptu kopacak gibi 

duruyor yerinde. Cekete tutunduğu ipler gevşedikçe, nasıl telaşlanıyor! Nasıl 

daha bir sıkı sarılıyor iliğine!.. 

Bir kalemin ucu durmadan kırılıyor. O kırıldıkça, terleyen bir el, durmadan 

açıyor onu. Kalemtıraşın içinde umutsuzca dönüyor kalem. Küçük kalıyor 

sonra. Parmak uçlarıyla tutulabilecek kadar kalıyor. Kısaldıkça, tir tir titriyor 

kalem… 

Bir elma kurdu, oldukça tedirgin, bembeyaz evinin içinde. Bembeyaz 

evinin içinde bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa. Evim bir gün bıçakla ortadan 

ikiye ayrılacak, diyor. 

Kış güneşine aldanan bir ağaç, karın altında kalan tomurcuklarını 

kapatmaya, içine almaya çalışıyor hıçkırarak… 

İçtenlikle söylenmemiş bir dize, içtenlikle söylenmediği için bilseniz nasıl 

utanıyor? Şiirdeki diğer dizelerin arkasına saklanmaya çalışıyor okunmamak 

için. 

Bir deniz feneri, ya bir gün kör olursam ben diyor, kim yol gösterecek 

denizdekilere, kim kavuşturacak evlerine denizcileri?... 

Bir ırmak, değişik isimlerle dolanırken vadileri, kaybolup gitmekten, denize 

ulaşamamaktan ödü kopuyor. 

Bir mektup, yanlış bir adrese giderim diye korkuyor. Bir makas, körelirim 

diye; bir elişi kâğıdı, kesilirken kesilen bir parmağı görmekten korkuyor. 

*** 

Bütün bunlara akıp gidin ey günler!.. 

Sen de bütün bunları ağlamadan seyret bakalım gökyüzü!... 
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İki nokta üst üste 

 

 

Bir gün: Cumartesi. 

Bir şehir: Hiç düşünmeden İstanbul. 

Bir renk: Masmavi. 

Bir yemek: Hangisini sayayım bilmem ki… 

Bir ceket: Kadifeden bir ceket. Fitilli ve uçuk kahverengi. 

Bir çiçek: Hanımeli. 

Bir gül: Rüzgâr gülü. 

Bir kuş: Sülün. 

Bir mısra: “Kimsenin yok, yağmurun bile, böyle küçük elleri.” 

Bir ders: Ne dersi? 

Bir kitap: Küçük Prens. 

Bir gezegen: Küçük Prens’in gezegeni. 

Bir içecek: Andımız. 

Bir kahkaha: Hah hah ha! 

Bir ay: Ağustosun son on beşiyle eylülün ilk on beşi. 

Bir deniz: Akdeniz. 

Bir gemi: Kağıttan bir gemi. 

Bir soru: “Maveraünnehir nereye dökülür?” 

Bir adam: Kardanadam. 

Bir ağaç: Kiraz ağacı. 

Bir fiil: Güzeltmek. 

Bir şair: Yunus Emre. 

Bir ses: Annemin sesi. 

Bir şarkı: Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar… 

Bir dilek: N’olur? 
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Dostluklar için yirmi altı cümle 

 

 

 

Yüz yüze dostluklar vardır. 

Güneşle ayçiçeğinin dostluğu, böyle bir dostluktur meselâ. Ayçiçeği 

sabahtan akşama kadar hiç ayıramaz yüzünü güneşten. 

Uzak dostluklar vardır. 

Denizlerin ortasındaki bir adayla, dağların arasındaki bir göl, birbirlerinin 

uzak dostudurlar. Dostluklarını gündüz kuşlarla, gece yıldızlarla iletirler 

birbirlerine. 

Sessiz dostluklar vardır. 

Dilsiz bir adamın elleriyle, dilsiz başka bir adamın elleri arasında sessiz bir 

dostluk oluşur. Her şeyden konuşur sessizce bu eller. 

Zorunlu dostluklar vardır. 

Pazarla pazartesinin dostluğu gibi. Pazar ağır bir gündür, pazartesi hızlı 

bir gün. Ayak uyduramazlar birbirlerine. Ama dost olmak, yan yana durmak 

zorundadırlar. 

Uzun dostluklar vardır. 

İkindi güneşinin altında uzayan gölgeler birbirine kavuşurlar ve uzun boylu 

bir dostluk oluşur aralarında. 
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Günün birinde ölen dostluklar vardır. 

Kanuni Süleyman’la İbrahim Paşa’nın yıllar süren dostluğu, bir gün 

bıçakla kesilir gibi kesilivermiştir ortasından. Hatta sonra Kanuni Süleyman 

ölmesini ister İbrahim Paşa’nın. Ve hatta yerine getirilir bu isteği, Kanuni 

Süleyman’ın. 

Vakitsiz dostluklar vardır. 

Bir peçete, bir kâğıt mendil vakitsizce dostu oluverir gözlerinizin… 

Zaten varsa dostluklar vardır sadece. 

Ekmek gibi, su gibi tanıdık geliyorsa size biri; o sizin dostunuzdur. 

Bakımsız dostluklar vardır bir de. 

Ama n’olur olmasın bakımsız dostluklar! 
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Eli yüzü boya içinde kalmış bir yazı 

 

 

Bir beyaz kâğıt açıyorum önüme. 

Fırçamla biraz mavi alıyorum, maviden. 

Kocaman bir gökyüzü çiziyorum. 

Bulutlar için, uçurtmalar için, kuşlar için ve güneş için biraz yer 

bırakıyorum gökyüzünde. 

Fırçamla biraz yeşil alıyorum, yeşilden. 

Yüzlerce ağaç, binlerce çimen çiziyorum gökyüzünün altına. 

Çiçekler için, meyveler için ve kendim için biraz yer bırakıyorum ağaçların 

ve çimenlerin içinde. 

Fırçamla biraz kırmızı alıyorum, kırmızıdan. 

Gelincikler, karanfiller ve güller çiziyorum çimenlerin içine. 

Kelebekler için, uç uç böcekleri için, arılar için ve ağustosböcekleri için yer 

bırakıyorum çiçeklerin içinde. 

Fırçamlar biraz sarı alıyorum, sarıdan. 

Ayvalar, limonlar, salkım salkım muzlar ve üzümler çiziyorum dalların 

arasına. 

Tırtıllar için, kurtçuklar için yer bırakıyorum meyvelerin üzerinde. 

Biraz turuncu, biraz eflatun, biraz kavuniçi, biraz kahverengi, biraz beyaz 

alıyorum renklerden. 

Bulutları, uçurtmaları, kuşları, güneşi, diğer meyveleri, kelebekleri, uç uç 

böceklerini, arıları, ağustosböceklerini, tırtılları ve kurtçukları çiziyorum, onlar 

için bıraktığım yerlere. 

Kendim mi? Kendimi de yerleştiriyorum çimenlerin üzerine. 

Çimenlerin üzerine uzanıp kendimi ve odamı seyrediyorum, çizdiğim 

resmin içinden. 

Eli yüzü boya içinde kalmış biri duruyor karşımda. 

Gülümsüyor. 

Gülümsüyorum. 
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Güle güle güzel yaz! 

 

 

Durakta bekliyorum. 

Uzun, upuzun bir tren geçiyor önümden. 

Yüzlerce penceresi var trenin. Trenin yüzlerce penceresi, hızla geçiyor 

önümden. 

Bir pencerede çiçekler var, yazın açan bütün çiçekler. Papatyalar, 

sardunyalar, küpeliler, uyku çiçekleri, akşamsefaları, hanımelleri, güller… 

Uzun gagalarıyla leylekler sarkıyor bir pencereden. Bir pencereden 

uçurtmalar yükseliyor gökyüzüne. 

Bir pencerede ağustosböcekleri… Bir yaz şarkısının notalarını diziyorlar, 

pencerelerin altında uzanan çizgilere. 

Bir pencerede bütün yaz meyveleri… Karpuzlar, kavunlar, kayısılar, 

çilekler, kirazlar… 

Bir pencereden yaz tatilinin ilk günleri görünüyor. Kırık karneler, iyi 

karneler, pekiyi karneler… 

Bir pencerede uzun yaz günleri, bir pencerede uzun yaz günlerini kısaltan 

bisikletler… 

Bir pencerede külah külah dondurmalar… Limonlu, çilekli, vişneli, 

çikolatalı dondurmalar… 

Bir pencerede kelebekler, bir pencerede çamurdan evler yapmaya çalışan 

kırlangıçlar… 

Bir pencerenin önüne ipler gerilmiş. İplerde yazın giydiğimiz o rahat ve 

güzel bütün elbiseler… 

Yüzlerce penceresiyle yaz treni geçip gidiyor önümden. 

… 

Pencerelerinden sarı yaprakların uçuştuğu sarı bir tren, yağmurları ve 

rüzgârları sürükleyerek yaklaşıyor durağa. 
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Sonbaharın sarışın günleri 

 

 

Elime kalemi alıp bir yazının başına oturuyorum. Cümleleri yan yana 

diziyorum, elektrik tellerinde yan yana dizilmiş kuşlar gibi. 

Elektrik tellerinde yan yana dizilmiş kuşlar, hiç durmadan susuyorlar. 

Büyük bir sessizliği büyütüyorlar, ıssız bir orman gibi. 

Issız bir orman ıssızlığından yakınıyor. “Ah” diyor, “Ne bir tilki geçiyor 

içimden, ne de bir insan yüzü görüyorum. Olsaydım keşke, yol kenarında 

duran bir ağaç gibi.” 

Yol kenarında duran bir ağaç, yanından hızla geçen bir arabanın arka 

penceresinden bakan bir çocukla göz göre geliyor. “Kim bilir nasıldır?” diyor. 

“Kim bilir nasıldır bir ağaçla göz göze gelen bir çocuk olmak?” 

Yanında hızla geçen bir ağaçla göz göze gelen çocuğun diline bir şarkı 

dolanıyor. Bir şarkı… Günlük güneşlik bir sonbahar günü gibi. 

Günlük güneşlik bir sonbahar günü, yanıma gelip sarı bir kalem 

tutuşturuyor elime. “Bir dahaki yazında sonbahar günlerinden bahset.” diyor 

bana. “Çünkü güzeldir, sonbahar günlerinden bahsetmek.” 

Gülümsüyorum. 

Gülümsüyor sonbaharın sarışın günleri. 
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İçimize doğru giden yollar… 

 

 

Kendimize giden yol, kendi içimizden geçer. 

Kendimize içten davrandığımızda açılır, kendimize giden yollar. 

Kalbe giden yol, bir tanedir ve inceciktir. 

Yürürken dikkat ister. 

Bir kelebeğe giden yol, sürekli zikzaklar çizer ve kavuşumsuzdur. Bu 

yüzden uzun sopalı ağlar kullanır kelebek avcıları. 

Gökyüzünde süzülen bir uçurtmaya giden yol, uçurtmanın iğidir. İp, elimizi 

çekiştirir, uçurtma yanına çağırır bizi durmadan. 

Kışa giden yollar kapalı olur çoğu zaman. 

Sararan yapraklar ve göç eden leylekler açar, kışa giden yolları. Bahara 

giden yolları, eriyen kar sular açar. 

Kuşlara giden yollar, ha var gibidirler ha yok gibi. Yolun sonuna geldim 

sanırsınız… birden havalanır kuşlar! 

Akşama çıkan yollar vardır. Nefis yemek kokularıyla anneler, işten dönen 

babalar, nasıl süsler o yolu?! 

Şiire giden yolların nerdeyse hepsine bir ilk durak vardır. Kimi zaman uzun 

süre beklemek gerekebilir bu durakta. 

Kedilere giden yollar, kolaydır. Başından sırtına onu şöyle bir okşamanız, 

hadi olmadı bir parça ciğer vermeniz yeterlidir bu yola çıkmak için. 

Dostluğa giden yollar çoktur. Birbirini sıkıca tutan eller, birbirine 

gülümseyerek bakan iki çift göz, en önde giderler bu yolda. 

Ya mektuplar… İki dost arasındaki yolu en zarif yolcularıdır, mektuplar. 

İyiliğe giden yollar da çoktur. Bir arkadaşınıza küçük bir şey hediye etmek, 

iyiliğe giden bir yoldur söz gelimi. 

Kötülüğe giden yollar… Ah kim bilmek isteyebilir ki kötülüğe giden 

yolları?.. 

Ama pişmanlığa giden yollar dolambaçlıdır biraz. En kestirme olanı 

annemize küsmektir. 

Bir de yalnızca kendimize ait yollar vardır. 

Sözgelimi ucu sana çıkan yollarım var benim. Şimdi o yolların birinde sana 

doğru yürüyorum. 
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Bir kuş tut içinden 

 

__ Bir sayı tut içinden. 

__ Tuttum. 

__ İkiyle çarp. Onbeş ekle. Sonra ikiye böl. Tuttuğun sayıyı çıkar bu 

sayıdan. Yedibuçuk kalır geriye. Yedibuçuğu al, dondurmacıya git. Vişneli bir 

dondurma ısmarla kendine. 

__ Bir renk tut içinden. 

__ Tuttum. 

__ İçindeki resmin gökyüzünü boya tuttuğun o renkle. Sonra içine doğru 

eğil ve boyadığın resmi izle. 

__ Bir tren tut içinden. 

__ Tuttum. 

__ Bin o trene. Tren ağır ağır ayrılsın içindeki istasyondan. Sonra 

pencereye çık. Ağaçlar, evler ve direkler akıp gitsinler önünden. 

__ Bir sokak tut içinden. 

__ Tuttum. 

__ Bahçeli evler olsun tuttuğun sokakta. Bahçelerde ağaçlar olsun. 

Ağaçların dallarında kuşlar… Kuşların ötüşünde bir şarkı… Şarkıda bir 

şenlik!... 

__ Bir çiçek tut içinden. 

__ Tuttum. 

__ Akşamsefası mı? 

__ Nasıl bildin? 

__ Bir mevsim tut içinden. 

__ Tuttum. 

__ Tuhaf bir mevsim olsun. Bir yanımızda kar yağsın, bir yanımızda güneş 

açsın. Bir yanımızdaki ağaç yapraklarını döksün, bir yanımızdaki ağaç çiçek 

açsın. Leylekler hem gitsin, hem gelsin. Ah diyelim biz, bu kaçıncı mevsim? 

__ Bir Yıldız tut içinden 

__ Tuttum. 

__ Bir yıldız daha tut içinden. Sonra bir yıldız daha. İçindeki yıldızlar çok 

olursa, ipil ipil aydınlık olur için. 

__ Bir kuş tut içinden. 

__ ………………… uçuyor, tutamıyorum. 
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Yumuşak g 

 

Şu bizim yumuşak g var ya; iyi harftir, güzel harftir doğrusu. 

Hadi canım, kendine ait bir şekli bile yok onun diyebilir biri. 

Evet, kendine ait bir şekli yoktur onun. Bir g yazın, üzerine ters duran bir 

şapka atın, karşınıza o çıkar. Yumuşak g! 

Oysa diğer harflerden farklı birçok yanı vardır onun. P gibi patlamaz, t gibi 

gürültücü değildir sözgelimi. Ha var gibidir, ha yok gibi. Sessizce durur 

kelimelerin aralarında. Onu konuşurken fark edemeyiz. Daha çok yazıldığı 

zaman görebiliriz yumuşak g’yi. 

… 

Ağaçtaki yumuşak g, bizim gibi değildir. 

Yapraklıyken de yapraksızken de sever ağacı. 

Çiğdeki yumuşak g, bir kar tanesinde olamadım; ama bir çiğ tanesindeyim 

işte ben, der. 

Dağlara seslendiğimizde sesimiz yankılanır ya hani… İşte o yankı, 

dağdaki yumuşak g’nin işidir. 

Düğümdeki yumuşak g’nin canı çıkacak gibidir. İyiyim ben, der yine de. 

Burada biraz sıkıştım sadece, hepsi o kadar. 

Kâğıttaki yumuşak g, çoğunlukla memnundur hayatından. Ama kâğıt, 

kağıttan gemi olursa.!.. İşte o zaman içi içine sığmaz, kâğıttaki yumuşak 

g’nin.  

Kaplumbağadaki yumuşak g, çok yavaş gittiği için kızar kaplumbağaya. 

Acelen ne canım der, kaplumbağa. N’olmuş biraz yavaş gidiyorsak… 

R’leri söyleyemeyen yavru kurbağalar, vığak vığak diye bağırırlar. Buna 

çok güler kaplumbağadaki yumuşak g. Katıla katıla güler. 

Ana-oğul şöyle bir kucaklaştığı zaman; pek hüzünlenir oğuldaki yumuşak 

g. Gözleri dolar, ağlayacak gibi olur. 

Yazın öğle sıcaklarında; kaç kez sıcaktan bayılıp yere düşmüştür de 

kimsenin haberi olmamıştır, öğledeki yumuşak g’den. 

Soğandaki yumuşak g’yi ne zaman görseniz iki gözü iki çeşme. Gururla 

olduğu için de hiç şikâyetçi olmaz soğandan. 

… 

Daha bir sürü kelimenin içinde dolaşır durur yumuşak g. 

Ama kimse bilmez, bir derdi vardır yumuşak g’nin. Hiçbir kelimenin birinci 

harfi olamamıştır dilimizde. 

İşte budur bütün derdi yumuşak g’nin. 



www.barisuney.com 

 

 



www.barisuney.com 

 

 

Bir şarkının içinden geçer gibi… 

 

 

Şimdi sen bu sayfanın üzerine eğilip, kurduğum bu cümleyi okumaya 

başladığın sırada, başka yerlerde binlerce başka cümle kuruluyor. Binlerce 

insan, binlerce, milyonlarca cümle kuruyor, sen bu satırları okurken… 

Sevinçle kuruluyordur bu cümlelerin kimileri. Kimileri üzüntüyle, 

hıçkırıklarla kuruluyordur. Heyecanla kuruluyordur kimileri, her kelimesi nabız 

gibi atıyordur. Sıkıntıdan terleyenleri vardır aralarında. Korkudan tir tir 

titreyenleri… Sonra bir o kadar da içsiz cümle vardır bunların dışında, 

kurulmuş olmak için kuruluyordur her biri. 

Sen bu satırları okurken, yanındaki arkadaşına şöyle bir cümle kuruyordur 

belki de biri: “Her sabah sekizde bir kuğudan telefon alıyorum. Telefonu 

kapattıktan sonra, saatler süren bir suskunluk kaplıyor içimi…” 

Sözgelimi kalabalık bir caddede elini açmış, önünden geçenlere dilenen, 

üstünü başını paralayan cümleler kuruyordur biri. 

Ya da teneffüste, çatıda çırpınan bir kuşu seyrederken hayat bilgisi 

dersine geç kalmış bir çocuk, ceza almamak için kuş gibi çırpınan cümleler 

kuruyordur öğretmenine. 

Sen bu satırları okurken, başka yerlerde başka birileri sayısız cümleler 

kuruyordur şimdi… 

Her sabah bir kuğudan telefon aldığını söyleyen adamın içinde, 

arkadaşına söyleyemediği bir şey vardır ama… Arkadaşının da, her sabah 

bir kuğudan telefon aldığını söyleyen adama söyleyemediği bir şey vardır. 

Çatıda çırpınan kuşu seyrederken hayat bilgisi dersine geç kalmış çocuğun 

söyleyemediği bir şey vardır. Bir şey vardır, dilenen adamın, kendisine ve 

önünden geçenlere bir türlü söyleyemediği… 

… 

Kimi anlar olur hani… Güzel bir şey gördüğümüzde, güzel bir haber 

aldığımızda, çok sevdiğimiz biriyle karşılaştığımızda, güzel bir şiir 

okuduğumuzda, tuhaf bir sıcaklık usulca geçer sanki kalbimizden. Uçsuz 

bucaksız genişler içimiz. Bir nehirde akar gibi oluruz, bir şarkının içinden 

geçer gibi… 

İşte o an, ikinci bir şey vardır söyleyemediğimiz… Cümleler, onlarca 

kelimeyi önlerine katarak, rüzgâr gibi geçerler de dilimizin ucundan; ama işte 

nasıl olur, söyleyeceğimiz şeyi yine de söyleyemeyiz. 
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Dereden tepeden… 

 

 

Birçok çiçek ismi geçer şiirlerde. Ama gül çok geçer. Gül, sayısız geçer 

bizim şiirlerimizde. 

Yaşadığımız yüzyılda Türkçe’nin en iyi şairlerinden biri de Cemal 

Süreya’dır. 

Fatih’in çocukluğunda çizdiği resimleri gördüm bugün. Bir at resmi vardı 

onların içinde.  

Gülümseyen bir at!.. 

Bir gözü mavi, bir gözü yeşil kediler Van Kedisi olarak bilinir. Oysa bir 

gözü mavi, bir gözü yeşil kediler Van Kedisi değil, Ankara Kedisi’dir. Bir de 

birgün sineği diye bir sinek türü varmış. Bu Birgün sinekleri, gerçekten de 

sadece bir güncük yaşarlarmış. Topu topu bir gün… 

Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb, yeni bir kıta keşfettiğini bilmeden 

ölmüş, meselâ. 

Çocuklarla yapılmış bir röportajda okumuştum; “Bir şeyi çok sevince 

ayrılmak zor oluyor.” diyordu o çocuklardan biri. 

“Çok hüzünlüysek komik şeyler yapmak lâzım.” diyordu onun arkadaşı 

olan başka bir çocuk. 

… 

“Dereden tepeden konuşmak.” diye bir deyim var dilimizde. Adam 

dereden tepeden konuşuyor, deriz hani… 

Peki ya dereden tepeden yazanlara ne demeki?... 
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Hava yağacak gibi duruyor bugün 

 

Masamdaki çekmecede bir defterim var.  

Defterimin kapağında da şöyle bir isim: Hikâyesiz Kahramanlar Defteri. 

Yüzlerce hikâye kahramanı var bu defterin içinde. Ama çoğunun 

hikâyesini kimse yazmadı henüz. Ne ben, ne de başkası. 

Bir hikâye yazacağım zaman, defteri açar onlarla konuşurum önce. 

İçlerinden birini ya da birkaçını seçer, sonra da hikâyelerimi yazmaya 

başlarım. 

Böyle diyorum ya, pek öyle kolay bir iş değildir bu. Kahramanı olacakları 

hikâyenin her şeyini tek tek sorarlar. Hikâyenin içine girmemek için bin 

dereden su getirirler bazen. İnatları tutar bazen de. Nuh der, peygamber 

demezler o zaman. 

… 

Bir hikâye yazmak için, defterimi çekmeceden çıkardım; rastgele bir 

sayfasını açtım. Oldukça renkli bir sayfaydı. Her biri, nefis bir hikâyede yer 

alabilecek kahramanlardı: 

Yaşlı biri denizci, telleri kırık bir şemsiye, para kasasına sımsıkı yapışmış 

bir adam, eşini kaybetmiş bir çizme, bir musluk anahtarı, iyi derecede Çince 

konuşan üç Portekizli, başıboş bir sokak kedisi, sudan çıkmış bir sıçan, 

tamirhanede çalışan ve yüzü kapkara olmuş tamirhaneci bir çocuk ve ustası, 

görmüş geçirmiş bir kutup ayısı, okumayı yeni sökmüş ilkokul bire giden bir 

kız, birbirlerinin boynuzlarını sayarak kaç yaşlarında olduklarını hesaplamaya 

çalışan sekiz geyik, pilotluk rolüne bile sıcak bakan bir sazan balığı… 

Bir bu kadar kahraman daha vardı sayfada. 

Şimdi hepsini burda anmak, hem uzun olur hem de gereksiz. 

… 

Yaşlı denizciye teklif ettim önce: Hikâyemin kahramanı olur musun? 

“Hikâye denizde mi geçecek?” diye sordu. 

“Tabii ki” dedim. 

“Yarın çıkalım,” dedi yaşlı denizci. Hava yağacak gibi duruyor bugün. 

“Peki,” dedim. “Nasıl istersen.” 

Tamirhanede çalışan çocuğa seslendim: “Sen ne dersin?” 

“Kusura bakmak be abi,” dedi. “Akşama kadar şu iki arabanın motorunu 

indirmem lâzım. Sonra ustadan azar işitmeyelim…” 

“Sokak kedisi, sudan çıkmış sıçanı göstererek, o da gelirse olur” dedi. 

“Sudan çıkmış sıçan, o olursa ben gelmem” dedi.  
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Geyiklere baktım. 

“Beş… İki de şurda yedi… Yedi, dört de sağındaki boynuzlar on bir… Sen 

galiba on bir yaşındasın…” 

Anlaşılan beni duymuyorlar, yaşlarını hesaplamaya devam ediyorlardı. 

Para kasasına sımsıkı yapışmış adam, “Benim bu işte kârım ne olacak, 

kaç para kazanacağım?” gibi sorular sordu. 

Görmüş geçirmiş kutup ayısı, amaan bana hikâye mikaye lâzım değil bu 

yaştan sonra. “Ben zaten görmüş geçirmiş bir kutup ayısıyım” dedi. 

Sayfanın alt kısmında kitap okuyan bir çocuk vardı. Okuduğu kitaba o 

kadar dalmıştı ki ona seslendiğimi duymadı bile. 

Omuzuna dokundum: 

Yazacağım hikâyenin kahramanı olur musun? 

Olur; ama bir şartla, dedi. Okuduğum şu kitap ta olacak hikâyede. Şu 

kitabı, yazacağın hikâyenin içinde de olsa bitirmeliyim. 

“Neden olmasın?” dedim. 

Onu ve okuduğu kitabı sayfadan alıp kapattım defteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.barisuney.com 

 

 

 

 

Rengârenk 

 

 

Beyaz? 

İçinde beyaz bir ırmak akar dururdu senin. 

Ve sen o ırmağın hangi yöne aktığını hiç kimseye söylememiştin. 

Mavi? 

Boya kalemlerinin sen kısa boylusu mavi kalemdi. Gökyüzü geniş olurdu 

ve küçük de olsa bir dere çizmek isterdin. Sonra elbiseleri, evlerin duvarlarını 

maviye boyardın. Sonra başka şeyleri. Mavi kalemin küçücük kalırdı. 

Kırmızı? 

Yerde yatan bir kuşun, ölü bir kuşun kanı, bembeyaz karın üzerine akmıştı 

hani bir kere. O kuşun kanıyla birlikte bütün gökyüzü aktı orada, demiştin. 

Lâcivert? 

Ortabir’de giydiğin lâcivert ceket, ne kadar da büyük göstermişti seni. 

“Büyüdün, koca adam oldun,” demişti annen sana. 

Sarı? 

Güneşi sen de her çocuk gibi sarıya boyardın 

Eflâtun? 

Okuduğun bir şiir, sevindirmişti sana eflâtunu. Ama hiç eflâtun gömleğin 

olmadı. 

Gri? 

Griden söz açmayalım. 

Kahverengi? 

Gözlerindeki kahverengi eskiden biraz daha mı açıktı sanki? 

Siyah? 

Siyah, simsiyah olmuştu bir keresinde her yer. Kör oldun sanmıştın. Çok 

sonra, korkudan gözlerinin kapalı olduğunu fark etmiştin. O gün oluşan bir 

dostluk mu bilmem; siyahı çok sevdin… 

Yeşili unuttuk? 

Yeşili unutmadık. Onun hikâyesi çok uzun. 
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Bir kapıyı açıyorum… 

 

 

Günlüğümü açıp okuyorum arasıra. Sayfalarını çevirdikçe, sanki kapılar 

açılıyor sayfaların arasından. Kapılar açıldıkça dalıp gidiyorum.  

… 

Bir kapıyı açıyorum; uzun, upuzun bir yaz gününün akşamındayım. Eve 

doğru yürüyorum. Ardımda yarım kalmış oyunlar, içimde çoğalan bir mutluluk 

var. 

Bir kapıyı açıyorum; gece olmuş. Herkes uykuda, ben bahçedeyim. Daha 

ilk gününde, yalnız kalsın istemiyorum beyaz bisikletim. 

Bir kapıyı açıyorum; kâğıttan uçağımı almış götürüyor rüzgâr. Nasıl 

koşuyorum ardından!... 

Bir kapıyı açıyorum; hastanedeyim. Annem var başımda. Birbirimize 

bakıyoruz. Onun gözleri, benim gözlerim; benim gözlerim onun gözleri oluyor 

bir ara. Sonra uzaklara bakıyoruz ikimiz de. Çook uzaklara… 

Bir kapıyı açıyorum; bir dua var dilimde. Dilimdeki dua büyüdükçe; 

büyüyor, yayılıyor kalbimdeki serinlik de. 

Bir kapıyı açıyorum; şehrin hayvanat bahçesindeki hayvanların hepsi! 

Soğuk beton üstündeler yine; demir kafesler içinde. Gözlerimin tâ içine 

bakıyorlar. 

Bir kapıyı açıyorum; iki kişiyiz. Yanımdaki kim, seçemiyorum. 

Bir kapıyı açıyorum; bir otobüsün içindeyiz. Babam yanıbaşımda. Her şey 

o kadar tuhaf, her şey o kadar sıkıcı… Araba tuttu seni, diyor annem. 

Yanımızdan akıp gidiyor her şey. Bulutlar, dağlar, ovalar, telefon direkleri, 

ağaçlar… 

Bir kapıyı açıyorum; kitap okurken atladığım sayfalar! Onların içindeydi 

belki de arayıp durduğum. 

Bir kapıyı açıyorum; keşke bu kapıyı hiç açmasaydım diyorum kendi 

kendime. 
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Kalbimiz adımızdan önce gelir 

 

 

Gökyüzünde kendini rüzgâra bırakmış bir uçurtma, yalnızca bir uçurtma 

değildir ve ikinci bir adının olmasını ister. 

Uçurtma bu konuda ve bu isteğinde haklıdır. Kimi zaman kanat çırpan bir 

kuş, kimi zaman kayan bir yıldız, kimi zaman da ağır ağır süzülen bir aydır 

çünkü artık o. 

İşte gökyüzünde kanar çırpan, kayan ve süzülen o uçurtma gibi, bizim de 

yeryüzünde bir sürü adımız olur çoğu zaman. 

Çok sevdiğimiz birini yitirdiğimizde, içimizde akıp giden müzik birden 

duruverir sanki. İçimizin tellerinden biri kopar gibi olur. Bir adımız hüzün olur 

böyle zamanlarda. Uzun zaman bu adımızla dolaşırız sokakları. Bu adımızla 

geçeriz sessiz odalardan, sessiz kapılardan… 

Annemiz saçlarımızı tararken umuttur bir adımız. Bu adı annemiz koyar 

bize. O hiç bir şey söylemese de, bir ara gözlerimiz gözlerine takılır ve bir 

adımızın da umut olduğunu anlarız. 

Çok az sabah vardır; pencereden baktığımızda her yerin bembeyaz 

olduğunu görürüz. Gözlerimiz parlar, ellerimiz birbirini bulur ve sevinçle sarılır 

birbirlerine. İçimiz dışımız bembeyaz oluverir birden. Beyazın tonları ve bu 

tonların adları var mıdır bilmem ama… varsa eğer, işte o an hepsi birden 

bizim adımız oluverir. 

Kalbimizin büyüdüğünü hissederiz kimi zamanlarda. Dünyanın bütün 

güzelliklerini içine alacak kadar büyüdüğünü… O kadar büyür ki kalbimiz; 

sanki bütün denizler kalbimizin kıyısına vurur, bütün nehirler kalbimize doğru 

akar. Sanki bütün kuşlar kalbimizden havalanır gökyüzüne. Ve sonra o kadar 

büyür ki kalbimiz, adımızın ne olduğunu unutuveririz. Çünkü o zaman 

kalbimiz, adımızdan önce gelir. 

 

 

 

 

 



www.barisuney.com 

 

 

 

 



www.barisuney.com 

 

 

 

 

 

İyi bir koleksiyoncu değilim 

 

 

Gün ortasında dışarı çıkıyorum. Umutsuz ve karanlık anlarım için, içime 

biraz günışığı biriktiriyorum. 

Güpegündüz yürürken, yıldızlar düşüyor önüme, ipil ipil yıldızlar!.. Karanlık 

gecelerde göğe asmak için, önüme düşen yıldızları alıp biriktiriyorum. 

Parklara, okul bahçelerine gidiyorum. Sessiz evimiz için, çocuk sesleri; 

kuşsuz ağacımız için, kuş sesleri biriktiriyorum. 

Sonra denize iniyorum, denize çıkan bir sokaktan. Gökyüzü için biraz 

mavi; havadaki benzin kokusunu kırmak için, biraz yosun kokusu 

biriktiriyorum. 

Dalgınlığımdan olacak, nasılsa bir şeye takılıp yere düşüyorum. 

Giysilerimden düğmeler kopuyor. Hâlime bakıp gülüyorum. Kahkahalarımı 

iliklemek için, kopan düğmelerimi biriktiriyorum. 

Doğrulurken, annemin gülümsemesi geliyor gözümün önüne. 

Çaresizliğimi bastırmak için, annemin gülümsemelerini biriktiriyorum. 

Akşam oluyor. “İyi akşamlar,” diyor yanımdan geçen birileri. İyi akşamlar 

dileklerini alıp, iyi olmayacak akşamlar için biriktiriyorum. 

Eve dönüyorum, canım sıkılıyor. Atlasları açıyorum. Bir gün her şeyi 

bırakıp gitmek geliyor içimden… Atlaslardan, gidilebilecek küçük ve ıssız 

adaların isimlerini biriktiriyorum. 

Gazetelere bakıyorum. Gözleri bantlı yüzlerce kelime geçiyor dilimin 

ucundan. Gazetedeki gözleri bantlı çocuklara yazacağım mektuplar için, 

gözleri bantlı kelimeler biriktiriyorum. 

Bakıyorum da, iyi bir koleksiyoncu değilim yine de. Günler geçip gidiyor 

önümden. Geçen günlerin ardından koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum… 
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Güller… Güller… Güller… 

 

“En çok çeşidi olan çiçek benim,” diye konuşmaya başladı gül fidanı. En 

çok yetiştirilen çiçek de benim. Hem tohum olarak, hem fidan olarak 

ekilebilirim. Bahar geldi mi açmaya başlarım. Çok şey söyler benim için 

insanlar. Uzun uzun anlatırlar beni. 

“Ben” dedi, Sezai Karakoç. “Bir şiirime şöyle başladım:” 

“Gelin gülle başlayalım şiire atalara uyarak 

Baharı kollayarak girelim kelimeler ülkesine.” 

Gülşehir dedi ki, “İsmi gülle başlayan tel ilçe benim. Nevşehir’e bağlığım 

ve bir adım da Arapsu’dur.” 

Selmanı Farisi dedi ki, “Hz. Ali, ölüm döşeğindeydi. Zor zamanlar 

yaşıyorduk. Benden bir deste gül istedi. Gidip bir deste gül getirdim. Gülleri 

kokladı, kokladı… Sonra gözlerini yumup ayrıldı aramızdan.” 

Beşir Ayvazoğlu dedi ki, “İki tane Gülbaba var tarihimizde. Biri Fatih 

zamanında yaşamış bir İslâm bilgini, öteki Gülbaba ise Kânûni zamanında 

yaşamış bir derviş. Sarığına hep gül takarmış bu derviş. 
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Bu yüzden Gülbaba demişler ona. Bunları Güller Kıtabı’mda yazdım, 

okuyanınız oldu mu bilmem.” 

İçi sarı, dışı kırmızı gül, ben bir gül çeşidiyim dedi, içi sarı dışı kırmızı güle 

gülrânâ denir. Belki biliyorsunuzdur; ama ben yine de söyleyeyim. 

Şair Cemal Süreya dedi ki, ben şöyle bir dize yazdım: 

“Bir gülün tam ortasında ağlıyorum.” 

Gülgün, gülfam ve gülkurusu dediler ki, biz üç rengiz. Üçümüz de 

rengimizi gülden aldık. Nasıl sevinçliyiz, bilseniz… 

Bülbül dede ki, gülle en çok anılan bir kişi varsa, o da benim. İnanmayan 

şu tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylesin: 

Gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. 

Bülbül güle, gül bülbüle yâr olmadı gitti. 

Gülle başlayan o kadar çok isim var ki dedim ben. Gülçin, Gülderen, 

Gülruhsâr, Gülbeyaz, Güldane, Gülendam, Gülizar, Güllü, Gülfidan, Gülşen, 

Gülcan, Gülbüz, Gülbün, Gülçe, Gülruh, Gülşah, Gülnur.. 

Gülali dedi ki, “İçinde gül olan erkek ismi galiba bir ben varım. Başka 

varsa çıksın ortaya da tanışalım.” 

Gül reçeli dedi ki, “Oh oh muhabbeti iyice koyulaştırdınız bakıyorum. İyi 

ama beni unuttunuz.” 

Sonra bir ağızdan Ümmi Sinan’ın şiirini okuduk: 

“Gül alırlar gül satarlar 

Gülden terazi tutarlar 

Gülü gül ile tartarlar 

Çarşı Pazar güldür gül” 
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Ben olmasaydım… 

 

 

Ben olmasaydım, hiç gelmeseydim buralara; dünya daha mı iyi olurdu, 

yoksa daha mı kötü bilmiyorum. 

Ama şunu biliyorum; ben olmasaydım, benimle beraber birçok şey de 

olmazdı. 

Ben olmasaydım, annem de olmazdı söz gelimi. Babam da… Benim değil, 

ablalarımın annesi ve babası olurdu annemle babam. O zaman ben onların 

hiç olmayan oğulları olurdum. 

Ve sözgelimi siyah kadife ceketim kimin olurdu bilmem… O zaman onu 

giyen kimse, onu benim sevdiğim kadar sever miydi, onun içinde benim 

kadar mutlu olur muydu, onu giyebilmek için birkaç sene bekler miydi?... 

Ben olmasaydım şu çiçekleri kim sulardı, kim silerdi yapraklarını, onlara 

kim şarkı söylerdi böyle geceleyin?... 

Ben olmasaydım, bir kalbim de olmazdı benim. Kalbimdeki bunca kimse, 

bunca şey, bunca kim bilir kimin kalbini süslerdi o zaman?... 

Ben olmasaydım bunca savaş, bunca ölüm, bunca yoksulluk olur muydu 

yine?... Olurdu belki… Ama işte ben olmasaydım onları hiç göremezdim, hiç 

olmamış olurdu onlar benim için… 

Ben olmasaydım, şimdi bunları okumazdın sen. Başka şeyler yapardın, 

başka şeyler okurdun muhakkak… 

Ben olmasaydım o kaybettiğim şemsiyeleri kaybedecek biri çıkar mıydı 

yine?... O sen olur muydun?... Her yağmur yağdığında sırılsıklam… 

Ben olmasaydım, o küçük, o siyah kuşu kimse vurmazdı belki… O küçük, 

o siyah kuşun ölümü ben olmazdım o zaman… Ağlayarak koşmazdım 

kuşların ardından o kadar… 

Ben olmasaydım, akşamlar yine bu kadar güzel olur muydu?... O şarkı 

kimin içinden akardı öyle usulca?... O şarkıyı kim söylerdi sesi tükeninceye 

kadar?... 

… 

Üstüme serilen gökyüzü, ben olmasaydım sen yine bu kadar mavi olur 

muydun?... 
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Islık çalıyor kalbim! 

 

Bir dua büyüyor dilimin ucunda. 

Ters çevrilmiş kaplumbağalar için, 

Kozalarından çıkamayan kelebekler için, 

Oltanın ucunda çırpınan balıklar için, 

Yolunu kaybetmiş karıncalar için, 

Kafeslerdeki kuşlar için, 

Avcılardan kaçan yaralı tilkiler için, 

Bir dua büyüyor dilimin ucundan. 

… 

Hüzünlü bir şarkı kıvrılıyor dudaklarımdan. 

Eşi kaybolmuş çoraplar için, 

Yolda kalmış mektuplar için, 

Akmayan çeşmeler için, 

Duran saatler için, 

İpi kopmuş uçurtmalar için, 

Bir türlü taranmayan saçlar için, 

Kırık kalpler, kırık aynalar, kırık kemanlar için, 

Hüzünlü bir şarkı kıvrılıyor dudaklarımdan. 

… 

Islık çalıyor kalbim! 

Yırtılan örümcek ağları için, 

Eriyen kâğıt gemiler için, 

Kurumuş nehir yatakları için, 

Terk edilmiş şehirler için, 

Yapraksız ağaçlar için, 

Susamış, solmuş çiçekler için, 

Üşümüş, kıpkırmızı olmuş eller için, 

Yere bakan gözler için, 

Islık çalıyor kalbim! 
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Ardıma bakıp gülümsüyorum 

 

Bir yaşımdayken az uyuyup çok ağlayan bir bebekmişim. 

Kucağımda; içi kabuklu fıstık dolu kocaman bir kesekâğıdı var. Hayâl  

meyâl hatırlıyorum bu resmi. O zaman galiba iki yaşındaydım. 

Üç yaşımdayken öğrendiğim o günlerde r’leri ‘y’ olan bir tekerleme, hâlâ 

dolanır durur dilime: 

Şu karşıki dağlar / İçin için ağlar 

Annesi ölmüş / Onun için ağlar 

Denizi gördüğümde dört yaşındaydım. Uzun uzun baktığımı hatırlıyorum 

denize. 

Beş yaşındaydım. Büyük ağaçlar, büyük dağlar, büyük sular vardı 

evimizin yanında. 

Altı yaşındaydım. Penisilin, ispirto kokusu, nane, limon… 

Yedi yaşındaydım. Komşumuzun köpeği kendi isteğiyle bizim evin önüne 

taşındı ve bizim köpeğimiz oldu. 

Sekiz yaşındaydım ve bana hiç telefon gelmedi. Çünkü bir telefonumuz ve 

bir telefon numaramız yoktu. 

Dokuz yaşındaydım. Kayboldum. Kuyusunu arayan bir misket gibi dolanıp 

durdum sokaklarda. 

On yaşındaydım. İki güvercinim vardı. İkisi siyah güvercin! 

On bir yaşındaydım. Omuzuma kadar karlara gömülüp kardanadam 

oldum. 

On iki yaşındaydım. O kadar çok uçurtma vardı ki o sene gökyüzünde! 

On üç yaşındaydım. Babamla benim aramdan bir kara kedi, geçip durdu 

sene boyunca. 

Çocukluğum usulca kayıyordu avuçlarımın arasından. On dört 

yaşındaydım. 

On beş yaşındaydım, bir şairin öldüğünü öğrendiğimde, henüz bir şiirin 

başındaydım. 

On altı yaşımın yazı, çok sıcaktı. 

On yedi yaşımdayken, gemisini kıyılardan kaçıdan bir kaptan gibiydim. 

On sekiz yaşımda okuduğum bir kitap, çoğaltmış bin yıl yapmıştı o seneyi. 

On dokuz yaşındaydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. 

Yirmi yaşındaydım. İçimde sessizce akan irmağın hangi yöne aktığını hiç 

kimseye söylememiştim. 
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Yirmi bir yaşımdayken, dör yaşımda gördüğüm denizin öbür ucuna 

taşındım. 

Yirmi iki yaşımda galiba sekiz mektup yazım. 

Yirmi üc yaşımdaydım; susuz bir çeşmenin için için ağladığını gördüm. 

Yirmi dört yaşımdayken Akdeniz’in kıyısında yoksul ve yalnız bir adamla 

tanıştım. Akdeniz’den başka kimsesi yoktu adamın. 

Yirmi beş yaşımın son günündeyim bugün. Ardıma bakıp gülümsüyorum. 
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kısa kısa mektuplar 
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Uçmak mı güzel, konmak mı? 

 

 

Hadi anlat bana, küçücük bir koza içinde nasıl beklenir bahar? İlk 

uçuşunda neler geçti içinden, onları anlat. 

Durma, bana uçmayı anlat! Uçarken yer, nasıl kayar gider ayaklarının 

altından? Nasıl tutar kanatlarından rüzgâr? 

Hangi çiçeğin ortasında uyursun, uykun geldiği zaman? 

Anlat, kanatlarındaki sarı benekleri geceleyin ay mı bıraktı? 

Yağmur yağınca ağırlaşır mı kanatların? 

Yokuşta uçarken yorulur musun? 

Duırma, kırlardan söz et bana! Baykuşlardan, çekirgelerden, 

kertenkelelerden, sarı karıncalardan, ıslak çimenlerden söz et! 

Meselâ hiç tilki gördün mü? Kuyruğu nasıl, resimlerindeki kadar uzun mu? 

Kara kaplumbağası, ne der su kaplumbağası için? 

Helikopter böceğinin uçamayan böcekleri sırtında taşıdığı doğru mu? 

Uçmak mı güzel, konmak mı? 

Nereye çıkar, salyangozların açtıkları gümüşten yollar? 

Alçacıktan uçunca kuşlar, sende heyecanlanır mısın? 

… 

Parmağıma konan kelebek, n’olur biraz daha kal! 
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İçimde akan ırmak, lütfen akmaya devam et! 

 

 

 Kuşlar, belki de siz varsınız diye gökyüzü bu kadar mavi… 

 Ah sevgili mavi, bütün renklere teşekkür ederim; ama sana ayrıca 

teşekkür ederim. 

Ceketim, sana da teşekkür ederim. Şunca yıldır üzerimdesin, hâlâ 

eskimedin. 

Ayakkabılarım, size de teşekkür ederim. Sizinle gidebiliyorum tâ nerelere. 

Sizinle dönebiliyorum tâ nerelerden. 

Ceplerim, bu kışta kıyamette az şey değil yaptığınız, üşüyen ellerim için. 

Ellerim, siz olmasaydınız, bütün bunları nasıl yazardım? 

Gözlerim, rüyalarımı gerçekten sizinle mi görüyorum? 

Başımı koyduğum yastık, üzerime çektiğim yorgan, gündüzleri siz de beni 

özlüyor musunuz? 

İçimde akan ırmak, lütfen akmaya devam et. Ucu cennete çıkan yok, 

sende yürümeyi seviyorum… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.barisuney.com 

 

 

 

 

 



www.barisuney.com 

 

 

 

Arkadaşlarıma mektuplar 

 

 

 

Arkadaşım kar, sen o beyaz şarkıyı söylerken, meleklerin kanat sesleri 

eşlik eder sana. 

Bu şarkı hiç bitmese, derim ben o zaman. 

Arkadaşım güneş, öğretmen seni çok uzakta olduğunu söylüyor. O kadar 

uzakta olduğuna inanmak gelmiyor içimden. 

Arkadaşım sokak, geceleri dışarda kalmak korkutmuyor mu seni? 

Arkadaşım kuşlar, “Biraz daha kalın” diyemem size. Biliyorum siz de 

hemen gideceksiniz, önceki kuşlar gibi. 

Arkadaşım kelebek, mektubun geldi dün. Nasıl sevindim, bilsen… 

Arkadaşım kedi, seninle sonra konuşuruz. Önce sütünü bitir bakalım. 

Arkadaşım Küçük Prens, bazı geceler görebiliyorum gezegenini 

Arkadaşım defter, için dışın kuş resimleriyle doldu! 

Arkadaşım kalem, ne  zamandır bir horoz resmi çizmedik seninle biliyor 

musun? 

Arkadaşım rüzgâr, nereye gider ipi kopan uçurtmalar? Bana koştuğun 

sokakları, uçurduğun şapkaları anlat! 

Arkadaşım yağmur, lütfen yine yağ. 
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… ve birden bir yağmur!... 

 

 

Rüzgârın sokaklarda büyük adımlarla koşmasından anlıyorum senin 

geleceğini. Rüzgârın büyük U’larla uğuldayıp durmasından, şapkamı 

savurack gibi olmasından anlıyorum. Paltomun uçlarını çekiştirip 

durmasından… Arkasında bir şeyi gizliyor gibi görünmesinden… İşte bütün 

bunlardan anlıyorum senin geleceğini. 

Sen geleceksin birazdan. 

Ben seni bekliyorum. 

Gözlerimi göğe çeviriyorum. Binlerce melek, bembeyaz bir bulutun içinde 

taşıyorlar seni. Bunu yaparken öyle sakınımlı, öyle yavaş yapıyorlar ki… 

Sanki birden kırılacakmışsın, kaybolacakmışsın gibi oluyorsun. Ama 

kırılmıyor, kaybolmuyorsun. Meleklerin kanatları arasından gözlerini 

seçiyorum nasılsa bie ara. 

Sen gözlerinde, yanıtı ıslak bir soruyu büyütüyorsun. 

Ben gözlerimi sana kilitliyorum. 

Gökler, senin gelişini büyük seslerle bildiriyorlar toprağa. Toprak, büyük 

bir sessizlikle bekliyor senin gelişini. Sarı ekinler, kırmızı güller, yeşil 

yapraklar bekliyor, ben bekliyorum. 

Sen ellerini birbirine vurup, usulca bir şarkıya giriyorsun. 

Ben ellerimden yüzlerce şemsiye düşürüyorum. 

Sonra senden küçük bir ilk damla yuvarlanıyor alnıma. Hani neredeyse 

ipekten bir damla… Ay ışığının üstüme düşmesi gibi güzeli, elma çiçeklerinin 

suyun üstünde yürümesi gibi hafif.. fa… 

Sen ayaklarını yerden hafifçe kaldırıp, bir dansa başlıyorsun. 

Ben hiç bimediğim sokaklara koşuyor, ıslanıyorum 
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Bugün bayram! 

 

 

Bugün bayram! 

Bir şey çoğalıyor içimde; Cennetten bir gün yaşıyor gibiyim! 

Bugün bayram! 

Bak, melekler dolaşıyor aramızda! 

Bugün bayram! 

Beyaz, mavi, kırmızı, yeşil, sarı, pembe, eflatun!.. Renkler, nasıl da dans 

ediyor bayramlıklarda! 

Bugün bayram! 

Güzel şeyler, hiö bu kadar çoğalmıyor başka zamanlarda! 

Bugün bayram! 

Herkes burada! Ben varım, sen varsın  o var, biz varız, siz varsınız, onlar 

var! 

Bugün bayram!  

Ünlem koyuyorum bugün, kurduğum bütün cümlelerin sonuna!  

Bugün bayram! 

Gökyüzünde ay incecik!.. 

Bugün bayram! 

Konuş benimle, seni sonsuza kadr dinleyebilirim. 

Bugün bayram! 

Dünyadaki herkes su istesin benden!... Bugün dünyadaki herkese su 

sunabilirim! 

Bugün bayram! 

Hadi, o şarkıyı tekrar söyleyelim! 
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Susmak istiyorum 

 

 

  Ziller çalıyor. Okula çağırıyor beni ziller. 

Öğretmenler yine bir sürü şey öğretecek… 

Sokaklarda insanlardan çok arabalar var. 

Mutsuz bir kedi geçiyor önümden. 

Gazetede bir haber: Hayvansever bir derneğin şölenine, bir bayan 

kedisiyle gelmiş. Üstünde kaplan derisinden bir kürkü varmış bayanın. 

 Her şeyin kötüye gittiğini söylüyor bir politikacı. 

Başka bir politikacı, her şeyin iyiye gittiğini söylüyor. 

Telefonlar çalıyor durmadan. 

Meşin bir top durmadan yuvarlanıyor çimenlerde. Staddakiler, 

televizyondakiler ve televizyonun başındakiler durmadan bağırıyor. 

Herkes bir şey söylüyor. Kimsenin kimseyi duyduğu yok. 

… 

Herkesin kulağına eğilip susmak istiyorum. 
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sana doğru… 

 

 

 



www.barisuney.com 

 

 
 

 

 

Aramızda kalsın, bu yazıyı kimseye okuma! 

 

 

 

Bir kuş uçumu kadar bir uzaklık var seninle benim aramda. Ama yüzlerce 

kuş nereden bilsin bunu; gelir ve yoruluncaya kadar kanat vururlar aramızda. 

Kimi gelir benim kalemime konar, kimi senin gözlerinden usulca süzülür 

okuduğun cümlelerin arasına. 

Parmaklarıyla çocuğunun saçlarını tarayan o anne var ya… Üç şey var o 

annenin kalbiyle parmakları arasında. Biri sevinç, biri umut, biri hüzün. Üçü 

de soluk soluğa akarlar, annenin kalbiyle parmakları arasında. 

Çocuklar var; ellerini ve alınlarını balkonların soğuk demirlerine dayayıp 

sokağı seyreden çocuklar… Bir türlü oynanamamış oyunlar var, çocukların 

gözleriyle uzayıp giden sokaklar arasında. 

Maviliğini unutmuş şu denizler var ya, denizin üstünde uçan şu martılar… 

Yaşamakla ölmek, ikisi birlikte durur artık o martıların kanatları arasında. 

Bak, elleriyle konuşmak zorunda kalan şu dilsiz adama… Bak, kelimeler 

nasıl çırpınıyor bir cümle olmak için adamın parmakları arasında. 

Bir cumartesiler var zaten, daha da yok… İyi ki var cumartesi, cumayla 

pazar arasında. 

Çok şey var çok, hiçbirini anlatamam; ekmekle su, kağıtla kalem, geceyle 

gündüz, Kız Kulesi’yle İstanbul, akreple yelkovan, Hasan’la Hüseyin 

arasında. 
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Bir misket yuvarladım sana doğru 

 

 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; içi öyle dolu ki! Bu yüzden 

diğerlerinden biraz daha büyük görünüyor, bu yüzden ağır ilerliyor sana 

doğru. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; içinde biraz deniz, biraz 

gökyüzü, biraz güneş, biraz da ay var. 

Oltanın ucundan dönmüş balıklar, ışıkları tükenmiş ateş böcekleri, 

kozasından çıkamamış kelebekler, yolunu kaybetmiş karıncalar var, sana 

yuvarladığım şu misketin içinde. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; içinde yarım kalmış bir şiir ve 

yeni ezberlenmiş bir şarkı var. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; bir misket değil sanki… 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; hepimiz içindeyiz. Sen varsın, 

ben varım, o var, biz varız, siz varsınız, onlar var. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; ‘bir kangurunun arka cebinde’ 

trenle yolculuk etmeyi pek seviyor. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; birçok sokak kıvrılıp gidiyor 

içinden. Hepsi de taştan ve topraktan. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; bilsen nasıl kaçıyor asfalt 

dökülmüş sokaklardan! 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; hadi bil bakalım içinde kaç 

renk var? 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; öyle neşeli; ama öyle ürkek ve 

öyle yalnız ilerliyor ki… 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; içinde benden olan bir şey var. 

Sana doğru yuvarladığım şu misket var ya; sana doğru yuvarlanmaya 

devam ediyor. 
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Bugün, sana İstanbul’dan gelen bir mektup oldum… 

 

 

Ben bir kalem olsaydım eğer, gelip parmaklarına yaslanır, sana ipil ipil 

yanan yıldızlar çizerdim. 

Ben bir yıldız olsaydım, kim bilir kaç köşeli… Belki de Küçük Prens’in 

yaşadığı yıldız ben olurdum. Küçük Prens, başka gezegenlere gittiğinde, 

çiçeğinin bütün nazına katlanır, ona bakmaktan usanmazdım. 

Ben bir çiçek olsaydım, bir tutam fesleğen olurdum mutlaka. Geceleyin 

esen bir rüzgar, kokumu alıp uçurur, senin yanına getirirdi. 

Ben bir rüzgâr olsaydım, en çok gece bekçilerinin şapkalarını uçurmayı 

severdim. Bir de ağaçların arasından geçerken, yaprakların çıkardığı sesi… 

Ben bir ağaç olsaydım, çok yapraklı bir ağaç olmak isterdim. Dallarıma 

konan kuşları, avcıların silahlarından saklamak için isterdim bunu. Bir bunun 

için isterdim. 

Ben bir silah olsaydım, kuşları hiç vurmazdım. Ölürdüm yine de 

vurmazdım. 

Ben bir kuş olsaydım, alçalır, iyice alçalır, uzun bir sokak boyunca akar 

gibi uçardım. Çocukların akılları başlarından gider, peşimden gelirlerdi. Ben 

yine de alçacıktan uçardım. 

Ben bir sokak olsaydım, ismimi hiç değiştirmeden bütün şehri dolanır, 

sonunda bir denize çıkardım. 

Ben bir deniz olsaydım, ya kapalı bir deniz, ya da açık bir deniz olurdum. 

Eğer açık bir deniz olsaydım, ne yapar eder, balıklarımla birlikte İstanbul 

Boğazı’ndan geçmeyi isterdim. 

Ben bir İstanbul olsaydım eğer, üç satırlık da olsa, bir mektubun içine 

sığar, senin yanına gelirdim. Çünkü İstanbul’u ne denli sevdiğini bilirdim. 

Ben sana yazılan bir mektup olsaydım, sana ne söyleyeceğimi, neler 

anlatacağımı yine bilemez, sözün tam burasında biterdim. 
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Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz 

 

 

Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

Hava günlük güneşlik. Üç gün önce yağan kar, buraya hiç uğramamış 

sanki. 

Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

Gökyüzünün altında, nefis bir bahçenin içindeyim. Kuş sesleri karışıyor 

insan seslerine. Sırtımı yasladığım ihtiyar çınar, dallarına konan kuşlarla yaz 

günlerinden konuşuyor. 

 Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

Topraktan su yürüyor, ağaçların gövdesine. Bir kedi, mırıldayarak geçiyor 

önümden. Simitçinin başındaki tepside duran simitler, düşmemek için zor 

tutuyorlar kendilerini. 

Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

Bir adam, kucağında iki saksı çiçekle giriyor bahçeye. Biri menekşe, diğeri 

begonya. Ayakkabı boyacısı, fırçasıyla sandığına vurarak bağırıyor:  “Ayna 

gibi parlatmazsam, para almam müşterimden.” 

Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

Neşeli bir şarkı yükseliyor yakınlarda bir yerlerden. Bir çocuk gazoz içiyor. 

Bir elindeki şişede yüzlerce baloncuk, bir elinde annesinin eli… Yaşlı bir 

adam, kalın gözlük camlarının arkasından gülümsüyor. 

Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

Bahçenin kapısında biri, elindeki fotoğraf makinesine, bütün bunların 

fotoğrafını sığdırmaya çalışıyor sanki… 

Üç şubat bindokuzyüzdoksansekiz. 

İki çay söylüyorum çaycıya. Biri benim, diğeri senin için. 
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Gözlerini kapat ve kaleminin ucunu aç… 

 

 

Gözlerini kapat ve avucunu aç… 

Gökyüzü, avucuna bir şey bırakacak birazdan.  

Bir damla yağmur, bir parça güneş, bir parça bulut belki… 

 

Gözlerini kapat ve kulaklarını aç… 

Küçük bir şarkı duyacaksın birazdan. 

İçine sesimizin rengi düşmüş, küçük bir şarkı duyacaksın uzaktan. 

 

Gözlerini kapat ve kalbinin kapılarını aç… 

Annen seslenecek birazdan. 

Sesinde binlerce kelebeğin kanat sesleri… 

Belki de binlerce çiçeğin sessizliği olacak. 

 

Gözlerini kapat ve içindeki bütün kilitleri aç… 

Bahar gelecek birazdan. 

Büyük sevinçler, büyük umutlar bırakacak içine. 

Çisil çisil yağan yağmurlar, yeşeren yapraklar… 

 

Gözlerini kapat ve kollarını aç… 

Bir kuş konacak kollarına birazdan. 

Bir güvercin, bir kumru… 

Serçe parmağın kadar bir serçe konacak belki… 

 

Gözlerini kapat ve ellerini aç… 

Yanından bir ırmak geçecek birazdan. 

Geçerken suskun balıklar, geveze kurbağalar bırakacak ellerine. 

Parmaklarının aralarına yemyeşil yosunlar bırakacak. 

 

Gözlerini kapat ve sonra gözlerini aç… 

Akşam olacak birazdan. 

Batan güneş, kırmızısını; doğan ay, beyazını bırakacak gözlerinin içine. 

Gözlerinde içine ipil ipil yıldızlar yanacak. 
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Gözlerini kapat ve kaleminin ucunu aç… 

Üstüne serilen gökyüzü, içinde büyüyen şarkı, sana seslenen annen, 

yaklaşan bahar, kollarına konan kuşlar, yanından geçen ırmak ve yüzüne 

vuran akşam… Bir şey, küöük bir şey bırakacaklar kaleminin ucuna. 
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İki şeyden söz açan iki yazı yazdım, bu ikincisi 

 

 

İki cümle kurdum sen gittikten sonra. Birinin gülmesi tıpkı sen, biri benim 

küçüklüğüme benzedi. 

Ve içim içime sığmadı sen gittikten sonra. Ondan mıdır nedir, iki gündür 

dolanıyorum sokakları, kurumuş yapraklar gibi. 

Doğru, maviyle pek aram yok bugünlerde. Nedense iki rengi daha çok 

sevdim. Biri turuncu, sarı diğeri. 

En çok sevdiğim günler hâlâ değişmedi. Biri cuma, biri cumartesi. 

İnanmazsın belki, yirmi sekiz çeken iki ay daha buldum! Temmuz ve 

Ağustos… Yaz tatili öyle çabuk geçiyor ki… 

İki sokağın arasından seçim yapmak zorunda kaldım dün. Birinden 

dünyanın bütün adreslerine gidebilirdim. Evime gidiyordu diğeri. 

İki soru arasında kararsız kaldım işte o an… Kalmak mı iyi, çekip gitmek 

mi? 

İkidir tutturmuş gidiyor muyum? İyi ama can alıcı iki soru sormamış mıydı 

şair: “…neden kimse pencereden bakmıyor… Neden tarihe değil de 

coğrafyaya geçenler önemli?” 

Çünkü iki şey dolanıp duruyor bugün kafamın içinde. Biri can sıkıcı bir 

şey… Biri uzun kuyruklu mavi bir tilki. 

Bütün paragraflar ‘i’ harfiyle mi bitti dedin?... Olsun… Ama söyle, hiç 

büyük i’yle bitirdim mi ben bir cümleyi? 

Hatırlarsın üç şubat bindokuzyüzdoksansekizde iki çay söylemiştim hani… 

Bugün onaltı eylül bindokuzyüzdoksansekiz. İki mevsim geçmiş aradan. 

Senin çayın öyle soğumuş ki… 
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Küçük ve beceriksiz bir salyangozum ben 

 

 

İki tekerlekli arabamla, dünyanın bütün şehirlerini, şehirlerin bütün 

sokaklarını dolaşan bir eskiciyim ben. 

Senin şehrinden, senin sokağından da geçeceğim bir sabah. Usulca 

geçeceğim pencerenin önünden. 

Kitap okurken atladığın sayfaları isteyeceğim. Parmak uçları delinmiş 

eldivenlerini, eşini kaybetmiş çoraplarını, bir köşeye attığın kırık 

oyuncaklarını isteyeceğim annenden. Bütün bunları arabama yükleyip, 

sessizce başka sokaklara gideceğim. Oradan başka şehirlere… 

Sen bir sabah henüz uykudayken… 

… 

Dağa tırmanırken yolunu şaşırıp bir gölün kenarına çıkan küçük bir 

patikayım ben. 

Kuğular gelecek yanıma birazdan. Bembeyaz kanatlarına alıp, gölün 

karşısına geçirecekler beni. Oradan başka  yerlere gideceğim. Yitip 

gideceğim gözünün önünden. 

… 

Henüz yaldızlı yollar çizemeyen küçük ve beceriksiz bir salyangozum ben. 

Yine de belli belirsiz parlayan küçük yollar bırakacağım. Evimi 

bırakacağım çiçeklerinin yanına. Geçip giderken bir gece bahçenin içinden… 

… 

Gireceği kuyuyu her defasında ıskalayan küçük sarı bir misketim ben. Sen 

kızacaksın belki de bana bu yüzden. Kızıp beni havaya fırlatacaksın. Yere 

düşmeyeceğim; ama ben. Yıldızların yanına kaçacağım; küçük ve camdan 

bir gezegen olacağım orada. Sen beni bir daha göremesen de, ben seni 

izleyeceğim her gece gökyüzünden. 
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Küçük resimler çiziyorum senin için… 

 

Bugün bir yazı yazmak gelmiyor içimden… 

Kurşun kalemimi bir kenara bırakıp, çekmecemden boya kalemlerimi 

çıkarıyorum. Şimdi küçük resimler çiziyorum senin için… 

 

Bu bir bulut… 

Yağmurun yağmasını istediğin zamanlar, yağmurun yağması için… 

Bu da bir güneş… 

Eğer istersen, yağmurdan hemen sonra günlük güneşlik bir gökyüzü 

için… 

 

Bir de kuş çiziyorum sana… 

Sen de kalkıp bir kafes çizme ama, onu saklamak için. Pencereyi aç, 

gökyüzüne salıver gitsin… 

 

Küçük bir göl çiziyorum sana bir de… 

İstersen büyültüp okyanuslara ekler, deniz yaparsın onu; istersen incecik 

bir yok çizer, küçük bir dere yaparsın… 

 

Bir ağaç, bir de sokak lambası çiziyorum şimdi sana… 

Çünkü biliyorum, evlerin önünde bir ağacın ve bir sokak lambasının 

olmasını seversin… 

 

Şarkı söylemeyi de seversin, biliyorum… 

Şarkıların resmi çizilseydi, şimdi sana bir sürü şarkı resmi çizerdim… 

 

Tabii ki unutmuyorum küçük mavi tilkiyi… 

Ara sıra beni hatırladığında, kafanda dolaşması için… 

 

Bak, bu da bir jeton… 

Sıcak yaz günlerinde kardanadama telefon edebilirsin… 

Al işte, bu da bir vapur jetonu… 

İstanbul’un bir yakasından bir yakasına geçmek için… 

 

__ Ama bu çizdiğin hiçbir şeye benzemiyor?... 

__ Küçükken kör olmuştum bir keresinde… Böyle görünmüştü bana 

ellerim… 
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Şu üstümüzden geçen bulut kim? 

 

Bir şemsiyen olsun… Yağmurun yağmadığı zamanlarda altına girip 

ıslanabileceğin bir şemsiyen olsun. 

Bir çiçeğin olsun su verebileceğin… Senin için büyüyen, senin için 

yapraklanan, senin için çiçeklenen… 

Bir yıldızın olsun… Yalnız kalabilirsin bir gece; yalnızlığından sıkılabilirsin. 

Bir şarkın olsun… Söylenmediği zaman bile, içinde sesini duyabileceğin 

bir şarkın olsun. 

Bir gülüşün olsun… Onu sık sık kullan ama… 

Dahası bir kahkahan olsun… Gülebileceğin şeyler var daha… 

Bir cebin olsun, küçük de olsa… Soğuk kış günlerinde ellerini 

ısıtabileceğin… 

Bir kalbin olsun, kocaman bir kalbin… Güzel şeyler, güzel insanlar var bak 

yanı başında; onlarla kalbinin küçük bir yanını süsleyebilirsin… 

Bir arkadaşın olsun, hayır birçok arkadaşın olsun… Sevinçler 

bölüşüldükçe çoğalıyor; çünkü bölüşüldükçe azalıyor üzüntüler… 

Yürüyebileceğin bir yolun olsun… Denize çıkan bir sokak olabilir ya da 

evine giden bir sokak… 

İstediğin bir şey olsun, küçük de olsa bir şey iste… Sözgelimi baban seni 

parka götürsün… 

Yalnızca bir şeylerin olmasın, sen de bir şey ol… Bir bardak su ol 

sözgelimi, susayan biri için. Umudunu yitirmiş biri için bir parça umut 

olabilirsin… 

… 

Sana bunları anlatıyorum ya, demindir dikkatimi çekiyor… Şu üstümüzden 

geçen bulut kim? 
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Kendine iyi bak, gökyüzüne de… 

 

 

Her şey başlayıp bitiyor bu dünyada… Sevmediğimiz şeylerin de bir sonu 

oluyor, sevdiğimiz şeylerin de… 

Olmasa iyi ya, oluyor böyle şeyler. Seni alıp götüren bir şarkı, 

beklemediğin bir anda bitiveriyor söz gelimi. 

Sevdiğin kimseler kaybolup gidiyor işte bir gün kalabalıkların arasında… 

Parmağına konan kelebek uçup gidiyor; hiç bitmeyecek gibi kıvrılan ırmak, 

gidip bir denize dökülüyor sonunda… 

… 

Demin geriye doğru baktım da; senin için Yıldızlı Atlas’ın ilk sayfasını 

açtığım günün ardından tam yedi mevsim geçmiş. Yedi mevsim olmuş, sana 

küçük şeylerden söz açıp durmuşum. 

Kimi sayfalarda resimler çizmişim sana, kimi sayfalarda komik şeyler 

anlatmışım. Kimi sayfaları da okumayıp geçmişim nedense… Nasıl geçtiğini 

anlamadan, mavi kaplı defterimin sonuna gelivermişim. 

… 

Şimdi sana Yıldızlı Atlas’ın son sayfasını açıyorum. Bir gün bir yerlerde 

yine karşılaşır mıyız, bilmem… Ama şimdi ben senin için açtığım bu defteri, 

yine senin için kapatıp gidiyorum. 

Sen de git istersen… 

Ben yokken iyi bak; ama kendine. Yanıbaşında duran her şeye iyi bak… 

Çiçeğine iyi bak… Ellerine, babanın gözlerine, annenin yüzüne, gökyüzüne… 
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