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Tarihi Tekerrür
‘Kral öldü, yaşasın yeni kral!’ diye bağırdılar. 
‘Bi durun bakalım, bi sabredin, gelen gideni aratır’ diyenler olsa da aldıran 

olmadı. 
Onlar savaşa girmeden ganimet taksimini düşünüyorlardı uykularında bile. 
Bir iş ve maaşın yanılsatıcı güvenliği ardına saklanıp rahatlamak istiyor-

lardı.
Ne de olsa yoksulluk ve acıların kalıcı olmasına yol açtıklarını umursama-

yacaklardı. 

Bakış 
Onunla her gün aynı saatte ve aynı durakta göz göze geliyordum.
Mahcup ve tedirgin birkaç dakika bakabiliyordum sadece yüzüne. 
O birkaç dakikalık efsunkâr bakışlar bile göğün sonsuzluğunu 

duyumsatıyordu bana. 
İş yerine varıncaya kadar o buğulu gözlerin hayaliyle teselli oluyordum. 
Bazen saçma sapan düşünceler geçmiyor da değildi içimden. 
Mesela aracın o durakta arızalanıp ve onunla daha uzun süre bakışabilmeyi 

hayal ediyordum. Gözlerimi mıknatıs gibi çeken o hülyalı gözler de aynı karar-
lılıkla bana bakıyordu çünkü. 

Bu masum bakışmanın bir günahı var mıydı?
Bende bir saplantı hâline dönüşür müydü bundan emin değildim. 
Allahtan evli değildim yoksa karımın gözlerine bakınca bu gözleri mi gö-

rürdüm? 
Allah’ım beni affet duygularımı ele geçir, kalbimi evirip çevir diye dua 

ettim. 

Ö
yk
ü
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Ertesi sabah servis aracı aynı saatte durağa gelmiş ve ben her zamanki kol-
tuğa oturmuştum. Utana sıkıla başını cama dayayıp gözlerimi onun olduğu yere 
odakladım. 

Birden içimde kocaman bir boşluk oluştu ve ince bir ses cızlayıp yankılan-
dı. 

O yoktu, onun gözleri yoktu, durağın reklam panosundaki eşarplı kadın 
afişini kaldırmışlardı

Yerine gözleri pörtlemiş bir komedyenin afişini asmışlardı.

Dilini Kaybeden 
Bir kelime ağacım olsaydı / Dalları göğe, kökleri yere uzansaydı/ Her sabah 

taze sözcükler toplasaydım / Sunardım kendi dilimle size / Üzgünüm bir kelime 
ağacım yok / Çöplüklerden beslenen martılar gibiyim dedi / Dilini kaybetmiş 
genç adam. 

Telefon Görüşmesi
Sesinden tanımıştım arayanı, nasılsın dedim.  
Biliyorsun yıllar önce hayatın kıyısında, uçurumun kenarındaydım dedi. 
Hayatın neresinde durduğun değil, nasıl durduğun daha önemli değil miydi 

dedim. 
Yok, öyle değilmiş, hayatın merkezinde olmak gerekiyormuş dedi.
Hayatın merkezi neresi dedim
Yeniden evlendim, saygın ve paralı bir işim var, ev aldım, araba aldım, çev-

rem değişti, şimdi her şeye sahibim, ben bildiğin ben değilim artık dedi. 
Ah ne güzel senin adına sevinmek isterdim, peki beni neden aradın dedim. 
Merak ettim dedi sen de bir değişiklik var mı, yine aynı yerde misin? 
Hayatın anlamını aramaya devam ediyorum dedim

Yeni Korku 
Çocukken karanlıktan çok korkardım. 
Bir odadan diğerine tek başıma gidemezdim.
Babam korkma derdi, aşk olsun sana korkuyorsan, ben ışık olsun baba der-

dim. 
Geceleri ışığı açık bırakır öyle uyurdum, bir gün karanlıktan ışık yapmayı 

keşfettim.
Gözlerimi kapadığımda rengârenk ışıkların oluştuğunu gördüm. 
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Kendi kendime gözlerimi bağlayıp körebe oynamaya başladım, çok sevdim 
bu oyunu. 

Sonra kardeşimle oynadım ve her defasında ben körebe oldum. 
Karanlığın ışıklarla okunacağını öğrendim, her ışığın ayrı şeyler söylediği-

ni anladım. 
Karanlık korkum geçmiş, karanlıktan ışık yapmakta ustalaşmıştım. 
Fakat bir gün kimseler yoktu evde, gözlerimi kapamış yeni ışıklar keşfedi-

yordum. 
Birden sağ omzuma biri dokundu, irkildim ve korktum, kimin dokunduğu-

nu bilmiyorum.
O günden sonra yeni bir korkum olmuştu yalnız kalma korkusu. 
İşte böyle doktor bey, o günden beri sadece yalnızlık dokunuyor bana.
Susku
‘Müdür’ yazan odanın girişindeki aynayla göz göze geldi. 
Aynanın üstünde ‘kıyafetini düzelt’ yazıyordu, aldırmadı. 
Bir müddet boş gözlerle baktı aynaya sonra konuşmak istedi.
Aynaya biraz daha yaklaştı ‘ben…’ deyip sustu. 
Birinin kendisine baktığını duyumsadı. 
Konuşmaktan vazgeçti, kelimeleri boğazına takılmıştı, yutkundu. 
Sağına soluna baktı, koridor insan kaynıyordu ama kimse kendisini umur-

samıyordu. 
Arkasına baktı duvarda asılı bir hemşire fotoğrafıyla göz göze geldi. 
Hemşire işaret parmağıyla ‘sus’ diyordu. 
Hemşirenin yüzündeki ifadeden ne kadar kararlı biri olduğunu anladı.
Mahcup ve utangaç bir edayla başını eğdi. 
Tamam dedi, susuyorum, konuşmayacağım. 
Üç Şey
Hayatta üç şeye inanıyorum dedi adam. Allah’a, aşka ve ölüme 
Üç şey için yaşadığını söyledi ardından; imanım, onurum ve özgürlüğüm. 
Allah’a inancı imanını artırıyormuş, aşka olan inancı onurunu, 
Ölüme ne kadar çok inanırsa o kadar özgürmüş. 
Öyle söyledi. 
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Karga Besle
İlginç ve yalnızdı.
İlginçliği, beslediği kuşun cinsinden, yalnızlığı ise insan kabili 

kimsesizliğindendi. 
Gözü gibi bakardı yalnızlığını paylaştığı kuşa. 
Ona olan sevgisini muhabbet kuşları bile kıskanırdı. 
Fazla muhabbet tez ayrılık getirirmiş 
Bir gün kara bir haber yayıldı. 
Kuş adamın gözünü oymuştu.

Soru Yağmuru
Beklemediği bir anda soru yağmuruna tutulmuştu.
Korumaları çareyi şemsiye açmakta buldular. 
Oysa bilselerdi soru yağmurunun ne ufuklar açtığını
Şemsiye açmazlardı.

Kaygı Cı
Çok kaygı duyduğunu, kulaklarının içinin kaygıyla dolu olduğunu söyledi 

hekimbaşına.
Kulağını temizleyebilirim, ancak kaygı duymanı engelleyecek bir ilacım 

yok dedi hekimbaşı. 
Kaygı duymadan yaşayamam dedi kaygıcı. 

Miras
Ölüm döşeğindeydi babam. 
Babamdan daha çok 
Ölüm döşeğini merak ediyordum 
Kime kalacak diye


