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“Yorumlanmamış bir rüya,
okunmamış bir mektuba benzer.”* 

Her gördüğümde biraz daha ezberliyorum yüzünü. 

Şehrin hiç girmediğim kuytu köşelerini, camilerinden karşılıklı 
okunan ezanlarını, açık göğün maviliğini, geceyle sabahın 

alacasının iç içe olduğu o derin vakitleri ve seni özlüyorum. 
Bazen bir kahvenin hatırı oluyor beni sana getiren, bazen bir gülün nazı…

“Şerefül mekân bil mekin.” derken bir dost, sesinde… Gece, karanlık ve 
kelimelerin İstanbul’a benziyor. 

Bazen de bir fotoğraf karesi gelip yerleşiveriyor insanın kalbinin tam 
ortasına.

O gün orada o insanlarla bir arada olmasaydık yine de bulunabilir miy-
dik aynı karede? Kimi kravatını düzeltirken yakalanmış objektife, kimi 
karşısındakinin kıyafetini incelerken, kimi ise başka başka yerlerde olmayı 
hayal ederken. 

Düşleri nasıl da yüzüne yansıyor insanın.
Herkeste ince bir telaş, herkes haklı bir bekleyişte… 
Bazı sokak köşelerini dönerken bazı kadınlar, o sokağın köşelerine bazı 

kelimelerini bırakıyor: “Şu sardunyalar sizin mi?”
Yüzlerce suret geçiyor gözlerimizin önünden o gün. Kiminin gözlerinin 

içi gülüyor kiminin ruhu gayya kuyusu. Hangi birinde buldun kendini?
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Sağa mı sapsan sola mı bilemiyorsun. Bilmediğin onlarca yüzün harita-
sında, kendine dair bir şeyler arıyorsun. Oysa herkes kendini taşıyor yanın-
da. Biricik, tek, eşsiz…  

…

Hangi zaman dilimindeyiz, hangi asrın aynasında; onu düşünüyor, onu 
anlatıyorsun hep. 

Hatırlayış, gidiş ve geliş dolu bir yolda yürürken… Muvakkithane 
Sokak’ın başında durup bakıyorsun. Denizin fısıltılarını ardına alıyor ve so-
kağın kalabalığına bırakıyorsun kendini. Hayat var. 

Bir renkli koşuşturma, ahenk içinde bir cıvıltı, kedilerin gözlerimizin 
içine işleyen bakışları, tahammül etmeye çalıştığın balıkçı kokuları… Hep-
si, hepsi ne de telaşlı bir duygu. Hafiften bir rüzgâr esiyor. Üzerinde yarım 
kollu, mavi bir tunik… Estikçe tenini ürperten bir rüzgâra hangi ölümlü 
karşı koyabilir ki? Sığınmak istiyorsun yanındakine. Oysa yabancı. Yaban. 
Ya. Ban. Cı!

Yan yana yürüdüğün insanlara bakıyorsun. Sesleri çoğalıyor kulakla-
rında. 

Şekerci Hacı Bekir’in nostaljik vitrini seni nasıl da cezbediyor. “Biraz 
lokum almalı, çifte kavrulmuş,” diyorsun “dönerken.” 

Sonra Baylan’ın önünde duruyorsun. İçinde binbir tedirginlik… Biraz 
yıpratılmış, biraz hırpalanmış, belki de biraz yağmalanmış bir ruhla geldiğin 
bu şehrin denizi her zamanki gibi ruhunu onarıyor. Işıklarıyla sana yol gös-
teren bir kulesi bile var denizin. Daha dün gece onun kıyısında durmamış 
mıydın, daha bu sabah yanında eyleşmemiş miydin yine?  

Baylan’a gelmişken kahve içmeden olmaz.

İçeri giriyorsun. Vitrindeki rengârenk makaronlar geçmişi getiriyor 
yine. Bahçede zaman sanki durmuş. Yıllar öncesinin mobilyaları muhabbet-
lere dekor... Kıyafetler bu zamana ait durmasa başka bir âlemde olduğunu 
sanacaksın. 

Oturuyorsunuz bir masaya. 

İşte tam da o vakit dalıyorsun.

…

Daldıkça daha da derine dalmak istiyor insan, öyle değil mi?
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Daldıkça, dibe yaklaştıkça, kaygan zemine dokundukça ve taştıkça 
içinde kabaran dalgasıyla denizin... 

Derinlik sarhoşluğuna benzer bir duyguya kapılıyorsun.

Derinlik, sarhoşluk, mavilik ve şehir, yan yana gelip bilmediğin bir 
âleme kaçırıyor seni. 

…

Kim bilir kaçıncı gelişin bu şehre.

Bir tutam lavanta kokusu sinmiş parmaklarına. Çantanın ön gözünde 
unuttuğun…  

Her seferinde ama her seferinde, “Bu son!” desen de aynı kuyuya dü-
şüyorsun. Eğilip suyun karanlığına baktığın ve ayı gördüğü o geceden beri… 

Sanki ay gökten inip suya girmiş, su seni içine çekmiş, ışıltısıyla bütün-
leşmiş, kim bilir hangi leylin karanlığına salmış kendini. 

Şehrin uçsuz bucaksız göğünden kaçış yok. Büyük bir şehirden başka 
bir şehrin kollarına düşüş… Geldiğin yer gittiğin yerden, gittiğin yer 
geldiğin yerden daha yakın olsa da her seferinde. 

…

Şimdi sen başka bir şehrin sokaklarını adımlıyorken, denemeliyim 
derken, yeni bir yaşama başlamalıyım diye düşünürken…

Sesleri, ritimleri, kokuları, görüntüleri, rüyaları, hikâyeleri dinliyor, du-
yuyor ve ruhuna dolduruyorsun. Onların uzaktan nasıl göründükleriyle ilgi-
lenirken aslında kendi içine düşüyorsun. İnsanları izliyorsun, hep yaptığın 
gibi.

Günün birinde yeniden karşılaşacağınızı hissediyorsun.  Ama kim bilir 
nerede, kim bilir kimin düğününde, kim bilir kimin cenazesinde… Kim bilir 
hangi rüyada?

Bende bir karşılığı olmalı hayatın, diyorsun.

Hep aynı fotoğrafla imlesen de kendini, bu sefer mavi gözlerinde deniz 
yok; ışığı çevresine yansıyan bir gözbebeği, uzun kirpiklerinin gölgelediği 
hüzün; sadece bir eskimiş zaman cümlesi, o filmden kalma: “Rüzgâr bizi 
çağırıyor!”

Artık denizin dalgalarıyla kendini vuracağı kıyıların, kuytuların da yok. 
Sadece sonsuz bir mavilikte yüzen ellerin var, beyaza dokunan parmakla-
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rın... Peygamber çiçeği neye benzermiş öğrendiğim gözlerin var sonra. Ba-
karken... 

Aynada gördüğün mavi bir derinlik, denize doğru uzanan... 

Galata Kulesi bir fon olmaktan çıkıp konuşmaya başlamasa nasıl bir 
düşe daldığını nereden bileceksin.

O rüzgâr ki bizi çağırıyor.

Sonra çekiliverince aramızdan usulca… Kıyısından bakarken denize 
bir pencerede biz… “Aşkolsun!” derken gülerek birbirimize ve kırmızı bir 
çiçeğe yüklerken anlamını bir kelimenin... Kaybolup gidiyoruz içimiz(d)e...

Yanındayken aşk demeye dili varmıyor insanın yaşadıklarına.

…

Şimdi mutfaktan gelen yasemin tütsüsü onu düşündürüyor. İlk nerede 
görmüştün acaba?

Ezbere bildiğini sandığı anılar tökezletiyor insanı en çok. Eski bir ra-
mazan sofrası, bahçedeki mor menekşeler, yaşlı bir ninenin elleriyle ateşe 
verdiği tarlası, incir yaprağından sepet, yerdeki ağaç kabuklarından yon-
tulmuş oyuncak, su kenarına yuva yapmış yengeç, pınarın başında namaza 
durmuş çoban, küpeli keçilerin mavi gözleri, salıverilen oğlakların haylazlı-
ğı, tütün çiçeklerinin ışığı ve eline bulaşan karalığı…

Daldıkça, daldıkça derinliklere, bir karanlığın eşiğine gelip gidiyorsun. 
Yüzeye çıkmaya çalışıyor, bir anlığına vazgeçiyor, sonra yine devam edi-
yorsun. Yaşıyorsun.

Yaşadığın için daha bir sıkı sarılıyorsun hayata. Daha bir sıkı sarılıyor-
sun eşine. Daha bir sıkı sarılıyorsun kucağına yeni aldığın bebeğine. Pence-
reye bakarken aklında hep aynı mavilik var ama: İstanbul’un denizi…

Parmaklarından akıp giden geçmişe inat… Yazdıkça dur(dur)acağına 
inandığın o zamana ait bir cümle olup çıkıyorsun bazen: “Hayatım boyunca 
beni yeniden sevmeni bekleyeceğim!”

…

Hatırlayışlarla dolu bir sabaha uyanıyorum yine: Kaç yıl geçmiş ardın-
dan, diyerek. 

Hangi zaman diliminde eşlik etmiştin hayatıma sahi? Hangi yolda yan 
yana yürümüştük? Biz yürürken hangi sokaktan aşağı akmıştı sesler?
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O gün orada. 

“Bizim öykümüzü de yaz olur mu?” demiştin.

“Yazamam!” demiştim o vakit.

… 

Şimdi, derin bir suskuyla büyüttüğün o eski özlemleri rüyaya sarıp 
sarmalama, geldiğin şehrin sözlerini göğün yüzüne savurma vakti.

Açıyorum radyoyu, Münir Nurettin’den çok eski bir plak kaydı. Şim-
di İstanbul… Şimdi Mihrabat Korusu… Bülbül sesi… “Öpüşürken iki aşık 
gibi mehtapla deniz.” Küçük bir masal: “Biz de ta fecre kadar böyle…”

Şimdi, bir trene atlayıp ölgün mavi denizlerin kıyısında, dünyanın tüm 
seslerini biriktirip için(d)e, susma zamanı.

Yollar ki, hiç bitmeyecek bir hikâyenin yarım kalmışlığını taşıyor artık. 

Bir ayrılıktan başka aramıza giren neydi ki?

Ayrılık upuzun bir kelimeymiş, öğrendim. 


