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1974’te, Beypazarı’nda vurulan  
son Anadolu Parsı’na adanmıştır.
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“On üçüncü yüzyılın son yıllarında yaşayan  
bir leopar, sabahın şafağından akşamın alacakaranlığına 
kadar birkaç kalas, birkaç demir parmaklık, durmadan 

değişen erkek ve kadın yüzleri, bir duvar ve belki de 
kuru yapraklarla dolu taş bir yalak gördü. Sevgiyi ve 

yırtıcılığı, avını parçalamanın harlı zevkini, geyik 
kokuları getiren rüzgârı özlediğini bilemedi, bilemezdi. 

Gene de içinde bir şeyler tıkandı, bir şeyler isyan etti ve 
Tanrı ona rüyasında şunları söyledi: ‘Kullarımdan biri 
seni şu kadar kere görsün ve seni evrenin düzeninde 
yeri önceden belli bir şiirde bir suret ve simge olarak 

kullansın, diye bu hapishanede yaşayacak ve öleceksin. 
Şimdi tutsaksın ama şiire bir sözcük katmış olacaksın.’”

J.L. BORGES
Yolları Çatallanan Bahçe

“Cehennem, 1, 32”
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Öğleden önce, açlıkla böyle kıvranıp duracağıma 
kal kıp eve döneyim, dedim. Bulunduğum tepeden görü-
nüyordu ev. Uzakta iri, turuncu bir ceviz gibi duruyor-
du. Hele cenazeden sonra... Rüzgâr estikçe, öyleydi ki, 
bu turuncu ceviz çatlayıp açılacaktı sanki. Hava ansızın 
se  rinlemişti. Herhalde sis çöküyordu. Gözlerimi kısarak 
bak tım eve. Sis yavaş yavaş iniyordu. İlkin, annemin oca-
ğı yaktığını düşündüm. Öyleyse, ki olabilir. Annem derin 
öğ le uykusundan uyanıp ocağı yakmış. Hatta alev yeni 
ye ni kızarıyor, kıvılcımlar cansız birer serçe gibi sağa sola 
uçuşup. Saman, alev almış olabilir. Yine de, bulgurun piş-
mesi zaman alacaktır. Dedim ki içimden, o vakte kadar 
ben de elbet giderim. 

Dizlerime baktım; diken uçları görünüyordu, ıslak, 
sararmış otlar yapışmıştı, silkeledim. Boynuma girmiş 
bir karıncayı aldım. Saçlarıma biriken tozu dağıttım. 
Derken ayaklarıma baktım. Çizmelerime. Nedense onla-
ra uzun uzun baktım, sanki yolu ben değil, onlar gide-
cek. Gülümsedim. Keratalar. Koca ormanı geçeceksiniz, 
de dim. Yeniden geçeceksiniz. Nice ki çizmeye yol gerek. 
Hele böyle tatlı bir yaz sonu, ne güzel olacak. 

Sonra dizlerime dek yükselmiş otun içinden yokuş 
aşağı inmeye başladım. Havada tatlı bir serinlik vardı. 

1.
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Kuş sesleri yükseliyordu topraktan. Belki taşların içinde 
toprak rengi kanatlar beliriyordu. Bir yürek gürültüsü, 
bir korku işareti. Oysa insan yeryüzünün bunca korkuyu 
nasıl olup da taşıyabildiğini asla anlayamaz. Elbette, bu 
korkunun yükselişini, böylece vücudunun bir yerinde, 
bir uzuv gibi aklınca yaşamaya başladığını...

Daha önce, yani ben gidip düşmanla savaşmadan ön
ce, kışlaya teslim olmadan yani, hem kuşların yerini bi 
lirdim, hem yuvaları bir bir sayardım. İşte şurada bir ser çe 
ailesi bulunurdu, burada keklikler kol gezerdi. Yolu nasıl-
sa buralara düşmüş bir yabik, uykusu kaçmış bir bay kuş. 
Ki, kendimi ormana adamış da sayılmazdım. Ama insan 
zamanla yeteneklerini kaybediyor. Bunun nasıl olduğunu, 
olabildiğini bilmiyorum. Ama gün geliyor, ya  şam derin bir 
uçurumla ikiye bölünüyor. Bir boşluk. Uzak bir yere gidi-
liyor; daha önce hiç görülmemiş şeyler görülüyor orada...

Yine de, yer kuşlarını sanki anımsıyorum. Ağızların-
da toprak yuvalar taşıyan o yampiri cüceleri. Bunlar ki, 
nasıl korkuyla titrek... Üstelik, yaşamlarını bu korkuyla 
geçirmek için adeta can atarlar. Endişeye bayılırlar. Arka-
larında bir endişe duvarı bulunur, bu duvar korur onları 
ne de olsa. O zamanlar, ben daha küçük bir çocukken, 
bunların birer uçamaz nesne olduklarını bilmiyordum 
tabii. Öfkeleniyordum hatta. Uçsana, uçup gitsene. Öy-
leyse bu kanatların ne işe yaradığını kim söylesin? 

Evet, otların arasından işte bunların sesi geliyordu. 
Aralarında fısıldaşıyor, meğer beni yolcu ediyorlardı. İner-
ken, uzanıp yattığım ot çukuruna baktım. Ezilmiş, benim 
biçimimi almış. Ayak uçlarına vardıkça belirsizleşmiş bir 
çukur.

Bayırı indiğim zaman, ileride, ormanın başladığı yer
de bir kıpırtı hissettim. Pekâlâ bir karaltı geçmişti. Bir 
gölge. Fakat bu gölge, ben başımı kaldırıp kendisine bak-
tığım zaman kaybolmuştu. 
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Ormanda göz dolanır, diye geçirdim içimden. Bu, 
ninemin laflarından biriydi. Ormana fazla gitme, diye 
tut tururdu ninem, ormanda göz dolanır. Peki bu göz, 
olursa, nasıl bir gözdür nine, diye sorardım. Ne bileyim, 
di ye anlatırdı: sade bir göz. Renksiz, avuçsuz bir göz. 
Me sela yalnızca bir göz. Kimseye ait olmayan bir uğur-
suz. Bunu, gerçekten de gördüğünü, bunun görüldüğü-
nü söylerdi. Hem de kaç defa. Sözgelimi, Kara Halil bu
nu görmüştü, Enişte Servet de görmüştü. Sonra çocuklar
dan Resim görmüştü. Hem belki en iyi o anlatmıştı gözü. 

Resim, zalim bir çocuktu. Çok güzel anlatırdı. Bir 
keresinde demişti ki, ormana azıcık girecek oldum, nine, 
ama azıcık, öyle ki yalnızca ayak ucumu soktum, bir de 
ne göreyim: Meğer, düşmekte olan bir yaprak vardı. Yap-
raktır, deyip oralı olmadım ama sonra bunun pis pis sırıt-
tığını anladım. Derken başımı kaldırdım; havada öylece 
duruyordu ve kabuğu soyulmuş bir yumurta gibiydi. 
Boşlukta durmuş bana bakıyordu. Hemen ayağımı geri 
çekmekle yeniden bir yaprağa dönüştü ve yine süzülerek 
aşağıya düştü. 

Tedirgin, ormana girdim. Uğultu burada, daha ilk 
adımda artıyordu. Cırcırböcekleri, sürtünen tavşanlar, 
kaplumbağaların aheste yürüyüşü, yılanların bir ağıtı andı-
ran sürünüşü... Yaprakların hışırtısı sonra. Yaprak, yelsiz 
nasıl hışırdıyor, diye sordum kendime. Yaprağın işi hı
şırdamak. Toprak nasıl zamansız yumuşuyorsa, yaprak da 
öyle, diye düşündüm. İçimden tüm ormanı kucaklamak 
geliyordu. Eskiye göre –kasabada geçirdiğim çocukluk 
günleri, kente yüksekokul için elimde cılız bir bavulla gidi-
şim, hastalığım, okulu bırakmak zorunda kalışım, son ra o 
zalim askerlik– daha mı seviyordum şimdi ormanı? Buna 
yanıt bulmak zor. İnsan bir şeyi yitirince –evet, or man ar-
tık yitirilmiş sayılır benim için– eski zamanlara yanıyor.

Resim, sözgelimi, bana benzemezdi. Çakısını kula-
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ğının arkasında taşırdı. Bununla dal yontar, tavşan yüzer, 
yılan avlardı. Abi, derdi, sen okumuş adamsın, mesela bu 
çakının nasıl bir şey olduğunu bilmen gerek. Bu senin 
okulda hiçbir işine yaramasa da burada insanın eli ayağı 
oluyor. Resim, elsiz ayaksız kalmadan önce söylerdi bun-
ları, ormanda bir şey, bir canavar tarafından parçalanma-
dan önce. Ve ninem de ormanda dolanan gözü anlata 
anlata bitirmeden. Orada, ormanın kıyısında sonsuzca 
uzanıp gitmeden.

Derken, gölgeyi bir daha gördüm. Karaltı, bir hız 
erbabıydı sanki, bir kumarbaz. Beni sürüklemek istiyor-
du. Birden, onu bir gölge değil, bir nesne olarak görmek 
istedim. Tuhaf bir arzu hissettim. Bir zaman, belirip kay-
bolduğu yana baktım, sanki onu büyülemek istiyordum. 
İnsan bir gölgeyi nasıl olup da büyüleyecek? Fakat, ben 
yapmıyordum da bana bunu anlayamadığım bir şey yap-
tırıyordu sanki. Öylece bir zaman, belirip kaybolmuş 
karaltıya baktım. Sonra usulca yönümü değiştirdim ve 
ondan yana döndüm. Korkuyordum. Yine de içimde 
bana tuhaf bir coşku veren bir merak vardı. Sanırsın yüz-
lerce yıllık efsaneyi aydınlatacaktım. Gerçekleri ortaya 
çıkararak bu el değmemiş ormanın kâşifi olacaktım. 

Üç adım önümde, bir bastonu andıran bir dal gör-
düm. Yontulmuş gibi duruyordu. Çıplak, kabuksuz bu 
dalı almak istedim. Bir adım attım, bir adım daha attım; 
çizmelerimin otlara sürtünerek çıkardığı seslerden ürkü-
yordum. Eğilip dalı aldığım sırada –almak için ona bak-
mam gerekiyordu, doğal olarak karaltının göründüğü 
taraftan gözlerimi ayırmak zorunda kalmıştım– göz 
ucumda bir gölgenin yeniden hareket ettiğini anladım. 
Doğrulup, sopa elimde, yeniden baktım. Çırpınarak yük-
selen bir dal vardı. Ama altında bir şey yoktu dalın. San-
ki boşluk, çalılığı gerip gerip bırakıyordu. Yaklaşmak is-
tedim. Çalı beni kendine çekiyordu sanki. Dönüp beni 
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eve götürecek patikaya bakıyor, bir an için elimdeki dalı 
savurarak yoluma gitmeyi arzuluyor, sonra yeniden beni 
kendine çeken boşluğa veriyordum dikkatimi. Soluğu-
mu tutmuştum, sanırsın cimri bir kaplumbağa olmakla 
en küçük tehlikede başımı kabuğuma çekecektim. An-
cak ne bende o kabuk vardı ne çalıda kıpırtı. 

Bir süre sonra, sessizliğin verdiği güvenle, daha az 
önce kıpırdamış bulunan çalıya elimdeki dalla dokun-
dum. Sonra biraz daha yaklaştım. Onu göremedim. Ya-
nıldığımı düşündüm. Dalı yere bıraktım, ellerimi belime 
koyarak bir süre ağaçların köküne dalıp gittim. 

Ne için orada öylece durduğumu bilmiyordum. Ama 
öyle ellerim belimde, ayakta dikilmiş yere bakıyordum. 

Sis iyice koyulaşmıştı. Öyle ki, bulutlar aşağıya in-
miş, ormanın içine, dallara takılıp kalmış yün yumakları 
gibi. Herhalde korkunç bir gürültü çıkarıyorlardı. Sisten, 
çekirgeler korkmuştu, sincaplar. Ağaçkakanlarsa, gagala-
rıyla dövecek yer bulamıyorlardı. O sırada, ayakta bun-
ları düşündüğüme şaşıyordum.

Derken, bir homurtu duydum. Bir ayının beni izle-
diğini düşündüm. Öyleyse, bir ayı tutmuş beni izliyorsa, 
diye geçirdim aklımdan, hiç şansım yok. Dönüp korkuy-
la homurtuya baktım. Gölge, sisin içinde, ama dev gibi 
bir gölge, bir kayadan başka bir kayaya atladı. Siste, bu-
nun ne olduğunu anlamam olanaksızdı. Bir an için deh-
şete kapılarak dönüp patikaya girdim, var gücümle koş-
maya başladım. 

Alçak dallar yüzümü yırtıyor, dikenli çalılar ayakla-
rımı dağlıyordu. Parsın –bunun bir pars olduğunu düşü-
nüyordum– peşimden geldiğini hissediyordum. Hemen 
hiçbir şeye takılmıyordu. Dalların, çalıların içinden bir 
gölge gibi sessiz, kıpırtısız geçiyor, korkunç homurtusuy-
la onları adeta eritiyordu. Bir ara dönüp ona bakmak is-
tedim. Ama yapamadım. Pars, o koca diliyle ensemi yalı-
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yor, boynumu yemeye hazırlanıyordu. 
Tam o sırada derenin sesini duydum. Köprüye gide-

cek zaman yoktu. Dereyi geçmekle canımı kurtaracak-
tım. Olmadı. Tökezleyen bir ceylan gibi, dizlerim kırıla-
rak yuvarlandım, sulara karıştım. 
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