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FERGUNÖZELLİ,1955’teIlgaz’dadoğdu.Çocuklukveilkgençlikyıl-
ları İzmir’in Damlacık semtiyle Seferihisar ve Karşıyaka ilçelerinde
geçti. İlk veortaokuluSeferihisar’da, liseyi İzmirAtatürkLisesi’nde
okudu.EgeÜniversitesiİşletmeFakültesiFinansmanBölümü’nübitir-
di.Özelşirketlerdemaliişleryöneticisiolarakçalıştı.İlkşiirleri,Döne-
meç veYusufçuk dergilerindeçıktı.Körfez, küçücük ve Dilizi dergilerinin
yayınkurullarındayeraldı.Buralardan Gitmeliyim’i1985’te,Yirmi Dört 
Satır Yalnızlık’ı1990’da,Aşkı ya’yı1997’de,Kilitli Defter’i2005’te,Narin 
Zehir’i2007’deyayımlandı.2008yılındaHayriK.Yetikilebirlikteha-
zırladığıŞiir Kitapları ve Hayat 2007yıllığı,2014yılındadaOrhanAlka-
yailebirliktedüzenledikleriçokdilliSeyfi Turan Şiirikitabıdiğerçalış-
maları arasında yer aldı. “BuralardanGitmeliyim” isimli şiiri, Erhan
Doğantarafındanbestelendi,AtillaAtasoyveDüşGezginlerideses-
lendirdi. Aşkıya, 1998 yılı Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir
Ödülü’nüÜnalErsözlüilepaylaştı.
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“Çantanı açınca bir akşam
içinde bir oda bulacaksın.”

Ülkü Tamer
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Hızıma inanıyor, onu seviyordum. Üstelik bu yetene-
ğim, keyifle başımı döndürüyordu. Ama ne yaparsam ya-
payım, beni tutsak aldığına gitgide daha çok inandığım 
kökümden bir türlü kopamıyordum. Berbat bir durumdu 
bu; o nereye gitmeme karar verirse oraya gidiyor, nerede 
otur derse orada oturuyor, ne zaman koş derse o zaman 
koşuyordum. Yine de hiçbir zaman kurtuluş umu dumu 
yitirmemiştim. Çünkü âşıktım ve aşkıma ulaşmama engel 
sayılabilecek hiçbir ayrıntıyı atlamadan, her gün bir önce-
kinden daha mükemmel kurtuluş planları kuruyordum 
düşlerimde. Aşkım özgürlüğüm, özgürlüğüm de aşkım ol
muştu artık; başka bir şey düşünemiyordum.

Sonunda, (hileyle, oyunla da olsa) takvimin bir yapra-
ğında, yaprağın bir saatinde, saatin bir dakikasında, dakika-
nın bir saniyesinde, güçbela da olsa, varmak istediğim o 
yere, aşkımın beyaz tül perdeli penceresine (kökümü zorla-
yıp sündürerek) ulaştım. Saçlarını salmış, dalgın dalgın akıp 
giden trafiğe bakıyordu. Kısacık bir süre onu seyrettim ve 
tam elini tutup konuşacakken; soluğunu soluğuma, gözle-
rini gözlerime ekleyecekken okkalı bir cam yansımasıyla 
savruldum. Değil kendimi göstermek, elini tutmak; sesimi 
bile duyuramadım aşkıma. O lanet kök ne hızımı anladı 
ne ruhumu; her zaman yaptığı gibi yine çekip sürükledi 
beni tekdüze şeridine; kendisi gibi söndürüp karartmaya.  

KÖK
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Vapur iskeleye yanaşmış, Karşıyaka’dan gelen yol-
cuları, poyraz tokatlarıyla sersemlemiş Konak Meydanı’ 
na akıtmaya başlamıştı. 

Çocuk, minik parmaklarıyla gökyüzüne dikelen na-
rin işlemeli taş kuleyi gösterdi: “Anne bu ne?” 

Anne, aklında dörtnala koşup duran, boşa koysa dol-
maz, doluya koysa taşmaz düşünceleri bir kenara çekip, 
“Saat Kulesi,” dedi alelacele. 

Çocuk, “Saat nedir?” sorusuyla genişletti ilgisini. 
Anne, “Günlük zamanımızı gösteren alet,” diye baş-

tan savma bir yanıt verdi (ses tonundan da beliydi bu). 
Çocuk, “Peki, zaman ne?” diyerek bir damla daha 

ekledi soru yağmuruna. 
Anne, (bu soruya biraz şaşırsa da) “Hani, sabah evden 

çıkıp babanla işe gideriz. Akşam da eve gelir, konuşup ye-
meğimizi yer, çay içip televizyon seyreder ve uyumak için 
yatağımıza yatarız ya; işte o. Yani, içinde yaşadığımız ve 
birdenbire geçip gidiveren şey işte; tamam mı?” diye ol-
dukça ciddi bir edayla yanıtladı bu soruyu da. 

Çocuk, bu uzun cümleden çok sıkılıp ilgisi dağılmış-
çasına ve paytak paytak yürümeyi de sürdürerek fısıldadı: 
“Tamam tamam, anladım. Zaman, geçip gidiveren şeymiş.” 
Gözleriyse, biraz ötelerinde duran baloncudaydı; annesinin 
elini çekiştirip ona doğru sürüklemeye başladı rengârenk. 

ÇOCUK
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Bülbüller ve ispinozlar, karatavuklar ve serçeler, hatta 
ormancıklar, en güzel ötüşlerini saçıyorlardı ormana. Fıs-
kiyeyi hortuma takıp vanayı açtım. Uzamış çimler, suyun 
şiddetiyle eğilip büküldü. 

“Tam yedi ay oldu,” diye söylendim kendi kendime, 
“yedi ay oldu, yok.” Minicik, beyaz bir bulut gelip kondu 
başımın üstündeki mavi göğe. Yaprak oynamıyordu. “Yal-
nızlık zor,” diye mırıldandım. Kümeste, yem kavgasına 
tutuşmuş tavuk sesleri.

Gece demeyip gündüz demeyip çalışmıştım. Her 
güç lüğün altından zor da olsa kalkmış, yoksulluğa yenil-
memiştim. Ama ev, ev değildi ki onsuz. Hadi gündüz bir 
sürü iş vardı oyalanacak; ya gece... Gecenin sessizliği, ıs-
sızlığı; en kötüsü oydu işte, çıldırtıyordu insanı.  

Yavaşça eğilip susturdum suyu vanadan. Fıskiyeyi çı-
karıp hortumu topladım ve yanımdaki kiraz ağacına as-
tım; asar asmaz da kaçarcasına uzaklaştım oradan. Belki 
de hiç olmamış, olmayan ve olmayacak bir kapıyı açıp 
hızla kayboldum içinde, ıslak gözlerimle.     

BAHÇEDE
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Erkek bülbül, çam ağaçları içinde gözüne kestirdiği 
birinin en yüksek, en taze dalına kondu. Tünediği daldan, 
yaz başı yağmurlarıyla yıkanıp güzelleşmiş ormanı sey-
retti merakla. Sonra taptaze kozalakların, alımlı iğne 
yapraklarının arasında göğsünü keyifle kabartarak, hiç 
görmediği, hiç tanımadığı ama oralarda bir yerlerde ol-
duğunu kesinlikle bildiği dişisine, “Buradayım, bekliyo-
rum; neredesin?” diye seslendi en güzel sesiyle. Yorulun-
ca da sustu. İki kanadını da –ayrı ayrı– (tüylerinin bütün 
renklerini sergileyerek) yere paralel şekilde açıp ayaklarını 
–yine ayrı ayrı– (sedef işlemeli bir yay gibi gerdikten sonra) 
usulca altlarına uzattı. Sanki hiç geçmiyormuş gibi görü-
nen zamanda, gagasını yem yermişçesine oynatarak bek-
ledi. O küçük, o parlak gözleri, durmadan ormanı tarıyor-
du; ama ne yakından ne uzaktan tek yanıt geliyordu çağ-
rısına. Sıkıldı. Önce kanatlarını çırptı, sonra da ok gi bi 
fırlayıp uçtu ormanın içine; dalında, ayaklarının sıcaklığını 
hâlâ taşıyan bu ağaca da bıraktığı, “Az önce buradaydım, 
çok uzağa gitmeyeceğim, lütfen beni bul!” kokusunu, baş-
ka ağaçlara da bir nişan, bir mühür diye bırakmaya.  

BÜLBÜL
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