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Çocukluğum boyunca duyup sonra işitmez olduğum 
seslerin listesini çıkarıyorum. Bunlardan biri, kurt uluma
sı... Kayalara fırlatıp kuş yumurtasını kırma sesi. Haşlan
mış şekerpancarını dişleme hıyırtısı.

Rüyada kırmızı görmek yalnızlıktır. Kırmızı kiremit, 
eşarp, bayrak... Kızıl vazo, horoz ibiği. Karlı yamaçlarda 
açmış kırmızı dağlaleleri, kırmızı boyun atkısı gibi kan 
olmayan şeyler için geçerli bu. Yaz sıcağında bir kış ulu
masıyla kırmızı kurt dili görmek yalnızlık.

Turgutreis Başak Kırtasiye’den aldığım tek ortalı son 
defterime kurtlar, köpekler ve şiddetle ilgili bir şeyler ka
ralamışım. Tek bir cümle yazıp bıraktığım yapraklar var. 
“Çocukluğumun uzun kış gecelerinde kurtların ve kö
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peklerin sonsuz rüzgârlı, ahenkli ulumalarını, havlama
larını hep iç içe işiterek uyuduğumu anımsadım birden.” 
Üst köşelerine bir not düşüp çevirdiğim yapraklar... Ace
leden tümüyle atladıklarım. “Doğasını sezemediğin var
lıklardan yansıyan yüksek titreşimli düşüncelerin, seni 
hangi anlarda yokladığını bilmeye uğraşıp kayda geçir bu 
anları.” Elyazım sayıklama okunamazlığında. Alacakaran
lıkta, horoz sesiyle, gözlerim kapalı yazıyorum. “Gün or
tasında, bir an yüzümüzde soluklanıp bilinçdışına savru
lan düşünceler rüyalara aittir, aynı günün gecesinde göre
ceğimiz rüyaların haberini getirirler bize. Aklımıza dü şer 
düşmez unutayazdıklarımız.”

... öğle sonu serinlemek için buzdolabından yeşil bir 
elma çıkardım, elmanın soğukluğu elimi yaktı, dişlemek 
üzereyken suya tuttum, su sesi kar uğultusuna dönüştü 
o anda. Eski, çok eski bir duygunun canlanışıyla ürper
dim. Kulağıma köpek havlamaları çalındı uzaktan. Bozkır 
ayazında kurtlarla kapışmaya hazırlanan köpeklerin gö
rüntüsüyle dişledim elmayı. Dişlerimde zehir gibi bir dü
şünce sızladı, gözlerimde telaşlı, atılgan havlamaların ate
şi... Böyle, her şey olduğumuz anlar vardır. Ayaküstü, “Kö
pek, kurt ve elma oldum,” diye yazmışım. Kentte, göç 
sonrası, köpek havlamalarının hep o ulumaların eksikliğiy
le yankılandığını, ruhumun bu nedenle acı çekmiş olabi
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leceğini düşünüp unuttuğumu hemen, gece rüyasını 
gördüğümü düşündüğüm şeyin...

Rüyamda yatak odamın penceresinden vadiye bakı
yordum. Vadi dağların eteklerine dek elimi üşüten elma
nın parlak yeşil renginde görünüyordu. Karşı tepelere kar 
yağmıştı. Karlı yamaçlarda kıpkırmızı dağlaleleri açmış
tı. Kızım, yaz için kendime aldığım beyaz, ince topuklu 
ayakkabılarla karlara bata çıka yürüyerek evden uzakla
şırken oğlum, eve yaklaşamadığını bağırarak kurtları oya
lamamı istiyordu benden. Ulumalar ve havlamalar ara
sında, oğlumun da kızımın da, aslında ben olduğum duy
gusu bastırıyor, başımı karlara bırakıp uykuya dalıyordum. 
Uykum derinleştikçe dağlalelerinin ışıltısı kent sokakla
rına yansıyıp keskin alarm ışıklarına dönüşüyor. Kırmızı 
kent yalnızlığı!

Uyandığımda, ısırdığım elmadan dehşetli bir şey öğ
renmişim gibi bir duygu vardı içimde. Rüyamın bir yerin
de kurtlarla kapışıp elimi kaybetmiş olmalıyım. Düşünce
lerim, bilek kalınlığında akıp damlamış yapraklara çünkü.

Çarpışma olarak şiddet, görünmez kaza, doğasını se
zemediğimiz varlıkların baskınına uğramak, kurtların yok
luğuna havlayan köpeklerin yalnızlığı ve ses kaybından 
sersemlemiş kent insanı hakkında bir şeyler karalamışım, 
ama düşüncelerimin çoğu sabahın maviliğine akıp gitmiş.

“Rüyalar ve Uyanışlar Defteri”min yapraklarında 
gizli bir ışık dolaşıyor, siliyor cümlelerimi.





Dünyanın bir ikizi olmalı
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Evimin pencerelerinde perde yok, geceleri ay ışığı 
doğruca yüzüme vuruyor, uyanıp göğe bakıyorum...

Geçenlerde bir gece ayla göz göze geldim, dilime 
bir cümle doğdu o uyanışla, “İlk insanlar da böyle bakı
yordu aya,” dedim, “şimdi işte ben bu bakışımla o bilin
mez insanlarla aynılaştım...” Kalbim çarptı birden, yüzü
mü aydan kaçırıp saklandım, korku kapladı içimi.

Bir ara perdelerimiz olsun istemiştim, ama evimi ya
pan arkadaşım, “Ben o evi sana perdesiz yaptım,” dedi, 
pek âlâ, ayı batırıp güneşi doğuracağız içeri...

Aya sırtımı döndüğüm anda, gözlerim öteki perde
siz penceremden göğün boşluğuna açıldı, dağların do
ruklarından yukarı, kıpırtısız, alacakaranlıkta asılı duru
yor bulutlar...

Kuyruklu kulaklı, iki ayaklı, dört ayaklı, kafalı gözlü, 
hayatın türlü çeşitli varlığının biçimini almış su buharı 
yaratıklar, bulut üstüne bulut...

Sanki aynı inançla bir yere gitmek isterken durdurul
muşlar; tam karşımda, tıpkı benim yatağın içinde otur
duğum biçimi almış bir bulutla yüz yüze gelip, “Zihnim 
bana bir oyun oynuyor, benim aldığım biçimi aynısıyla 
yansıtıyor boşluğa,” dedim bu defa.

Usulca yatağın içine kayıp oturuş biçimimi değiştir

Boşluğun Masalı...
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dim, uzandığım yerden, pencereme doğru yükselmiş me
şe ağacının tepe dalları görünüyor, uç yaprakları hafifçe 
ışıklanmış... Gözucuyla bir ağaca bir buluta bakarak bek
ledim, güneş doğmak üzereyken bulut dallanıp budakla
narak ağaç biçimini aldı...

Hayatının bir döneminde aralıksız bulut resimleri 
yapmış, yazdığım iki kitabı adadığım bir arkadaşım var, 
güneşle telefon ettim ona: “Suyun hafızası olduğu doğ
ruysa, içinde dolaştığı bütün canlıların biçimi hafızasın
da kayıtlıdır değil mi, bulutların aldığı biçimlerin suyla 
yaşayan canlılara benzemesi doğal öyleyse... Hep bulut
lara baktın, ama aklına gelmedi bu...”

“Uyumuşum, dur biraz, sen o herife yaz bunu, saat 
kaç?” dedi arkadaşım, Masaru Emoto’yu, su kristalleri
nin fotoğrafını çekmiş Japon araştırmacıyı kastederek; 
sesi canlandı birden, “Ankara susuz, haberlere filan bak
mıyor musun?..”

Bildiğim kadarıyla Emoto, bulutların aldığı biçimle
rin suyun hafızasıyla ilgili olabileceğine dair bir şey söy
lemiyor.

“Bakıyorum haberlere, merak etme, coğrafyamızı 
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şaşırttılar şaşırtacakları kadar zaten,” dedim, “Kızılırmak 
Ankara’ya dökülecek, bu ülke bana sahicilik duygusu 
vermiyor...”

Memleketi yönetenleri düşündüğümde Castillo’nun 
sözleri çakılıyor zihnime, ne bulutların aldığı biçimler ne 
ayın uyandırıcı ışığı... Suyun dışarlıklı, uzaylı olduğunu 
öne süren fizikçiler var; kuraklık dediğimiz şey, suyun 
hakkımızda verdiği olumsuz bir karara bağlı olabilir, gel
diği yere doğru süzülüp gitmek istiyor belki... “Dünyaya 
uzaydan buz kütleleri yağdı,” diyorlar, kuyrukluyıldızlar, 
buz yıldızlar, biliyoruz bunu... Suyun yolu göğün buz 
katına doğruysa...

İnsan neredeyse kendini bile bir imgeyle anımsar, ül
kesini de öyle; uzun yıllar zihnimde iç içe titreşen bu iki 
imge, yavaş yavaş birbirinden koptu gitti işte, yaşadığım 
ülkeyi kendimle birlikte anımsayamaz oldum bir gün; 
nasıl olduğunu anlatması zor değil, ama anlatma isteği 
soluyor içimde, sahici bir dil kurabilmek için tam da bu 
solma halinden, solgunluğu yaratan şeyden söz etmek 
gerekiyor, su gidiyor, ben soluyorum...

Ülkesini kendisiyle birlikte anımsayamayan yazar
lar, doğup büyüdükleri topraklarda olup bitenlerin ağır
lığını, Michel del Castillo gibi inandırıcı bir biçimde dile 
getiremezler:

İspanya’yı sevmiyorum. İspanyollardan nefret edi-
yorum. Ülkeye demokrasinin gelmesi, onlara karşı bes-
lediğim duyguları hiç değiştirmedi. Hatta, özgür ola-
caklarına baskı altında kalmış olsalardı daha mı iyi olur-
du, diye düşünüyorum. Diktatörlük düzeninde yaşar-
ken çeneleri bu kadar düşük değildi, hapse girme kor-
kusundan kuşkusuz; yoksunluklar, siluetlerine daha bir 
incelik kazandırıyordu; duydukları öfke ve katlandıkları 
yokluklar, gülmekten çok, surat asmak için yaratılmış 
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çizgilerini geriyordu. Mutsuzluk onları, sevimli olmasa 
bile, ilginç kılıyordu. Özgürlük tam tersine, en berbat 
kusurlarını daha da abartarak ortaya koymalarına ne-
den oluyor. 

İspanya’dan nefret ediyorum...1

Ne zor, dağlarına bile yücelenerek bakamadığımız 
bir yerde yaşamak; bu ülke bana nasıl sahicilik duygusu 
verebilir ki, “Kırıp satacaklar dağları,” diyor içimden bir 
ses, “kişi başına on bin dolar, take-off...”

“Bırak suyu, bulutları,” dedi arkadaşım, “ölüm sem
pozyumuna gidiyordun hani, Ankara’ya... Ölüm kazık 
iş, ne söyleyeceğini düşün insanlara, sahicilik dediğin şey 
nedir?..”

Sahicilik, yanmış ormanlardan arta kalan kül yamaç
ların kederiyle soluklanmaktır diyelim, yapayalnız ve bir 
başına soluklanıp iç geçirmek, ama kilometreler boyun
ca arabalardan fırlatılmış pet şişelerin, meşrubat kutula
rının pisliğine bulaşır kederin, naylon torbaların yarattığı 
iç bulantısında boğulur; o ince soluğun ağaçların ruhuna 
ulaşabilse, kederin sahici olacaktır, olamaz... Hiçbir duy
gunun doğruca yerine ulaşabildiği bir ülke değil artık 
burası.

Ayın bilinmez ışığıyla kuşluk vaktini bulmuş arka
daşlar neler konuşmazlar ki böyle, bulutlar silinir mahşe
re doğru, “Boşluk ışığa aittir, hadi kapatalım telefonu, 
haklısın...”

Olup bitenler karşısında acı çektiğimden değil, hak
kıyla, derinleşerek acı çekemediğim için bu ülke bana 
sahicilik duygusu vermiyor.

1. Michel del Castillo, İspanyol Kanı, çev. Aykut Derman, Can Yayınları, İstan-
bul, 1996, s. 1.
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Lord cemaatinin gazetesi, sondajcıyı konuşturmuş 
üstümüze; Silahlı Kuvvetler, nasıl teröre karşı ülkeyi ko
ruyorsa, Enerji Bakanlığı da maden zenginliğimize yapı
lan planlı saldırıya karşı ülkeyi korumalıymış! Hazır sa
vaş havasına girilmişken madenci medyasının Greyder
boy’u da çevreci örgütlere karşı harekât başlatılmasını 
istiyor, internette okuyup uyudum üstüne...

Karıncaya, örümceğe kıyamam, siyanürü basmışım 
şırıngaya, altın madencilerinin düğününe sızmışım rü
yamda, kafadan kollu ekskavatör faşistleriyle uğraştım 
sabaha kadar, şeker yerine arama ruhsatı dağıtılacakmış 
davetlilere, üç bin ağaç kesmişler tören çadırı için, beş 
bin mangal taşıtmışlar ormanlık yamaca... Kaz Dağı’nda 
kıyılacakmış nikâh, kozalak yağsın başlarına; gelinin şa
hidi, memleketin rüzgârına gönlü kapalı, güneşine kör, 
vicdan enerjisi sönmüş enerji bakanı.

Altın vuruş! Damarından girecekmişim nikâha, boy
numda tansiyon aleti, üstümde beyaz önlük, sağlıkçıla
rın arasına karışıp içeride yerimi almışım bir güzel; tuva
lete uzayacakmışım peşinden, sağımda solumda modern 
mahrem hanımlar, helikopter tutmuş hepsini, yarı açık 
baygın dudaklar, salmışlar tesettürü, bone etmişler tür
banı, lateks çantalar kaymış omuzlarından, uzuv şovuna, 

Zehir Spekülatörlerine Hayır!
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organ bağışına gelmişçesine hatlar belirgin, öbür dünya
da makas hesabını veremezmiş modacıları, damadın şa
hidi Atom Enerjisi Kurumu başkanı, nükleer kankaları 
süzmeye durmuşum inceden...

Elektrik harcaması manşete çekilmiş diye ulusalcı 
basın dışlanmış çadırdan, “Flaş, flaş, damadın hacı nine
sinden şaşkınlık yaratan açıklama”, beşik kertmesiymiş 
kızla oğlan... “Sadelik sınırı fersah fersah aşıldı, iş makine
lerine düğün makyajı, tıklayınız, foto galeri, takılar, gülle, 
glayölle süslenmiş kepçelere bırakılacak... Aydınlatma 
skandalı! Dört trafo kurdular, cıs!” Toplu hacet, toplu ta
haret, kuş uçurtmuyorlarmış tuvalette, A planım suya 
düşmüş...

Kitabi dünyadan inmişim yeraltına, kod adım “Istam
pa”ymış, kurnazlık düzeyi yüksek, pratik alanda güçlü 
seri eylemciymişim işte, kin bağlama zaafım varmış, de
netlemek zormuş beni, bireysele kaçıyormuşum eylem
lerimde, enerji bakanı davetlilere seslenecekmiş nikâh 
ön cesi, B planı...

“Türkiye’de nükleer santral kurulursa ben de yakı
nından arsa alacağım! Üç çeşit lisanslama yapacağız muh
terem sondajcılar, Akkuyu’nun, Sinop’un dağı taşı kıy
metlenecek, yavrularımızın bu mutlu gününde güzel bir 
tüyo vermiş oldum sizlere, planlı yatırımcılara ufukta 
komşuluk görünüyor, beraberce fındık içler narenciye 
toplarız inşallah, memleketimizde nükleer madde kulla
nan 300’ün üzerinde kuruluş var, bunları Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu denetliyor, 20.000’in üzerinde de lisans 
vermişiz, zaten Türkiye nükleerle iç içe yaşıyor; bizi dur
duramazlar, depara kalktık, halkımızı altın zengini ede
ceğiz, sondajın ne olduğundan habersiz birtakım çevre
ler, çelme takmak istiyor hükümetimize, altı üstü top
rakta on santim çapında bir delik, şu kadarcık...”
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Istampam çantamda, bildirim iç cebimdeymiş, ya
lan enerjisi yuva yapmış ağzında, atılıp alnını damgala
yacakmışım, ormanın bağrında kaç bin delik, derinliği 
yok mu deliklerin? Bir uçuşta bitirecekmişim işini, deri
ye işleyen kara mürekkep, sabit damga!..

“Çocukluğumda boş akan ırmaklara bakıp şiir ya
zardım sayın işletmeci dostlarım, karakterimin temeli 
atılıyormuş demek ki, kömüre, nükleere meyledecekmi
şim meğer, insan bilemiyor o yaşta, durmak yok kazma
ya devam, çıkartacağız altını, kesemeyecekler hızımızı, 
çevreci ajanlar dağları alamayacak elimizden... Sözüm 
antisiyanürcülere...”

Şak! Trafolar devre dışı kalıyormuş, derin sessizlik, 
uğuldaşma, protesto... Alkışlarla fırlıyormuşum yerim
den, ıstampayı rasgele edip yanak üstü oturtuyormuşum 
karanlıkta; jandarma, polis, altıncılara yeşil operasyon, 
nükleer vurgunculara baskın, nikâha erteleme, “Zehir 
spekülatörlerine hayır!.. Sonsuza dek taşıyacaksınız bu 
kara damgayı!.. Geleceğin bedduası sizinle olacak!..” Ey
lemin cümlesini haykırmamla dağılıyormuş ortalık, bil
diriyi sahneye fırlatmamla tansiyon aletine davranmam 
bir oluyormuş...
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Kaydım yokmuş poliste, az bir tereddütle dışarı edi
yorlarmış beni, çadırda yaşanan panik lehime işliyormuş, 
Kaz Dağı, oksijen patlaması, şırıngayı gösterip yırtıyor
muşum, kırıcıların arasında bir masum iğneci! Sahne de
ğişiyormuş rüyamda, bildirim habercilerin eline geçmiş, 
kanallarda okunuyormuş gümbür gümbür...

“Biz Kıyamet Perileri, Türkiye’de nükleer enerji 
santralı kurulmasına karşı çıkıyoruz! AKP hükümeti hal
ka pahalı bedeller ödetmekte kararlı görünüyor... ‘Refe
randuma alışsın Türkiye,’ diyor Tayyip Bey, anlaşılan o ki, 
üstümüze bir de referandum vergisi binecek bu yükü 
şartlı taşıyabiliriz ancak, nükleer güç santralı için refe
randum!..”

Damgasını sildirmek için dövmeci dövmeci dolaşı
yormuş bu arada bakan bey, baskından sonra yanağından 
acil bir operasyon geçirmiş, uygulama başarısız olmuş, 
dövmeciler yüzünü kurcaladıkça dağılıp yayılmış mürek
kep, nükleer kurukafa resmi çıkmış suratında...

Kalk su getir sürahiyle, yanıyorum öfkemden, bu 
halkta ciğer yok sanıyorlar, melek yeşili çamlar uçuyordu 
gökte, süreceğiz altıncıları...
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