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Deniz Gezgin’in Can Yayınları’ndaki diğer kitapları:



DENİZ GEZGİN, 1981’de İstanbul’da doğdu. Ege Üniversitesi Proto-
historya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü’nü bitirdi. Mitos derlemeleri 
2007 yılında Bitki Mitosları ve Hayvan Mitosları, 2009 yılında Su Mitos-
ları adlarıyla yayımlandı. 2019’da Doğa Defteri adlı çalışmayı hazırladı. 
İlk romanı Ahraz’ın (2012) ardından 2017’de ikinci romanı YerKuşAğı 
yayımlandı. 
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“Ve uçan yıldızlar kuyruklarını da sürüklüyor.”

Vergilius
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Ağaçların çoğu çiçeğe durmuşken, uyku aşılayan bir 
soğuk belli ki yere basmadan tane tane eriyecek. Her 
güne bir başka mevsimin düştüğü karmaşık yıllar. Rüz
gârlar anlık yön değiştiriyor, deniz seviyesinin üstünde 
hiç yer kalmadı, sular çekilmiyor artık. Ayak uydurma 
za  manı diyorlar buna, yerin hareketiyle bir adımlama. 
Hızlanan kendine dolanıyor, kök salanlarsa eski zaman
lardaki gibi el yordamıyla hasat ediliyor. Tüm canlılık 
hareketli, her şey durmadan yer değiştiriyor. Bitkilerin 
pek çoğu uçmayı yeniden öğrendi, tohumlar hepten ha
fif, kuşların kanat boyları da kısalıyor. Yollar sıkışık, kala
balığın göğsüne korku basılı, çoğu tetikte ve uykusuz. 
Farklı mevsimlerin sesleri yuvaların ağzında çarpışıyor. 
Dünyanın ateşini harlatanlar oyuklara bakarken, bir yer
lerde başka yeni oyuklar açılıyor. Her şey değişiyor ama 
oyuklara bakanlar değişmiyor. Herkesin bakışını çelecek 
bir oyuk önceden kazılmış. Bir tek Gelişigüzeller bunun 
dışında. Kalabalık, oyuklara eğilmişken onlar sulardan ve 
henüz açılmamış yollardan geçip gidiyorlar. Görünmez
liği zırh gibi kuşanarak hafifçe yer değiştiriyorlar. Gece 
gibiler seslerin tek tek çınladığı, hem de sessizlikler yalı
nayak. Oyuklara ve ardına dönüp bakmayan yalnız on
lar, rotalarında ilerisi yok. Göğün açıklığıyla ilgililer, yü
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zeylerin kayganlığıyla, tepelerin su toplayan gözleriyle 
ve kapanları aşmakla. Ne kadar kıvrak, ne çok dilbaz 
olurlarsa o kadar iyi. Çünkü hayat kıstırılmış, bir an dahi 
dalgınlığa gelmez bir yaşayış hüküm sürüyor. Zehirli 
canlılar bile etrafını kollayana dönüştü. Buna rağmen 
göz den kaçabiliyor çok şey, kimisi dikenini yüzgeçlerle 
değişiyor. Belki hayatı hep hayatta kılan da bu kaçış ka
biliyeti. Canlı ve cansızlar yer değiştirirken eski korkular 
da geri geliyor. Ateşten, birleşen sulardan, büyüyebilen 
her şeyden, kuraklıktan ve taşkınlardan, yayılmadan, sıç
ramadan ürküyor insan. Korku yeryüzünün en yüklü 
hayvanını avucunda sıkıyor, yaşamak bundan böyle daha 
arı. 

Günbegün yeni yığınlar çıkıyor yoldan, kalabalıktan 
kaçan büyük kalabalıklar her yerde. Zoraki yürütülenle
rin olduğu bir dünyada boşluk da imkânsız artık. Dönüp 
dönüp birbirini kesen yollar. Gelişigüzellerin yaşamı 
yurt edinişi bu sıkışıklıkta çok daha güç. Kimselere karış
madan, kök saçaklarını havada sürüyorlar. Biri diğerine 
benzemeyen, iç içe soluyan, başkasının kenarlarına bas
madan, miras bırakmadan, huy edinmeden yüzleri dün
yaya dönük. Ne konacak bir yer peşindeler ne de götüre
cek bir mal. Tartısız ve silahsızlar. Dillerinde geçmişi 
geleceği taşıyan bir kelime yok, zamanı bitkiler gibi ışık
tan biliyorlar. Onları diğer sürgünlerden ayıran da bu. 
Hep geçmişlerine doğru adımlayanların kökleri birer sa
bana dönüşür, nereye yol alsalar toprağı da peşlerinden 
sürerler. Gelişigüzellerin konağı rüzgâr koridorları, su 
ağızları ve boşluklar. Her geçen gün üreyen bir kalabalık 
bu boşluklara doluyor ve tıpkı mevsimler gibi değişiyor 
gelişigüzellik de. Kimseye hafif bir geçim hakkı bırakma
macasına kayıt tutuluyor. Böyleyken her açıklık bir sını
ra dayanacak. Orada bileklerine vurulacak damgayla bir 
anda pabuçları ayaklarını vuran yoksullara dönüşecekler. 
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Lanetlenmişçesine kaçacaklar dört duvardan, konacak 
bir yer değil ömür boyu salındıkları boşluğu arayacaklar, 
ellerine tutuşturulmuş adreslerle bir rüzgâr düğümüne 
dolanmış gibi yitirecekler yön bilgisini. 

Deniz hâlâ denizken geceleri tüttüğünü görenler 
olurdu. Elini karanlık sularına daldırıp mavi parıltılı bir 
ışıkla çıkaranlar önceleri bunu sarhoşluk sanmıştı. İlk va
kitler kimsenin aklına volkana bakmak, oradan uç alıp 
denize kavuşan tatlı suların izini sürmek gelmiyordu. Kı
yıda açılmış derin bir oyuğa hayretle bakıyorlardı. Oyu
ğun çevresinde sımsıkı bir bağ gibiydiler, içlerinde kim
senin gevşeyip çözülmeye meyli yoktu. Böyle bir sıkılık
ta kaç yıllar geçti bilinmez arkalarında uzaklardan taşın
mış bir nüfus çoğaldıkça çoğaldı. Ortalık toz duman 
içindeydi. Kayaları yerinden oynatacak insanları ciğer 
genişliklerine göre sıraya diziyorlardı. İşçilere, dünyanın 
gözyaşlarını çıkaracakları söylenmişti. Böyle şeylerin de
ğerinin bilindiği zamanlardı, en ufak taş dahi ateş pahası. 

Oyuktan kılcal damarlar gibi yürüyen kanallar kaz
dılar, dipten çektikleri sülfür kokulu suyu borularla te
sislere taşıdılar. Bu suların aktığı havuzların yakınında 
yirmi dakikadan fazla kalanlar baygınlık geçiriyordu. 
Geniz yakan bir koku boru hattı boyunca yerleşti. Orada 
yaşayanların derileri bu su sayesinde kiraz çiçekleri gibi 
pembe ve yumuşak, nefesleri ıslıklı olurdu. Şeylerin bir
birine görünmez bağlılığı böyle zamanlarda göz hizasına 
çekilir. Dipten insan zoruyla taşınan sular yeraltındaki 
bir ormanı parçalarken toprak üstünü de içten içe kavu
ruyordu. Kimse ektiğini biçemiyor, ekinler ağaçlar bir 
gecede boyunlarını deviriyor, zehirlenmiş hayvanlar gibi 
kökleri köpürerek can veriyorlardı. Ölümün yaklaştığını 
duyan yaban otlar tohumlarını da toplayarak gitmiş, cüm
le haşaratı peşine dizmişti. Kimi yürüyerek kimi kendini 
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