ADI KONULMAMIŞ YAZI
Bir dosta nasıl m ektub yazılır? Bu soruya
nasıl cevap verilir bilmem. Yakınımıza, akraV: bamıza, çocukumuza nasıl m âktub yazılır?
Hele.çok yakın dosta... Bütün m ektuplar, bütün tebrikler, bü tü n meetylar, teknoloji ürü*
nü araçlarda toplandı. Üm itler kimi zaman
telefon tellerinde gidip geldi, kimi zaman uza
yın boşluğunda başıboş dolaşıp durdu. Ama
hiç bitmedi... Ümit... Görüşme ümidi, kavuş
ma ümidi, bîr el öpme, öpülme ümidi... Ko
nuşm ak cesaret istermiş. Bir dostun sözü bu
söz. Kendi kendime hadi canım sen de diye
rek zihnimden siliyorum bu cümleyi. Kim bi/ ' lir belki yalancı b ir teselli anlayışı... Bir aczin
ifadesi.*

Dost, arkadaş, can^dost...
Bilmem kaçıncı yazma denemesi bu... Ye
niden başa dönmek, parçalan bir araya getir»
mek, yazmayı •denemek ne zor işmiş meğer.
Yine tenkid edecek, yine kızacak, yine hata
arayacaksın. Ve Musa Çocuk yine teybi aça
cak, yine senin haberin olmayacak ve kimbilir neler söyleyeceksin bana...
İnsanlar ağlamaktan aciz. İnsanî bir duy
gu olan ağlam ak insanlardan uzak bugün.
Gütmek mi? Kimse böyle bir fiilin olduğunu
düşünemiyor. Düşünmek? Ne menem bir keli
me, neye işâret eder, neye delalet eder? Bilen
yok. Kireçleşmiş, donuk, şaşkın yüzler dol
durm akta Afyon'u... Durmuş zihinler, kan ağ
layan yürekler doldurmuş Afyon’u... Neden
Afyon'dayiz? Bu soruya cevap veren yok. Bir
kara haber bizi buraya toplamış. Afyon'a top
lanan dost grubu bir/şeye inanmıyor; ölüme...
Ölüme dost...

Ve dost eevlân eyledi...
Yine sâkin, yine mağrur, yine bilgece dur
m aktasın, Yine, üm it var kalbimizde. Ağla
m aktayım bre dost, ağlamaktayım artık. Ağ
ladık, ağlattın bizi Koca Yörük. Düğünde ağ
lanır mı? Ağladık iştie. H ani Musa'ya demiş
tin ya; İsm etin düğününü burada yapm akta
yız, sen git kendi düğününü yap." Senin dü
ğün ünü yapmak da varmış Ağa...
Düğün bayrağını çektik, düğün âlâyım
, kurduk ve Afyon'dan M u h ad r’e doğru yola
^ çıktık. Ne menem bir düğündü bu? Düğün
şen olur, düğünde insanlar güleç olur. Ama
hu insanlar durgun, bu insanlar donuk, bu in
sanlar küskün. Bu insanlar konuşm am akta
ısrarlı... İnsanlar inatlaşm ışcasm a konuşma
n ın kta n»nub. Bilmem insanlar konuşmuyor>
lar mı. yoksa konuşam ıyorlar mı? Hangisi
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belli değil. Düğün alayı yavaş yavaş seyret
mekte. Hiç kimsenin acelesi yok.

Ve rûb güvercini pervâz eyledi..
Anadolu büyüyor, toprak genişliyor, çok
sevdiğin vatan ululaşıyor, Yollar uzuyor, za
man uzuyor, insanlar konuşmuyor. Tozlu yol
larda gönüllbr ezik, insanlar suskun, insanlar
düşünemiyor. Derin düşünceler içinde âüşttnememek? Ne biçim çelişkidir bu? Anla Mi
rim, anla be Koca Yörük...

Ve dost fenâ menzilinden bekâ men
ziline göç eyledi».
Kamyon k atarlan kararm ış günde kömür
taşım aktalar. Düğün alayı geçmekte. İşçiler
kömür ocaklannda çalışmakta. Düğün alayı
geçmekte. K ara b u lu tlar term ik santralinin
kara d u m anlan ile cebelleşmekte ve düğün
alayı geçmekte. Vadi uzuyor, yol uzuyor, za
man kısalıyor. Yüreğimiz burkulm akta. H an
gi acıyla karşılaşacağız? Düşünmek mümkün
mü? Bozuk yollardan geçiyor düğün alayı, yü
rekler titriyor. Gökyüzünde güneş utanm ak
ta, b ulutlar Utancı saklam a peşinde telaşta.
Bulut ağıt yakmış göz yaşı şişelemekte. Meşe
ler kuş barındırmaz olmuş dallarında, keder
lenmiş, titrem ekte hepsi. Sebebini anlayam a
dık Ümmet Baba...

Ve dost sürürler sarayına buyur edil»
d i..
Muhacirler... Şirin mi şirin, can mı can
bir yermiş. Seni çekip alm asından belli değil
mi? sadece vatan olduğundan, a ta yurdu ol
duğundan değil, karşılıklı seviştiğinizden do
layı seni kopanp aldı Muhacirler. Senin orayı
sevm ekte, m ethetm ekte haklılığın varm ış
meğer. Bilmem kaç bin defa yanından geçti
ğin, kaç bin defa jf&tiha gönderdiğin mezarlığı
farketmedi insanlar. B ir fâtiha okumayı düşenemediler. Kimse düşünemedi, göremedi...

Ve dost tâae can bulda...
Suyunu, içtiğin, abdest aldığın çeşmeden
su içtik, abdest aldık. Beslendiğin, büyüdü
ğün, yürüdüğün, oynadığın, koştuğun, cebel
leştiğin toprağa ayağımızı bastık, Toprak se
vindi, toprak canlandı, toprak titredi... Seni
andık, seni söyledik, toprak fısıldadı, toprak
sevindi... Toprak karlarım temizledi, toprak
suyu emdi, toprak yeşillendi...
Seni andık, seni düşündük. Seni çelikleş
tiren suyu içtik, büyüten toprağa bastık. Bu
toprakların n,asıl böyle, bir er yetiştirdiğinin
idrakine vardık. Kimimiz K ara Osman'ı dü
şündü, kimimiz Korkut Ata'ya gittik akıl da
nıştık, af diledik, m uştuladık ki y an lan n a
Himmet gitmekte...

Ve dost rûhu pâk idi...

♦
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Utandık. utandık utandık.. Senin omuzlar
üzerinde gitmenden utandık. Yürümekten
aciz miydin? Utandık, seni bırakıp yeniden
Ankara'ya yöneldik, seni terk etmekten utan
dık. Güle güle demeyişinden utandık. Ağla
maktan, düşkünememekten utandık. Şaşkın
lıktan, donukluktan utandık, Gözlerimizi ka
çırdık. bukıçlarımızı «akladık. Halil emmi’den
kaçtı yüreklerimiz, Osman Ağabeyden kaçtı,
Ahmet’ten kaçta. Saniye Teyze den kaçtı varlı
ğımız. Sem neden lifiyle götürmüştük sanki.
Yrtld.flfj olmuş. mensiz dönüyorduk Ankara'ya.
Ve d o st d o s tlu k is tir a h a t p alım a yti*
neldi...
Sana E r Kisji dediler. Alim, fazıl, cesur de
diler. Sitayişle bahsettiler senden. Neler söy
lemediler ki... Ne kadar iyi sıfatlar varsa, se
ni onunla tesmiye ettiler. Seni anlatm aya hiç
biri yetmedi, biitün sıfatlar anlamsız kaldı.
Mensubu olmakla gurur duytuğıın Türklüğün,
bütün vasıfları sana yakıştırıldı.-Y etm edi
Himmet. Bilemedik, bilemediler ya da söyleyemediler kı bütün sır Himmet Biray isminin
arkasında saklı... Bu iki kelimenin, bu ismin
sırtını, arkasındaki m ana yükünü diller telaf
fuzda trıiçlük çekti. Kelimeler yetersiz kaldı.
Ve d o s t F ird e v s C e n n e tin e k o n u k ,
o landa...
t

Can Kardeş.

Bilmem bu kaçıncı yazı denemesi. Yüre
ğim el vermez kederden, eller kalem tutmaz,
istedim ki ya'/,ı varım kalmasın utanma bela
sına. vefa! adına yazı yazmam gerekmiş? YaZihın hikmeti bu olsa frjerek, Yoksa benim ne
haddime, yüreğimin ne haddine, elimin ne
haddine, kalemin ne haddine...
'
Öz Y örük U çm u şa fitm iş d e d ile r de....
Şiirlerini okuduk, yazdığın, yazıp da kim
selere göndermediğin m ektuplarını okuduk.
Ne usanmışlık dünyadan be Himmet? Göç ar
zulanır mı? Arzulanırsa bu demde mi arzula
nır. Bu ne göç sevdasıdır? Tanrı aşkına ne
zannettin sen böyle göçü. Bir yörük çadırının
yayladan yaylaya nakli rriidir acep? Dost sı
kıntısı mı göçün sebebi? Terkettiğin dostlar
yerine yeni dostlar edinmek arzusunda mı
sın? Yoksa mektubunda yazdığın gibi gerçek;
dünyadan,kaçış mt? Muradına nail oldun mu
br Koca Yörük?
1
Dost, g elinm e/: y e r le r e g itm e k ti ol
muş...
Dost Himmet .
Bütün varlığımı saran, yaşamaya küstü
ren, benibenden, beni insanlardan kaçıran
anlam sız bir korku. Anlamı v a r m utlaka.
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Ama o anlamı çöğmek bana göre değil. İçimi
endişe kurdu kemirmekte. Endişelerim kor
kuya dönüşmekte. Yeni acıya hazırlanm ak,
sürekli acıyı hatırlam ak beyinlerimizi kemir
mekte. Hiç birimizin yeni acılara, yeni üzün
tülere tahamm ülü yok. Ölümler, hastaltklar.
kazalar sıradan değil artık. Her acı haber bir
yıkım olmakta, Dostlarının gözleri yaşarm ak
ta, yürekleri burkulm akta korkudan; Hastahanelerin ilaç kokulu koridorları, mavi ışıklı
can kurtaranlar, acı siren sesleri korkutmak
ta bizi. ’

Zaman acıları azaltır (mış)]!t
Zaman! Ne menem bir kelime? Meded
umulan, üm itler bağlanan şey. Su gibi akıp
geçermiş. Öyle derler. Zamana ilmit bağladık
ça yeni acılar gelir karşımıza. Aynalarda’kendimizi değil acılarımızı görmekteyiz artık. Za
manın ellerine bırakmıştık ki kendimizi, $ıhlar'a acılarımızla acılar götürdük. <J«nnel;e bir
ana uğurladık. Yeniden ağladık, yeniden
korktuk, zamana yeniden ümit bağladık. Yeni
acılarla tanışm ayı bekler olduk zam andan i
Kim bilir? Belki de yeni zamanlarda yeni acı
lar bir biri üstüne gelecek ve biz insanlar
duygusuzlaşacağız. Duygusuzlaşmak! Alış
mak kelimesine bırakm akta yerini; onun ar
kasına saklanm akta duygusuzluk kelimesi
vicdanlarda.
D o st g ö zü n y u m m u ş te m â ş a -y ı
■handnn...

el-

"Bu dünya yaşamaya değer". Senin sözün
dü bu. Yaşama sevinci ile doluydun A Poöt.
13ıı ne demek şimdi. Yaşamak denilen beldeyi
terkedip gitmek sana yaraşır mı? Beni teselli
için söylenmiş bir söz olduğunu yeni anladım.
M ektubunda tam tersini, dünyadan kaçmak
gereğini anlatm ışsın. Şiirinde göçü m ethet
mişsin. Hangisi doğru anlayamadım. Ancak,
teselli olmaya, teselli bulmaya gayret etm ek
teyiz. T ann seni seviyormuş. Tanrı seni davet
etti ve sen O nun davetine icabet ettin, Hem
de hiç gecikmeden. Tesellimiz bu oldu, im anı
mız tesellimiz oldu.*
İki y üz y irm i beş n u m a ra lı oda...
İki yüz yirmi beş num aralı oda şimdi boş.
Sessiz ve sensiz. Kimsesiz, dumansız. Demli
çay kokuları yayılmıyor artık. M asanda boy
nunu bükmüş bir gül ve saksı çiçekleri sol
gun, M asalâr tozlu, iskemlelor tozlu, oda too$,
kapı duvar... Eftki öeş'p yok artık, çünki oda
nın Koca Yörük u yok. Şiirin Öz Yörük'ü yok.
Himmet Baba, ,ağa yok.
T a n rı se n i e b e d î â le m in d e k o ru s u n
H im m et Birny.
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