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FERÝT EDGÜ’NÜN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
YARALI ZAMAN / anlatý
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ÇIÐLIK / öykü
AV / öykü
DO SESÝ / öykü
ÝÞTE DENÝZ, MARÝA / öykü
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Ferit Edgü, 1936’da Ýstanbul’da doðdu. Ýstanbul Güzel Sanat
lar Akademisi Resim Bölümü’nde baþladýðý öðrenimini
Paris’te sürdürdü. 1976-1990 yýllarý arasýnda, kurucusu olduðu Ada Yayýnlarý’nda, çaðdaþ Türk ve dünya yazarlarýnýn,
þairlerinin yapýtlarýný yayýnladý. Edebiyatýn çeþitli alanlarýnda ürünler verdi. Bir Gemide adlý kitabýyla 1979 Sait Faik,
Ders Notlarý ile 1979 Türk Dil Kurumu, Eylülün Gölgesinde
Bir Yazdý ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldý. Hak
kâri’ de Bir Mevsim romanýndan uyarlanan ve Erden Kýral’ýn
yönettiði film, Berlin 33. Film Festivali’nde, aralarýnda Gümüþ
Ayý’nýn da olduðu 5 ödül kazandý. Romanlarý, öyküleri, dene
meleri Japonca ve Çince dahil birçok dile çevrildi.
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I. BÖLÜM

ÇAKIR’IN ÖYKÜSÜ
Ve tüm bunlar bir baþka gerçekliðin
derinliðinden gelip çýnlýyor içimde
Fernando Pessoa
Saatlerin Geçiþi
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Hayýr, yazmadým Çakýr’ýn öyküsünü. Yazmak iste
medim deðil, yazamadým. Yarým yüzyýl geçti. Hemen
hemen.
Ne zaman yazmaya otursam, bir olanak ve bir ola
naksýzlýkla karþý karþýya kaldýðýmý gördüm.
Olanak: Sözcükler.
Olanaksýz: Hangisi?
Olanak: Anýlar.
Olanaksýzlýk: Sözcükler.
Yazacaktým, biliyorum, bir gün yazacaktým, tüm ola
naklarýmla ve olanaksýzlýklarýmla. Ama yazabilmek
için bunlarý aþmam gerekiyordu. Aþamadým. Aþtýðý
mý sandýðýmda yanýlmýþ olduðumu gördüm.
Düþleyen bir yazardým. O sýralar. Düþleyen ve düzle
yen.
Ancak düzenlediðinde yazan. Yazabilen. Yazdýklarý
oldukça düzensiz olsa da. Yaþam gibi. Gene de,
bugüne deðin bir-iki satýr yazdým. Yeteneðimin kur
baný olmayan. Hiçbiri yayýmlanmamýþ olsa da. Kur
ban bendim. Sözcüklerin, anýlarýn, olanaklarýn, ola
naksýzlýklarýn kurbaný. Hiç kimse, ne ölü, ne diri,
elimden tutmadý. Zaten bunu ben de istemedim.
Çaðdaþlarým beni düþ kýrýklýðýna uðrattý. Bense hiç
kimseyi düþ kýrýklýðýna uðratmak istemedim. Yaz
dýklarýmýn büyük bir olasýlýkla hiçbir önemi yoktu.
Hiçbir deðeri. Arada bir Kutsal Kitabý okudukça
bunu daha iyi görüyordum.
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Ýnsan, yayýmlamadýðý sürece düzeltebilir. Düzelt
mek demek, özeleþtiri demektir. Yayýmlandýktan
sonra böyle bir olanak yok. Bu durumda eleþtirileri
sineye çekmek gerek. Göðüs germek gerek. Ya da
aldýrmamak. Ama yayýmlamak aldýrmak demektir.
Oysa, eleþtirilere aldýrmayan, onlara göðüs geren,
sineye çeken hiç kimseyi görmedim. Bu da beni kor
kuttu. Yazdýklarýmý önemseyip, deðerseyip yayým
larsam, dýþardan gelen eleþtiriler, haklý olsalar da
beni yaralar ve ben de yaramý sarmak için kendimi,
yani yazdýklarýmý, savunmak zorunda kalýrým diye
düþünüp yayýmlamadým.
Yayýmlamadýðým sürece, en aðýr eleþtirileri kendim
yapýyor ve bundan hiç mi hiç yara almýyordum.
Dolayýsýyla, kendimi hiç kimseye karþý savunmak
zorunda kalmýyordum. Özellikle okura karþý.
Çakýr’ýn öyküsünü bu nedenlerle mi yazmaktan
çekindim?
Kýrk yýl sonra. Bugün elli bir yaþýmda olduðuma ve
Çakýr, ben on yaþýmdayken öldüðüne göre.
Bunda þaþýlacak bir þey yok. Bir gün, ister istemez
yazacaðýmý biliyordum. Kalemi elime alýr almaz, ilk
yeni yetmelik þiirlerimden hemen sonra Çakýr’ýn
öyküsünü yazdým. Ama yazamadým. Nerden baþla
yacaðýmý bilmediðimden deðil. Hattâ nasýl baþlaya
caðýmý da biliyordum. Sanki. Her þeyi biliyordum.
Tüm gençler gibi. Ama ben gerçekten biliyordum.
Hiç deðilse onunla ilgili her þeyi. Kendisi anlatmýþtý,
kýþ geceleri boyunca, sanki bir gün yazacaðýmý bile
rek, yazmamý isteyerek, bana, ateþli hastalýklarýmda
eþlik ederek, elimi avuçlarý içine alýp, “Bak þimdi
sana bir masal anlatacaðým, bir gün, sen de bunu
baþkalarýna anlatýrsýn” derken. Ya da daha sonralarý,
atýný týmar ederken, yanýna yaklaþtýðýmda, “Niçin
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hep peþimdesin? Niçin hep beni gözlüyorsun? Ah!
Sen de be
nim gi
bi garipsin”der
ken. Ya da bir
akþam, bir kýþ gecesi, yemeðimizi hep birlikte yiyip
mangalýn baþýna toplandýðýmýzda, babama, “Bey,
biliyor musun ki garip bir oðlun var, ona her anlattý
ðým masalý deðiþtirerek yazýyor defterine” dediðin
de; babamýn, “Sen nerden biliyorsun, a okumasý
yazmasý olmayan Çakýr?” dediðini; onun, “Ama yaz
dýktan sonra bana okuyor” dediðinde; babamýn,
“Eee, deðiþtiriyorsa ne çýkar?” diye sorduðunda;
onun, “Valla ne çýkacaðýný bilmiyorum, ama benim
anlatmadýklarýmý bu yaþta deðiþtirip yazdýðýna göre,
günün birinde büyüyüp bizleri de böyle yazarsa,
diye korkuyorum” dediðinde; babamýn, “Hani sen
hiçbir þeyden korkmazdýn?” diye yanýtladýðýný; bu
yanýt karþýsýnda, onun, “Bu öylesi bir korku deðil;
kendim için korkmuyorum, onun için korkuyorum”
dediðini, babam, “Kimin için?” diye sorduðunda,
“Onun için, oðlunuz için” diye yanýtladýðýný; baba
mýn, “Öyleyse korkacak bir þey yok, çünkü yazdýk
larý çocukça, saçma sapan þeyler” dediðini; onun,
“Yok öyle demeyin, pek öyle saçma sapan deðil,
benim anlattýklarýmý deðiþtiriyor ve anlatmadýklarý
mý da ekleyip bana okuyor ve bunlar hiç de saçma
sapan deðil, büyük bir adam gibi yazýyor” dediðini;
babamýn, “Saçmalama Çakýr, korkman için bir
neden yok, o daha bir çocuk”dediðini; onun, “Kork
masýna korkmuyorum Beyim, ama sizi uyarýyorum”
dediðini; babamýn rakýsýndan bir yudum alýrken,
“Bir çocuðun yazdýklarýndan n’olacak, yazýyor iþte”
dediðini; onun, da kendi rakýsýný yudumlarken,
“Haklýsýnýz Bey, benimki safsata” dediðini; ama
bunu inanmadan söylediðini, daha o yaþta, beni cid
diye alan, geleceðinin, sanki elimde olduðunu sezen
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tek insanýn o olduðunu ansýyor, ama gene de, bir
türlü yazamýyordum öyküsünü.
Tanrý herkesi kör, topal, kambur yapmadýðý gibi, þair
ve yazar da yapmýyordu.

Kamburdu.
Anasýz babasýz bir kambur. Bunca acýyý, yoksulluðu,
yoksunluðu, yalnýzlýðý yaþayan sanki o deðildi. Ken
dince bir yaþam kurmasýný baþarmýþ ender kiþiler
dendi. Bunu, bugün, yarým yüzyýl sonra söylüyorum.

Ýlk yazarlýk sorgulamam: — Çakýr, anneni, babaný
hiç mi tanýmadýn? Doðuþtan mý öksüz ve yetimsin?
Ve aldýðým ilk öksüz yanýtý: — Ne anamý tanýdým, ne
babamý. Beni birileri büyüttü. Ama o kadar çok kiþi
bü
yüt
tü, o ka
dar çok el de
ðiþ
tir
dim ki be
ni kim
büyüttü, onlarý bile ansýmýyorum. Çocukluðumdan
beri çalýþtým. Çalýþmayana ekmek yok. Unutma
bunu yavrum. Bin bir iþ yaptým. Ama hep samanlýk
larda, ahýrlarda yatýp uyuduðum için olsa gerek,
arabacý oldum. Atlarla büyüdüm.
— Hep atlarla mý?
— Kendimi bildim bileli. Öylesine ki onlarla konu
þurum.
— Atlar da seninle konuþur mu?
— Konuþur. Hem yalnýz kendi atlarým deðil, tüm
atlar.
— Öyleyse bana da atlarla konuþmasýný öðret.
— Bak, bu öðretilemez iþte.
— Niçin?
— Çünkü ahýrda doðman, ahýrda onlarla büyümen
gerek.
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— Bir tay gibi mi?
— Ýnsanoðlu bir tay gibi, evet, iyi söyledin.
— Nece konuþuyorsun atlarla?
— Hiçbir þeyce. Nece konuþulur atlarla? Hiçbir þeyce.
— Ama onlar senin dilinden anlýyor, öyle mi?
— Evet. Ben de onlarýn dilinden.
— Bunu bana öðretemez misin?
— Sanmam.
— Çok mu zor?
— Zor deðil, baþka bir þey. Ýnsanlarla konuþmamak.
Atlarla konuþmak.
— Nasýl oluyor bu?
— Kendiliðinden.
— Peki bana anlattýðýn masallarý sana kim öðretti?
— Atlar.
— Atlar sana masal da mý anlatýyor?
— Evet, gece olunca, ahýrda lamba sönünce, ya
onlar bana masal anlatýyor, ya da ben onlara.
— Bir gece ben de dinleyebilir miyim?
— Bu masallarý anlatýyorum ya sana.
— Ama ben atlarýn masalýný dinlemek istiyorum.
— Ben sana onlarý da anlatýyorum. Sanýyor musun
ki tümünü ben uyduruyorum?
— Ama ben atlarýn sesinden dinlemek istiyorum.
— Ama onlarý sesi yoktur ki. Sessiz anlatýrlar masal
larýný.
— Peki, sen nasýl anlatýyorsun?
— Senin anlayacaðýn bir dilde.
— Baþkalarýna da anlatýyor musun?
— Baþkalarý anlamýyorlar ki.
— Denedin mi?
— Denedim. Baban bile anlamýyor.
Atlarýn ona anlattýðý, onun atlara anlattýðý masallarý
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bana anlatan Çakýr’ýn öyküsünü, belki de, bu öykü
yü anlatacaðým birini bulamadýðým için yazmadým
bugüne deðil.
Bu bir avuntu olabilir.
Korkarým ki öyledir de.
Aslýnda anlatmaya deðer bulduðum, anlatmam gere
ken bu öyküyü bugüne deðin kaleme almamda, kar
þýlaþtýðým olanaksýzlýklarýn dýþýnda, bir baþka engel
daha vardý: Ýstanbul’un bir köþesinde, atlarýyla yaþa
yýp ölen, küçük bir çocuðu avutmak için masallar
uydurup söyleyen, kambur bir arabacýnýn yaþam
öyküsü kimin ilgisini çekerdi ki?
Çakýr. Hiçbir zaman oy kullanmamýþtý. Çünkü hiçbir
yazmanýn bir ahýra uðrayýp seçmen listesini yapar
ken, burda oy verecek biri olabilir mi diye kapý çal
dýðý olmamýþtý.
Çakýr. Hiçbir zaman karþý cinsten birini sevmemiþti.
Çakýr. Hiçbir zaman karþý cinsten biri, kör, topal,
kambur, cüce, ucube, hiçbir diþi, onu görmemiþ, ona
göz süzmemiþ, ona söz atmamýþtý.
Hiçbir zaman, Çakýr böylesi bir yokluðun farkýna
varmamýþtý. Ya da dýþa vurmamýþtý bunu.
Bu nedenle, hiçbir insanoðluna, hiçbir insankýzýna
kin duymamýþtý. Sevgiden yoksun deðildi. Tam ter
sine, onun kadar sevgiyle dolu pek az insan tanýdým.
Yalnýz, atlarý, arabasýný, beni, babamý deðil, bahçe
sindeki salatalarý, domatesleri, biberleri, soðanlarý
da seviyordu. Hattâ bahçesinin sýnýrýný oluþturan
incir aðacýna dadanan kargalarý bile. Bir gün olsun
bu kargalarý ürkütüp kaçýrmak için elindeki sopayý
salladýðýný, onlara bir taþ attýðýný ya da bahçesine
korkuluk diktiðini görmemiþtim.
Bu insan, yaþamýn içinde öylesine bir yer edinmiþti
ki kendisine, sanki bu ülkenin, hattâ bu dünyanýn
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insaný deðildi.
Böylesi bir insanýn öyküsü nasýl anlatýlýr?
Kime anlatýlýr?
Kim inanýr?
Eðer bugün bu sorularý soruyorsam, bunlar Çakýr’ýn
yaþamýndan çok, benim yazarlýðýmla ilgili sorular
dýr. Eðer yazdýklarýmýn gücüne inansaydým, Çakýr’ý
bin bir kýlýða sokar, yaþamý boyunca bir kez olsun
tatmadýðý aþktan umutsuz aþk öyküleri çýkarýr; hor
lanan, yoksanan, bir kýyýya itilmiþ insanlara garip
bir ilgi duyan, onlara kapýsýný ve sofrasýný açan,
bununla da kalmayýp onlarý, hem bir soytarý, hem de
kendisinin bir özdeþi olarak gören babamla olan iliþ
kisine deðinir ve bunlarý gecikmiþ bir efendi/köle
iliþkisinin ipuçlarý olarak ortaya koyardým.
Böylesi bir öyküye ya da romaný kim dayanabilirdi?
Oysa, bunlarý hiçbiri yoktu Çakýr’ýn yaþamýnda.
O, yalnýzca vardý. Orda. Yaþamýn içinde.
Onunki de böylesi bir çakýrkeyif yaþamdý iþte.
Hayýr yaþama boyun eðmiþ, yazgýsýna katlanmýþ biri
deðildi. Neye boyun eðecekti ki? Boyun eðmek, baþ
ka bir yaþamýn varlýðýný kabul etmek demekti. O ise,
ahýrdaki atlarýyla, bahçesine ektiði salata-soðanla
özdeþ; akþamlarý, babamla diz dize ayný yemekleri
yer, ayný rakýyý yudumlarken, hiçbir þeye, hiç kimse
ye boyun eðmiyordu. Belki eðerdi. Ama hiç kimse,
kendisinden böyle bir þey istememiþti. Bunun bilin
cinde miydi? Bilemiyorum. Bildiðim, bilinci deðil,
düþ gücüydü.
Bu yönü öylesine güçlüydü ki ne zaman, günün ya
da akþamýn ya da gecenin hangi saati olursa olsun,
“Çakýr bana bir masal anlat” dediðimde, nasýl bir
masal istediðimi sorardý. “Gülünç bir masal” dedi
ðimde, gene sorardý: “Hayvanlý mý, insanlý mý?”
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdý
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“Hayvanlý” dediðimde, öylesine horozlar, tavuklar,
ördekler, kazlar, tazýlar, sansarlar, kurtlarla dolu bir
masal anlatýrdý ki, kendi kendime, acaba, insanlý
masal isteseydim ne anlatacaktý, diye sorardým.
Bir gün, –yaðmurlu, kasvetli bir Pazar günüydü–
çini sobanýn karþýsýndaki koltuða gömülmüþ, aile
nin fotoðraf albümünü karýþtýrýrken, Çakýr’ýn bu
albümde, bir tek olsun, fotoðrafýnýn bulunmadýðýný
gördüm. Doðrusu babamýn da pek fazla fotoðrafý
yoktu. Daha doðrusu tek bir gençlik fotoðrafý vardý.
Çakýr’ýn aile albümünde niçin bir fotoðrafý olsundu
ki! Bence aileden biriydi Çakýr. Fotoðraf albümünü
dolduran, teyze, yenge, halalardan daha çok aileden
biriydi. Ama yalnýz bu aile albümünde deðil, kuþku
suz, hiçbir albümde fotoðrafý yoktu Çakýr’ýn.
Askere de gitmediðine göre, hayatta belki hiç fotoð
raf çektirmek zorunda kalmamýþtý.
Elimdeki albümün sararmýþ, soluk fotoðraflarýný
karýþtýrýrken, çocukluðuma ait bir fotoðraf ilgimi çek
ti: Bir el, baþýmýn üzerinde bir güneþ þemsiyesi tutu
yordu. Fotoðrafa yarýsý girmiþ, o yarýsý da, tam karþý-ý
þýða düþmüþ birisi de, elinde kaþýk, bana bir þeyler
yediriyor olmalýydý. Fotoðraftaki ben, dört-beþ yaþla
rýmda olmalýydým. Cýlýz bir erkek çocuðu. Hastalýklý,
solgun benizli. Kendimi, tabii hemen tanýdým. Ama
yaþýmý merak edip fotoðrafý albümden çýkardým.
Annem genellikle fotoðraflarýn arkasýna tarih atardý.
Ama bu fotoðrafta tarih yoktu. Bu fotoðraftaki günü
ansýmaya çalýþtým. Güneþ þemsiyesini ansýyordum.
Yaz günleri bahçeye çýktýðýmda elime bu þemsiyeyi
verirlerdi baþýma güneþ geçmemesi için. Ama o gün
(fotoðrafýn çekildiði gün), þemsiyeyi bir baþka el tutu
yordu. Kimin eli? Biri bana bir þeyler yediriyordu.
Kim? Kalkýp büyütecimi aldým ve fotoðrafý inceleme
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ye baþladým. Ve elindeki kaþýðý aðzýma götüren kiþiyi
tanýdým! Çakýr’dý bu! Yüzü yandan görülüyordu.
Fotoðrafýn çerçevesine yalnýzca yüzü ve tuttuðu kaþý
ðý aðzýma götüren eli ve göðsü giriyordu. Yüzü o
kadar belli belirsizdi ki, sanki yoktu. Çakýr’dan kalan
bu tek silik imgeden yola çýkarak bir düþ kurdum:
Çakýr’ýn yaþamýndan ölümüne deðin yüzlerce çekil
memiþ fotoðrafý gözlerimin önünden geçiyordu. Bu
var olmayan fotoðraflarý var etmek için sözcüklere
baþvuracaktým. Böylece ortaya,
ÇAKIR’IN
(FOTOBÝYOGRAFÝK)
ÖYKÜSÜ
çýkacaktý.
Baþlýk ortaya çýktýðýna göre, artýk Çakýr’ýn öyküsü
nü yazabilirdim. Ölümünden kýrk yýl sonra olsa da.
Hemen o gün iþe koyuldum.
Ve her gün, yalnýzca bir tek fotoðraf düþledim.
Yalnýzca o fotoðrafý sözcüklere aktardým.
Bir ay süren bu foto-yazarlýk serüvenimin sonunda,
Çakýr’ýn yaþamýndan kesitleri kapsayan bir sözcük
albümü çýktý ortaya.
Ne var ki bunun bir yazarlýk olmadýðýný biliyordum.
Bir tür, nasýl söyleyeyim, göz boyamaydý bu.
Olsun.
Düþlediðim bu albümü hiçbir zaman yayýmlamaya
caðýma göre hiç kimsenin gözünü boyamýþ olmaya
caðým.
Hem boyasam da ne çýkar?
Çakýr’ýn yaþamý bir masal deðil miydi?
Bugün, masalýn yerini, foto-romanlar aldýðýna göre…
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[Foto 1]
Ýki yaþlarýnda bir çocuk. Toz toprak içinde bir yolda.
Çevrede ondan baþka hiçbir canlý yok. Ne bir insan,
ne bir hayvan.
Cansýz bir nesne de yok. Yalnýzca bir yol.
Çocuk, bir eli burnunda, aðlýyor. Ayakta durmakta
güçlük çekiyor gibi.
Yapayalnýz býrakýlmýþ bir çocuk belli. Anasý býrakýp
gitmiþ.
Belki dönüp aramayacak.
Bu tostoparlak, yalnýz çocuðun fotoðrafý belki bir
gazetede yayýmlanacak. Büyük bir olasýlýkla þu alt
baþlýkla.: “Sokak ortasýna terk edilmiþ bir çocuk
bulundu. Kimliði meçhul sakat yavru Darülaceze’ye
teslim edildi.”
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[Foto 2]
Uzun bir yemek masasýnýn çevresinde oturmuþ
çeþitli yaþlarda çocuklar.
Önlerinde çinko sahanlar, ellerinde birer kaþýk,
yemek yiyorlar.
Arkalarýnda, beyaz önlüklü, þiþman bir adam.
Belki aþçý.
Çocuklardan biri, o kadar küçük ve kýsa boylu olma
lý ki masanýn yüksekliðini ancak boynu aþabilmiþ.
Elinde sýký sýkýya tuttuðu teneke kaþýk. Kaþýðý,
boyunun kýsalýðý nedeniyle güçlükle kullandýðý bel
li. Yanýndaki çocuklardan biri ona bakýyor ve gülü
yor. Beyaz önlüklü adam, ellerini arkasýnda kavuþ
turmuþ, objektife bakýyor. Objektife bakan çocukla
rýn sayýsý çok az. Çoðunun gözü, önlerindeki yemek
tabaðýnda. Kaþýðý güçlükle (acemice?) tutan kýsa
boylu küçüðün ise nereye baktýðý pek belli deðil.
Hayýr, belli: Elindeki kaþýða bakýyor.
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