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Bülent Tokgöz

1974’te Erzurum’un Oltu #lçes#nde do$du. Oltu L#ses#’nden mezun oldu, 
1990’da Ankara Ün#vers#tes# !let#%#m Fakültes#’ne g#rd#. 1994’te DTCF Fel-
sefe Bölümü’ne kaydoldu. Bu #k# fakültey# yarım bırakarak 2004’te !stanbul 
Ün#vers#tes# S#yasal B#lg#ler Fakültes#’nden mezun oldu.
Yazı dünyasına 90’ların ba%ında %##rle g#rd#. !lk %##rler# Kayıtlar derg#s#nde 
yayımlandı. 2007’de #lk romanı Cihadın Mahrem Hikâyesi çıktı. 2016’da #se 
bunu 5 romanı tak#p ett#:
• Veziristan Sevgilim Elveda
• Yorgun Yabancı Sava!çı 
• Rüyalar Mevsimler Gölgeler
• Ahir Zaman Mücahitleri
• Gençli"imi #ahitli"e Ça"ırıyorum
2016’da Büyük Oyun’dan Dersler adıyla 5 c#ltl#k b#r ara%tırma ser#s# yayımladı.
2018’den ber# TVNET ve TRT #ç#n muhtel#f belgesel met#nler# kaleme aldı. 
"##r, masal, roman ve makale #le yazı macerasını sürdürmekted#r.

Sevilay Ablaya
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Sebeb#m

Zülâl... !lk kel#mem sen ol #sted#m. Sen#n #ç#n yazıyorum çün-
kü, sen# yazıyorum. Kend#m# anlatırken dah# muradım sens#n. 
Sen# anmak maksudum. Sen ol #lk sayfamın, satırımın ba%ında; 
ba%ucunda z#hn#m#n, hafızamın, havsalamın. Onların az#zl#$#n-
den de$#l m# zaten can havl#yle kel#meler#n üzer#ne abanı%ım? 
Bu canhıra% tela% onların gadr#nden de$#l m#?
Buhranımdan haberdardın, görmekteyd#n hem, hem de uzun 
uzadıya d#le get#rm#%l#$#m vardı. O varlık kr#z#, g#tg#de gerçekl#k 
kr#z#ne yol açtı, hassaten malûm ya%anmı%lıklardan sonra. Ken-
d# varlı$ım ba%ta olmak üzere tüm mevcudatın mevcud#yet#n-
den duydu$um %üphe z#hn#m# reh#n almaya ba%ladı. Gerçekl#k 
#le yanılsama, rüya #le real#te arasındak# hudutlar flula%tı, hayal 
#le hayat arasındak# ayrım hatları bulanıkla%tı. Bunun g#derek 
b#r hafıza hasarına dönü%mes#nden end#%e duydum. Yegâne 
haz#nem olan anıları tarumar edecek b#r bulanıklı$ın sen#nle 
#lg#l# hatıraları sakladı$ım sandukalara yakla%ması durumunda 
ney#n gerçek ney#n hayal mahsulü oldu$unu ayırt edememek-
ten korktum. Z#hn#mdek# se$#rmeler ço$almadan, henüz sen#n 
kutsal topraklarına ula%madan el#m# çabuk tutup tüm konu%-
malarımızı zapturapt altına almaya karar kıldım.
Konu%malarımızı çünkü beyn#mdek# heyelandan en çok zarar 
gören onlardı. Hâl, hareket, olaylar, olu%lar, duyu%lar de$#l, 
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kel#meler, cümleler, #fadelerd# en çok unutu%un molozları al-
tında kalan. Onları afet bölges#nden uzakla%tırmalıydım b#r an 
evvel. B#r de Zülâl, kula gölge #se Allah’a ayan, b#z#m en çok 
yaptı$ımız %ey konu%mak de$#l m#yd#? Tek yüklem#m#zd# hatta 
konu%mak. A%kımız kelamın hudutlarını ancak yürüyü%ler, sus-
kun bakı%malar, aynı yöne der#n dalı%lar, haf#f dokunu%lar, uzun 
a$layı%lar, sevecen gülü%ler, heyecanlı kavu%malar, buruk vedalar 
yoluyla a%ab#ld# ne yazık k#. Bu yüzden en çok onları muhafaza-
ya yönelme lüzumu duydum, anlıyor musun?
Konu%malarımızı dercett#m çünkü tüm d#$er anlar, anılar o 
kadar d#r# ve duru #d# k#. Sarıyer’dek# mend#lc# çocu$u saçla-
rından öpmen, Az#z Mahmut Hüda#’den dönerken sol ayak 
b#le$#n# haf#fçe burkman, Karaköy vapurunda martılara atmak 
#ç#n s#m#t bulamayınca #k# po$aça alman veya Kar#ye Cam##’n#n 
orada bana !stanbul’a #lk geld#$#n günlerde alıp h#ç kullanma-
dı$ın defter#n# hed#ye etmen# unutacak de$#l#m. K# hatıraları-
mızı yazmak #ç#n ondan daha güzel b#r bergüzar olamazdı... Ve 
h#çb#r hasar yahut hüsran benl#$#me sen#, senl#$# unutturamaz. 
Y#ne de em#n olamadım, d#ma$ımdak# erozyon oraya kadar gel-
meden b#r set çekmek #sted#m. Ded#m ya konu%maları tem#nat 
altına almalıydım #lk#n. Taraçaları oraya yapmalıydım.
H#çb#r %ek ve %üphe kurdunca kem#r#lmem#% olan kısımları 
seçt#m. Te%b#hte hata olmaz, b#r sah#h had#s mecmuası te%k#l 
eder g#b#, sadece sıhhat#nden em#n oldu$um #fadeler# b#r araya 
get#rd#m. Sadece söylenenler# ve gerçekten tam da o %ek#lde söy-
lenm#% olanları derled#m. B#r buket g#b# olsun d#ye süslemed#m 
de. "u mütevazı b#r hak#kat k# b#z#m konu%malarımızın süsle-
meye #ht#yacı yoktu. Olanca tevazuu #ç#nde sen#n beyanlarını 
çok görkeml# buluyordum. Ben#m lakırdılarımsa, bunca yılın 
müterc#m# ve kalemkârıyım, %uncacık tumturaklı olsundu. Ya-
lanla olan husumet#m# b#l#rs#n. Ona en ulvî gayeler #ç#n dah# 

tenezzülü zül sayaca$ımı söylememe hacet yok. Ben#m meselem 
yalanla de$#l yanılsamayla ve onu da bu d#yalogları kayda geç#r-
mekle neyse k# bertaraf etm#% bulunuyorum.
D#yalog d#yorum ama kar%ılıklı konu%malar %ekl#nde aktarma-
dım. Bunun sebeb#ne ben de tam vakıf olamadı$ımdan sana 
#zaha yeltenmeyece$#m. "u var k# konu%malarımızın beyn#m#n 
katalo$undak# d#z#l#%#n#n kronoloj#k sıraya göre olmaktan z#ya-
de konu tasn#f#ne dayalı oldu$unu fark ett#m. Zaman akı%ına 
r#ayet ederek #lk d#yalogdan ba%layıp #lerlemek #sted#m ama ıstı-
rap ver#c# tıkanmalar, felçle%t#r#c# kalp spazmları ya%adım. Belk# 
de ben#m asıl meselem zaman denen o deh%eteng#z çarkla oldu-
$undan. En mutlu enstantaneler#m#z# yazarken dah# zaman be-
n#m #ç#n zal#m b#r g#rdaptı; #ht#mal k# z#hn#m# takats#z bırakan 
da gene o g#rdaptan kaçı% ps#koloj#md#. Konu tert#b# daha nes-
nel ve b#l#msel gözüktü bana. "u ben#m bazen hayranlık, bazen 
ted#rg#nl#kle kar%ıladı$ın anal#t#k dü%ünme alı%kanlıklarım da 
b#r roman g#b# tert#plemeye elver#%l# de$#ld#. Zamanın burga-
cından farklı b#r s#stemat#kle b#r nebze sakınab#l#rd#m.
Bunları yazmı% olmam kabul ed#yorum k# pek de ola$an de-
$#l ama ondan daha tuhafı henüz bunları b#r kez olsun oku-
mamı% olmam. Çünkü kad#m felsefî kr#z#m z#h#nsel gelg#tlere 
dönü%tüyse de yazmaya ba%ladıktan sonra tedr#cen duruldum. 
Yazdım ve okumadım h#ç. B#r kez olsun okumaya #ht#yaç duy-
mam umarım. Belk# çok ya%lanınca, ah#r ömrümde, k#m b#l#r. 
Herkes#nk# kadar b#tap dü%ünce hafızam. Sen#nle #lk günkü g#b# 
söyle%men#n heyecan ve hazzıyla bu sözcükler# b#r b#r terennüm 
eder#m.
Her halükârda el#mde b#r m#henk ta%ı olarak dursun %uracıkta, 
yanılsama belasını onunla def edey#m. Sınır ta%ı olarak rüyayla 
hak#kat arasında. K#mseler#n ne okumasına ne b#lmes#ne gerek 
duyan. Zar#f b#r a%k h#kâyes# Zülâl #le Zah#t arasında. 
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R#vayet olunur k# “Sevg#l#ler#n b#rb#rler#ne söyled#kler# her ya-
lan er ya da geç gerçekle%#r” #m#%. Yalansızdık b#z. Umulur k# er 
ya da geç gerçekle%#r do$rularımız... Sen#nle ba%lıyorum %#md#. 
Sadece ba%langıç ve umutla anılacaksın Zülâl’#m. Ap#um

Afyon’u b#l#r m#s#n? Geçm#%s#nd#r. Zaten Afyon’dan geç#l#r, 
kalınmaz. Öyle k# her memleket#n b#r otobüs f#rması vardır, 
Afyon’un yoktur. Gerek yoktur çünkü, yolların kav%a$ındadır, 
g#den oradan geçecekt#r, ba%ka yolu yoktur.
Kalan k#mler acaba? Den#r k# Karah#sar Kales#’ne b#r kere çıkan 
Afyon’da yed# yıl kalırmı%. B#z#mk#ler#n de kaleye çıkası gelm#% 
zah#r, sonra kalakalmı%lar. Korkunç b#r tab#rd#r han#: G#deme-
yenler#n ülkes#! Ülke #ç#n çok a$ır b#r tab#r; vatan #ç#n kullanıl-
masında ha#nce b#r taraf var sank#, ama b#r %eh#r #ç#n kullanıl-
ması ca#z g#b#me gel#yor. G#demeyenler#n %ehr#! 
G#demeyenler#n n#ce %eh#rler#nden b#r#. "#md# acıdım ona. 
Tüm ülkeye, gezegene acıdım. G#demeyenler#n gezegen#! G#-
demeyenler#n uzayı, kâ#natı, evren#!.. Sorun belk# de mekânda 
de$#l, b#z#m g#dememekl#$#m#zde. B#z g#d#ml# de$#l#z belk#. Yol-
lar g#d#ml# ama b#z#m g#d#c#l#$#m#zde b#r zayıflık var. G#deme-
yenler#n #lenc#. !thamı.
Kalmak ve kale. Kalıcı olmakla alâkadar #k#s# de. Kalıcı olab#l-
mek, kalmaya devam edeb#lmek #ç#n kale #n%a etm#% #nsang#l. 
B#r#ler# gel#p de kovup atmasın, kaçırıp götürmes#n, vurup öl-
dürmes#n d#ye. "u #nsang#ller#n kaç b#n yıllık #t#% kakı%ı #%te. 
B#tmeyen kan davaları. Kan dökücülü$ünden hep. Kan dökü-
cülükten yapılmı% o kale, o yüzden kalmı%ız Afyon’da b#z de. 
Kale olmasa kalmazmı%ız bu hesaba göre. 
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Ben kalmazmı%ım. Nerede kale görsem kılıç %akırtılarıyla do-
luyor kulaklarım çünkü. Atlar toz duman #ç#nde yere yı$ılıyor, 
sırtlarında gencec#k adamlar. Cesetler koku%uyor nerede b#r 
kale görsem. Kahramanca cenk ed#yor b#r#ler#, surların ötes#n-
de veya ber#s#nde. Sey#rc# yok, taraf olmaya da mecbursun. Ya 
muhasaracılardan yanasındır ya mukavemetç#lerden; o evrensel 
dayatma burada fazlasıyla geçerl#: B#taraf olan bertaraf olur. B#-
taraflar bertaraf oldu$undan böyle kan revan zaten her taraf. 
Üzgünüm Zah#t ya. Her b#r kale #ç#n. Her b#r kale etrafında 
dökülen kanlar, kaybed#len canlar, ya%anan acılar #ç#n. Her b#r 
kalebend#, her b#r burç, her b#r ta% aded#nce. 
Saygın mekânlar kaleler, saygı uyandırıcı, evet. Saygıyı esas alan-
lar #ç#n matah yerler olab#l#r ama sevg#ye odaklı olanlar #ç#n o 
kadar da de$#l. Ben ba%ka b#r yer bakardım çadırımın kazı$ı-
nı çakmak, oca$ımı tüttürmek #ç#n. Kale yapılmayacak kadar 
önemsenmeyen b#r yer# terc#h ederd#m. U$runa dövü%ülecek 
b#r zeng#nl#$#, kav%aklı$ı, stratej#kl#$# olmayan b#r yer. Kıyıda 
kö%ede. B#r da$ın kıyısında, b#r ırma$ın kö%es#nde. !lk bakı%ta 
görülmeyen, sadece kalanların b#leb#lece$# saklı güzell#kler# olan.
Afyon’da kalmazdım. Durmaksızın bo$azla%mayı hatırlatan b#r 
kalen#n bana tepeden bakmasına katlanmazdım. Kalmı% ama 
b#z#mk#ler n’apab#l#r#m k#? Suçlamıyorum. Ba%ka b#r açıdan 
bakmı%lardır muhakkak. Gördükler# %ey baktıkları açıdan do$-
rudur. Hayat ded#$#m#z %ey de açıların toplamı de$#l m# zaten? 
Heps# b#rb#r#n# nakzett#$# #ç#n sıfır toplamı verecek olsa da. 
Neyse. B#z#mk#ler bakmı% ve çadır d#rekler#n# buraya d#km#%ler, 
ocakları burada tütsün d#lem#%ler. Böyle yazılmı%. Yazanlar b#z# 
Afyon’un kütü$üne yazmı%lar. 
Karah#sar Kales#’n#n ben# ürkütü%ünün örtük ba%ka sebepler# de 
vardı. Battal Gaz#’n#n orada öldürülmü% olması mesela. Dü%ün 
b#r efsane orada sona erm#%, ölümüyle b#le efsanele%ecek olsa da. 

Sen#n %en %akrak gez#p dola%tı$ın b#r mevk#de yere yı$ılmı% olab#-
l#r Battal Gaz#. N#ce Battal Gaz#. Bana kalsa b#r Battal Gaz#’ye b#n 
kaley# de$#%mem. Ama b#r kale #ç#n kaç b#n gaz# g#tm#% k#m b#l#r?
Tam da bunun #ç#n gal#ba, efsane ba%ka b#r %ey anlatıyor. Dü%-
manlarınca, b#r kılıç darbes# veya saplanan b#r okla vurulmuyor 
Battal; kıymıyor efsane #malatçıları buna. Ya ne anlatıyorlar? 
Ku%atma esnasında kale komutanının kızı b#z#m Battal’ı gö-
rünce a%ka dü%üyor. Kalen#n dü%mes# #ç#n onunla #%b#rl#$# yap-
manın pe%#ne dü%üyor. Kale komutanı B#zans #mparatorundan 
medet #stem#%, 100 b#n k#%#l#k ordu yola çıkmı% gel#yor; kızca$ız 
bunu #letmek #st#yor b#z#mk#ne. B#r r#vayete göre de kaleden 
yapılacak b#r huruç hareket#n# haber ver#p Battal’ı kurtarmak 
#st#yor. Ama nasıl?
Yazıyor names#n# ve b#r ta%a sarıp atacak. Çayırda yatmakta olan 
Battal’a ba$ırıyor ama ses#n# duyuramıyor. Sonunda kızca$ız, 
yapacak ba%ka b#r %ey kalmadı$ına #nanıp ta%ı fırlatıyor. B#raz 
kıpırdar g#b# olan Battal tekrardan yere uzanıyor. Me$ersem 
sevd#ce$#n#n attı$ı ta% kula$ının d#b#ne denk gelm#%. Oracıkta 
ruhunu tesl#m etm#% Battal Gaz#. Durumdan %üphelenen kız-
ca$ız, babasına d#yor k#, “Türkler#n komutanı çayırda uyuyor, 
bana zeh#rl# b#r hançer ver#n, g#d#p onu öldürey#m!” Gaz#’n#n 
yanına gel#yor, b#r de ne görsün? Çek#yor hançer# kalb#ne saplı-
yor, kend# kalb#ne. 
Amansız cenk olmu% sonra. B#z#mk#ler ma$lup olmu%, alama-
mı%lar müstahkem kaley#. Ne var k# apansız kav# b#r rüzgâr çı-
kıverm#%, alıp aparmı% Battal’ın naa%ını. Kaledek#ler onun öldü-
$ünü ö$renemem#%ler, tehl#ken#n geçmed#$#n# dü%ünüp korku 
#ç#nde ya%amaya devam etm#%ler.
Karah#sar’ın ben# n#ye kederlend#rd#$#n# sanırım %#md# daha 
#y# anlıyorsundur. B#r bakı%ta â%ık olan b#r kız, a%kı u$runa her 
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%eye #hanet ed#yor, ma%ukunu korumak #ç#n b#r hamle yapacak 
oluyor, gel gör k# kend# el#yle canından ed#yor sevd#ce$#n#. B#r 
y#$#t, sevd#$#n#n ta%ıyla canından oluyor. Nasıl #nce kurgulan-
mı% h#kâye görüyor musun, kan yok, vah%et yok mümkün ol-
du$unca. Naz#kçe her %ey. A%k da #hanet de ölüm de yen#lg# de. 
Tam da bu yüzden bana daha çok dokunuyor, canımı daha çok 
acıtıyor. Gerçe$#n acımasızlı$ını örtme çabasındak# çares#zl#k 
yüzünden.
Üm#t üm#ts#zl#kle cenk eder aslında kale önünde. Asıl cenk 
odur. “Karah#sar Kales# yıkılır gel#r” türküsünü b#l#rs#n. Der k# 
orada ozan, “Kesme üm#d#n# gad#r Mevla’dan, gad#r Mevla’dan”. 
Yan# esasında nesnel %artlar #t#barıyla vaz#yet haraptır, vuslat ha-
yald#r, f#rak muhakkaktır, üm#t ı%ı$ı yoktur ama sen gene de 
kesme üm#d#n# gad#r Mevla’dan. Olacak g#b# de$#l ama O d#-
lerse olur. Sadece O d#led#$# #ç#n. Yoksa b#z#m #%#m#z b#tm#%, 
çoktan Allah’a kalmı%tır. 
O türküde tam da ben#m h#ss#yatıma denk dü%en b#r b#taraflık 
var. B#r yalınlık, bas#tl#k. Kalen#n yıkılı%ından söz ederek ba%-
lıyor, bunu b#r ah olarak alıyorum ben, b#r garez, b#r oh hat-
ta. Kale yıkılmakta, çünkü yıkılasıdır da. Hang# kale ebed#yen 
#nsanlara tepeden bakmaya devam edeb#l#r k#? Kaleye bakmaz 
â%ık, kalen#n #ht#%amına aldırmaz, #kt#dar, sulta pe%#nde de$#l-
d#r. “Kakülü boynuna dökülür gel#r”. Bunun haber de$er# daha 
yüksekt#r b#r ta% yapının yıkılı%ından. Sevg#l#n#n kakülünün 
boyna dökülü%ü b#r kalen#n yıkılı%ından daha müth#% de$#l m#-
d#r gerçekten de? 
“Ben b#r koyun oley#m sen de b#r guzu, meley# meley# get#rek 
yazı, get#rek yazı”. !%te bu. Koç de$#l, aslan de$#l, ejder de$#l, 
koyun #le kuzu. Uluya uluya da de$#l meleye meleye. Haykırı%-
lar, naralarla da de$#l, usulcana. 


