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I.

Solucan elimizde – evimizde büyüttüğümüz: Sonsuza dek avuçlarımızın arasında bir perde gibi büründüğümüz,
sömürdüğümüz gecenin karanlığını – bizi yutan bilmecelerin, kuruntuların iti. Müzik ne zaman susar, müzik ne
zaman başlar? Kırkayak dudaklarımızda sürekli ziyaretçi ve sallanışlarını bırakıyor nefesimize; tekrardan içeriye
doğru sirkülasyonu sağlayan, bir düşüş – bir yükseliş – bir batış – bir çıkış tüneli ve teker teker günlerle birlikte
içedur hepsini.

Bir sayıklama hevesi: Yankılananların duyulmazlığa doğru evrilişi tüm evrenin yapısı, sonluluğun düzeltilmez yapısı,
silinmenin dönüşmez yapısı, anlaşılmazlığın anlaşılmaz yapısı. Bir sayıklama hevesi: Tüm karelerin içerisinden geçen
bir ışık – tüm şekillerin yaratıcısından gelen bir ışık – tüm bilinmezlerin bağlandığı ışık – tüm karmaşık sayılan
rakamların gözünden çıkan ışık, yaprakların kemirildiği vakitte. Ve her zamanın çözülmez ellerini tutmaya
başladığımızda ortaya çıkar: Siyah, mat bir göz perdesi – dörde bölünmüş dudaklar – yamuk şekiller ve onların
deliğinden çıkan çeşitli kamuflaj renkleriyle bürünmüş geçmişin eski delik suratları. Ta gökyüzüne değin ulaşan
şapkalarımız hem dışından hem de içinden bir toz barındırır. Harflerin kilidini açar ve yavaş yavaş cümleler
sıralanır; b i r – d i l e k – u ğ u l t u l a r ı n – ö z ü n ü – b i l i r – v e – s a d e c e – b e d e n l
e r i n – r e n k l e r i – a k m a y a – b a ş l a r s a – m ü h ü r – a ç a r – b i l i n c i. Ta ki
ayaklarımızın ulaşabildiği en derin noktaya dek uzanır pabuçlarımız. Her bir iniş büyük bir sıcaklık: Saat dört – ve
ben görüyorum dışarıdan görünmeyeni, saat beş – ve öksürüyorum boğazlarda kalan kuru yalanları, saat altı – ve
ben tasarlıyorum takvimi, saat yedi – ve öldürüyorum hizalanmış yalın emirleri. Beti benzi atmış üzerinde
durduğumuz zeminlerin parçalayıcısı: Parantezler içerisinde yeni bir dil, ileriye sardığımız kişilikler, geriye çektiğimiz
isimler, parantez dışında eski bir dil yeniden. Yine sayıklama hevesi: Parmaklarımızla dokunmaya çalıştığımız dillerin
efendisi, görünmez bilincin efendisi, bozuk gözlerin efendisi, beyaz alanın bulanık ziyaretlerinin efendisi. Ve yeniden
sayıklama hevesi: Dairelerin ortasına koyulan şölen tekrar doyum aşamasında – teker teker afiyet olsun herkesin
iştahlı midesine.

II.

Sağanak altında yürüdüğümüz yolların etrafında filizlenen gözden yaprakları olan çiçeklere bir bak! Aslında -
ellerimizle kıllarımızı çekip çekiştirdiğimiz vakitlerde dolanıp duran bir cücenin yazdıklarına benzer bir biçimde ölçüp
durduğumuz bu mavi-kırmızı dudakların üstlerindeki kurumuş kabukları çekip çekiştirdiğimizden dolayıdır belki ancak
tamamen soru işaretlerini kaldırmak amaçlı geri sildiğimiz anıların bir bütün olduğunu anlamamız pek zor mudur
gerçeğin bulanıklığı altında- diye başladığımız her sonu gelmez düşünmelerin sonucunda bin bir türlü sav ve görüşün
tekrar tekrar yıkımını gözler önüne serildiğini bulamaç halinde görüyor olacağız; yaylana yaylana havalanan arıların
her vakitte sokmak için rüzgarı kovaladığını bilmeden sert inişler içerisinde olacağım ve dörtten geriye doğru saymak
son anlarım olacak. Son kez dört – son kez dört – son kez dört – son kez dört – son kez dört – son kez dört;
ancak ölmedim, saçlarım daha dökülmeden ve ışıklar henüz sönmeden bir karanlık teknesiyle hareket ettiğimi
anlamam gerek, hem ben hem sen hem biz hem siz hem de o – her bir özneyi barındıran bir ben her
ölçülendirmeyi yapmayı başaramayan sizler için.

Göstergeleri yönlendiren suyun altından bakarak bulanık görmenizi sağlayan yazıtlar; tek bir sözcükle bedene
bürünebilen başı sonu olmayan bir büyücüdür. Nekropol’ü yapandır, Nekropol’ü yıkandır, Nekropol’ü dinleyendir,
Nekropol’ü susturan; ölülere tabutlar, ölülere ağıtlar ve hepsi tek dilden – tek dilden ve bin bir kolla ezoterik bir
ağızdan. Bir dilek vakti: Sen sonsuz ve yüce olan / sen kolsuz ve boşluk olan / bir yukarı bir aşağı /
burunlarımızda çiyanları yetiştiren / bir hayaları bir vajinayı / oluşturup yasak kılan / çevresini dolaşabildiği her 
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kavramın / azgın bir boğa gibi hızla ilerleyen bir kırkayak / ne kadar tur attığını saymak / pek olanaksız olan
/ -ı yaratmak! Sen son / -suz ve yüce ol / -an, -ları ekleyerek ilerlet yazılarını / bir ölümsüz, bir kötü yarat
her bir yaşayan sonsuzu. Bir dilek vakti; eşitlenen hayatların şelalesi, küfürlerin enseleri yaladığı o tenha vakti
(benden) hepimizden uzak tut adlandırılması bölüştürülmüş olan. Uzak, uzak, uzak, uzak – yakın, yakın, yakın,
yakın – yakın, yakın, yakın, yakın – uzak, uzak, uzak, uzak; kalan görüntüsü bozuk ormanları. Göstergeler,
avuçlarımızda parlayandır, ama asıl (o nedir?), korkutulan bir şema: Gizlerin en safı ve, çerçeve oluşturuyor! diye
bağırıp çağıran mazlum sizlerin ağızları.

III.

Eylemler akılların uçsuz noktalarında gömülmüş bilinç fragmanlarına benzer; tamamen enlemlerine bölünmeden,
dengesiz ve durmadan hareket edip köklerine kadar inen ince bir sinir yolu. Görüntüye karşı nasıl direnilir? Yapay
bildirgeler yankılanır sürekli duyulan alanlardan: Ölüm, tekrar tekrar yinelenecek bedensel bir haz – gömülme
eyleminin duygusal çekiminin yok olduğu bir an – doğum zamanının planlanmış bir beyin aşındırması olduğu
metinler. Hepsi belirli vakitlerde eve uğradığınız anlarda yaratılan okuma vakitleri; görülmeyen benlerin yüzeyleri.
Ancak renkler nasıl oluşur bilinir mi? Hepsi kabuslardan çıkmadır. Kabusları ortaya koymak bir ışık illüzyonu:
Sizlerin maruz kaldığınız uyanıklıkta görülenler, bizlerinkiyse, kabusları dilinin altında oynayıp söküp tekrar yerine
takan manyakların bedenleri; her gün içinde yaşadığımızın ta kendisi. Ancak görüş nasıl oluşur bilir misiniz? Hepsi
doğumdan çıkmadır; ve doğumlar bir gün ölümlerle sonuçlanır – ta doğumun başında, ta doğumun sonunda, ta
yaşamın başında, ta yaşamın ortasında, ta yaşamın sonunda, ta ölümün başında, ta ölümün ortasında, ta ölümün
anında – ya sonra? Ta ölümün sonrasında; belki, hiç de olmamıştır.
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Batuhan Çağlayan





ikimiz de duruyorduk

sıçrayışa benzeyen

dikdörtgen yaşamlarımızın enine
hayatın düzlüklerine doğru

dip sıkıntısı, bu, tutunuş

ateş alması beyaz uzvun.
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duruş.  orada.  burada.
     dünyanın deliğinden çıkışı,
bayır aşağı yuvarlanan günler, ayçiçekleri..

tekrardan umuda benzer bir şeyler arıyorum, bir pamuk izinde,
asma yaprağında, — soluklanıyorum, bir inleyişin orta yerinde.
beni karşılayan düşen ışık:
                         ayrışıyorum önceleyen havadan.
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yine de hala duyar gibiyim, başka sıçrayışları müjdeleyen
gri bir basamağın dünyanın üzerinde dinlenişini;
daha saydam, ve daha koyu bir göğün güneşini,
—son bir kez ayağa kalkar gibi, taçlandırılmış, 
sallantıların kutsadığı o kırçıl gövde — daha bir anımsıyorum..

çünkü hayal etmek istiyorum, şimdi, beni çaprazlayan
çizgilerin yüzümdeki birleşimini; kollarımın
artık çivi çakmak için olmadığını; dudaklarımın azaldığını,
                ve onun yerine, dilimin arttığını,
—ben, firar etmiş, ve de sahipsiz özne.

ve karanlık bir eşikte karşıladığım tüm düşünceler, —
karga yüzlü, mızrağın ucundaki, ya da bir kazığa oturtulmuş
(ve de ansızın ateşe fırlatır gibi, gecenin omuzlarına bırakılan),
toprak yığınlarıyla ileriye geçebildiğim   kendim.
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ama sanki hala aşılamayan şeyler var.

yadsıyorum bir basamağın varlığını.

bir kağıda geçiyorum.

bu sefer sen duruyorsun. 
akşam vakitlerinde çıplak zemine düşmüş saban gölgesi.

altımızda yalpalayan gök.

son bir kez daha sıçrıyorum, ama bu sefer 
kurtuluşumuzun ve ölümümüzün korunduğu sığlığa.

soyuyorum seni, alnının sudaki yansıması ile,
ama kendim de sıyrılıyorum 
beni öteleyen bu çiçek tozundan.

zaman çarmıha geriliyor.
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şimdi konuşmak vardır,
gözler iğnelenmiş, ağızlar örtülü,
sonradan uçuruma itilecek ne varsa
havada el yordamıyla aramak.

bir kuyunun istenciyle istiyorum
bu gök giysisini çıkarıp atmayı.

ikimiz de durmuyoruz bu sefer, ne tozlu bir eşikte,
ne de bir gün tarlasında, — altımızdan döne döne kayıp giden inci taneleri.

söken bir şafak gibi yırtılıyor duvar,
ve zaman, bir pencere gibi katlanıyor üzerimize,
şimdiyi açığa vuran gözlerinin buğusu oluyor
takılı kaldığım, taşların kanayan düşünceleri.
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Onur Tuna Bozbey
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Şiirde
bir oda var. odanın içresinde bir ev. ve 
evden çıksa bile
odasından sağ çıkamaz kimse. Evin içresinde Feridun diye biri var. şiirdeki 
Diyonizyak kişilik. 
Asuman’ı seviyor. Babasının kızı Asuman. babası 
Asuman’ın anasını öldürmüş ve Asuman’ı kendi doğurmuş Arnavutköyünde. 
Asuman
yaşı gelmesine rağmen
regl olamıyor.
Çıkmak istemiyor babasının kızlığından. Asuman’ın yerine Feridun regl oluyor.
Her ay
(dolunay)
bir kâlbi düşüyor yerinden. Doğurganlık gibi: sevirgenliği yenileniyor ve
yineleniyor yeniden.
Ancak
Asuman 
haberdar değil bunlardan. Birgün
yağmurlu bir pazar: Jaguar’ı bozuluyor Asuman’ın ve Feridun’un evinin önünde duruyor. 
Plakta 
Gönül Turgut’tan Telefondayım Yine dönüyor. Islakta
kalan Asuman
iniyor arabadan
ancak
görmüyor Feridun. Çünkü göz
çok Apollonyal bir organ ve de çok buyurgan: gördüğüne inanmalı insan. ancak
Feridun Diyonizyak. Sese duyarlı ve bir de nefese. Korna çalsa Asuman
duyardı Feridun ve çıkardı odadan. Ancak
Asuman
ataerkil biri. İnmesi gerek o arabadan
ve görünmesi gerek illâ ki. yine de Feridun: Asuman’ı çok sevdiğinden
çıkıyor odadan. Şemsiye tutuyor ve eve sokuyor Asuman’ı. Babasının kızı Asuman.
geldiği yer
erginleşiyor. Oda yok oluyor birden. Ev belirginleşiyor. Feridun başlıyor görmeye. 



Umut Yalım

Plak susuyor. Şarkı küsüyor.Televizyon beliriyor birden.
Açılıyor kendi kendine bir kanal ve başlıyor birileri Apollon’u övmeye.
Asuman yerleşiyor eve iyiden.
Feridun’un kâlbi regl olmuyor ilkin. Yeni yerinde
Asuman adını değiştiriyor: Suzân. Ve de
Feridun’un değiştiriyor adını: Selim. 
Suzân da babasının kızı: Sevmiyor ve sevilemiyor. Selim sevmek istiyor yine de Suzân’ı. 
Ancak Suzân buna izin vermiyor. 
Elinden bir şey gelmiyor Selim’in. 
Sonra anlıyor ki birgün: Suzân’da baba imrenmesi ama penis iğrenmesi var. bir daha anlıyor k
i sonra: penisi olduğu sürece Suzân sevemeyecek O’nu. Hemen gidiyor çöp kutusuna ve
kendine
geçen dolu aydan 
kâlp buluyor hemen bir tane. 
Ve de
sürte sürte o kâlbi penisine: iğdiş ediyor kendini. Ve ansızın
Selim’i
sevmeye başlıyor Suzân. Ama Selim
Feridun’a âşık oluyor bu sefer de. 
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bizi aynaya baktırıp kırdılar
gerilimden yana talihimizi yaver saydılar
fazla savunma bulundurduğumuzdan bayrağımız solmuştu
fallarımızı uç uca ekleyip güneşe serdiler
bir projenin nadide elemanlarıydık ve
atacağımız adımlara bilinmezliği etiketlediler

katillerimizin özelliklerini benimsedik fotoğraflarını arşivledik
kollarımızı boşluğa çekti parmaklarımız kendimizden kollanmadık
kabaran tırnaklarımızı söküp yerlerine
hayallere daldığımız denizlerden kabukları takviye ettik
gözlerimiz zamanı çalımladı dur durak bilmeden kaçmayı bir halt sandık
yalanı aidiyet belleyip
derin derin nefeslerle inşaya kalkıştığımız sabrı
gelecek kuşaklara sır olarak sattık

ve
ne çok çalıştık
ne çok kira ödedik ne çok bedel ne çok kahve
ne çok hafta sonu tükettik
ne çok tamamlanmama
ne çok güldürü pazarladık
ne çok harlayıp ne çok hamladık ne çok annesiz sofra kaldık
ne çok dımdızlak ne çok gece
ne çok az

ne çok klark çekip hayata
ne çok uyduruktan tayyare diğergamlık oynadık 
ne çok saldırganlaştık metres aynalara ne çok tüttürdük sevdik saydığımıza ıslık
ne çok kandırdık kendimizi herkesten çoğul

ne çok şart vardı yaşama tutunmak için
ne çok şarta ayak uydurmamız gerekti
ne çok gerzektik ah ülkecek
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Faruk Bolkan





Yitiğiz biz.
Avuçlarımıza tutunan ne varsa nehre bıraktık,
Ve boğuluşunu izledik akşamlarca;
Perilerin ve devlerin uyumsuz şarkılarını,
Duyduğumuz ve uluduğumuz eşsiz öğretileri
Kilisenin bir uçtan diğer uca yaydığı.

İzledik öylece, kokana kadar tükürüğümüz,
İpe asılmadı harfler, ve koparmadık telini 
içinde tüttüğümüz kuyuların.
Bir adım attık, uzağına gecenin, ışık yandı;
Etlerin patlayışı, kemiklerinden. 
Caddenin üzerinde, sarı sarı panayırlarla,
Işık söndü. Ağzımızı köpüren.

Sabahın can çekişen yalanları, ve oynak gözlü
cam suretler –

Geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz 
Öğlenler önümüzde, sulandı gözlerimiz,
Sürekli say ve say; gülüşleri ve öpüşleri,
Geziyoruz, geziyoruz – önümüzde öğlenler,
Okşuyor tıkanan nefeslerimizi, tiksinç bir merhametle,
Geziyoruz, tepinen atlar misali,
Kestik kayışını zamanın: –dört parça,
Her birimiz on beş saniye.
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Hasret Yılancı





Apartmanlar insani bedenler için intiharın mimarisidir. ruhun katilleri
şımarık gökdelenlerdir. yükseklerin hediyesi ölümdür. insan. modern
zamanların aynası. doğaya takıp takıştırmak hırsını.

Bu sayede toz 

uğultusunun ivmesi 

etimi çiğnerdi.

Bu sayede şehir töresince 

yerine getirildi 

renk fakirliği.

Tasarımı kendimizden afeti can gibi tasa. birbirimize ne söylerdik? ilk
önce antidepresan haplarımızı paylaşırız sanırım. sonra televizyon
karşısında yarı uykulu portrelerimizi değiş tokuş ederiz. bugün kaç
çocuk daha öldürülmüş? beraber sayarız. kaç tecavüz? kaç savaş? kaç
yolsuzluk? milyoner olmak isteyen milyonlara bakarız. tehditle
yürütülen işleri alkışlarız. yangınların külünden doğan yedi yıldızlıların
açılışını yaparız. her zam bayram coşkusu sarar içimizi. havamızı almak
için AVM rotası izleriz. gerçekten birbirimize ne söylerdik? -Sepya
yalnızlıklar bütün heyecanıyla devam ediyor - kan çanağı gözlerinizi sıkı
tutunuz.
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Ercan Gümüş



Rest of Your L�fe



Küskün çevirdi kapının anahtarını, hatta çevirmedi,
anahtar dahi kapının kilidine oturduğunda bir an önce
elinde olduğu adamdan kurtulmak için ıkınır gibi
kendi kendini ite ite döndürdü. İçeri girdi
ayakkabılarını çıkardı, sağ ayağının arkasından vuran
ayakkabıyı çıkarmak için bir iki defa hızla salladı
bacağını ve bir anda küt diye ters dönerek diğer
tekinin çaprazına düştü ayakkabı. Sanki yaşlı bir
kadına kamyon çarpmışta kaldırıma uçmuş gibi
kalakaldı öylece, dönüp baktı ona, kızdı içinden.
Önce anahtar, sonra ayakkabı, şimdi ne vardı sırada?
Ceketini çıkarırken ise bir dostundan ayrılır gibiydi.
Her şey hızlı gelişiyordu ama yavaş yavaş
düşünülüyor, uzadıkça uzuyordu yaşamın bencil
melankolisi, çünkü olan biten bütün rutinlerde
mucizeler arayacak kadar bitkin ve yalnızdı. Ceketini
salondaki uzun çekyatın üstüne bırakıp pencerenin
önündeki sandalyeye oturdu hemen. Elindeki anahtarı
masaya bıraktı, sigarası çakmağı ceketinde kalmıştı.
Yağmur yağıyordu ve bu yüzden sigara içmese de
olurdu. Damlaları izledi, renginden süzülmüş siyah
bulutları, bir ihtimal uykusu geldi, başka bir ihtimal
henüz bir kaç saat önce gerçekleşen konuşmaları
anımsayıp durmaktan yoruldu;

-şu hayatta kime, hangi duyguya unutulma fırsatı
verirsen o fırsatı değerlendirir, dostluk, aşk,
düşmanlık, inançlar falan filan, ama yalnızlık,
yalnızlık bir duygu değil ki, hayır hayır öyle değil,
yalnızlık haricindeki bütün duygular başka insanlara,
başka nesnelere mecbur, kendini var edebilmek için,
varlığını sürdürmek için bir ikinci şeyler işte, ne
olursa, ama yalnızlık, düştüğün yerden neden
kalkman gerektiğini sorgulatacak kadar derin ve
utandırıcı....

Ya oraya hiç gitmeseydim, dedi mırıldanarak. Bir
kedi gibi dışarı nefes verdikçe genzinde hırıldıyordu
düşünceleri. Sabırlı olmak, bu dünyada yaşıyor
olmanın faydalandığım tek ganimeti. Hep bir ihtimal
var diyorlar, ağızlar dolusu aynı laflar, aynı bakışlar
ve aynı amaçlar, ben sabırlı olacak kadar ahmak bir
insanım, iyiden ve nezaketten yana ne varsa, hiçbiri 
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de iyiliğimi istemiyormuş. Ne var ne yoksa, ama her
güzelliğe giden yolun sağında solunda uzanan çiçek
tarlalarındaki mis kokular bile, evet evet nereden
aklıma geldiyse onlar bile insanlarla anlaşmalıymış ve
yola inanmayanın hayatını rezil rüsva etme
gayretindeymişler. Rezil oldum, sabırlı davranarak
küçüldüm, diyemedim orada, o masada insanlar bana
pembe dizilerin sahtekarlıklarla dolu kavgalarından
çaldıkları rollerle konuşurlarken;

-geçmişini bilmeden yargıladığınız bir insanın, gün
gelir geçmişiyle yargılanırsınız.....

diyemedim, diyemedim çünkü ha şimdi ha birazdan
birisi kalkıp;

-sizin hislerinizin dünyasında yaşamıyoruz maalesef,
burası aşk varsa sevişmek, nefret varsa savaşmak,
yalnızlık varsa intihar etmeklerin dünyasıdır.....

der diye bekledim. Umut ettim, ensemden bıçak
sokulmuş gibi oldum her cümlelerinde, umudum hep
şekline büründüğüm o hisse dönüşmeye başladı.
Rezilliğe. Masada duran kül tablasında ne zaman
yakıldığı sönmüşlüğünden anlaşılamayan o sigaraya
baktım, ne bakmak ama, sanki herkesi öldürüp
yaktıktan sonra kül tablasına basmışım gibi sanki,
tekrar bastım onu. Kızıl saçlı ve kilolu kadın söyledi
son sözü;

-umarım anlaşıldık....

dedi.

Yağmur dinmiş, hava kararmış, sokak lambaları
yanmıştı, ayağa kalkıp "gel bakalım dostum" diyerek
ceketini giydi ve salonun ışığını açıp çekyata oturdu.
Önüne koyduğu kitap dosyasıyla bir süre bakıştı
sonra bakışmaya cebinden çıkardığı kağıtla devam
etti. Yerden göğe kadar kayıtsızdı. Okudu okudu ve
tekrar tekrar okudu kağıtta yazanları, öyle ki onlar
bütün geçmiş hayatının ve geleceğinin özetiydi;



Ben baban, artık ölüyorum ve işin hukukî,
diplomatik ve vicdani bütün taraflarıyla vekaletimi
verdiğim avukatlarım ilgilenecektir. Seni mirasımdan
ve evlatlıktan ne kadar men etmiş olursam olayım,
yine de seni sahibi olduğum binlerce mal mülk ve
servetimden mahrum bırakmamak için, bütün hisseleri
sadece benim elimde olan ve ismimin en başından beri
yönetim kurulundan gizlenen ünlü bir yayınevini
bırakıyorum. Saçma sapan hayatını hep kitaplara,
kelimelere adadın, git orayı ziyaret et, insanlarla
tanış ve mağarandan çık artık. Kardeşlerinden ve
annenden de uzak dur.

Gülümseyip ağladı.

B e ş i n c i  S a y ı S a y f a  23

Aykut Akgül





Bu mektubu bulduysanız, yazıldığı zamandan bir
hafta önce tamamlanmış olması gereken görevi
nihayet geç de olsa yerine getirdiğimi kanıtlayan,
soğumaya yüz tutmuş ılık manzarayı da
görmüşsünüzdür. Bakmayın siz çekilmekte olan
kanıma, giderek kemikleşen derime ve beyazlayan
suratıma. Yaşayanlar için ne kadar dehşet verici olsa
da benim için mutlak sessizliğin, huzurun resmidir
bu. Evet, size göre mutluluğun zirvesindeki insanların
kanatlarını söküp yere çakılmalarına neden olan bir
caniyim. Birtakım acılara yol açtığımı inkâr edemem.
Sağduyunuz inanmanıza mâni olsa da tüm
eylemlerimin amacı bu yaşattıklarımdan daha büyük
acıların potansiyelini yok etmeye yönelikti. Önce
olaylardan mı yoksa sebeplerden mi başlamam
gerektiğine karar vermeye çalışıyorum. Sanırım en
doğrusu sebepleri sonlara saklamak; çünkü okumanız
bittiğinde olayların yaratacağı nefretten çok sebeplerin
geçerliliğinden gelen vicdani rahatlığın taze olmasını
yeğlerim. Böylece daha rahat uyuyabilirsiniz.

Ayak parmaklarım sandalyenin oturma yerinin ön
sınırından, uçurumdan aşağıya eğilip seyre dalmış bir
topluluk gibi taşmıştı. İki kaldırım yüksekliğinden
atlayıp yerden bir kaldırım boyu yukarıda sallanarak,
ilk halime dönmeyi planlıyordum. Kırılan boynum
önce nefes borumu, ardından bilincimi kapatacaktı.
Gündelik hayatta saniyeden de kısa anlarda
yokladığında atacağım adımlar hep yere basacağından,
bir türlü gerçekleştiremediğim o yokluk güdüsünün
gelmesini hazır şekilde bekliyordum. Bu atılımı
gerçekleştirme kararım her ne kadar fikirsel bir
olguysa da hayata geçmesi için akıl dışı bir itki
gerekiyordu. Çünkü her insanınki gibi benim
bedenimi de temelde yöneten bu hayatta kalma
ihtiyacı olduğundan, ancak ondan daha güçlü bir ters
gereksinim darbesiyle alt edilebilirdi; bir geniş zaman
cümlesinin ifade edeceği yaşam karşıtı bir çıkarım ile
değil.

Saatlerdir bir şey yemediğim halde ağzım açılmak
istemiyordu, duvarları öyle kuruydu ki dilimle
dokunduğumda kendi etimin pürüzlü tadını
alabiliyordum. Tavandaki kancaya asılı ve ucu 
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boynuma sarılı ip temel ihtiyaçlarımı
gideremeyeceğine göre, organizmam fonksiyonların
asgari düzeyde de olsa devamına odaklanmıştı. Önünde
sonunda gücü azalacak, psikolojik olarak bu kaygıyı
kaldıramayacak ve pes edecekti. Bağlıyken hareket
etmeme karşı çıksa da benim de çözülmeye hiç
niyetim yoktu. Kendimi saatlerce, hatta gerekirse
günlerce bu inatlaşmaya, ölüm nöbetini beklemeye
ayarlamıştım.

‘‘...Pazar günü düğünümüz var. Seni de aramızda
görmek isteriz. Sonuçta birbirimizi senin sayende
bulduk. Bunun için minnettarız. Umarım mesajı alır
almaz olumlu dönüş sağlarsın. Görüşmek üzere.’’
 
Telesekreter sustuktan birkaç saniye sonra atlıyorum
betona. O birkaç saniye içinde ayak parmaklarım
geriye sürünerek taşımıştı beni, çember kafamın
üzerinden geçip boşluğa bırakmıştı kendini ve serbest
kalmıştım. Boynumu ortadan bükmek için beklerken,
bomboş sallanıyordu şimdi. 

‘‘Davet için teşekkür ederim. Mutlaka orada
olacağım. Adresi mesaj atarsınız. Sizin adınıza
gerçekten çok sevindim. Vesile olmak beni de ayrıca
gururlandırdı. Şimdiden mutluluklar diliyorum.’’

Bu nasıl profesyonellikti? Bu ne amatörlüktü? Ne
demekti çalışanınla evlenmek? Şimdi siz kıskançlık
falan yaptığımı sanacaksınız. Şirkete güzel bir kadın
işe alınır ve tüm erkekler âşık olur. Kim kaparsa
diğerleri çekemeyip şanslı olanın kuyusunu kazmaya
başlar ya da kaybetmenin verdiği acıyla işten güçten
kesilip hayattan kopar. Hatta intihar bile edebilir.
Ben de ilişkilerinden ister istemez haberdardım zaten
ve aynı ofiste çalışan kişilerden birinin evlilik planları
da gizli kalmazdı elbet. Sabahları erken kalkmayı
bıraktım, günde bir öğün sadece atıştırdım ve
bilincimi köküne kadar çürütene dek alkol oranı en
yüksek şişeleri içselleştirdim değil mi? Yanılıyorsunuz.
Hayatımın hiçbir bölümünde bu kadar duygu
güdümlü kararlar veremeyecek kadar çok çalıştı
düşünsel zihnim. 



Çocukluğumuzu birlikte geçirdiğimiz ve şu an
yazılımcı olan bir arkadaşım bir beyaz eşya
firmasının internet sitesi yönetimini almış, beni de
yanına çağırmıştı. O kodları yazarak bedeni
oluşturacak, ben de içeriği doldurma gibi onunkine
nazaran daha kaba kalan giydirme işlemlerini
halledecektim. Sitenin yayın hayatına başlaması ile
belirlenen hedef kitleye ulaşmak üzere reklam
kampanyaları düzenledik. Birkaç ayın ardından hala
yeterli kalabalığa ulaşamadığımızdan bu kampanyalara
video reklamı da ekledik. Günümüzde algının,
içeriğin kendisinden daha önemli olduğu düşünülünce,
satılan ürün ve kalitesinden bağımsız olarak herkesin
gözünü kilitleyecek bir reklam yüzüne ihtiyacımız
vardı ve bunun da güzel bir kadın olması
kaçınılmazdı. Evin ihtiyaçlarını genellikle erkeklerin
giderdiği bir toplumda beyaz eşya reklamında hiçbir
koca bizi görmek istemezdi. Ya direkt ya da karıları
vasıtasıyla bu dikdörtgen rüyayı deneyimleyecek ve
ister istemez bize sempati besleyeceklerdi. Çünkü
insan için en büyük haz seksten gelir ve bu hazzı
sağlayamaya yönelik bir malzemenin itici gelmesi
imkansızdır. Kim çakardı bu bilinçdışı mesajları?
Onlar bizim kaliteli ve güvenilir hizmet verdiğimizi
hissedeceklerdi sadece.

İletişim fakültesi mezunu bir arkadaşımı arayıp
kendisine firmamızda böyle bir sunucuya ihtiyacımız
olduğunu söyledim. Görsel olarak çoğunluğun güzellik
algısına hitap etmesi gerektiğini de ekledim ki, kendi
üzerine alınmasın; kendisi çoğunluğun gözüne hitap
edebilecek görünüme sahip değildi. Bir arkadaşıyla
görüştü, sonra iş arkadaşım o arkadaşla görüştü ve
takıma yeni biri eklendi. Evet, iletişim fakültesini
sadece zihniyle değil, fiziğiyle de okumuş gibiydi.
Hem esmer hem de sarışın sevenlere biraz isteklerini
esnetmeye ikna edebilecek kumrallıkta, giydiği mini
elbiselerden gördüğümüz kadarıyla vücudunda tek bir
kusurlu santimetre kare bile bulunmayan, sanki
doğuştan kılsızmışçasına pürüzsüz ve yumuşak teniyle,
sıfır ışıkta bile kamera karşısında parlayabilirdi.
Omuz ve kalça uçlarından çekilecek çizgiler yere
doksan derece açıyla inerdi ve uzun bacakları ve ince
beliyle yeni evlenecek ya da evli olması fark
etmeksizin erkekler tarafından arzu edilecekti. Kendisi
de tüm bu reklam-tanıtım politikasının farkında
olduğundan vicdani olarak rahattık ayrıca. O, ışık,
ses, kamera hazırdı artık ve motor!

Plan işe yarayınca talep arttı, hem hayatımı devam
ettirecek kadar gelir sağladığım hem de bolca
kendime zaman ayırabildiğim çalışma şartlarım da
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doğru orantılı olarak yoğunlaşmaya başladı. Giderek
bir parça daha kopuyordu benden, azalıyordum. Bu
nedenle artık bu işin beni aştığını arkadaşıma söyleyip
işlerin aksamaması için o yeni birini bulana kadar
kalabileceğimi ve ardından ayrılacağımı belirttim.

Henüz ayrılmadan iş aramaya başlamış olmama
rağmen istifamın üzerinden bir ay geçmişken bile bir
adım ilerleyememiştim. Mümkün değildi istediğim
şartlarda iş bulmak. Bıraktım kendime zaman
ayırmayı, üstüne bir de birden fazla insan gücü
gerektirecek işleri tek başıma yapmam isteniyordu.
Yani benden istenen tamamen başkası için yaşamaktı.
Evet, karnım doyacaktı, kışın sıcak bir yatağım
olacaktı ama bunlar temelde benim için değil, patron
içindi. Bedenime iyi bakmalıydım, çünkü onun
hizmetindeydim. Tatiller bile benim için değildi,
haftanın yorgunluğunu az buçuk anca atabilecek ve
yeni haftaya olabildiğince dinç başlayabilecektim
onlar sayesinde. İçe dönük karakterde olmama rağmen
asla gözlerimi yüz seksen derece çevirip beynimin
kıvrımlarında dolaşamayacaktım. Dış emirlerle öyle
özdeşleşecektim ki kendi kendime düşünsel, sanatsal
hiçbir eyleme yönelemeyecektim. 

Bu süreci son işimden önce de deneyimlemiş ve
tamamen bir başkası için yaşayacağıma ölmemin daha
iyi olacağına kanaat getirmiştim. Arkadaşımın
sunduğu cazip fırsat ile tecil etmemin ardından tekrar
aynı noktaya döndüm.

Annem ve babamdan nefret ettim, beni bu dünyaya
getirecek kötülüğü yaptıkları için. Yoktum; ihtiyaç
duymuyordum, düşünmüyordum, farkındalık sıfırdı.
Ne diye böyle bir işe girişip huzurumu bozdunuz?
Hadi diyelim ki bana çok iyi bir yaşam sunmuş
olsunlar. Yine sıfırı bir yapmış olacaklardı ve bir
sıfırdan büyüktü. Bir demek, minimum da olsa acı
demekti. Sırf ilk ışıkla buluşmamda ağlamamı bile
telafi edebilecek kadar iyi bir yaşam mümkün
değildi; biri sıfıra eşitlemenin imkansızlığı gibi. Ben
ne tamamen başkası için yaşayacak ne de evlenip
çocuk yapacaktım. Sıfırı bir yapmaya hiçbir şeyin
değmeyeceğinden geçtim, bir de bunun suçluluk
duygusuyla baş etmem gerekecekti. Yok olma
seçeneği, yeni bir acı yaratmayacak ve birçok acıya
da son verecek bir eylem olarak karşımda duruyordu
ve planım telefon çalana kadar olması gerektiği gibi
işlemişti. Şimdiyse ufak bir gecikme yaşatacak ek
eylemler araya sıkıştırmalıyım.

Bana bir silah gerek. Nereden bulabilirim? Şehrimin



arka sokaklarına gidip bir kurşun fırlatıcı istediğimi
ilan edemem. Yolu ateşlemekten geçen hiç tanıdığım
da yok. Geriye internetten başka bir kaynak
kalmıyor. Araştırıyor ve internetin yasa dışı işler
dönen alt katmanlarını keşfediyorum. Gerekli
yazılımları ediniyor, adresleri giriyor ve korkusuzca
dalıyorum. Herhangi yasal bir alışveriş sitesi kadar
profesyonel görünen bir aracı e-ticaret sitesine
ulaşıyorum. Teknik açıdan bizim beyaz eşyacıdan
eksik yanı yok. Adam yaralama, öldürme, her tür
kafa yapıcı madde temini hizmetleri önümde
sıralanıyor. Bana gereken sadece en az üç kurşun
atabilecek bir silah; tabii ıskalama ihtimalimi yok
sayarsak. Asla en ucuzunu seçmemeliyim, ucuzluk
eksikliktir, yarı yolda bırakır. Tüm birikimimi bu
işe yatırabilirim çünkü son alışverişim. En pahalısına
talip oluyor, ödemeyi yapıyor ve satıcı ile teslimat
yeri ve zamanını ayarlıyoruz. Ev adresini vermem
yetiyor ve söylediği tarihte gelen kargoyu teslim
almamı söylüyor. Elbette isim yok, sadece rumuzu
görünüyor. Özel teslimatçıları da var demek ki. 

Zorunlu askerlik sürecindeki bilgilerimi tazelemek
üzere bir poligona gidip hafızamın derinlerindeki
becerilerimi bedenime hatırlatıyorum. Kutuyu tam
açmayı planladığım saatte teslim almış oluyorum. Bu
kadar açık bir teslimat olduğuna göre kim bilir takip
edilmeyecek kadar kaç elden geçmiştir kutu? Son
adam ne kadar para için polis olmam riskine rağmen
bu işe attı kendini? Şu hayatta kalma güdüsü ne
kadar gözünü karartabiliyor insanın? Düşünmeme
gerek yok artık bunları. Eylem faslını devam
ettirmek üzere ölmeden önce kullanacağım son alete
avuç içimi alıştırıyorum. Boşuna en pahalısı olmasa
gerek, çünkü ergonomik tasarımı anatomime tamamen
uyduruyor makineyi.

İçerideyim. Henüz müzik başlamamış, konuklar yeni
geliyorlar. Damat ve gelin ortalıkta yok. Boş bir
masa bakınıyorum tek başıma takılmak üzere. Bu
sırada bir masadan adım çağırılıyor ve kafamı sese
çevirdiğimde benim görüşmediğim ama damadın hala
iletişimde olduğu çocukluk arkadaşlarımızla etrafı
sarılmış bir yuvarlak görüyorum. Çevresinde sıklaşıp
beni de aralarına almak istiyorlar. Kaçmak,
görmezden gelmek ne mümkün? İşin yoksa şimdi bir
sürü saçma sapan soruya cevap bul. ‘‘Sen niye hiç
arayıp sormuyorsun? Neler yaptın görüşmeyeli? Ne
okudun? Ne iş yapıyorsun?’’ Okumamak ya da bir iş
yapmamak gibi bir seçenek yok kafalarında. O
kadar kalıplaşmış ki zihinlerinde bu düzen; tanrı-kral
yönetiyor sanırsınız dünyayı. Hepsi evlenmiş ya da
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evlenmek üzere. Birisi yanında çocuğunu bile
getirmiş. Benden başka kimse görmüyor
boyunlarındaki çift deliği, vampirler tarafından
sömürüldüklerini ve tüm bu evliliklerin de yeni yemler
getirdiğini. Eski umudum olsa sonuna kadar kendimi
savunabilirdim karşılarında, onları uyandırmaya
çalışabilirdim, okumadığımı ve çalışmadığımı, ayak
dirediğimi söyleyebilirdim; doğmamızın bile bir anlam
ifade etmediğini, anne ve babalarımızın bizi acıya
tâbi kılmalarından ötürü teoride birer sadist
olduklarını da. Kendimi susturdum, değişmeyeceklerini
kabullendim çünkü çoktan. Söylediğim her şeyde
haklılığımı kabul edeceklerdi, onlar da farklı
düşünmüyordu ama bu değişmesi mümkün görünmeyen
kurguda sunulan mutluluklardan da gayet hoşnut
görünüyorlar.

Bir ara damatla yaptığımız iş birliğinden, şimdi ise
başka bir şirkette aynı görevi aldığımdan ve evimdeki
karnı burnunda karımdan bahsettim. ‘‘Ne çok isterdi
sizinle tanışmayı, ağrıları nedeniyle gelemedi. Yanında
annesi kalıyor şu an, yoksa burada olamazdım.’’ 

Ne kadar popüler oyun havası varsa elektrosaz
hepsini çaldı, hepsinde kalkıp hepsinde oynadım. En
ufak bir aykırılık yapmadım. Kusursuz bir ortam
olmalıydı. Azıcık bir kıvılcımın koca bir yangını
başlatmasına göz yumamazdım. Tamamen uyumlu
davrandım. Benim dışımda gelişebilecek bir tartışmaya
tanık olsaydım o bahsi bile ne yapar eder aceleyle
barışa ulaştırırdım. Yedim, içtim, kalktım ve tekrar
havaya kapıldım. Çevreyle uyum sağlamaya çalıştığım
çocukluğumdan kalma birkaç figür ile sahneyi
kotardım. Çok fazla hoplayıp zıplamamaya özen
gösterdim elbette, üzerimdeki ağır metalin düşüp ifşa
olmaması için, kontrollü hareketlerde ceketim
gizliyordu. Evet, hayatımda ilk kez takım elbise
giyiyorum, bugüne özel aldım. 

Takı merasimi geldi çattı, tüm masalar altınlar,
bilezikler yağdırdı. Benim hediyem ne? Ben hediyemi
herkesten sonra vereceğim. Heyecanlandılar, müjdeyi
önceden bilmek istediler, söylemedim, sürpriz. 

Pasta kesildi, gelin ve damat birbirlerine son
lokmalarını yedirdi. Bundan elbette haberleri yoktu.
Dans müziği çalmaya başladı. Şarkı sözünde ‘‘Senden
çocuğum olsun istiyorum’’ cümlesi geçiyordu. Sanki
her şeyden haberleri vardı ve bana gizli mesaj
yolluyorlardı. ‘‘Evet, çocuk yapmaya kararlıyız,
lütfen bizi öldür.’’ Kimin kiminle çocuk yaptığı
umurumda değil. Fakat ben dünyaya hiç olmayan 



bir şeyin gelip acı çekmesine vesile olamam. Benim
tanıştırdığım kişiler evlenir ve çocuk yapma isteklerini
ulu orta bildirirlerse bunu engellemek için her şeyi
yaparım. Kendi yaşamım için ebeveynlerime
yüklediğim öfke ve suçları kaldıramam. İşte bu
yüzden hala hayattayım, bu yüzden son bir görev
belirledim kendime, bu yüzden elim biraz sonra
kutudan çıkarır gibi ortaya salacağım silahta. Keşke
kesin kanıtlanmış bir büyü yöntemi olsaydı ve
çocukları olmadan evliliklerini sürdürmelerine niyet
ettirseydim bir medyumu ya da özel etkili bir karışım
hazırlatıp ikisini farkında olmadan kısırlaştıracak bir
içecek sunabilseydim. Bu görece fantastik
yöntemlerdense en temizi kafaya sıkılacak bir kurşun
değil de nedir? Zaten birkaç dakikaya susmuş olacak
bilinçler, hiçbir acı çekmeyecek, hiçbir şey
hatırlamayacak. 

Yuvarlak bir ışık tanrıdan gelen bir nur gibi sadece
çifti aydınlatıyor. Onlar için yaşam, benim için ise
ölüm dansı sürüyor. Karanlıkta kimseye fark
ettirmeden çıkış kapısının olabildiğince yakınında,
herkesin arkasında bir suikastçi gibi konumlanıyorum.
Yüzüm gizli, zaten az önceki grup dışında
tanınmıyorum. Dans müziği son ritmini vururken
herkes alkışlamaya hazırlanıyor, gelin ve damat
utancından tatlı tatlı kızarıyor ve son nota ile
alkışlar arasında susturuculu ağızdan sadece iki
tükürük sesi yankılanıyor. Tüm ışıkların açılmasıyla
çiftimizin yüzlerine biriken kanlar yerden en yüksek
et parçalarından vurulmalarıyla fışkırmaya başlıyor.
Herkes şok içinde, sevinç çığlıkları dehşetin
kükremesine dönüşüyor. Kimse nereden ateş edildiğini
bilmiyor ve ben ambulans ve polis çığlıklarıyla
mekândan çıkıyorum. Kiralık arabaya binip ikinci
göreve gidiyorum. 

Katliamdan sonraki yokluğum umarım beni yeterince
çabuk ele verir ve mektubum bir an önce birileri
tarafından sırf popüler olmak adına yeraltına sızıp
oradan yukarıya yayılır. Böylece resmi haberler
sadece caniliğimi konuşurken acının son bulmasına
dair eylemler başka dillere de çevrilip tellerle yayılıp
gider. Belki kıyamete bile gerek kalmadan tüm
yaşam sona erer.
Tık tık. İşte geldiler. Artık susturucuya gerek yok.
Dıkşın! 
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Alpay Eglenen





Merhametsiz zemherinin çetin bir gününde, Kasvet
dağının eteklerindeki mütevazi kasabanın meydanı,
meraklı bir kalabalıkla dolmuştu. Kasabalı sipsivri
soğuğa aldırmadan, başlarını hindi gibi kaldırmış
Kasvet dağının epey uzakta kalan zirvelerine kaygıyla
bakıyorlardı. Zirveden ince ince gökyüzüne süzülen
kara bir duman vardı. Nereden ve nasıl peyda olduğu
bilinmeyen bu duman kasabalının bâtıl inançlarını
uyandıran bir hadise olmuştu. Herkesin yüzü ve
kulakları soğuktan kızarmış, büyük bir merakla
tepeye bakıyorlardı. Ne menem bir menfurluğun o
bilinmez topraklarda uyanmış olduğu, kasabanın en
yaşlıları tarafından bile merak edilmekteydi.

Adı artık anılmayan, zihinlere yerleşmiş kalıtsal bir
korku olarak kalan inanışlar vardı kasabanın
kültüründe. Kasvet dağının gümüşi bulutlarının
üzerinde kalan gölgeli zirvelerinde bir ejderhanın
yaşadığına inanılırdı. Daha beşikteyken çocuklara
anlatılan öykülerde, kuytu köşelerde yapılan laf
kalabalıklarında hatta deyimlerde bile adı geçerdi
onun. Kimileri ismi geçtiğinde tir tir titreyerek
korkuyor, kimileri ise bir ilah gibi tapıyordu ona.
Çocuklar kor gibi ateşiyle yakılmakla tehdit edilerek
korkutulurdu onun adıyla. Bazıları Asya'nın
mitlerindeki gibi onu kutsal ve bereket getiren bir
ejderha olarak görüyordu, bazıları ise Batı'nın en
eski efsanelerinde bile yer alan kötücül, şeytani, alev
saçarak dünyayı kavuran bir ejderha olarak
görüyordu onu. Kimileri onun boyutlarının dağlara
eşdeğer olduğunu söylerken, kimileri üç beş metreden
öteye gitmediğini söylüyordu. Kimileri devasa, zar
gibi, çırpınışları ağaç köklerini bile yerinden sökecek
kudrete sahip kanatları olduğunu öne sürerken,
kimileri onun kanatsız, karada güçlü bacaklarla
yürüyen bir sürüngen olduğunu söylüyordu. Çağlardır
süregelen pek çok söylenti hakimdi kasabada, herkes
onun hakkında bir şeyler geveliyor, bir başkasının
farklı düşünceleriyle tartışıyor ama bir kez olsun
onun varlığı hakkında şüpheye düşmüyordu. Nitekim
bu çok ilginçti zira kasabada çağlardan beri onu
gören tek bir kişi bile çıkmamıştı. Bu söylentilerin
ise nereden doğduğu hiç bilinmiyordu, aslında merak
da edilmiyordu. Herkes onun hakkında herhangi bir
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konuda ihtilafa düşebiliyordu ama ortak olarak kabul
edilen tek şey onun ismiydi. 

Garoth diye biliniyordu ejderha. Bu tekinsiz ismin de
nereden geldiği ve anlamının ne olduğu belli değildi.
Ama her yerde adı sanı bilinirdi. Deyimlerde, gün
içinde sıkça rastlanan kalıp cümlelerde, kamp ateşi
öykülerinde ve Kasvet dağının tepesinde yanıp sönen
yıldızların altında adı epey meşhurdu. Ancak, halkın
birden bire bu kadar heyecanlanması boşuna değildi.
Haftalardır herkesin değerli eşyaları, mücevherleri
ortadan kayboluyordu. Kiminin altınları, kiminin
yadigâr bilezikleri, kiminin som altından birikimleri
birer birer sırra kadem basıyordu. Hal böyleyken,
yüzlerce yıldır ağızlarda gezen söylentilerde
ejderhaların altına ve diğer değerli mücevherlere olan
düşkünlüğüne dair rivayetler tekrar kasaba
sokaklarında almış başını gitmişti. Kasvet dağının
tepesinden gökyüzüne bir halat gibi yükselen dumanı
görmek, kasaba halkının bâtıl inançlarını iyice
pekiştiren bir hadise olmuştu. Tabii hırsızlık vakaları
da bu işin cabasıydı. Günler geçti, dağın yüce
zirvelerinde ara ara beliren duman yer değiştirse de
varlığını korumaya devam etti. Söylentiler ve panik
hızla sirayet ediyordu, nitekim kitleleri gerçeğe
inandırmak, bir yalana inandırmaktan çok çok daha
zordu. Günün sonunda kendi aralarında bir heyet
toplayıp bu işi araştırmaya karar vermişti kasaba
sakinleri.

***

Eskimiş kalasların arasından gün ışığı sızıyordu. Her
yaştan türlü türlü insan büyük toplantı salonunda usul
usul birikmiş, yüksek sesle tartışma içine girmişlerdi.
Her kelleden ne dediği anlaşılmaz böğürtüler
yükseliyordu. Kimileri o dağın tepesine tırmanmanın
delilik olduğunu söylerken, kimileri bunun kaybolan
eşyaların artmasından dolayı elzem olduğu
kanaatindeydi. Kimileriyse yerinde sessizce oturup,
umutsuz gözlerle verilen kararları bekliyordu. Korku
ve endişenin buram buram akıp gittiği bir hava
dolmuştu salona. Kasabanın şefi, "bir adam gerek
bize," diyordu. "Oraya çıkıp bu garabetin aslını 

Sıla Küpelikılınç'a...



öğrenecek bir yiğit gerek!" Birçoğu bağırıp
çağırarak ona destek veriyordu ancak kimseden
eyleme yönelik bir ses seda duyulmamıştı. Herkes bir
beklenti içindeydi, kimin öne çıkıp bu sonu belirsiz
işe girişeceğini merak ediyordu. Ama hepsi de olduğu
yere sinmiş, gönüllü olarak anlaşılmamak için çaba
sarf ediyordu. Garoth'un öfkesine, gazabına ve
kustuğu korkunç alevlere kurban gitmemek için
dehşet içinde bekliyorlardı. "Bir yiğit yok mu?"
Dedi tekrar şef. Uzun saniyeler boyunca bir ses
çıkmadı, herkes başını öne eğmişti. Dışarıdan sessizce
sızan gün ışığı yavaşça yok olurken, uzaklardan savaş
davullarının tamtamlarını andıran bir gürültüyle kara
kara bulutların gümbürtüsü duyuldu. "Bir yiğit yok
mu!" Diye bağırdı şef. 

Kalabalığın arasından, heybetli ve karanlık bir ses
yükseldi.
"Ben çıkarım." 
"Kimdir o?" Dedi şef heyecanla. 
Meraklı halkı sağa sola iterek meydana bir delikanlı
çıktı. Gözlerinde korkunç bir ateş yanıyordu, en
azından Garoth'un ateşi kadar ölümcül ve sıcak.
Saçları simsiyahtı, omuzlarına kadar sarkıyordu ve
arkadan bir tutamı bağlanmıştı. Sırtında oklarla dolu
sadağı, belinde deriden yapılmış bir kında duran
ölümcül bir kılıç duruyordu. Sakalları birbirine
karışmış, kilometrekarelerce yol kat etmiş bir
seyyahın bakımsız ve tozlu yüzünü anımsatıyordu.
Bakışları canşikâr ve tehditkârdı. Doğrudan kimse
bakamıyordu ama aynı zamanda gözlerini de ondan
ayıramıyorlardı. Bu yiğit, civar bölgelerde bahadırlığı
ve aklı selimliğiyle nam salmış genç bir avcıydı. En
vahşi ve tehlikeli hayvanları ve kapkaranlık
mağaralarda mücessem varlığıyla saklanan tekinsiz
yaratıkları avlıyor ve bundan büyük paralar
kazanıyordu. 
"Ben çıkarım," diye tekrarladı avcı, "ancak..."
Şef birkaç saniye onun mütebessim yüzüne baktı,
sonunda "Nedir yüksündüğün şey, de hele genç
adam!" Diye çıkıştı sabırsız bir sesle. 
"Ancak ele geçirdiğim altının yarısını alırım," dedi
vakurla. Tam o sırada kalabalıktan bir
homurdanmadır yükseldi. Herkes çıkarcı, bencil,
açgözlü, şeytan, korkak diye haykırmaya başlamıştı.
Ama genç adam gezdiği ve gördüğü en uzak
şehirlerde ve kasabalarda bunun gibi kitlesel histeriye
az rastlamamıştı. Büyük bir kahkaha atarak karşılık
verdi kalabalığa. Nitekim daha bir dakika önce bu
insanlar ejderha ve dağ konusunda üç maymunu
oynuyordu ve şimdi de hayatını bedavaya tehlikeye
atmayı reddettiği için bu gence esefle bakmaktan hiç 
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utanmıyorlardı. Avcının yüzünü ağır bir tiksinti
kapladı ve "kesin sesinizi!" Diye bağırdı kalabalığa.
Sesi dışarıdaki gök gürültüsünden bile korkutucu ve
şiddetliydi. Kalabalıktan çıt bile çıkmıyordu şimdi. 
"Koşulum budur," dedi. "Ya hep ya hiç, tercih
sizin. Eğer bir tehlike varsa onu ortadan kaldırırım,
benim işim bu. Tabii karşılığını almak koşuluyla.
Hiçbir işi karşılıksız yapmam, vaktim değerlidir!" 
Fısıltılarla dedikoduya başlayan kasaba halkı
tedirginlikle şefe bakıyordu. Biraz düşündü, sinsi sinsi
gülümsedi. "Öyle olsun," dedi sonra. "Söyle bakalım,
bilir misin buraları?" 
Avcının bakışları küçümseyici ve gücendiriciydi. 
"Nicedir bu topraklarda ve Kasvet dağının sarp
yamaçlarında av ederim. Hiçbir zaman ne bir ejderha
ne de bir kertenkele gördüm. Sizin çocukça
bâtıllarınız bana vız gelir." 
Bu alaycı sözlerden sonra kalabalık yine
homurdanmaya başladı. Küfredip bağırıyorlar, lanet
yağdırıyorlardı. Nitekim aciz kulakları halkçı ve
hamasi söylemler duymaya öyle alışmıştı ki gerçeğin
en ufak bir kırıntısına bile maruz kalmak, içlerinde
uyuyan o ilkel canavarı kolayca açığa çıkarıyordu.
Kendi "kutsallarına" ve "manevi değerlerine" vahşice
saldıran bu genci oracıkta sallandırabilirlerdi ama…
Hiçbiri onun güçlü kollarında ya da keskin kılıcının
ucunda can vermek niyetinde değildi. 
"Size ait olanları getireceğim ve yarısını da kendim
alıkoyacağım. Eğer bir ejderhayla karşılaşırsam
göreceği tek şey kılıcımın ve ölümün acımasız
dokunuşu olacak. Elveda!" Arkasını döndü ve
kalabalığı yarmasına gerek kalmadan yürüdü. Zira
herkes korkuyla birkaç adım geri çekilmişti bile.
Kapıyı açtı ve yaklaşan fırtınanın altında, çorak
arazide gözden kayboldu. 

***

Dağın yavaş yavaş yükselen ladin ağaçlarıyla kaplı
yamaçları ak bir örtüyle öbek öbek yükseliyordu.
Epey kısa zaman önce kar yağmış ve toprağı baştan
aşağı yenilemişti. Gökyüzüne çöken alacakaranlık
açık lacivert renginde mavi mavi parlıyordu. Avcı,
hiç durmadan ve oyalanmadan yürümüş, sarp yarları
aşmış, önüne çıkan genç bir çakalı biçmiş ve hiçbir
engele aman vermeden yoluna devam etmişti.
İlerledikçe sıcaklık sıfırın altında yükselmeye devam
ediyor, elleri ve kulakları giderek hissizleşiyordu.
Kasabadan ince bir iplik gibi görünen dumanlar şimdi
daha da yakın görünüyordu. Biraz durup dinlenmeye
karar verdi ve hızlıca topladığı huş yapraklarıyla,
sağda solda seyrek bulunan kuru dallarla bir ateş



yakıp avladığı sincabı pişirdi. Dağ gerçekten de
adının hakkını verecek kadar kasvet yüklüydü. Her
köşeden kötücül kokular geliyor; her ağacın gövdesi
cerahatlerle kaplanmış, dalları pis pis sırıtıyordu. Bir
lanetin yayıldığı belliydi bu topraklarda, ancak
avcının buna aldırdığı yoktu. Zorlukla ve engellerle
karşılaşmak planlamadığı bir olgu değildi onun için. 

Ancak ateşi soluk soluk parlarken, uzaklardan epey
ürkütücü bir kükreme sesi duyuldu. Ses, dağın sayısız
uçurumlarında yavaş yavaş yankılanıyordu. Avcı
kulak kabartıp, yüce zirvelere baktı. Bir dağ ayısı
olsa gerek, diye düşündü. Elindeki eti kemirmeye
devam etti. Bir taraftan da düşünüyordu. Bir ejderha,
diyordu içinden. Nasıl oluyor da hakkında hiçbir
bilgiye sahip olmadıkları bu tuhaf yaratık için o
kadar büyük bir korku besliyorlar? Nasıl hiç aksini
düşünmeden tüm sefaletlerini, yalnızca rivayetlerle
üretilmiş, bilinmeyen bir varlığa bağlıyorlar? Avcı
bu duruma anlam veremiyordu, ancak onun için
önemsiz bir ayrıntıydı bu. Önemli olan alacağı
ücretti. Şefin sinsi sinsi sırıtışı canlandı gözünde. Belli
ki bana hiçbir şey vermemeyi planlıyor, diye
düşündü. Öyle bir şey yapsın hele, onu...
Birden bire düşüncelerini tam ortasından yırtan bir
şey oldu. Hemen kulağının yanından müthiş bir hızla
bilinmeyen yerlerden gelen bir ok ıslık çalarak geçti
ve arkadaki ağaca saplandı. Avcının yerinden fırlayıp
teyakkuza geçmesi bir saniye bile sürmemişti. Okun
geldiği yöne doğru siper aldı ve buz gibi parlayan
kılıcını çekti. Pusatının sesi tüm vadide yankılandı ve
yaklaşan ölümün adına bir ağıt gibi çınladı. 

Saklandığı ağacın kenarlarından okların ıslık sesleri,
ölümcül bir hızla rüzgarı yalayıp geçiyorlardı. Avcı,
bilinmeyen tehdidin geldiği yönü anlamıştı ancak
görünürde bir hedef yoktu, ta ki üç paçavralara
sarınmış haydut görünümlü adam ateşin soluk ışığında
peyda olana kadar. 
"Arazimize izinsiz giren bu kolcu da kim ola?"
Haydutun sesi ağzından çamur püskürtürmüş gibi
geliyordu. Kim bilir ne ağır bir tütün kullanıyor bu
serseri, diye düşündü avcı. 
"Hanidir Kasvet dağının çorak topraklarında gezinir
dururum. Hiçbir avareden icazet alacak değilim!" Bir
kaplan gibi kükremişti avcı. Birden bire meydana
atılıp üç haydutun karşısına heybetle dikildi. İki
tanesi kör kılıçlarıyla aç kurtlar gibi avcının üzerine
atıldı. O ise öyle şaşmaz bir cesaretle karşılık verdi
ki, kılıcının onlara getirdiği ölüm epey acısız ve hızlı
oldu. Dostlarının bu kadar tez ve kanlı şekilde 
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biçilmesine tanık olan üçüncüsü akıllılık edip kılıcını
yere atarak aman diledi.
"Merhamet beyim! Açlıktan ve sefaletten öyle biçare
düştük ki dağa çıkıp haydutluk etmeye başladık.
Başka ne çare? Merhamet beyim!"
Avcı tehdidin ortadan kalktığından emin olarak
pusatını kınına soktu. 
"Kes sesini!" Diye gürledi. "De hele, hiç buralarda
bir ejderha gördün mü?" 
Haydutun suratında aptal bir ifade belirdi, yanakları
biçimsizce buruştu. Alnına bir şeyleri anımsamaya
çalışırcasına pıt pıt vurdu.
"Garoth," diye fısıldadı yılan gibi. 
Avcı "Buralarda ona öyle diyorlar," dedi. "Doğru
mu?" 
Haydutun yüzünde belirgin bir dehşet uyandı. Avcıya
doğru birkaç adım yaklaştı. Esen rüzgar yerdeki
ateşi harlamaktaydı.
"Aman beyim! Nasıl bir mecnun O'nun bölgesine
girmeye heves eder? Yoksa kömür gibi yakılmak
niyetinde misin?" 
Avcının içinde hiçbir duygu değişimi olmadı, sanki
karşısındaki adamı duymamıştı. 
"Kasabalının değerli eşyalarını geri götürmek
niyetindeyim. Her zamanki gibi av etmekten başka
bir gayem yoktur." Ağaca saplanan oku söküp ateşe
attı.
"Bu korkunun sebebi nedir haşere? Yoksa onu
görmüşlüğün mü var?" Dedi hayduta.
Beriki şaşkın şaşkın avcıya baktı. Ömründe ilk defa
duyduğu bir soruyla karşılaşmıştı sanki. 
"Ne? Hayır, hayır. Görmedim beyim. Ama…"
"Ama ne?"
"Ama bu civarda Garoth'u bilmeyen yoktur. Onu
görmeye ne hacet? Görsek hayatta kalır mıyız ki?" 
"O halde var olduğunu ne biliyorsun?" Diye çıkıştı
avcı. 
Haydut kayıtsız bir tavırla omuz silkti.
"Çünkü herkes biliyor beyim." 

Bu hiçbir şey ifade etmeyen söz karşısında avcı,
esefle bu divaneye baktı ve büyük bir bulantı hissetti.
Bir ejderhanın, alev kusan bir ölüm makinesinin,
kadim bir âlemin iblisinin varlığına inanması için,
yalnızca başkalarının da aynı kanaatte olması ona
yetmişti. Başka bir delile ihtiyaç yoktu, çoğunluğun
kabullendiği şey, hiçbir tahlilde sorgulanamaz olandı.
Bu yüzden "onu gördün mü" sorusuna maruz kalmak
haydutu dumura uğratmıştı. Avcı yerdeki karları
kabaca ateşe itti. Alevlerden sessiz bir cızırtı yükseldi
ve karanlığın içinde yok olup gitti. Hayduta döndü,
"Yıkıl karşımdan!" 



Beriki, "Ama beyim..." diye itiraz edecek oldu.
Avcı, "hayatın bağışlanmışken daha fazla üstelemenin
gayesi nedir, sefil kene!" Diye karşılık verdi sözünü
keserek.
Haydut anlaşılmaz birkaç sözcük mırıldandı, lanetler
ve küfürler okundu dudaklarında. Yerden kör kılıcını
aldı, döndü ve seke seke gecenin bilinmeyen iblislerine
karışarak gözden kayboldu. 

***

Ömürler öncesinden kalan eski bir patika, ağaçlı
bölgenin içinden belli belirsiz uzanıyordu. Kah
tökezleyerek, kah soğuğun ısırıcılığından kızararak,
kah dikenler ile berelenerek patikayı izleyip tepeyi
tırmanan avcı, kollarını önde kavuşturmuş kendini
sıcak tutmaya çalışıyordu. Keçi derisinden pançosu
üzerine yapışan karlarla bembeyaz olmuştu.
Zemherinin en acımasız koşullarına göğüs geren genç
avcı, şu anda bir ejderhanın ateşine neler vermezdim,
diye düşünüyordu. Önünde bir perde gibi akıp geçen
hafif tipi görüşünü kısıtlıyor, kimi zaman ürpertici
seraplar görmesine sebep oluyordu. Ağaçların
arkasından kırmızı gözleriyle başlarını uzatan bulanık
karaltılar seçiyor, ama bunları görmezden geliyordu.
Patikanın bu kadar eski olmasına rağmen hala
silinmemiş kalmasına da şüpheyle yaklaşıyordu. Bu
rakımda, bu zemheride, hangi divane bu ölüler
yolunu tutar? Diye düşünüyordu. 

Sanki sorusuna cevap alır gibi, ileride birtakım şeyler
görmeye başladı. Durdu, birden hızlandı ve izlere
yaklaştı. Aceleyle söndürülmüş bir kamp ateşinin
simsiyah kalıntıları dağılmıştı yere. Sağda solda hızla
toplanmış eşyaların izleri seçiliyordu. Sanki… Birileri
bir şeyden öyle korkmuş ki, aceleyle eşyalarını
toplayıp uzaklaşmış gibiydi. Veya bir şeyi kovalamış
gibi... Gerçi bu bölgede kurtların, ayıların ve daha
nice karanlık varlığın cirit attığını çok iyi
bilmekteydi. Bunlardan herhangi birinin saldırısına
uğramak şaşırtıcı değildi. Ancak izler patikadan
yukarı, kasvetin ve ölümün kol gezdiği ıssız
doruklara doğru giderek yükseliyordu. Eğer bir
tehditle karşılaşacak olsam, diye düşündü avcı. Yukarı
değil aşağı doğru kaçardım... Yavaş yavaş yok olan
izleri ihtiyatla takip edip patikayı tırmanmaya devam
etti. 

Gökyüzünde simsiyah renkte noktalar uçuşmaktaydı.
Zirvenin vahşi kartallarının bölgesine girdiğini
böylece anlamıştı avcı. Kimi köşelerden sinsi gözler
gördüğünü sanıyordu halâ. Ladinlerin sık ve karanlık 
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dallarından usul usul baykuş sesleri yükseliyor,
zemindeki kurumuş çalılardan adım seslerini andıran
çatırtılar geliyordu. Vahşi doğanın en kadim ve
tehlikeli topraklarında yürümek, avcının gözlerinde
parıldamaya, dudaklarında tebessüme, zihninde tarifsiz
bir hazza sebep oluyordu. Tehlikenin ortasında olma
hissinden aldığı zevk, dünyada hiçbir şeyle kıyas
kabul etmez bir gerçekti onun için. Patikanın
ilerisinde, biraz köşede üç beş vahşi kurt bir cesedi
ayıklıyor ve şapır şupur mideye indiriyordu. Avcı
sadağından bir ok çekti, yayını gerdi ve cılız
rüzgarın eğimini hesap ederek nişan aldı. Ok yaydan
onmaz bir kararlılıkla fırlayıp kurdun birinin omzunu
deşti. Oracıkta ciyaklayarak yere yuvarlandı,
zorlukla nefes aldı ve yaşam suyu ığıl ığıl kanlı
ağzından dışarı sızdı, ani bir ölümdü. Diğerleri
korkup sağa sola kaçtı ancak, bir tanesi öyle
korkunç bir delilikle yerinden sıçradı ve koştu ki
sanki yüzlerce yıldır ağzına tek lokma koymamış
gibiydi. Ağzından etrafa kan ve et parçaları sıçrıyor,
elem dolu bir çığlık yükseliyordu ustura gibi
dişlerinin arasından. Hışımla avcının üzerine atlayıp
onu yere serdi, yüzünü parçalamaya çalışıyordu.
Kurdun leş gibi kokan ağzından avcının yüzüne
salyalar akıyordu. Metanetini koruyarak bacağındaki
kamayı çekti ve karnını defalarca deşti. Son darbeyi
boğazına geçirdi ve kurdun bir deri bir kemik kalmış
sefil bedeni avcının üzerine kanlar içinde yığıldı. Onu
üzerinden atıp ayağa kalkan avcı yerde yatan cesede
sendeleyerek yaklaştı. Büyük, asil boynuzlara sahip
yapılı bir geyikti bu. Ancak kurtlar tarafından
öldürülmemişti. 

Boynuna siyah renkte bir ok saplanıp diğer taraftan
çıkmıştı. Belli ki geyiğin sonunu getiren bilinç sahibi
biriydi. İç organları ve yenebilir eti dikkatle çıkarılıp
götürülmüş, geri kalan artıklarsa aç kurtların ziyafeti
olmuştu. Avcının zihninde yükselen gerilim artıyordu.
Geyiği öldürenlerin izleri, eski patikada yukarı doğru
tırmanmaya devam etmekteydi. Gecenin yıldızlı
parıltısı altında zirvenin ak dorukları tam karşısında
yükseliyordu, avcı kendini toparlayıp berelerini hızla
pansuman etti, kamasının soğuk metalinden sızan kanı
bembeyaz karlara çırptı ve patikada ağır ağır
seyretmeye devam etti...

***

Kasvet dağının buz, acı ve ölüm getiren beyaz
zirveleri, rüzgarın canhıraş nefesiyle dövülüyordu.
Avcının teyakkuzdaki gözleri yok olmakta olan
patikanın köşesinden sola sapan belli belirsiz izlere 



takılmış ve oradan gelen tuhaf kokuları burnu
dikkatle almıştı. Kuşkuları onu hiç yanıltmazdı, bu
yüzden sola sapıp izlerin ne gibi bilinmezlere gittiğini
öğrenmek niyetindeydi. Aşağı doğru biraz kaydı ve
düz, karlarla dolu kayalı yolda yalpalayıp
tökezleyerek ilerledi. Yaklaşık çeyrek saat karın
içinde zar zor yürüdü, izler onu bazen sağa, bazen
sola ağaçlı ya da kayalık yüksek uçurumların
bulunduğu yarlara getiriyor ve yepyeni izler bularak
yoluna devam etmesini sağlıyordu. Sıradan birisi olsa
çoktan yolunu şaşırıp buz gibi çorak topraklarda
kurda kuşa yem olmuştu ancak o, çok iyi bir iz
sürücüydü. Nitekim işi de buydu. Ama çabaların
meyvelerini vermesi çok uzun sürmeyecekti. Sanki
orada hiç yokmuş gibi çok ufak ve dar bir yol
keşfetti. İki tepenin arasında donmuş bir su yolu gibi
karanlığa doğru uzanıyordu. Ama avcının keskin
burnu, kokuların bu dar yoldan geldiğini sezdi ve bir
ateş yakıp meşale yaparak puslu karanlığın tam
ortasına cesaretle daldı. Uzun uzun yürümüştü, ama
yol hiç genişlemiyor, aksine daralıyor ve zikzak
çiziyordu ama şimdi yalnızca koku gelmiyordu,
kayaların arasında sessizce yankı yapan konuşmalar
duydu avcı. Hızlandı, sağa sola çarptı, ayağı takıldı
ama devam etti. İleride kızıl kızıl parıldayan bir ışık
seçiliyordu. Avcı bunun bir ejderha ateşi olamayacak
kadar cılız olduğunu kavramıştı ancak düşman
bölgesine girdiğini fark ederek meşalesini karın içine
atıp söndürdü. Tehlike büyük olsun, küçük olsun her
zaman hazırlıklı olmak gerektiğini biliyordu. 

Köşeden sızan ışık ve sesler artmış, hatta duvara
yansıyan gölgeler görmeye başlamıştı avcı. Köşeye
usulca yaklaştı ve kafasını uzatıp bu meçhul kafileyi
dikizlemeye başladı. Beş tane kara giysili adam ateşin
başında oturmuş geyik eti pişirip yiyordu. Yağlı
elleri, vıcık vıcık kalın parmaklarla ağızlarına girip
çıkıyor ve bağıra çağıra kahkahalar atarak
konuşuyorlardı. Zırhları kalın ve kapkaraydı.
Sadaklarında uzun ve siyah tüylü oklar yükseliyordu.
Mızrak ve kılıçları da aynı renklerde ve ölümcül
nitelikte bir köşeye dikilmiş duruyordu. Ancak
avcının asıl dikkat kesildiği şey bu tuhaf adamların
parmaklarında, boyunlarında ve başlarında parıl parıl
parlayan değerli mücevherlerin baş göstermesiydi. Bir
tanesinin yağlı ağzından tükürükler saçarak
anlaşılması güç sözcükler püskürdü.
"Bereket versin! Bereket versin! Bu haftaki vurgun
çok dolgundu ha!"
Diğeri onu onaylar gibi başını salladı ve elindeki
budu iştahla dişlerine götürdü. 
"Kesin ve sarsılmaz inançları devam ettikçe, bizim de
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servetimiz artacak yoldaş!" 
Beriki içtiği sarı renkte içeceği kahkaha atarak
ağzından püskürttü. 
"Ejderha derisi kadar kalın kürkler alıp satacağım.
Ejderha derisi kadar, anlıyor musunuz?" 
Diğerleri yaptığı kötü mizaha maymunlar gibi
güldüler. 

Ancak avcının, bu kara giyimli adamların ağzından
çıkan çamurları daha fazla dinlemesine gerek
kalmamıştı zira her şeyi şimdi apaçık kavrıyordu.
Kasabalı, kendi çarpık inançlarının ve sorgulanamaz
bâtıllarının bedelini servetleriyle ödemişlerdi. Hayatları
boyunca hiç görmedikleri bir ejderhadan korkup,
Kasvet dağının en alçak yamaçlarına bile adım
atmamışlardı. Onları ateşinde kavurmak ve etlerini
kemiklerinden ayırıp mideye indirmek için bekleyen
bir ejderhanın kendi mallarını yağmalamasına
inanmışlardı ama bunu bir avuç çapulcunun
yapabileceğini bir an bile düşünmemişlerdi. 
Adamlardan bir tanesi elindeki altın şamdanı havada
sallarken, 
"Beyaz Nefes'ten beri böyle bir vurgun
yapmamıştık!" Diye bağırarak neşeyle gülüyordu.

Avcı bunu dinlerken zihninde şimşek gibi bir düşünce
parladı. Beyaz Nefes... Bu sözcük artık unutulup
gitmişti ancak çok uzun zaman öncesinin hatırası
değildi. Tam on yıl önce kasabada ve civar
bölgelerde patlak veren bir salgının halk arasındaki
adıydı bu. Bulaştığı kişinin bembeyaz sıvılar
kusmasına, dilinin ve yüzünün renginin beyazlaşıp
birkaç gün içinde acılar çekerek ölmesine neden
olduğu söyleniyordu. Fakat tüm bunlar, kalabalıklar
arasında hızla sirayet eden söylemlerden başka bir şey
değildi. Avcı o zamanlar çok gençti ancak olanları
iyi hatırlamaktaydı. Tüm ülkede korkunç bir histerik
kriz baş gösteriyordu. Çarşı pazarlar kapatılıyor,
üretim durduruluyor, insanlar fiziksel şiddet tehdidiyle
evlere hapsediliyordu. Herkeste ölümden ve salgından
dolayı çılgın bir dehşet hali uyanmış, daha bir hafta
öncesine kadar inanılmaz tuhaf karşılanacak şey
bugün normalleştiriliyordu. İnsanlar birbirinden uzak
kalmaya zorlanıyordu. Geçimini sağlaması gereken,
istihdam yaratan, birçok kişinin ihtiyaçlarını temin
edip satan işyerleri kapatılıyor, "toplum sağlığı"
titizlikle gözetiliyordu. En ufak bir belirti
gösterenlerin ya da yasaklara uymayanların kellesi
kasaba meydanlarında uçurulup kanlı sepetlere
düşüyordu. Belirtiler ise o kadar fazla kişide vardı ki,
uçan kelleler ve çağlayan gibi akan kanların ardı
arkası kesilmiyordu. Yalnızca birilerinin yanında



öksürmek, tıksırmak, hapşırmak ya da burnunu
silmek telaşlı halk tarafından gammazlanmak için
yeterliydi. Nitekim gammazı hiç çekinmeden yapıp
insanları ölüme gönderen kişiler, yarın aynısının kendi
başına da gelebileceğini hesap edemiyordu. 

Hemen her gün Beyaz Nefes'in aldığı nice canlardan
bahsediliyor, ama bu canların yitip gidişine tanık
olan tek bir kişi bile çıkmıyordu. Her yerde artan ve
yayılan salgının yol açabileceği ölümler konuşuluyor,
ama meydanda uçuşan kelleler hiç düşünülmüyordu.
Pazarlara gitmesi yasaklanarak hayatı kurtarılan nice
insandan bahsediliyor, ama açlıktan ve sefaletten
kendi canına kıyan binlerce pazarcıdan hiç kimse söz
etmiyordu. Kalaycı dükkanı hastalığı yaymasın diye
zorla kapatılan orta yaşlı bir adam, Beyaz Nefes'in
öldürücülüğünden korunmuş sayılıyor, ama iki ay
sonra evinde açlıktan ölü bulunması hiç kimse
tarafından dillendirilmiyordu. Tüm bunları
hatırlamak, avcının buz gibi kalbini bile titretip
yerinde ürpermesine yol açmıştı. Ancak ona göre o
yıllarda asıl tuhaf olan şey hastalıktan değil, açlıktan
ölüme mahkum edilen yüz binlerce insandan daha
farklı bir şeydi. Asıl mesele kitlelerdeki ucu bucağı
olmayan itaat arzusuydu. Verilen her yasağa ve zulme
sessiz kalıyor, her uçurulan kelleye seviniyor ve tüm
bunların üzerine daha fazla yasak, daha fazla tedbir
istiyorlardı. Tek bir kişinin bile gözleriyle tanık
olmadığı bir salgın hastalık uğruna, yüzbinlerce
insanı yok olmaya mahkum etmek o kadar sıradan
bir şey olup çıkmıştı ki, yayıldığı söylenen
hastalıktan çok, gammazlanıp kasaba meydanında
kellem uçmasın diye sağda solda dehşetle seğirten
insanlar su ve ateş kadar normal bir şeydi artık. 

Avcı tiksintiyle bu alçak haydutlara bakarken, Beyaz
Nefes yıllarında yağmalanan binlerce evi ve iş yerini
hatırladı. Buğdayların, zar zor yetiştirilen
mahsullerin, bir avuç bile doldurmayan pirincin,
yapılan bir kase un çorbasının nasıl canavarlar gibi
yağmalanıp götürüldüğünü hatırladı. Bu mahlukatların
o yıllarda da birçok soygun yaptığı aşikardı, nitekim
hiç kimse tarafından görülmemiş bir hastalık ile
yıllarca kandırılan halk, hiç kimse tarafından
görülmemiş bir ejderha hikayesi ile tabii ki
kandırılabilirdi. Avcı bunu biliyordu. Kitlelerdeki
sonu gelmez kölelik tutkusunun hiçbir zaman ortadan
kaybolmayacağını da biliyordu. Özgürlük onlar için
mümkün görünmüyordu ve bu onların elinden zorla
alınmış da değildi. Nitekim halk, zaten hiç özgür
olma niyetinde olmamışlardı. Onların istediği, başı
sonu olmayan bir itaat ve yönetilme arzusuydu.
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Ovalarca dolu koyun sürüleri gibi güdülmek ve hiçbir
kişisel isteğe, arzuya, hedefe, yaşamaya yer
vermemekti onların istediği. Kasabalıyı ve şefin
gözlerindeki aptal ifadeyi hatırladı avcı. Patlayıp
gülmemek için kendini zor tutuyordu. 

Ama şimdi sırası değildi, kan ve ölüm gerekti ona.
Sadağından bir ok çekti ve yayından şimşek gibi
fırladı, leş gibi elleriyle eti avuçlayan iri yarı adamın
boynuna hızla saplandı ve oracıkta ateşin üzerine
doğru kanlar fışkırtarak yığıldı. Kılıcını yüksek sesle
çekti ve kasvet yüklü bu duvarların arasında şiddet
aşkıyla yankılandı. Bu seferki mücadelesi diğerleri
gibi kolay ve çabuk olmamıştı. Bahadır avcı dördüyle
aynı anda cenk ediyor, yara almamak için büyük
çaba sarf ediyordu, ancak haydutlar ziyafetlerinin
ortasında gafil avlandıkları için bu saldırı onlara
beklenmedik ve vahşi bir ölüm getirecekti. Birinin
yağlı, boğum boğum parmakları olan eli koparak
kanlar içinde karların içine uçtu. Artık elsiz olan
yerde acı içinde kıvranırken, avcı diğerlerinin
bacaklarını ve göğüslerini deşti, kılıcı öyle emin bir
hız ve öfkeyle savuruyordu ki, hiçbir darbesi boşa
gitmiyor ve kılıç seslerinin yankılandığı duvarlar
arasında dans ediyordu sanki. Geriye tek bir yağmacı
kaldığında, on yıl evvel yitirilmiş nice can adına
oracıkta başını uçurdu. Kafa, havada daireler çizerek
kanlara bulanmış yerde yuvarlandı. 

Ölümün kokusu etraftaki duvarlara buram buram
sinmişken avcı, köşede iki çuval toplanıp biriktirilmiş
mücevherleri ve değerli eşyaları gördü. Bunları
aşağıya, kasabanın metruk sokaklarına indirmesi için
bir gece boyunca orada dinlenmesi gerekecekti. 

***

Güneş kara bulutları yarıp yeryüzüne vuruyor, halkın
çamur üzerindeki yüksek sesli adımları meydanda
yankılanıyordu. Kalabalık ve işlek bir gündü.
Kasabanın şefi meydandaki büyük kayada oturmuş
elindeki odunu bıçağıyla yontarken birden bire önüne
dili dışarı sarkmış bir kelle düştü. Gözleri açık,
yanakları bembeyaz, saçları çamur içinde biçare
ayaklarının dibindeydi. Şef oracıkta bir çığlık atıp
ağzına gelen ilk küfrü bastı. Sağda solda hızla işine
gücüne bakan halk bunu duymuş ve etrafa toplanmıştı
bile. Şef karşısında uzun yoldan ve zorlu engellerden
yıpranmış genç avcıyı gördü. Sırtında iki çuvalla,
hala dimdik ve kudretli görünüyordu. 
"Sizi aptallar!" Diye bağırdı kasabalıya ve şefe. "Bir
ejderhanın sizi soyabileceğine inandınız ama birkaç 



serserinin malınızı mülkünüzü yağmalayacağını akıl
edemediniz!" 
Şef öfke ve şaşkınlıkla ona baktı,
"Garoth aşkına, ne dersin sen toy delikanlı?" 
"Ağzınızdan hiç düşürmediğiniz ejderhanın varlığına
dair hiçbir delile ihtiyaç duymadınız. Sonucunda
elinize geçen hak edilmiş bir sefalet oldu." Elindeki
çuvallardan birini tutup şefin önüne fırlattı. Çuvalın
içinden türlü türlü altın, gümüş ve nice değerli
mücevherlerden yapılmış eşyalar yuvarlanıp çamurların
içine karıştı. 
"İşte hakkınız! Ama bu kez gerçekten hak edin onu!
Size ait olanı, hak edin." Gitmek üzere döndü.
Sendeleyerek ağır ağır ilerliyordu. Şefin kaba saba
lisanı yankılandı birden.
"Nereye gidersin aptal velet? Hem kutsallarımıza,
değerlerimize ve irademize hakaret edersin, hem de
eşyamıza el koyarsın. Dur hele!" Uzun kolunu
avcının sırtındaki çuvala uzatıp almaya çalıştı.
Avcının kılıcı yıldırım gibi çınlayarak karşılık verdi
ve orada, hiç kimsenin gözleriyle takip edemediği bir
hızda şefin uzattığı el bileğinden kopup yerdeki
çuvalın ve sulu çamurun içine düştü. Bastığı çığlık
korkunç bir ıstırap barındırıyordu, hak edilmiş bir
ıstıraptı bu. Avcı tüm kasabalının ortasında ejderha
gibi kükredi,
"Mülküme göz dikenin, elini koparırım!" Bir
çıngıraklı yılan gibi döndü ve dehşet içinde bağırış
çağırış halinde kasabalıyı yararak uzaklaştı. Zihninde
bastıramadığı bir düşünce iğne gibi batıyordu,
gözlerinin önünde onları soyanlardan birinin kellesi
yuvarlanmıştı ancak onlar yine de bâtıllarından
dönmeye niyet etmemişlerdi. Avcı Kasvet dağının
doruklarında bile hissetmediği bir ürperti duydu tüm
bedeninde. Dün Beyaz Nefes, bugün Garoth, yarın
başka bir şey... Onlar sömürülmeyi hak ediyorlardı
avcıya göre, doğada zayıfa yer yoktu, eninde sonunda
elenip gideceklerdi. Her zaman da kendilerini güdecek
birinin arayışında olmaya devam edeceklerdi. Avcı
sırtındaki hak edilmiş yüküyle kara zemherinin
altında, dönmemek üzere o toprakları terk etti.
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