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Ş��r



Üçgen Bellek

köşes�ne bastırılmış ‘üçgen bellek’
nokta-sal t�tremeyle kayar z�h�nden
ürper�ş sancağına takılan o şey
korku bahçes�n�n tohumudur, ruhu parçalayan
ölgün ağız tufanın ortasından seslen�r:
h o ş g e l d � n

nöbet-sel yürüyüşü say parmaklarınla
dokun alnına dokun ger� çek�l
önümde değ�ls�n bırak soysuzluğu
gülmey�n, �lk değ�l geç�tler�n kapanışı
nerde arıyorsun ömrün kalanını
önce toza yatır sonrası rüzgâr

uyumsuz, tuhaf, kusurlu ne varsa ordan başlayalım mı?
fazlasına herkes olana eks�k harfs�n
düştü düşecek -tutmayalım lütfen!
kan tutan sözler�m k�rletmes�n caaanım eller�n�z�
yıkadıkça çıkmayan bakışlar vardır
buluta yatırılmış gözlere sor onları

g�tmeden önce
benden aldığın hoş geld�n’� masaya bırakır mısın?
çıkarken de k�rp�k ucunu kapatmayı unutma
hoşça kal / kal’ma / kal
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Ölüler Saat�n Kaç Olduğunu
B�l�rler M�?
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Yaşlı adam b�rasını �nd�rd�.
Bak evlat, ded�,
                (aynı anda masamıza b�r kız yaklaştı:
                kend�s�ne İsa aşkına b�r �çk� ısmarlamamızı �sted�.)
Evlat, sana daha önce h�ç k�msen�n duymadığı
B�r şey anlatacağım.
                (sonra kız, bu gece �ş�m yok, ded�;
                senle ben sana g�tsek m�?)
Annem�n Tanrı’yla buluşma h�kayes�n�
Anlatacağım sana.
                 (kıza şöyle fısıldadım: kaldığım b�r yer yok,
                 ama, belk� …)
Dünyanın en tepes�ne tırmanmış annem
Sonra Tanrı ona yaklaşmış ve
Sonunda ev�ne döneb�ld�n, dem�ş.
                 (ama belk�, ne?
                 burada oturup konuşab�l�r�z.)
Annem ağlamaya başlamış ve Tanrı
Sarıp sarmalamış onu kollarıyla.
                  (hang� konuda?
                  herhang� b�r konuda… buluruz konuşacak b�r şeyler.)
Yüzüne �nen b�r s�se benzed�ğ�n� söyled� annem
Her yer ışık �ç�ndeym�ş ve yumuşak b�r ses
Artık ağlamak yok, d�yormuş.
                  (bütün b�r gece hang� konudan bahsedeb�l�r�z?
                  b�lmed�ğ�m� söyled�m ben de.)
Artık ağlamak yok.

Kenneth PatchenKenneth Patchen

(Çev�r�: Tamer Gülbek)





gönül rahatlığıyla
huzursuzluk arasına
                             burun çekmeler� koy da
bölme, 
              mutlu anlarımın mahmurî tadını
o Rum �ks�r�n�
boynunun kokusuna
                              b�r �nc�r� soyar g�b� soy da
ölme,        
              kutlu ezg�ler�m�n tanburî kadını

sen b�lemezs�n
ne yakamozlar yapar güneşte
koyu sandığın kahvereng�ler�n
b�lme!
               k� s�lemezs�n dudağının kenarında
�nkâr ett�ğ�n o tebessümü
s�lme!

yanmış kömür gözüyle bakmalı
çok parıldayan b�r pırlantaya
bırak doldursun odacıklarını ışığı
b�len ve üzülen �nsan yürekler�n�n
b�l�rs�n ölçülmez sev�ler ne basınç ne karatla
ve önems�zd�r neden� gündel�k sev�nçler�n�n

Pırlanta
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Güneyde b�r atık deposu, onun üst yanında mezbaha var
Kuzeydek� yamacın çorak kamburunda, b�r mezarlık…
-toprağın eşkıya damarlarında çürüyen zamandır, ş�md�m�z-
Karanlık üçgen�n dar açısı, b�r uçurum g�b� doluyor �ç�me...

Ey sayıların ve sırtlanların vatanı! B�r mezarın tar�h�d�r sen�
Hatırlayan. Gecen�n ağzında, boğulan o esk� kahkaha g�b�
Ve ıskarta duvarların yazısında yırtılırken b�r rah�be reng�
Burasıdır, sırtımdak� cenazen�n çıngıraklı saat�n� emz�ren

-yarın, ne kadar uzak?-

Tanrıdan artan kes�n sonuçtur artık!
Bıçaklanmış b�r güverc�n�n kanında
                       Kend�n� kurtarıyor ölüm.

Güverc�n Kanı
Sayfa 10
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Sözcükler�mle Burada

�ç�nde uyuduğum mağara
b�r den�z kabuğu
uğultusuyla kıyısına vurduğum yaşam
sürükled� ben� buraya

z�hn�n karanlık göğünden sıyrılıveren
görüntüler anı parçaları düşler
çocukluğun sararan yaprakları

her şey yokluğuyla
duyuruyor varlığını artık
uyanacağım yen� çağ
ötelerde belk� ben� bekl�yor

kederlen�r�m göremed�ğ�m
kentler ülkeler zamanlar �ç�n
�ç�mde her nesneye her varlığa
dokunmak �steyen b�r ışık var

eğ�l�p uçurumlarına
b�l�nmez� �çt�ğ�m dağ
kolay tırmanmadım doruklarına
salyangoz ağırlığıyla taşıdım kend�m�
b�r gözüm merak b�r gözüm heves
görmek �ç�n açtığı h�ç görülmeyecek olanı
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tutkular, aç kurtlarım
onlarla geç�yordum s�s�n �ç�nden
g�zl� kentler büyülü ağaçlar doyulmaz tatlar
tükenmez sandığım günler aylar yıllar
b�r ş�mşek yalımıydı heps� o kadar
çürümüş etler kurumuş �skeletler
ötes�nde sonsuz sess�zl�k

oradasın ş�md� ve yalnız
sözcükler�nle burada

Kenan YücelKenan Yücel





Ş�md� ve İk�z�

Ünlemlerle devam ed�yoruz b�t�remed�ğ�m�z cümleler�: Aynı dünün
�ç�nde kaybolan, esk� b�r c�n�z – tekrar tozların �çer�s�nde
kayboluyoruz – ve zem�n er�meye başladığı an güneş yürüyenler�n
bedenler� olmuştur k� ardından her söylen�len yarım kalmış der�n
manalı cümlelere dönüşecek. Yok olmayı başarmak �ç�n her şey,
tekrar n�telend�rmemek �ç�n deney�mler� çünkü kurtuluşlar b�r
madalyon g�b� taşınır sonsuzluğa doğru ve görünmez olmaktır artık
gerçeğ�n �ç�nde; yüzümüze doğru yansıyan ışığın kırılmasını, em�len
meyveler� kurtlarla olmasını, suyun donmasını, kanın
kabuklaşmasını, salyaların akmasını, zamanın kend� �çer�s�nde tekrar
etmes�n�, cam�lerde ezan ses�n� – k�l�selerde çan ses�n�, duymanın her
türlüsünü buharlaştırmanın, kaybolmasını yaratılab�l�r kılması �ç�n
�t�rafların daha kes�c� olması gerek tüm yüzyıldan b�ze doğru gelen
kahkaha aracılığıyla. Gölgeler gel�r m� b�r daha yanı başımıza, saat�
tekrar �cat edel�m ve b�r t�caret gem�s�ne atlayıp meden�yetler� tekrar
keşfedel�m – yudumladıktan sonra oğlancıların kanını, k� o zamanlar
ben Ortadoğulu b�r Arap’ım, sudan yükselen kolları b�r ahtapota
benzetel�m; sürekl� h�kayeler�n� den�zc�lerden duyduğumuz o ant�k
yanılsamaların canavarını. Bu sefer hang�s�yle devam ed�yoruz
b�lm�yorum noktalama �şaretler�nden: Dolayısıyla boyaya sokulmamış
parmaklar. Hah, buldum! Anlam nerede, onu arıyoruz. Saçlarımı
kısalttım b�raz daha – sakallarımı kabarttım ve kend�l�ğ�nden beyaza
aktardım yaşadıklarımla b�rl�kte, ş�md� buldum mu; nerede o halde?
Madem k� yaşlandıkça her şey manasını buluyor ben neden hala genç
kaldım söylesen�ze – b�razdan ölüyorum, ş�md� buldum mu; nerede o
halde? Madem k� öldüm, bana anlatılan gerçekler nerede k� ben
görem�yorsam neden ben kör kaldım söylesen�ze – yalnızca görünen
hayattayken tek perspekt�f�n azamet�n�n boşluğuymuş. Tozlar b�r
bütün olmaya başlıyor ş�md�, karşımda oturuyor ve bana lafını
söyley�p oradan uzaklaşıyor:
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   – Yaşamaktayken gündüzlerde gecey� besl�yordun ve ş�md�, gecen�n
tam ortasında doğmuş bulunmaktasın.

Kr�staller� saklamaya çabalayın! Semboller çıkışı göster�yor ancak
ş�freler doğru çıkmıyor: Yanmakta ateş ve bıçaklı kulaklar – şeytanlar
korosu h�ç susmuyor – yen� doğmakta olduğum, b�r gece �bl�s� ve
�nsanların suratına kara res�mler �şlemek der�ler�yle b�rl�kte k� bunu
okuyan adamlar çokça kez toplantılar yaptı, b�z�m görmed�ğ�m�z k�
Satürn’ün çocuğunu yemes�n� anlamadılar oysa k� b�z de anlamadan
anlayışla karşıladık. Kalem�z� kızıl tepeden başka yere taşımadık.
Ardından g�r�ş�nden orduları çek�p ben ve şeytan arkadaşlarla
Ermen�lere dans ett�rd�k – ne �ç�nd� k� bu, boş ver g�ts�n �şte! İşte,
böyle devam ed�yor – böyle anımsamalar �çer�s�nde yaşıyoruz gülünç
b�r şek�lde. O gem� nereden yola çıktı daha b�lmeden düşmeye başladı
b�l�nmezl�ğe. H�ç k�mseye bahsetmed�m k� ben o gem�n�n �ç�ndeyd�m:
Profesör…’ün ded�kler�n� harf�yen d�nled�m ve sonra kayboldum k�
aslında h�ç yoktum da orada s�z�n gözünüzde; ben yok olmuştum o
portala benzer şey�n �ç�ne atlayarak – daha başlamadan serüvene. K�
aslında bu ş��r de h�çb�r zaman yazılmamıştı sadece sürekl� b�ç�mde
söylem� söyled�kten sonra dudağımın tekrar etmes�yle ortada
duruyordu – genç ve yavaşlamış göz hareketler�yle b�rl�kte heps�
kafamın �ç�nde, heps� kafamın �ç�nde sıkıştırmaya çalıştığım
şeylerden, büyük anlamsızlardan b�r�s�. Şapkamı önüme aldım ve
uzun yolculuklarla n�ce kentler ve toprakları atladım geçt�m: Her b�r
organımı bambaşka sesler çıkaran enstrüman olarak kullandım ve
böylece atlardan havuç aldım, �neklerden ot aldım, boğalardan renk
körlüğünü ve s�vr�s�neklerden kend� kanımı aldım (kend� kanımı
�çmey� öğrend�m). Sallan! Sallan! Sarhoş adımlarına er�şmek üzerey�m
ve hang� kente geld�ğ�m� b�lmeden cennet eyled�m ş�md�k� yer�;
cehennem� beden�m�n �çer�s�nde yaşatmaktayken.



 – Yarım kalmışlığın �çer�s�nde yaşamaktayken b�r şey�n 
 tamamlanmasını ummak tamamen zamanın algısına kapılmaktır. 
 Kes�n em�rler� ortaya koy. Sonra �zlemeye başla. Ses duymaz,
yansıyan görüntü değ�şmez. Ardından el�nle tut o em�rler�; kum g�b�
dökülür avuçlarının arasından. Yaşamakta olan b�r organ�zmanın
organı �ken düzenden çıkmak zor; k� tek yaşayanın, peş�nde olduğun
zamanın kend�s� olduğunu b�lmeden.

Geceler hala devam ed�yor. Sess�zce gülerek kolluyor karanlığı:
C�nvar� varlıkları parmaklarımızı �ştahla yemekte – görüntüler�n
hang� düzlemde durduğu bel�rs�z alanda adımların b�r düz b�r yan b�r
ters �lerlemekte – daha dün ölenler yen� doğmuş, yarın doğacaklar
mezarlıktan yanındak� gömülmüşlerle kavga etm�ş, var olmayanlar
gerçeğe tes�r etmekte. Gölgeler yen�den doğuyor, ş�md� bulab�ld�k
onları. B�r duman aracılığıyla tekrar karşımızda: P�podan çekt�ğ�m�z
tütün sayes�nde tekrar karşımıza çıkıyor. İşte kader. Hayatla b�z�
göbekten bağlı kılan enf�ye. Doya doya zehr�n� vücudumuza
�şled�ğ�m�z. Saatler� �cat ett�kten sonrak� �lk buluşumuz, t�caret
gem�ler�ne atladıktan sonrak� �lk zevk�m�z. Tekrar tekrar baştan alırız
okumayı – yaşamın kend�s�n�, onun paltosunun altında ve rastgele b�r
bakış sayes�nde gelen tüm melankol�yle. Tozlar uzaktan bel�r�p bana
‘’Ş�md�l�k b�tt� her şey.’’ d�yor. Ş�md�l�k b�tt� her şey. Yarını
bekl�yorum.

Batuhan ÇağlayanBatuhan Çağlayan



Öykü



B�r Okulun Kısa Tar�h�

    Muh�tt�n Beks�m, adından da anlaşılamayacağı üzere öğretmend�,
11-A sınıfına g�rd� ve talebelere şöyle sordu:
    - Çocuklar, okulumuzun adı ş�md� tam olarak ned�r?
    11-A Sınıfında sadece erkek talebeler vardı. (Bu durumun soruyla ve
konumuzla b�r �lg�s� yoktur.) Heps� de erkek olan talebeler�n
arasından gözlüklü olan Sam� Bağdadî (*) ayağa kalktı:
    - Okulumuzun tam adı ş�md� Yen�şeh�r On Beş Temmuz Şeh�tler�
ve Sahabeler ve Fat�h Sultan Mehmet Anadolu İmam Hat�p Okulu.
Kısaca YOBTEŞESFAHMAHO olarak b�l�n�r.
   - Afer�n Sam� Bağdadî! -ded� öğretmen Muh�tt�n Beks�m ve
ardından şöyle sordu:
     - Pek�, bundan üç yıl önce adı neyd� okulumuzun?
    - Okulumuzun bundan üç yıl öncek� adı, -ded� gözlüklü olan Sam�
Bağdadî, -Şeh�tler ve Sahabeler L�ses� �d� hocam!
   - Afer�n Sam� Bağdadî! -ded� öğretmen Muh�tt�n Beks�m ve
ardından şöyle sordu:
     - Pek�, ondan b�r yıl öncek� adı neyd� okulumuzun?
   - Ondan öncek� adı Hoca Efend� L�ses� �d� hocam! -ded� gözlüklü
Sam� Bağdadî.
   - Pek�, ondan �k� sene önce adı neyd� okulumuzun? -d�ye sordu
öğretmen Muh�tt�n Beks�m.
     - Ondan �k� sene öncek� Muhterem Hoca Efend� L�ses� �d�. 
     - Pek�, sek�z sene öncek� adı?
     - Sek�z sene önce adı Muhterem Hoca Efend� Anadolu L�ses� �d�.
     - Pek�, on sene öncek� adı?
   - On sene öncek� adı Muhterem Hoca Efend� Anadolu Fen L�ses�
�d�.
     - Pek�, on üç sene öncek� adı?

Sayfa 19

(*): Okulda her erkek öğrenc�n�n b�r mahlas ed�nmes� adettend�. Kayıtlarda soyadı “Vardarlı” olan Sam� de teamüle uygun olması bakımından “Bağdad�”
lakabını kullanıyordu.



     - O zamank� adı Yen�şeh�r Fen L�ses� �d�.
     - Pek�, daha öncek� adı?
     - Ondan öncek� adı... Ondan öncek�...
     - Evet! -ded� Muh�tt�n Beks�m.
    - Ondan önce okulumuzun b�r adı yoktu hocam. -ded� gözlüklü
olan Sam�.
   - Doğrudur! -ded� Muh�tt�n Beks�m. -Okulumuzun ondan öncek�
kırk �k� sene b�r adı yoktu. Zaten okul da okul değ�ld�, köylüler atını
eşeğ�n� bağlıyordu. Okulumuz sonradan okul oldu.
   - Evet, sonradan okul oldu hocam. -ded� gözlüklü olan Sam�
Bağdadî.
     - Afer�n Bağdadî! -ded� Müh�tt�n Beks�m. -Sana yüz verd�m!
     Ve yüz verd�...
     Gözlüklü olan Sam� Bağdadî de yer�ne oturdu.
     Sonra, o gün başka ders yapmadılar...

Eyüp KarakuşEyüp Karakuş





Gezg�n'�n Şarkısı

    Chasca, ek�l� tarlaların kenarından sess�zce �lerl�yordu. Hava kararmaya yüz
tutmuştu. Güneş, uzaklarda, den�z�n üstünde uyuyakalmış ve o, gece olmadan
kalede olmak zorundaydı. Önündek� yolu altı saatte almak �ç�n acele ed�yordu.
Chasca, çok fazla ç�t�n üstünden atlamaya mecbur kalınca, tarlalardan çıkıp, pek
az k�msen�n kullandığı pat�kaya �nd� ama evler�ne geç varmaktan
korktuklarından hızlı hızlı yürüyen kaba saba adamlarla karşılaşacaktı.

  Kısa b�r süre sonra Macta-Sumac’tak� avdan bahseden b�r grupla
karşılaşmamak �ç�n saklanmak zorunda kaldı. Adamlar heyecanla kah�nlerden
ve yazgıdan bahsed�yorlardı. Son quechua¹ da geç�nce Chasca saklandığı yerden
çıktı. Gece olmuş, sess�zl�k bütün İmparatorluğa egemen olmuştu. İht�yar
savaşçı var gücüyle �lerl�yordu. Soylu genç adamın kales�n�n yükseld�ğ� vad�ye
�neb�lmek �ç�n pat�kayı b�t�r�p, nehre yönelmel� sonra kıyı boyunca yürüyüp
köprüye doğru çıkmalıydı.

    Nehre yaklaştığında kayalıkların arasından yırtılırcasına akıp g�den suyun
ses�n� duydu sonra bu ses�n �ç�nde adeta yılan g�b� kıvrılan bell� bel�rs�z başka
b�r ses kulağına çalındı. Nefes g�b� yumuşacık, zar zor duyulan b�r müz�ğ�n
yankısı. Chasca, nehr�n yatağına yaklaştığında notalar daha net duyulur oldu.
Gözlere ulaşıp gözyaşlarınızı çalıveren, kem�kler�n �ç�ne dek sızan ve göğsünüzü
geçm�şte kalmış bütün acılara açan s�temkâr olmayan b�r �nleme, tatlı b�r ağıt,
dermansız büyük b�r kedere benz�yordu.

Sayfa 22

(¹) Quechua: Güney Amer�ka’nın And Dağları bölges�nde yaşayan yerl�ler ve konuştukları d�l�n adı. Bugün 7 m�lyondan fazla k�ş�n�n �let�ş�m kurduğu, Güney
Amer�ka’da en çok konuşulan üçüncü d�l. Keçua olarak okunur. (ç.n)



     Chasca �lerled�kçe bu b�l�nçs�z, hatıraları canlandıran müz�k �stemeden onu
etk�s� altına aldı. Yerl� savaşçıya geçm�ş ve uzakta kalmış elemler�n�, solgun,
hüzünlü ve neşel� günler�n� hatırlattı. Gözünün önüne, ç�ftl�kler�ne nem veren
cılız çayın kenarında toprak kalıplarla oynadığı çocukluk yılları geld�. Çocukluk
arkadaşları, ana-babası önünde resm� geç�t yaptılar. Sonra Asker� Okula g�r�ş�n�,
Cunt�suyu B�rl�ğ� ve soylu Huatna-Capac �le �lk sefer�n�, asker� başarılarını,
rütbeler�n�, Inca İmparatorluğu general� Inca tarafından ver�len terf�ler�n�, ölen
aşklarını, b�r�kt�rd�ğ� malını mülkünü, unuttuğu ya da bu dünyadan göçüp
g�den kadınlarını, onurlu geçen yetm�ş raym�²s�n� anımsadı. Ş�md�ye dek
geçm�ş�n� h�ç hatırlamamıştı, duyguları her zaman geleceğe da�r olurdu. Şu
anda, Ay Tanrısı’na kurban verme geces�nde, sess�z ve kocaman b�r ovanın
ortasında uzaktan gelen b�r flütün ses� geçm�ş�n� düşündürdü.

    B�r savaş şarkısından etk�len�p acı çekmeye hazır olan kend� ruhu muydu
yoksa onu böyle h�ssett�ren büyük b�r sanatçı mıydı? Eğer son düşündüğü �se
flütünden çıkan notaları �le ruhları hasta eden Llaktan Manay’dan başkası
olamazdı. Ama o, �mparatorlukta değ�ld� hatta bu dünyada b�le değ�ld�. Eğer
öyle �se flütü böyle çalan k�m olab�l�rd�? Flüt susmuş ve ay donuk, uğursuz, koca
bulutların ardına saklanmıştı. Chasca, kayalıkların arasından ustaca atlayarak
yolu tahm�n etmeye çalışırken, nehre vardığında kayalıkların en üst kısmında
b�r �nsan karaltısı gördü. Y�rm� adım daha yaklaşıp, yaban� otların arasından
baktığında, ay ışığının adamın omuzlarından aşağıya dökülüp, gümüş� b�r
yansımayla aydınlattığını gördü. Darmadağınık saçlarından akıp pejmürde
kıyafetler�ne ulaşıyor, g�ys�s�n�n p�leler�n�n arasında gölgeler oluşturarak,
kayalıkların üstünde duran adamı gözler önüne ser�yordu. O �se ayaklarının
altında gümüş reng�nde fışkırarak akan nehr�n der�nl�kler�ne dalmış g�tm�şt�.
Ay ışığını görünce dudaklarını tekrar flütüne götürdü, gecen�n sess�zl�ğ�n�
kamışların hışırtısı böldü, sancılı notalar şeyler�n üstüne konuver�rken, neh�r
ayın suskun ışığı altında akmaya devam ett�. Yabancı şarkısını söylemeye
başladı:

(²) Raym�: İnka �nanışına göre yılın en kısa gününün kutlandığı Güneş Tanrısına adanmış bayram, b�r nev� İnka yen� yıl kutlaması. (ç.n)



     LLAKTAN MANAY’IN SEVGİLİSİNE SİTEMİ

     Acımı d�llend�ren quena³
     Şarkımı söyleyen flüt:
     O taze ve saf sabahley�n
     Dağa çıktı ve ufkun kıvrımlarında ortadan kayboldu
     Dem�r yolunda aradım onu
     Ama yoktu!
     Güneş g�b� parlak g�ys�s�n� kırmızıya boyayan
     Belk� de b�r pumaydı.
     Sık yapraklı b�tk�ler�n manzarasına karşı
     Onun ahval�n� düşündüm.
     O zamandan ber� aşkımı arıyorum
     Keder�m� d�llend�ren flüt
     Şarkımı söyleyen quena
     Devam et yankılanmaya…

    Genç sanatçının şarkısı b�t�nce Chasca, Llaktan’a umarsızca yaklaşıp kulağına
sank� dua okur g�b� şu sözcükler� mırıldandı:

  - Prensler�n gözdes�, �mparatorluk bak�reler�n�n rüyası olan, güneş�n
oğullarının sarayında değneks�z, yüksüz oturan İnka’yı ağlatmayı başaran
hünerl� sanatçı, ne zaman döndün seyahatten? Çobanlar, Güneş Babanın kend�
yüce sarayında çalman �ç�n sen� çek�p aldığını anlattılar. Kuzeyl� kadınlar,
erkekler�n� şarkılarınla acı �ç�nde öldürmemen �ç�n Ay’ın sen� bu topraklardan
sürdüğünü söyled�ler. Balıkçılar, sen�n ayışığında avare dolaştığını
d�llend�rd�ler. Ç�ftç�ler �se kuşların kıskançlıktan gözler�n� oyduğunu
görmüşler. Amaru-Cancha’nın gard�yanları çaldığın müz�ğ� duyan yılanların
peş�ne takılıp sen� yuttuklarını anlattılar. Neden bu kadar üzgünsün, nehr�n
kenarında n�ç�n ağlıyorsun?

   - Ben�m üzüntüm çok büyüktür, as�l �ht�yar. H�ç k�mse ben�m acımı
anlayamaz. Müz�ğ�m ağıtımdır. Thalmay g�b� sürüsünü karların �ç�nde kaybeden
b�r çoban olduğunu düşle ya da güneşe bıraktığı taptaze, güzel�m mısırlarını
sabahley�n donuk, çürümüş bulmuş b�r ç�ftç� k� bunlar küçük üzüntülerd�r… 

(³) Quena: Kamış, kem�k ya da topraktan yapılma 50 cm. uzunluğunda batı ve doğu And dağları arasında bulunan plato bölges�nde yapılagelen b�r flüt çeş�d�.
Kena d�ye okunur. (ç.n)



   - Llaktan, baban üzgündü ama sen melankol�ks�n, o tutkuyla severd�, sense
umutsuzca sev�yorsun. Baban gönül alıcıydı sense cömert hatta savurgansın. Ne
kadar yüce gönüllüsün k� dünyayı gezerken zeng�nl�kler�, �t�barı çöpe
atab�l�yorsun. Ned�r kalb�n� bu kadar yakan? Gözler�n ney� saklıyor böyle?

   - Ben sanatımı sev�yordum ama sanat ben�m değ�ld�. Eğlencey� sev�yordum
ama zevkl� değ�ld�. Acıyı ve sess�zl�ğ�, acı ve sess�zl�k olduğu �ç�n sev�yorum.

     - Güneş ruhunu huzura erd�rmel�, yüce gezg�n.

     - Güneşm�ş! Güneş�n yegâne çocuklarının b�z olduğumuzu mu sanıyorsun saf
çoban, �ht�yar as�lzade ya da çömlekç� yan� her ne �sen? Güneş, karanlık
çöktüğünde başka krallıkları z�yaret ed�yor b�l�yor musun? Onu kales�ne
hapseden, reng�n�, hüznünü, d�ğer Tanrılarla mücadeles�n� �lan eden B�lge T�ct�,
babama anlatmıştı. Güneş�n başka çocukları var… başka çocukları ve
krallıkları…başka çocukları da gelecek! Ama o gelmeyecek.

    - Neden Tanrıya �syan ed�yorsun? Kah�n bununla �lg�l� h�çb�r şey söylemed�
Chasca böyle b�r şey olmadığını sana garant� eder… Sak�n ol!...

   - Chasca?...Soylu general, sen de b�l�yorsun tab�� çünkü sen büyük kralın
general�yd�n, savaşlarda onun yanındaydın. Chasca, Huayna Capac’ın soylu
asker�, sen de b�l�yorsun!...
     Tekrar şarkısını söylemeye başladı.
     .. o taze ve saf sabahley�n
     dağa çıktı ve ufkun kıvrımlarında
     ortadan kayboldu
   Chasca uzaklaşırken, sanatçının şarkısı yavaş yavaş b�t�yordu. Soylu savaşçı
hasır köprüye varmak �ç�n adımlarını sıklaştırdı. Ay, mav� dağların ardından
yüksel�yordu, h�ç olmadığı kadar beyazdı, ağırlığıyla dalga geçen b�r kar tanes�ne
benz�yordu. Yavaş yavaş flütün ses� duyulmaz oldu. Chasca, kalen�n ağaçlarının
arasında ayın altında yakaran, bu yaralı yüreğ�n son nağmeler�n� d�nled�:



     …güneş g�b� parlak g�ys�s�n� kırmızıya boyayan
     Belk� de b�r pumaydı.
     Sık yapraklı b�tk�ler�n manzarasına karşı
     Onun ahval�n� düşündüm.

Savaşcı sonsuz g�b� görünen der�n h�sler ve mutsuzluk s�ls�les� �ç�nde hızlandı,
geceye ve mesafeye gal�p gelm�şt�. Kalen�n �ç�nde yükseld�ğ� sık ormanın,
otların, b�r duvara tırmanıp taşları yalayan sarmaşıkların �ç�nde y�t�p g�tt�.

Abraham ValdelomarAbraham Valdelomar
(Çev�r�: Zeynep Öztek�n Yıldırım)
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İlyaz B�ngülİlyaz B�ngül





Peter ve Kurt

N�hayet�nde dağların görkem� sıradan hâle gel�r. Aş�na oldukça
manzara huşu ve merak uyandırmayı bırakır ve gezg�n, bu topraklarda
yaşayanlardan daha başka b�r gözle görmeye başlar Alpler�. Bell� b�r
ç�zg�n�n ötes�nde h�çb�r ağaç yet�şmez. Bulutların gölges�, çıplak
Alpler�n üzer�nde gökyüzünde �lerleyen eden bulutlar kadar özgürce
hareket eder.

Alçaklardak� yokuşa kurulu köyden b�r kız, yukarı taraftak�
boşluklarda yaşayan b�r adamla evlenmek �ç�n dul anasını bıraktı.
Çok geçmeden de gebe kaldı. Ek�m ayında amansız b�r fırtına baş
gösterd�. İht�yar ana, kızının yakında doğum yapacağını b�l�yordu ve
ondan b�r haber bekled�. Ama h�çb�r ses gelmed� kızından. Fırtına
geçt�kten sonra �ht�yar kadın, kızına bakmaya b�zzat kend�s� g�tt�.
Korktuğundan, yanına büyük oğlunu da almıştı.

Upuzun yol boyunca h�çb�r bacadan tüten duman görmed�ler.
Etraflarında b�r tek ıssızlık kol gez�yordu. Ç�tlere perç�nlenm�ş bahçe
kapısı �ler� ger� sallanıyordu. Issızlık �k�s�n� de yuttu. Yerde bazı kurt
�zler vardı; onlara bakıp b�r vak�t eve kurtların dadandığını, ama genç
annen�n cesed�n� bırakıp g�tt�kler�n� anladılar. Bebekten ger�ye
yalnızca doğduğunu gösteren b�rtakım dağınıklık dışında başka b�r �z
yoktu. Kızın kocasından �se b�r ç�zme �ç�nde sıkışmış b�r ayak kalmıştı.

Cesed� b�r yorgana sarıp beraberler�nde eve kadar götürdüler. Vak�t
geç olmuştu artık. Uluşan kurtların ses�, yaklaşan gecen�n sess�zl�ğ�n�
dağıtıyordu.

Kış, kavurucu buz soğuklarıyla geld�. Herkes ev�nde oturuyor, ateş�
harlayıp duruyordu. İht�yar ananın oğlu, dem�rc�n�n kızıyla evlend� ve
üçü beraber yaşamaya başladılar. Karlar zamanla er�d�, bahar gelm�şt�. 
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Ertes� Noel’de �se kucaklarına b�r torun almışlardı çoktan. Zaman
geçt�, daha çok çocukları oldu.

En büyük torun Peter yed�nc� yazını geç�rd�ğ�nde artık babasıyla dağa
g�deb�lecek kadar büyümüştü. Erkekler her yıl keç�ler� taze otla
beslemek �ç�n dağa çıkarlardı. Peter de yen� çıkan gün ışığında uzandı,
sepet örmek �ç�n hasırları düzeltmeye koyuldu. O sırada atalarından,
bu hayatta en çok korkması gereken tehl�ke olduğunu öğrend�ğ�
yaratığın, b�r kaya tepes�nden usulca yaklaştığını gördü. Sonra bel�ren
b�r başka kurt, �lk�n�n peş� sıra �lerl�yordu.

Eğer bunlar, çocuğun ömrü boyunca gördüğü �lk kurtlar olmasaydı
tüyler�n�, uçlarındak� beyaz öbeklerle hayalet görünümü veren gr�
postlarını bu denl� yakından �ncelemezd� muhtemelen. Sank� kayanın
kenarlarında ansızın kayboluyor g�b�yd�ler. Kabarık kuyrukları çev�k
hareketlerle sallanıyor, yüzler�ne kesk�n, merak uyandıran b�r �fade
oturuyordu.

Neden sonra Peter, üçüncü kurdun muhteşem, muc�zev� b�r yaratık
olduğunu gördü. Çıplaktı, dört ayağı üzer�nde �lerl�yordu d�ğerler�
g�b�; ama başının çevres�ndek� tüyler dışında gövdes�n�n ger� kalanı
n�speten tüysüzdü.

Tab�r yer�ndeyse bu kel kurt, oğlanı öyle büyüled� k� sürüyü
kaybed�yordu az daha. Hatta belk� onu kapacaktı kurtlar; keç�ler
başlarını kaldırıp tehl�ken�n kokusunu almasalar, kes�k kes�k
meleyerek kaçışıvermeseler çocuk, dalgınlığı yüzünden kurtların
m�des�n� boylayacaktı. Bunu duyunca adamlar geld�, tüfekler�n�
ateşled�, ortalığı yaygaraya boğarak kurtları korkutup kaçırdı.

Babası, Peter’�n anlattıklarını duyunca çok öfkelend�. Çocuğu
sürünün başından alıp eve yolladı. Annes�, yen� doğan kardeş�n�
emz�r�yordu o sırada. N�nes�yse masada oturmuş, tencereye bezelye
ayıklıyordu.



“Kurtların yanında küçük b�r kız var n�nec�ğ�m,” ded� Peter. Gördüğü
şey�n küçük b�r kız olduğundan neden bu kadar em�nd�? Belk� saçı
uzun olduğundan, upuzun ve parlak. “Ben�m yaşlarımda, ben�m
cüssemde küçük b�r kız,” ded�.

N�nes�, tavuklar d�d�kles�n d�ye bezelye kabuklarından b�r�n� kapıdan
dışarı fırlattı.

“Kurtların yanında küçük b�r kız gördüm,” ded� y�ne Peter.

N�nes� bu kez tencereye su koydu. Masadan kalkıp bezelye dolu
tencerey� ateş�n üstüne yerleşt�rd�. O gece vak�t yoktu ş�md�, ama
ertes� sabah erkenden çocuğu alıp dağa çıkardı.

“Bana söyled�kler�n� babana anlat.”

Kurt �zler�ne bakmaya g�tt�ler. Toprağın b�raz neml� b�r yer�nde b�r
ayak �z�ne rastladılar. Köpek �z� değ�ld� bu, daha çok b�r çocuğun ayak
�z�ne benz�yordu. Ama Peter, ne olduğunu anlayana kadar �z�n
tepes�nde hayret ve şaşkınlıkla bakakaldı.

“Kıçını havaya kaldırmış, tıpkı d�ğerler� g�b� dört ayak üstünde
yürüyordu… yan�… tüm ağırlığını topuğuna ver�yordur, değ�l m�? ve
parmak uçlarını uzatmıştı, bak… �şte böyle.”

D�ğer köy çocukları g�b� yalınayak dolaştı yazın. Nasıl �z bıraktıklarını
babasına göstermek �ç�n topuklarını yerdek� ayak �z�ne yerleşt�rd�. Ve
tab�� dört ayak üzer�nde yürüdü.

“Bu şek�lde koşarsan topuklarını kullanman gerekmez. Yan� bu �zler
kıza a�t değ�l. H�çb�r mantığı yok.”

Neyse k� sonunda babası, Peter’�n kend�n� bu �şe adama azm�n� yavaş
yavaş kabullend�. End�şel� bakışlarını el�nden geld�ğ�nce g�zl� tuttu. 



Peter, zek� b�r çocuktu. Çok geçmeden kızı buldular. Uykuya dalmıştı.
Omurgası öyle b�r bükülmüştü k� kıvrılınca kusursuz b�r C harf�
oluşturuyordu. Uyandığında onları duyunca koştu, ama b�r�s� �p�n
ucunda attığı kementle kızı yakaladı. Kement, kızın başını kıskıvrak
sarmıştı; yuvalarından fırlayacak g�b� açılmış gözler�n� yuvarlayarak
yere düştü. Nereden geld�ğ� b�l�nmeyen kocaman, gr� ve öfkel� b�r
yaratık bel�rd� ansızın. Fakat Peter’�n babası, tüfeğ�yle paramparça ett�
canavarı. Eğer �ht�yar kadın, başını kucağına yatırıp kemend�n
düğümünü çözmeseyd� kız da boğularak ölüyordu az kalsın. Y�ne de
kadının el�n� ısırdı.

Kız, vücudunu gererek n�hayet adamlar s�c�mlerle b�lekler�n� ve
d�rsekler�n� b�rb�r�ne bağlayana kadar mücadele ett�. Sonra adamlar,
onu b�r sırığa asarak köye kadar taşıdı. Kız, kend�nden geçm�şt�. Ne
çığlık attı ne de bağırdı. Bunların h�çb�r�n� yapab�lecek g�b� de
görünmüyordu n�tek�m. Yalnızca gırtlağından, boğazının arka
taraflarından boğuk sesler çıktı. Nasıl ağlanacağını b�lm�yor g�b�
görünse de gözler�n�n pınarlarından yaşlar damlamaya başladı.

Ne de yanık tenl�yd� kız! Her yanı parlak kahvereng�. Ve ne de p�sl�k
�ç�ndeyd�! Çamura ve k�re bulanmıştı. Kestane reng� g�y�d�n�n her
karışı yıpranmış, berelenm�ş ve s�vr� kayalarla d�kenler yüzünden
onlarca kes�kle yırtılmıştı. Saçları her adımında yerde sürüklen�yordu.
Aralarına çapaklar bulaşmıştı. Öyle kuruydu k� �nsan, ne renk
olduğunu kest�rem�yordu b�le. Son derece m�de bulandırıcı b�r hâl�
vardı. Kokuyordu. Öyle �nceyd� k� kaburgaları sayılıyordu. Kız, ondan
b�rkaç yaş büyük de olsa sağlıklı, sem�rg�n, patates g�b� çocuk, kızdan
çok daha büyük görünüyordu.

Merakın verd�ğ� c�dd�yetle kızın arkasından dolandı. N�nes�, ısırılmış
el�n� önlüğüne sararak kızın yanı başında b�t�verd�. Kızı n�nen�n ev�ne
götürüp yere atıverd�kler�nde oğlan, �şaret parmağıyla g�zl�ce kızın
kalçasını soldan dürttü. Ona dokunmanın nasıl b�r h�s olduğunu
merak etm�şt�. Kızın vücudu ılık ve sertt�. Dokunulduğunda fazla 



kımıldamıyordu. Mücadele etmekten vazgeçm�şt� artık, ölü takl�d�
yaparak yerde boylu boyunca uzanıyordu.

N�nen�n ev�nde gen�şçe b�r oda vardı. Kışları burayı keç�lerle
paylaşırlardı. Kızın kokusunu alır almaz ev�n kocaman, yağlı ked�s�
sönen b�r balon g�b� tıslayıp üst kattak� samanlığa uzanan
merd�venler� tırmandı. Ateş�n üzer�nde çorba tütüyordu. Masa
kurulmuştu. Akşam yemeğ� vakt� gelm�şt� neredeyse, ama hava hâlâ
aydınlık sayılırdı. Yazları dağlarda gece geç vak�tlerde çökerd�.

“Kızı çözün,” ded� n�ne.

Oğlu başta gönüllü değ�ld� buna. Ama �ht�yar kadına karşı gelemezd�.
Bunun üzer�ne ekmek bıçağını alıp kızın b�lekler�ndek� �p� çözdü.
Kızın tek yaptığı, tekme atmak oldu. Ancak adam, kızın
d�rsekler�ndek� �p� de çözünce b�r canavarı serbest bırakmış g�b� oldu.
Olayı �zleyenler, kapıdan sıvışıverd�. A�len�n ger� kalanıysa samanlığa
çıktı. N�neyle Peter de kapıya doğru koştu, kız çıkamasın d�ye sürgüyü
çekmek �st�yorlardı.

Kapana kısılan kız, odanın altını üstüne get�rd�. Pat, masayı yere
dev�rd�. Çatırt, yemek tabakları tuzla buz oldu. Tabak çanak
takımının yer aldığı beyaz v�tr�n de nas�b�n� aldı. Yemek tenceres� yere
çalındı. Kız üstüne öksürdü, hapşırdı, b�r çocuktan farksızdı. Sonra
beyaz bulutlar eşl�ğ�nde, korkudan kaskatı bacaklarıyla etrafta
zıplamaya başladı. N�hayet�nde tüm zem�nden kalkan toz, her şey�n
üzer�ne tuhaf b�r büyü g�b� çöktü. Kızın �lk öfkes� durulmuştu. B�r
anlığına çömeld�. Uzun burnuyla çevrey� kokladı. Sonra acelec�
hareketlerle oraya buraya koşturmaya başladı. Çevreye vuruyor,
c�yaklıyor, şaşkına dönmüş başını vuruyordu.

Tüm bunlar olurken h�ç �k� ayak üstünde durmadı. Sürekl� dört ayaklı
g�b� eller�n�n ve parmak uçlarının üzer�nde gezd�. Ama tam anlamıyla
dört ayak üstünde de sayılmazdı. Sank� b�z�mk�nden farklı b�r 



yerçek�m�nde �lerl�yor g�b� bambaşka b�r doğal duruştu onunk�.
Dağlarda baldır kaslarının nasıl gel�şm�ş olduğunu göreb�l�yordunuz.
Ayaklarının arka çıkıntıları nasıl da sertt�. Yerde kambur duruşa
geçt�ğ�nde de sadece topuklarını kullanıyordu. Hırıldadı. End�şeden
yüksek hırıltılar çıkarıyor, sürekl� dayanılmaz seslerle öksürüyordu.
Yuvarlanan gözler�nde b�r tek mav�ye çalan, kar beyazı g�b� parlayan
aklar görünüyordu.

Çok kez bağırsaklarının kokusunu dışarı verd�, gayr��ht�yar� yapmıştı
bell� k�. Mutfak lağım g�b� kokuyordu, ama kızın p�sl�ğ� b�le
b�z�mk�lerden farklıydı. Ç�ğ, tuhaf, tahm�n b�le ed�lemez şeylerle
beslenen kurt dışkısı!

Of, berbat!

Sonunda ocağa çarpıp kancaya asılı tavayı yere düşürdü. Ateş�n
üzer�ndek� yemek de döküldü. Sıcak çorba, kızın ön ayaklarını yaktı.
Acıyla dondu kaldı kız. Kıçının üzer�ne çöktü Acıyan pat�s�n�, el�n�n
b�leğ�nden kavrayıp yüksek, hıçkırıklara karışan b�r sesle uludu.

Kızın uluyuşunu duyunca ölmüş olan yavrusunun evladını sevmek
�ç�n kend�n� �kna eden n�ne b�le korkuyla doldu.

Peter’�n kalb� hopladı, çarptı, düşer g�b� oldu. Kend� korkusunun
farkında b�le değ�ld�, çünkü kızın bacak arasındak� yarıktan gözler�n�
b�r türlü alamıyordu. Kıçının üzer�nde oturup kalmış olan kızın
malum yerler�, apaçık görünüyordu. Yılın bu mevs�m�nde gece,
olab�ld�ğ�nce kararmıştı artık -aslında pek karanlık denemezd� buna.
Açık gökyüzünde beyaz huzmeler�n� salan ay asılıydı. Bacanın üzer�ne
kurulmuştu, bu yüzden ne tam anlamıyla karanlık ne de evler�n �ç�
kadar aydınlıktı çevre. Ama çocuk, kızın her yer�n� sank� doğal b�r
ışıltıyla parlıyor g�b� açıkça göreb�l�yordu. Oğlan, müth�ş b�r cezbeye
tesl�m etm�şt� kend�n�.



Kız uludukça kalçaları açılıyordu. Kend� rızası ya da n�yet� olmaksızın
oğlana �ç� kıvrım kıvrım et dolu b�r d�z� Ç�n kutusu manzarası
sunuyordu adeta. Her b�r� �ç �çe geçm�ş, b�r başka kutuya açılıyor,
oğlanı kend� �ç�nde boğuyordu. Bu g�zl� yer�n sonu durmadan adım
adım uzaklaşıyordu oğlandan. Sonsuzluğun o �lk yıkıcı, baş
döndürücü yakınlığını duyuyordu.

Kız uludu.

Dağın tepes�nden, başta ezg�y� andıran, sonra karmaşık ve çoksesl� b�r
şeye dönüşen uluyuşuyla seslend�. Bunun üzer�ne aynı d�lde başka
sesler karşılık verd� kızın çağrısına. Kız, ulumayı sürdürdü. Ama artık
daha az traj�k b�r tını bulmuştu ses�. Çok geçmeden ev sah�pler�, sürü
hâl�nde kurtların köye çökmes�ne engel olamadı.

N�hayet kız sak�nleşm�şt�. Yere çöktü; saçları, soğumaya durmuş
çorbaya düşsün d�ye ön ayaklarına doğru başını eğd�. Böylel�kle,
açıldığının farkında b�le olmadığı yasaklı k�tabını da kapatmış oldu ve
k�l�tled�. Ağırlaşan gözkapakları, kan çanağına dönmüş kahvereng�
gözler�n�n üzer�ne düştü. Evdek�ler�n tüfeğ�, Peter’�n babasının gel�r
gelmez şöm�nen�n üstündek� ç�v�ye astığı yerde duruyordu. Fakat üst
kattak� samanlıktan, tüfeğ�n� almak �ç�n �nmeye kalkışınca kız sıçradı,
hırlayıp uzun, sarı köpekd�şler�n� gösterd�.

Dışarıda uluşan sesler, evc�l canavarların dehşet ve acı �ç�ndek� hâl�ne
karışmıştı. Tüm d�ğer köylüler, evde k�l�tl� kalmıştı. Kurtlar kapının
önündeyd�.

Oğlan, n�nes�n�n yaralı olmayan el�n� tuttu. Başta �ht�yar kadın
kımıldamadı, ama sonra el�n� hızla çek�verd� ve kend�ne geld�. Kız,
başını kuşkuyla kaldırsa da onlara �l�şmed�.



Oğlan, önündek� merd�venden n�nes�n� yukarı �tt� ve arkalarından
merd�ven� kaldırdı. Müth�ş b�r kokuyla dolmuştu. Zamanı ger� almak
�ç�n yapmayacağı şey yoktu. Öyle olsa kurtları daha �lk gördüğü anda
kızı fark etmeden koşup kaçab�l�r, başkalarını uyarab�l�rd�. Dışarıdak�
kurtlar zıplaşırken kapı sarsıldı. Sürgüyü tutan menteşeler�n v�daları
gevşed�. Kapı gıcırdayarak açılmaya başladı. Kız, aralanan kapıyı
görünce önünde heyecanla �ler� ger� koşturmaya başladı. V�dalar �y�ce
sökülünce kapı açıldı. Kurt sürüsü, b�rb�r�n� ezerces�ne �çer� akın ett�.

Düzens�zl�k. Dehşet. Ev�n �ç�nde kışın tüm fırtınasını b�r kutucuğa
sıkıştırmış g�b� b�r karmaşa vardı. En çok da bundan korkuyorlardı;
dışarıda ne varsa ş�md� kapıların �ç�nde, onlarla b�rl�kteyd�.
Samanlıktak� bebek mızırdanıyordu. Anası, kurtlar gel�p b�r şek�lde
alacak d�ye bebeğ� göğsüne bastırdı. Ama kurtarma ek�b� sadece
evlatlıklarını toparlamak �ç�n gelm�şt�.

Evden çıktıklarında artlarında dayanılmaz b�r koku bıraktılar. Her
yerde beyaz un �zler� vardı. Kırık kapı, menteşeler�nden öne arkaya
hareket ed�yordu. Sönmüş ateşten kalma s�yah, ölü dal parçaları yere
saçılmıştı.

Peter �ht�yar kadının ağlayacağını düşündü, ama kadın
kımıldamıyordu. Her şey güvenl� hâle gel�nce b�rer b�rer merd�venden
aşağı �nd�ler. Sank� b�r sess�zl�k büyüsünden kurtulmuşlardı; y�ne de
sess�zl�ğ�n� bozmayan n�ne �le çılgına dönmüş çocuk dışında herkes
heyecanlı b�r konuşmaya dalmıştı. Vak�t gece yarısını epey geçm�ş
olmasına rağmen ev�n gel�n�, evdek� vahş� kokuyu ovalayıp çıkarmak
üzere kuyudan su çekmeye g�tt�. Kırılan şeyler� tem�zled�ler, heps�n�
dışarı attılar. Peter’�n babası, masayı ç�v�yle sab�tled�, elb�sel�ğ� yer�ne
taktı. Komşular da hayret �ç�nde evler�nden çıkıp geld�. Kurtlar,
kümestek� tavuklara �l�şecek kadar �ler� g�tmem�şlerd�, hatta b�r tek
yumurtaya b�le dokunmamışlardı.



İnsanlar yıldızların ışığı altında yanlarında b�ralarını get�rm�ş,
patatesten yapılma �çk� ve atıştıracak b�r şeyler almışlardı. Çünkü bu
kadar heyecan, heps�n� acıktırmıştı. Bu dehşet ver�c� gece, kocaman
b�r part�yle sonlandı n�tek�m. Fakat �ht�yar kadın ne b�r lokma yed� ne
de b�r yudum �çt�. Ev tem�zlen�r tem�zlenmez de doğruca yatağına
g�rd�.

Ertes� gün kadın mezarlığa g�d�p kızının kabr�n�n başında b�r süre
durdu, ama dua etmed�. Sonra eve gel�p akşam yemeğ� �ç�n lahana
doğramaya koyuldu. Ne k� bu �ş� de fazla sürdüremed�, çünkü yaralı
el� sızlıyordu.

O kış, kardan vak�t kaldığında, n�nes�n�n ölümü üzer�ne Peter köy
papazından, ona İnc�l’� okumayı öğretmes�n� r�ca ett�. Papaz da bunu
memnun�yetle kabul ett� tab��; n�hayet�nde Peter, cemaat� �ç�nde
kend� arzusuyla okumayı öğrenmeye heves eden �lk k�ş�yd�.

Çocuk, b�r süre sonra epey d�ndar b�r�ne döndü. Öyle k�, a�les� buna
hem şaşırmış hem de bundan etk�lenm�şt�. Daha küçük olan
çocuklarsa Peter’� kızdırıp ona “Az�z Peter” demeye başladı. Ama
bunlar, Peter’� durdurmadı; y�ne ne vak�t boşluğu olsa k�l�seye kaçıp
dua ed�yordu. Oruç vak�tler� gel�nce b�r der� b�r kem�k kalana dek
ağzına lokma koymadı. Mübarek Cuma’da �se kend�n� �plere vurdu.
Sank� �ht�yar kadının ölümünden kend�n� sorumlu tutuyordu. Sank�
n�nes�n� hayattan koparan ölümcül hastalığı, eve o get�rm�şt�. Buna
b�r kefaret olarak da mecbur� b�r tutku, onu y�y�p b�t�r�yordu. Her
gece t�trek mum ışığında k�taplarına gömülüyor, �ncel�ğe ve zarafete
da�r b�r �pucu arıyor, sonunda da annes�, artık uyusun d�ye oğlanı
kovuyordu.

Y�ne de geceler� onu korusun d�ye çağırdığı dört İnc�l yazarına n�spet
etmek �sterces�ne uykuları, düzenl� gördüğü kâbuslarla bölünüyordu.
D�ğer �k� küçük kardeş�yle paylaştığı hasır yastıklarda dönüp
duruyordu.



Peter’�n çabucak olgunlaşan zekâsından etk�lenm�ş papaz, çocuğa
Lat�nce öğretmeye başladı. Peter, cemaate karşı sorumlulukları
elverd�ğ� ölçüde papazın yanına g�d�yordu. On dört yaşına bastığında
papaz Peter’�n a�les�ne artık çocuğun vad�dek� kasabada bulunan
papaz okuluna g�tmes� gerekt�ğ�n� söyled�. Peter burada papaz olmayı
öğrenecekt�. Zaten oğul yönünden bolluk �ç�ndek� a�le, oğullarının
b�r�n� Tanrı’ya adamaktan çek�nmed�. Çocuğun durmadan k�taplarla,
dualarla haşır neş�r olması, onlara gar�p gel�yordu n�tek�m. Keç�ler kış
�ç�n yüksek ovalardan köye �nd�kler�nde Peter de kasabaya yollandı.
Aylardan ek�md�.

Yolculuğa çıktığı �lk günün sonunda Peter dağdan çıkıp vad�ye doğru
akan b�r nehre ulaştı. Geceler çoktandır ser�nd� artık. Kend�ne b�r ateş
yaktı, dua ett�, annes�n�n onun �ç�n koyduğu ekmekle peyn�r� yed�.
Sonra yapab�ld�ğ� kadar uyudu. Kend�s�n� bekleyen bembeyaz kefaret
ve adanmışlık dünyasına dalmaya can atsa da kend�ne b�le
açıklayamadığı b�rtakım nedenlerden ötürü end�şe duyuyordu.

İlk ışıkta; karanlığı, ancak bulanık b�r sıvıya düşen yumurta kabukları
kadar durultan o ışıkta su �çmek �ç�n nehre �nd� ve yüzünü yıkadı.
Etraf öyle durgundu k� yaşayan tek canlı kend�s�yd� sank�.

Kızın kolları, bel� ve bacakları kıllıydı. Saçları yüzüne öyle b�r
düşüyordu k� suratının neye benzed�ğ�n� çıkarmak zordu. Nehr�n
ötek� yakasında çömelm�şt�. Leylak reng� ışığın altında suyu öyle kana
kana �ç�yordu k� sank� söktüğü andan �t�baren şafağı yudumluyordu.
Y�ne de hava soluk beyaz b�r renge döndü çocuk, kızı seyrederken.
Issızlık ve sess�zl�k; her şey durgundu. Kız, neh�r suyundak� aks�n�n,
kend� yansıması olduğunu h�çb�r zaman kabullenemem�şt�. Kend�ne
a�t b�r yüzünün olduğunu da b�lm�yordu doğrusu, yüzü olduğundan
habers�zd�. Bu nedenle kend� yüzü, b�zlerdek� b�l�nçten farklı b�r tür
aynaydı onun �ç�n. Tıpkı cennetten kovulmadan evvel anne
babamızın karşısında masum�yetten ve göster�şten uzak çıplaklığımız
g�b�. Kız, vahş� doğadak� Meryem kadar kıllıydı ve tövbe, onun
anlayacağı b�r şey değ�ld� henüz.



Kız, su �çmes�n� b�t�rd�ğ�nde b�rkaç adım ger� çek�ld�. Islak der�s�n�
s�lkeled�. Küçük en�kler, kızın sallanan memeler�ne �ştahla yapıştı.

Peter bu manzaraya dayanamayıp gözyaşlarına boğuldu. N�nes�n�n
cenazes�nden bu yana h�ç ağlamamıştı oysa. Gözyaşları, yanağından
süzülüp ç�menlere düştü. Kolları �k� yana açık hâlde nehre doğru
b�rkaç adım sendeleyerek �lerled�. Kızın büyüley�c� ve mahrem lütfuna
o da eşl�k etmek �ç�n karşı tarafa geçmek �st�yordu. Neredeyse gözle
görülür b�r cezbe hâl�n�n etk�s� altındaydı. Ancak kuzen�, bu an�
hareketle ürkmüş ve memeler�n� en�klerden çek�p kaçmaya
başlamıştı. Ardında kalan en�kler mızıldamaya durdu. Kız, yüksek
zem�ne doğru koşmanın tek yolu buymuşçasına eller� ve ayakları
üzer�ne �lerl�yordu. Henüz tam sökmem�ş olan şafağın göz alıcı
parlaklığına doğru g�d�yordu.

Oğlan kend�ne geld�ğ�nde gözyaşlarını kollarıyla s�ld�. Sırılsıklam
olmuş ç�zmeler�n� çıkarıp ayaklarıyla bacaklarını, g�ys�s�n�n ucuyla
kuruladı. Sonra çıkınından b�r şeyler yed�, ağzına attığı lokmanın ne
olduğunu b�le b�lm�yordu. Kasabaya g�den yol boyunca da böyle
devam ett�. Pek� papaz okuluna döndüğünde ne yapacaktı ş�md�?
Artık korkacak b�r şey olmadığını b�l�yordu çünkü.

Özgürlüğün vert�gosunu deney�mlem�şt�.

Ayakkabılarını bağcıklarından boynuna asarak taşıdı. Büyük b�r
ağırlık b�nd�r�yorlardı. Onları atıp kurtulsa mı d�ye kend�yle epey
tartıştı �çten �çe. Ama sonra yapılı b�r yola geld�ğ�nde ıslak olsalar da
y�ne g�yd� ayakkabılarını.

Kuşlar uyanıp şarkılarını söylemeye koyuldu. Ser�n, dümdüz güneş
çocuğu şaşırtmıştı. Sabah, �ç�ndek� z�ndel�ğ� ortaya çıkardı ve dağ,
artık arkasında uzanıyordu. Çocuk, omzundan batığında uzaklaşan
dağın dümdüz, der�nl�ks�z b�r görünüm almaya başladığını gördü.



Çoktan b�r resme dönmüştü artık. Çocukluğundan kalma b�r tren
�stasyonundan ya da sınır postanes�nden alınma kartpostallardak�
g�b�yd�. Gazetelerden kest�ğ�, gar�p kasabaların, tuhaf kentler�n
olduğu; o an adlarını henüz b�lmed�ğ�, hayal b�le edemeyeceğ� başka
ülkeler�n, değ�ş�k d�llerde “Çocukluğumu geç�rd�ğ�m yer �şte burası.
Düşünün!” d�yeceğ� b�r resme dönüşmüştü.

Döndü ve uzun uzun dağı �zled�. On dört yıldır bu dağda yaşıyordu
yaşamasına, ama h�çb�r zaman onun b�r parçası olmayan, yabancı b�r
gözle bakmamıştı daha önce. Böylece �lk defa dağın �lkel, gen�ş,
muhteşem, çıplak, amansız bas�tl�ğ�n� gördü. Dağa veda ederken tam
b�r manzaraya dönüştüğünü, esk� b�r memleket h�kâyes�nde
d�llend�r�lecek muhteşem b�r zem�n oluşturduğunu gördü. Belk� b�r
kadın tarafından büyütülen kurtların h�kâyes� olacaktı bu.

Sonra çocuk, yüzünü kararlılıkla kasabaya çev�r�p b�r başka h�kâyeye
akmak üzere �lerled�.

“Eğer ger� dönersem,” d�ye düşündü son b�r tereddütlü korkuyla, “b�r
tuz sütununa döneceğ�m.”

Angela CarterAngela Carter

(Çev�r�: Rab�a El�f Özcan)





Modern Sanat Müzes�

     M�ka�l beş�nc� sınıfa g�d�yor. Okuldan çok odasında olmayı sever,
b�lg�sayar oyunları oynar, b�l�m k�tapları okur. Ders başladı, önündek�
k�tabın kaçıncı sayfası açık b�lm�yor. Dışarıda ş�ddetl� yağmur var, b�r
köpek hırıltısı �ş�t�yor. “Kılıç mı o?” Kulaklarını kılıca benzet�rler
okulun köpeğ�n�n, tüylü ve uysal. “Karnı aç mı acaba, hava soğuk.”

   Nazlı Öğretmen, “M�ka�l, sana d�yorum oğlum, M�ka�l,” d�ye
seslend�. Çocuk harekets�z, Kılıç’ın �z�n� arıyor. Arkadaşları pür
d�kkat, “Oğlum duymuyor musun?” Gözler� dışarıya dönük, donmuş
g�b�. Masaya haf�f b�r tokat �nd�, çocuk �rk�ld�. “Efend�m,” ded�, d�zler�
t�tred�, �zlenmek kötü, daha kötüsü yakalanmak.

   Ona göre hayaller kurmak eğlencel�, uzaya çıkmak, gezegenler
keşfetmek, uzaylıyla �let�ş�m kurab�len �lk �nsan olmak. Dalıp
g�tt�ğ�nde çoğu zaman yakayı ele ver�r. Öğretmenler defalarca uyardı,
annes� babası sürekl� odaya kapatma cezası verd�. Y�ne m� aynı şeyler
olacak, odaya tıkılmak güzel, rez�l olmak canını sıkıyor. Öğretmen�
�nsaflı, bunu b�l�yor, çocuğun t�tred�ğ�n� görünce başını okşadı.
“Ders� d�nle olur mu,” sıcak b�r gülümseme, �çten dokunuş soğukluğu
savuşturdu. Öğretmen� olmasa bütün bunlara katlanacak gücü nasıl
bulur. Arkadaşları kıkırdadı, dışarıya baktı, yağmur d�n�yor, sev�nd�.

    Res�m ders�nde öğretmen b�r haber verd�. Pazar günü Modern Sanat
Müzes�ne gez� yapılacak. Anneler babalar da davetl�. M�ka�l, sınıf
arkadaşları buluşma planları yaparken sağa sola bakınıyor. Öğretmen
serg� konusunun “Anne ve Çocuk” olacağını söyled�. B�r annes� var
elbet, nedense bu �k� kel�me yan yana gel�nce hoşuna g�tmed�. “B�l�m
ve Çocuk” olab�l�rd� pekâlâ ya da “Çocuk ve Uzay”. Cuma günü hafta
kapanışında duyuru yapıldı. Yalnızca beş�nc� sınıflar �ç�nd� gez�,
vel�ler de davetl�. Kılıç havladı, köpek M�ka�l’�n bacağına sürtünüyor. 
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Alsa ya köpeğ� eve, farkına varmazlar. Kılıç’ın gözler� neml�, tüyler�
ıslak, bahçeden çıkmadan bol bol sevd�.

  Yemek dışarıdan söylenm�ş. Günün anal�z� yapılıyor, M�ka�l
ağızlardan çıkan evet ve hayır sözcükler�n� �ş�t�yor. Sank� tek
konuşma o g�b� gel�yor, büyükler�n dünyasında dönen koca evetler,
hayırlar. Ne �ç�n evet ne �ç�n hayır. Annes� gün �ç�nde kaç tane evet
duyar, bankaya parasını çekmeye gelenlere, “Hayır olmaz,” d�ye
bağırır mı? Babası hep toplantıda olduğunu söyler, zamanı
olmadığından yakınır. Saçlarını kaşıyacak, tırnaklarını kesecek
vakt�m yok der. Toplantı masanın üstünde evet ve hayır butonları
hayal ett�, babası hep hayıra basıyor, yönet�c� olmak bunu gerekt�r�r.
“Hayır, bu �ş öyle olmaz, hayır.”

     Annes�, “Ten�s antrenmanım var, ne zamandır ek�yorum, olmaz,”
ded�, b�r�ler� konuşmasına engel olmaya çalışıyormuş g�b� konuşuyor.
Babası p�zza d�l�m�nden koca b�r ısırık aldı, eller�n� havada patlattı
sonra. “S�nek ded�,” duraksadı, “Annen halleder,” d�ye ekled�. M�ka�l
kırıntıların saçıldığı beyaz masada s�nek ölüsü arıyor, gözler�n�
kocaman açtı. Adamın kravatına kenar sosu döküldü, el�yle kest�r�p
fırlattı. M�ka�l, masaya yapışan baharatlı sosun �ç�nde s�nek
kanatlarını andıran lekeler gördü, ölü s�neğ� oradan çek�p çıkarmayı
düşündü. S�neğ�n artık duymayan kulaklarına hayır d�ye bağıracaktı,
öldün artık.

     M�ka�l başını önüne eğd�. Herkes�n annes� babası orada olacak.
Melek olan M�ka�l g�b� güçler�n�n olmasını d�led�. Ev�n �ç�nde fırtına
koparıp dengeler� değ�şt�reb�l�r. Annes�yle babası olacak yaramaz
�nsanlar önünde d�z çökecek, kend�ler�n� bağışlamaları �ç�n az�z
meleğe yalvaracaklar. O �k�s�n� de bağışlamayacak, sorumsuz
davranışlarından dolayı en büyük cezayı almaları �ç�n Tanrı’ya dua
edecek. Aslında Melek olduğundan dua etmes�ne gerek kalmayab�l�r,
her şey aklından geç�rmes�ne bakar, gülümsüyor.



   P�zzanı soğutma.” Annes� onu mu düşünüyordu p�zzayı mı? Kafasını
kaldırdığında annes�n�n soluk gözler�yle karşılaştı. Ted�rg�nl�kle p�zza
d�l�m�nden b�r ısırık aldı. Tadı yavan, saman g�b� olmuş. Babası
çoktan yemeğ� b�t�rm�ş, telev�zyonun önünde p�nekl�yor. Her akşam
olduğu g�b� zap yapıyor. Annes� çok yorgun olduğunu söyleyerek
odaya çek�ld�. Masada yalnız kaldı, odasına g�decek hal� yok, oracıkta
uyusa ya. Orta kısımları yen�l�p köşeler� fırlatılmış p�zza d�l�mler�ne
baktı. Kılıç’ın ağzına layıktı kalanlar, heps�n� b�r poşete doldurdu.

     Pazar sabahı erkenden kalktı, gez�ye hazırlanacak. Hava b�raz ser�n,
gömleğ�n�n üstüne hırkasını geç�rd�, en sevd�ğ� g�ys�s�. Saat öğleye
geld�ğ� halde evdek�ler horul horul uyuyor. Mutfakta b�r şeyler
atıştırırken ses yapmasına rağmen uyanan olmadı, özell�kle kapıları
sert sert vurdu. B�r ara yatak odasından, “cık,” d�ye başlayıp g�tt�kçe
hızlanan “cık, cık, cık,” sesler� geld�. Annes�, M�ka�l çıkmadan kapıda
bel�rd�. Esnerken ç�rk�n, ağzı b�r karış açık, “Nereye bu saatte?” d�ye
sordu, ses vermed�, ayakkabılarını g�y�yor. “Nereye ded�m?” Saçları
kabarmış, elektr�k çarpmış g�b�, uğraşacak hal� yok. “Gez�ye,” ded�.
Kadın b�r an duraladı, t�tred�, eller�n� omuzlarının altında gezd�rd�.
“Tamam, geç kalma, baban kızmasın,” ded�, kapıyı yüzüne çarptı.
M�ka�l, “Babası kızacakmış,” d�ye d�ye merd�venlerden sekerek �nd�.

     Bu gez� nereden çıktı? Okulu sevem�yor, güzel öğretmen� �zleyerek
derslere katlanıyor. Neyse k� Nazlı hocasını görecek, uzun sapsarı
saçlı, mav� gözlü melek �nsanı. Evlend�ğ�n� hayal ett� onunla, el ele
tutuşarak den�z kenarında koşuşuyorlar, ayakları ıslanıyor, ıslaklığa
kum taneler� karışıyor. Sonra tekrar suya basıp kumlarını
ayaklarından tem�zl�yorlar. Anne babasını çağırmayacak en mutlu
gününde, onlar da gez�ye gelselerd�, şanslarına küssünler.

     Sanat müzes�nden önce okula uğradı. Etrafta kapıdak� görevl�den
başka k�mse yok, adam kulübes�nde p�nekl�yor, M�ka�l’� fark etmed�
b�le. Bahçe ne kadar sess�zd�, kend� g�b� b�r sürü çocuğun oradan 



oraya koşuşturduğu yer bomboş. Kılıç onu görünce b�r köşeden
fırladı. M�ka�l eğ�lerek kollarını açtı, Kılıç boynuna dolandı, suratını
yalıyor. Köpeğ�n ıslak burnu hırkanın ceb�ne g�tt�. Kokuyu aldın d�m�,
poşet� çıkararak koşmaya başladı, arkasından Kılıç. Kahvereng�
tüyler� çamuru bulanmış g�b� kara, kulakları çarpık, �lk bakışta
ürkütücü, M�ka�l zarar vermeyeceğ�n� b�l�r. Nefes nefese, poşet� yere
bıraktı. Kılıç’ın d�l� dışarıda, p�zza kırıntılarına suratını gömdü,
hırıldıyor. Ne güzeld� yemek yemes�, başını gövdes�n� okşadı,
doyasıya öpüp kokladı.

    Sanat müzes�ne vardı, etraf çocuk ve anne baba kaynıyor, tam b�r
curcuna. Çocuklar sabırsız, anneler�n�n bacaklarından çek�şt�r�yorlar.
Nazlı öğretmen vel�lerle �lg�len�yor, etrafı b�r sürü �nsanla çevr�l�,
öğretmen�n� oradan kurtarıp göğe uçuracak, bulutların üstünde
evlenseler ne güzel olur. Zapt ed�lmes� güç çocuklar müze kapısına
doğru koşuşturuyor. B�let parasını ödeyenler müzeye alındı. Nazlı
dışarıda öğrenc� kalıp kalmadığını kolaçan ett�, öylece, kıpırtısız
ayakta duran M�ka�l’� görünce ona doğru �lerled�. Yürürken, “M�ka�l,”
d�ye seslend�. Tepk� yok, sank� vücudu buz kesm�ş. Kadın, M�ka�l’�
omzundan tutarak sarstı, b�raz daha sallarsa yere düşüp kırılacağından
korktu.

   “Yavrum �y� m�s�n, annen baban nerede?” d�ye sordu, eller�n� ger�
çekt�. M�ka�l hayal�nden uyandı, telaşla etrafa bakındı. Gülen
masmav� gözler� gördü, �ç� ısındı.

     “Annen baban gelmed�ler m�?” d�ye y�neled� öğretmen.

     “Şey, gelemed�ler öğretmen�m,” ded� M�ka�l, başını önüne eğd�.

  “Neyse üzülme, beraber gezer�z,” ded� Nazlı öğretmen, üşümüş
küçük eller�nden tuttu. M�ka�l �ç�n hayalden öteyd�, gerçekten oluyor.
Sevd�ğ� kadınla el ele tutuşmuş, müzeye adım attığında ağzı
kulaklarında. Den�z kumlarının üstünde olduğunu düşled�, ayakları 



karıncalanıyor.

   Nazlı öğretmen beklemes�n� temb�hled�, b�r müze görevl�s�n�n
yanına g�tt�. M�ka�l kaşlarını çattı, hayal görmed�ğ�n� b�l�yor, fakat
gerçekl�k hayaller� kadar kısa sürdü. Öğretmen� ona doğru döndü
sonra, eller�yle bazı �şaretler yaptı. Yanlarına gelen vel�ler kadınının
önünü kapattı, ne �st�yorlardı melek �nsandan. Oraya g�d�p tekrar
el�nden tutsa ya, etrafa göz gezd�rd�, k�m�s� duvara asılmış, k�m�s� orta
yere bırakılmış şeyler, bunlar neyd� böyle.

    Salonun tam ortasında havada �ple asılı duran �k� dev kadın memes�
var, meme uçlarından beyaz b�r sıvı damlayarak akıyor. M�ka�l, devasa
memeler�n altında “HAYAT SUYU” yazdığını gördü. Süt, beyaz sıvı
her neyse yazının üzer�ne damlıyor, zem�nde dağılarak b�r�k�nt�n�n
�ç�nde çoğalıyor. Etrafı kırmızı �plerle çevrelenm�ş sıvı b�r�k�nt�s�n�n
etrafında dolandı. Yazıların üstünde küçük yuvarlak del�kler�n
olduğunu fark ett�. Taşmamasının sebeb� buydu demek, çok zek�ce.
Orada b�r süre durdu, sıvının çoğalışı ve azalışının anlamının ne
olacağını düşündü. Süt hayat suyu muydu? İnsan beden�n dörtte �ç�
suysa ger� kalanlar süt müydü? Kaç yaşına kadar annes�n�n memes�n�
emm�şt�? Bütün bu sorular hem korkuttu onu hem heyecanlandırdı.
Soruların cevaplarını kend� �ç�nde aradı, �y�ce düşününce heps�n�n b�r
karşılığı olur. Sanat çok hoşuna g�tt�, b�l�mden vazgeç�p böyle şeyler
yapmak �ç�n sanatçı olab�l�r.

    M�ka�l müzen�n der�nler�ne �lerled�. Çalışmaları �zl�yor, öğren�lecek,
hayal� kurulacak b�l�nmeyen ne çok şey var, onları keşfetmem�z �ç�n
bekl�yorlar. Çocuk her şey� unuttu, öğretmen�, Kılıç’ı, anne babasını.
Sadece o ve eserler vardı, hayaller�n�n ötes�nde olanlar. Kalb� hızlı
hızlı çarptı, başı dönüyor, yumruklarını sıktı, küçük kalb� b�r şeyler
keşfedeceğ�n� sezd�.



    ÇEKİRDEK AİLE” Res�mde üç adet b�rb�r�nden farklı renklerde,
boyutlarda �nsana benzeyen canavarlar var. En büyük canavar ağzına
atacağı b�r �nsanı tutmuş, büyük plazma ekrana bakıyor. Daha ufak
olup kadına benzeyen�n kafası ayağının altında, el�nde telefon benzer�
b�r şey tutuyor, önünde de b�r yığın kıyafet, kıyafet dağı. En ufak
canavar uzun kollarıyla klavye tuşlarına basıyor. Res�m, tuşlara her
basılmada renk değ�şt�r�yor, fakat görüntü aynı kalıyor. M�ka�l’�n ağzı
açık kaldı, böyles�ne büyüley�c� b�r şey var olamazdı. Hayal ett�ğ� her
şeyden güzel, çalışmaya �y�ce yaklaştı. Gözler� bütünlüğün �ç�nde
kayboldu, ardından beden� küçük canavarın yer�ne geçt�, tuşlara
basıyor. Hep aynı tuşa basmak yer�ne d�ğer tuşları den�yor. Ev �ç�nde
düzen değ�ş�yor, dengeler alt üst oldu. Vücudu hâlâ sıcakken
gülümsed�, ruhunun resme doğru aktığını h�ssed�yor, kaskatı oldu.

    Ortalık sak�nleşm�ş, herkes evler�ne dağılmış. Orta yaşlı b�r adam,
koluna g�rm�ş b�r kadınla cam bölmen�n önünde durdu.

     “İk� b�let lütfen,” ded� adam.

     “Efend�m on dak�kaya kapanacak,” ded� görevl�.

    “O zaman on dak�kalık bakarız,” ded� adam, dudakları yana açıldı.
Suratında bel�ren �nce gülüşle karısına baktı. Kadın hızlı hızlı nefes
almakla meşgul, ağzından çıkan dumanlar t�treyerek kayboluyor.
M�ka�l’�n anne babasıydı bunlar, akşam olduğu halde çocukları eve
dönmem�şt�. Kadın ten�s �dmanından sonra duş almış d�nlen�yordu.
Adamsa b�rkaç kutu b�ra �çm�ş maç özetler�ne bakıyordu. Akşam
yemeğ� y�yecekler� zaman çocuğun evde olmadığını anladılar. M�ka�l,
eve geç döneceğ� günlerde odasını k�l�tler, kapıya tıklatıldığında,
“Uyuyorum, rahatsız etmey�n,” d�ye ses veren b�lg�sayara bağlı
düzeneğ� çalıştırırdı. Nerede olab�leceğ� konusunda tartıştılar. Kadın,
“Müze gez�s�, evet oraya g�decekt�,” dey�nce bakmakta karar kıldılar.



  Müzeye g�rd�kler�nde ışıklar sönüyor, �ç �çe dağılmış odalar
kapanıyor. Adamın kafasına beyaz b�r sıvı damladı. El�n� kafasına attı,
kokladı. Yukarı baktı, karanlık, tavandan b�r �nsanın kafasına n�ç�n
süt damlardı k�. B�raz daha �lerley�p küçük b�r odaya g�rd�ler.
Çerçeven�n �ç�nde yanıp sönen ışıkların olduğu çalışmanın önünde
durdular. Şer�d�n �ç�nde resme oldukça yakın harekets�z duran b�r
çocuk var, �s�ml�ğ� kapatmış, �y�ce yaklaştılar. “ÇEKİRDEK AİLE”
d�ye heceled� adam, başını sağa sola salladı, sonra çocuğu �y�ce
�nceled�, tıpkısının aynısı �şte.

    “Bak, ananes�n�n ördüğü yeş�l hırkaya benz�yor,” ded� kadın, el�n�
çenes�ne götürdü.

     “Gerçekten çok gerçekç�,” ded� adam.

     “Donmuş mu, yoksa �ç�n� m� doldurmuşlar?” d�ye sordu kadın.

     B�r görevl� yanlarına gelerek müzey� kapattıkları konusunda uyardı.
Sesler� ağızlarından çıkarken çatladı, “Tamam,” ded�ler. Arkalarına
baka baka çıkışa doğru �lerl�yorlar.

     “Belk� b�r arkadaşına takılmıştır,” ded� kadın.

     “Belk� de çoktan eve g�tm�şt�r,” ded� adam.

   Müzeden çıktılar, kadının yüzü kapıya dönük, “İçer�dek�,” d�ye
mırıldandı, beres�n� kafasına geç�rd�. Adam göz ucuyla baktı, “Aç
değ�l m�s�n? Had� gel b�r şeyler y�yel�m,” ded�, el�n� kadının omzuna
attı. B�rb�rler�ne �y�ce sokuldular, arabalarına doğru yürüyorlar.

Burak AlıcıBurak Alıcı
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