
İmt�yaz Sah�b�: Dönüşüm Yayın    I    Hasret Yılancı - Batuhan Çağlayan

Aralık-Ocak 2021/2022

O n u r  T u n a  B o z b e y

L e v e n t  Y ı l m a z

M e h m e t  B a ğ ı ş

Ş e y h m u s  D a ğ t e k � n

B a t u h a n  Ç a ğ l a y a n

A z � z  G ö k d e m � r

S e r g e y  D o v l a t o v

E y ü p  K a r a k u ş

S e y h a n  A s l a n  H a n o t t e

Olası Olmayan

Ş��r ve Öykü            Derg�s�

~
Sayı: 4



İç�ndek�ler

~ Onur Tuna Bozbey | Ateşler İç�nde (dört)

~ Şeyhmus Dağtek�n | Düşmanın Kanatları (yed�)

~ Levent Yılmaz | III. B�lememe Den�z� (on b�r)

~ Batuhan Çağlayan | Sahte Uyku (on dört)

~ Eyüp Karakuş | Öğret�m Üyeler� (on altı)

~ Sergey Dovlatov | Rol (on sek�z)

~ Az�z Gökdem�r | Arkanızdak� Şey Ned�r (otuz üç)

~ Seyhan Aslan Hanotte | Hayr�ye Ablanın Sepet�ndek� (kırk beş)



Ş��r



Mazgal yazılıyorum

Su geç�l�yorum aklın tümseğ�nden

Köprü atlanıyorum

Çomak sokuluyorum

Bal er�yorum akşam vak�tler�nde

Gündüzlen�l�yorum b�r elektr�k d�reğ�nde
                                                                                                 
Kule yıkılıyorum

Ak�tanyalanıyorum

Yapısökülüyorum

Tekrar seherlen�yorum

Kerter�z alınıyorum

Met�nlerarasılanıyorum

Kayıklanıyorum

Ateşler İç�nde
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Başmeleklen�yorum

Payandalanıyorum

Fersahlanıyorum

F�n�kelen�yorum

İkaryalanıyorum

Mezartaşlanıyorum, balatlanıyorum

Ebemkuşaklanıyorum

Den�ze karşı İsalanıyorum

Onur Tuna BozbeyOnur Tuna Bozbey





Kaldır ağacını, oğul, ayır onu ormanımızdan
Düşmanın çok
üstünden uçuyorlar falezler�n
Ağaçları kuşatıyorlar
Şarkını sarıyorlar dallarına ormanın
Ses�n� kovalıyorlar, ah oğul, sopalarla, günün yüzünden

Çev�r yüzümüzü, oğul, çev�r kend� yüzüne
Evler�n karanlığında bırakma gözler�n�
Çürütme doğada ses�n� cırcır böcekler�yle  
Emeğ�n sığırlarıyla sula yüreğ�n�
tüket soluğunu ses�n�n köpeklerle, kekl�klerle
Boşalt güverc�nler� masana 
Uç ölümü günün kanatlarıyla
Çağır düşmanlarını oğul,
Ses�m�z öldüğünde b�r taşla kaplayacağız p�s boğazını
Falezler�n ayağına g�deceğ�z
Kelamımızla yükleyeceğ�z akbabaları
Acımızla del�ler�n kanatlarını

Düşmanın Kanatları*
Sayfa 7

(*) Elégies pour Ma mère (Annem İçin Ağıtlar),  Le Castor Astral, 2013



Düşmanların çok, oğul

Bu öfke kafamızdak�
Babamızın babasının kafasındak�
Ovaların rüzgârında b�çare kurtların der�s�ne bürünmüş  
Çürüteceğ�z toprağı, şafakta mezarlara doğru uçacak o öfkeyle
Düşmanlarımız da bu öfkeden doğdu
Sar kolunu şarkınla
Doldur boğazını gözler�yle güverc�nler�n
Gözler�yle, düşmanlarının ölü annes�n�n

Nasıl çıkarmalı uykumuzu, kapısından şu günün
Nasıl sunmalı et�m�z� açlığına köpekler�n
Hang� kıyısına dönmel� oğul, yüreğ�n

Ş�md� akşam, akşam soğuk
Ve günahlarla yüklü. Donmuş serçelerle
Düşmanlarının yanık gözler�yle
Akşamdayız,
Isıtacağız ölümü bu kıyıda
Ölümle yükleyeceğ�z düşmanlarını,
Ve bırakacağız batsınlar donmuş serçeler�n suyunda

Çıkar şu kürey� gözünden
Sak�nleşt�r suyu sabrının haznes�nde



Çek d�şler�n� şu köpeğ�n önünde
Ses�nle, kara b�r mağara yap
Karadan, b�r yılan, susuzluğumuza döndüreceğ�n
Düşmanlarımız sayısız, oğul,
Değ�rmenler geceler� döner
Meşaleler�m�z� yakar t�treşen aylarla
Öfkem�z� yüklen�rler
Ve sabahın sularıyla uzaklaştırırlar kapımızdan

Oğul, şu gölün üzer�ne fırlattığı 
Taştan daha uzağa g�demez �nsan
taşını kor ve gölün üstündek� uykusuna yerleşt�r�r  
Gözler�m�z yuvalarını terk eder ve korkumuzu, akşamın
Rüzgârlarına bırakır
Günün sonuna vardık, oğul
Gel�ş�m�z b�r yanık gecen�n yanıklarında
Göz kara, saçlar at yeles� g�b�
Kaldır köyünü bu kıyıdan
Harabe yüreğ�m�z�n bu kıyısından

B�r gün hep�m�z soğuk b�r yemeğ�n önünde kalacağız, oğul
Çırpınır kanatları düşmanlarının gölges�z kazanımızın üstünde

Şeyhmus Dağtek�n*Şeyhmus Dağtek�n*

(Çev�r�: Mehmet Bağış)

(*)  1964 Harun doğumlu. Anadili Kürtçe. 2000'de Yvan Goll Uluslararası Frankofon Şiir Ödülü, 2007'de Théophile-Gautier Ödülü ve Mallarmé
Ödülü'nü kazandı.





III. B�lememe Den�z�*

Onur Cankoçak’a…

Herkes�n acır mı canı, herkes�n, sürekl�? Ne zaman b�ter, b�ter m�?
Tal�hs�zler b�r g�rdaba kapılır, sürekl� çekeb�l�rler -- m�ş; bahtım, bu da
mı gelecekt� başıma?

Nerden gel�r, ne zaman geld�? Kolay mı sanırsın anlamak, ne ne zaman
hayatımızı tehd�t eder, yırtıcılar mı, kılıçlar? Şefkatl� bakışlar? Sana
benzeyen ölüm hang� köşede bekler ?

Acının neden evr�mleşt�ğ�n� anlamak son derece kolaydır: canlıların
yaşamını tehl�keye atacak unsurlara karşı b�reyler�n, o tehl�keler
ölümcül boyuta varmadan önce uyarılab�lmes�n� sağladığı �ç�n doğal
seç�l�m tarafından korunmuş ve desteklenm�şt�r. K�m� zaman, bell� b�r
s�n�r s�stem�ne sah�p olmayan çok hücrel�lerde b�le tehd�tten
kaçab�lme davranışları gözlen�r. Genel olarak acı, beyn�n �çer�s�nde
oluşturulan ve algılanan, s�n�r s�stem� aracılığıyla vücudun her
noktasından anlık olarak toplanan b�lg�lere dayanan b�r deney�md�r.
Evr�msel süreçte, beyn�n karmaşıklaşması ve s�n�r s�stem�n�n
gel�şmes�yle b�rl�kte, farklı türlerde farklı acı algıları da gel�şm�şt�r.
Acının amacı tek ve oldukça anlaşılırdır.

Kurtulamazlar –, ah, n�ye kurtulamazlar, n�ye fayda etmez h�ç b�r
tedav�, ş�falı ot da mı yoktur? 

Ned�r? B�r doku hasarının bel�rt�s�, yoksa daha karmaşık b�r olgu?

Sayfa 11

(*) Bu bitmemiş parça, halen yazılmakta olan Aydos adlı kitabın III. şiirinin başlangıcıdır.



Nasıl oluştuğunu h�çb�r şek�lde hatırlayamadığım b�r yarasın. Hasarın
farkına varmamışım. Uyuşturulmuşum, el�m alevde – sonra sonra
yanan, �çten �çe. 

D�z�mde veya kolumda, düğümlenen boğazımda veya kıvrımlarında
beyn�m�n, morluklar ne zaman oldu, nereden çıktılar?

Neyle ölçülür acı, azlığı, çokluğu; b�r� b�r acıölçer keşfetm�ş m�d�r?

Uluslararası Acı Çalışmaları B�rl�ğ� d�yor k�: b�r “deney�m” bu.
“Uzayda yer tutan bu vücutta, �ç�nde ve dışında, hasara neden olan
veya olab�lecek veya bu tür b�r hasarla �l�şk�lend�r�len, rahatsızlık
ver�c� b�r duyusal ve duygusal deney�m.”

Acı s�nyaller�n� taşıyan nöronlara nos�septör adı ver�l�r, daha kolay
hatırlamanız adına, acı algılayıcıları d�yeb�l�r�z. Acıyı tesp�t etme ve
�letme yet�s�ne �se nos�-reseps�yon, yan� acı algılama adını ver�yoruz.
Ancak görüldüğü üzere, acıyı algılayab�lmek, acının kend�s� �ç�n ne
her zaman yeterl�d�r ne de her zaman gerekl�d�r. Elbette, çoğu zaman,
acı b�r m�ktar nos�reseps�yon �le �l�şk�l�d�r. Ancak acının tam olarak ne
m�ktarda olacağı, b�rçok faktöre göre bel�rlen�r. Bunu anlamanın b�r
yolu, beyne gelen acı s�nyaller�n�n çok öneml� b�r soruyu
cevaplamalarını gerekt�rmes�d�r: “Gerçekten ne kadar tehl�kel�?”

Gerçekten, ne kadar? Ne kadar zarar vereb�l�r k� hayat?

Levent YılmazLevent Yılmaz





Sahte Uyku
Sayfa 14

Boş odanın duvarına

yansıyan ışık ele ver�r her şey�:

Gölgeler� masumca duruyor,

yanı başında onlar, henüz uyumadan önce.

Başlamadı uyku henüz k� uykusuzluk baş vuracak gözler�m�n kuleler�ne, bell� –
güçlü, yorucu ışıklarla b�rl�kte çınlayan kulaktan çıkacak;

b�r c�n şekl�nde belk� ya da ş�ddetl� dalgalar, barındırdığı gezegen�n �çer�s�nden:
Başlangıçta sadece sudan var olan ve ş�md� yüksek volkan�zma eylem�yle suları
ayakları altına alacak olan yerküre oluşumunda olan.

Devam ed�yor her şey. Ölüm b�le devam ed�yor kend�s�nden sonra (en azından
öyle d�yorlar), bahsed�lemeyen renklerle ışığın gel�ş açılarını kırılıyor sonra –
yansıyan ışıktan bell� olmasın d�ye �llüzyon.

P�r�nç yet�şt�ren b�zler, sıtma olup umursamayız yaşamayı çünkü ev�m�z�n
karanlığında bekler b�z� araştıranlar; uyanmak �ç�n uykudan.

Gündür b�r uykudur; daha ne zaman çökecek karanlık, güneş�n altında?

Batuhan ÇağlayanBatuhan Çağlayan



Öykü



Öğret�m Üyeler�

   Keram� Bey ün�vers�tede öğret�m üyes�yd�. Adını yazarken başına üç harfl�
kısaltmalar koyuyordu. Maaş bordrosu da o üç harfe göre ayarlanıyordu.

   Şevket Bey de ün�vers�tede öğret�m üyes�yd�. Adını yazarken başına üç harfl�
kısaltmalar koyuyordu. Maaş bordrosu da o üç harfe göre ayarlanıyordu.

   Keram� Bey "çay ocağının balkonuna çıkıp çayımla b�r s�gara �çey�m bar�!”. -
ded� �ç�nden. Saat� 13.40'ı göster�yordu.

   Şevket Bey "çay ocağının balkonuna çıkıp çayımla b�r s�gara �çey�m bar�!". -
ded� �ç�nden. Onun saat� �k� dak�ka ger�yd� ve henüz 13.38 �d�.

   Adlarının başında üç harfl� kısaltmalar olan �k� öğret�m üyes� aynı anda çay ve
s�gara �çt�ler. Şevket Bey b�r ara şöyle ded�:

 - Perşembe günü b�z�m mahalledek� l�sen�n önünde kadının b�r� çekm�ş
tabancayı kocasını vurmuş...

   Çaycı kadın kısa boylu, tombulca ve meraklıydı. Bardak yıkıyordu.

   - Ölmüş mü? -d�ye sordu.

   Sorarken öğret�m üyeler�ne yüzünü dönmed�.

   - Yok ölmem�ş. -ded� Şevket Bey.

   Yazar, Şevket Beye yanıt veren çaycı kadının ses�nde b�r gücenm�şl�k h�ssett�:

   - Ne anladık o zaman?!...

Sayfa 16

Eyüp KarakuşEyüp Karakuş





Rol

 On �k� g�b� alkol b�tt�. L�da dolaptan üzer�nde “Rus Balzamı” yazan
üçgen b�r kutu çıkardı. 

 Doroj�nsk� m�n� m�nnacık ş�şey� el�nde şöyle b�r çev�r�p:

 -Bu, küçük yaştak� kızları baştan çıkarmak �ç�n… -ded�.  

Doroj�nsk�’n�n çoktan kalkıp g�tmes� gerek�yordu. Ondan sıkılmıştık.
Başlangıçta L�da’dan hoşlandığını düşünmüştüm. Ama tuvalet�n
nerde olduğunu sorduğunda bu f�kr�mden vazgeçt�m. Kalkıp g�decek
halde değ�ld�, o kadar… Artık g�tmes� gerekt�ğ�n�n farkındaydı ama
g�dem�yordu �şte… Olur böyle şeyler… Mutfakta b�r d�van vardı.
L�da’nın tekl�f� geld�:

 -Kal!

 -Hayır!- d�ye �t�raz ett� Ed�k. –S�z�n ne yaptığınızı düşünürüm orada
yatarsam.

 -İğrençleşme! –d�ye yanıtladı L�da.

 Doroj�nsk� şaşırmış g�b� yaptı:

 -Nen ded�m k� ben ş�md�?

 Ardından s�gara �çmek �sted�ğ�n� bel�rtt�. S�garasını b�t�rene kadar
k�mseden çıt çıkmadı. Ben konuşmadığım �ç�n s�n�rlend�m. L�da �se
zaten konuşkan b�r� değ�ld�.

 Çay �stemes�nden korktum.

Sayfa 18



 N�hayet beklenen söz �ş�t�ld�: “G�d�yorum!”. Sonrasında, yan�
merd�ven sahanlığında b�r bardak su �sted�. Ayda b�r “Narzan” (*)
get�rd�, Ed�k ayakta, ş�şey� tepes�ne d�k�p sonuna kadar �çt�.

 -G�tt�! –ded� L�da. –N�hayet! –Canım nasıl da sen�nle baş başa kalmak
�st�yordu oysa… �l�şk�m�zde en çok neye değer ver�yorum, b�l�yor
musun? Sen�nle konuşmadan, öylece durab�l�yorum. D�ğer erkeklerle
öyle olmuyor. B�l�yorum, hep b�r şeyler bekl�yorlar benden. Hele de
şampanya �kram etm�şlerse, tamam, artık �k� el�n b�rden mahkûm…
Oysa sen�nle olunca, bunların h�ç b�r�n� düşünmüyorum. Sadece
yanına uzanmak �st�yorum, ve… heps� bu �şte…

 -İy�ym�ş vallah�! –ded�m.

 S�n�rlend�:

 -Salak! Değerlend�rme yapab�lecek halde değ�ls�n…

 L�da �le bu hal�m b�r sene, belk� b�raz daha fazla sürdü g�tt�.

 Kab�n görevl�s�yd�. İş�ne gönülden bağlıydı. İş� onun �ç�n aşktan daha
öneml�yd�.

 Bu anlamda L�da b�r art�ste ya da b�r baler�ne benzerd�. Geleceğ�
tamamen �ş�n�n üzer�ne kuruluydu. A�le değ�l, �ş…

 Bazen on �k� saat durmadan uçtuğu olurdu. Gerçek anlamda canı
çıkardı yorgunluktan. Döndüğünde �se sadece eğlenmey� düşünürdü.

 Daha sonra ortaya çıktı, ben� sevm�yormuş… Ama ben her gün
telefon ed�yordum. B�r başkasıyla hoşça vak�t geç�rmes�ne,
eğlenmes�ne engel oluyordum. 

(*) Narzan: Kuzey Kafkasya’da bulunan Kislovodsk Kentinde 1894 yılından bu yana şişelenen maden suyu. 



 L�da çek�c� b�r�yd�, hostesl�k mesleğ�n�n b�r gereğ�yd� bu.
Çek�c�l�ğ�nde mesleğ�yle �lg�l� b�rtakım nüanslar d�kkat çekerd�. Uzun
boylu ve nar�nd�. Kozmet�k ürünler�nden �y� yararlanırdı. Saçına,
man�kürüne d�kkat ederd�. İsterse ev yansın, kapıdan epr�m�ş örme
çoraplarıyla çıkmazdı. Ses� aynı zamanda hem okşayıcı, şefkatl�, hem
de talepkar çıkardı. Dans ederken, hatta aynanın önünde dönerken
b�le yüzü h�çb�r zaman aptal b�r �fade taşımazdı.

 B�r�nde, geceyd�, havaalanında kend�s�n� bekl�yordum. Uçağın
daracık merd�venler�nden önce yolcular sökün ett�. Sonra on beş
dak�ka kadar çıkmasını bekled�m. Sonunda L�da göründü. Yanında
üç p�lotla b�rl�kte çıktı. Son derece şık ün�forma paltosu ve
ç�zmeler�yle göz dolduruyordu. P�lotların üzer�ndeyse kalın montları
vardı. H�ç de kolay olmayan b�r görevden sonra heps� de, dört yoldaş,
yorgun görünüyorlardı, konuşmadan �nd�ler...

 Anladığım kadarıyla, L�da ben�m yanımda sıkılıyordu. Sah�p
olduğum mez�yetler onda saygı uyandırmıyordu. Mesela ben b�lg�l� b�r
adamdım. Aha, ş�md� b�le d�l�m�n ucunda hazır Şopenhauer
afor�zmaları duruyor. Her ana d�nsel ya da c�nsel denge üzer�ne
söylemler�me başlayab�l�r�m. Ama ne zaman ağzımı açsam L�da mırıl
mırıl “Ben en �y�s� g�d�p b�r çay koyayım…” der. Ardından da
mutfağın yolunu tutar…
  
  Bu kadın üzer�ne bu kadar çok konuşmam boşuna değ�l elbette. Evet,
öykünün ana kahramanı o değ�l. Ancak her şey onun ev�nde olup
b�t�yor. Dahası, ondan hâlâ hoşlanıyorum.
 
   Gece saat b�r sularında telefon çaldı. L�da koşar adımlarla mutfaktan
fırladı, ah�zey� kaptı.



 -Toşkacığım! –d�ye b�r çığlık attı. –Canım ben�m! Neredes�n? Çek�mden
m� çıktın? Tab� k� geleb�l�rs�n! Lâfı mı olur güzel�m! Budapeşte Caddes�ne
gel, on altı numara, da�re otuz b�r… Tamam, bekl�yorum…

 Söylend�m:

 -Bu da ne ş�md� böyle? Pılıyı pırtıyı toplamam mı gerek�yor yan�?

 -O da nereden çıktı? –d�ye karşılık verd� L�da. –Toşkacığımı mutfağa
yatırırız. Anlayışlı kızdır…

 -Ben de Toşka’yı erkek sanmıştım.

 -Erkek m�? Nasıl yan�?

 -Ne b�ley�m, örneğ�n Toşka Çehov.

 -Toşka oyuncudur. Malaya Bronnaya’da (*) çalışıyor. F�lmlerde oynar.
“Erkek Sohbet�”, hatırlıyor musun, ya da “Sana Yurka D�yeb�l�r m�y�m?”
… Raylara düşen kadını oynuyor.

 -Hatırlamadım .-ded�m.

 -C�garhanyan’la (**) aynı kompartımanda yolculuk yapıyorlardı ya! …

 -Hatırlamıyorum.

 -Odessa stüdyolarında çek�lm�şt�. “Sana Yurka D�yeb�l�r m�y�m?”. Belk�
f�lm� de görmem�şs�nd�r sen.?

 -Görmed�m.

 Yarım saat sonra telefon yen�den çaldı. 

 -Ah Tanrım! –d�ye b�r çığlık daha attı L�da. –Nasıl bu kadar becer�ks�z
olab�l�yorsun? Eğer otobüsle gel�rsen Budapeşte’de �n! Taks�ye b�nersen
Slava Bulvarı ders�n, on altı numara…

0,9

(*) Malaya Bronnaya (Rus.): Moskova’da bir sokak ismi. Burada bu sokakta bulunan tiyatro kastediliyor (Teatr na Maloy Brannoy).
(**) Armen Cigarhanyan: Sovyetler Birliğinin Ermeni asıllı, 1935 doğumlu, efsanevi sinema sanatçısı.



 - Sosyete karı… -d�ye güldü L�da. –İllâ taks�yle gelecek…

 Anton�na Georg�yevna’dan görür görmez hoşlanmadım. Tombul,
kızıl ve fazlasıyla gürültücü b�r�; üzer�nde göğsünde lekes� olan son
moda b�r bluz… ben� görür görmez yaygarayı bastı:

 -Bu, şu Genr�h Lebedev değ�l m� ayol? Han� şu müzeden yeş�m
kertenkele çalan adam?!

 -Hayır! -d�ye kest�rd� L�da. –Her şey� b�rb�r�ne karıştırdın… 

 Olması gereken b�r sess�zl�k gerçekleşt�. Kend�m� tutmayı başardım.

 -Ben, -d�yorum, -�nanmayacaksınız ama, o değ�l�m. Benden�z ş�md�l�k
meçhul b�r gözdey�m.

 -Ne d�yor ayol bu? –d�ye şaşırdı konuk hanım. 

-Aldırma sen ona…

 Anton�na Sergeyevna masaya yanaştı. Üşüyen b�r ked� edasıyla
büzüşüp eller�n� göğsünde kavuşturdu. Ardından sordu:
 -İçecek b�ş� var mı bar�?

 -H�çb�r şey kalmadı.-d�ye yanıtladı L�da. –Geç oldu. Hem yeter bu
kadar, yeter�nce �çm�şs�n…

 -Ne demek yeter bu kadar? Ben daha yen� başlayacaktım… Şu sen�n
t�p� göndersek almaya?

 -Ben�m param yok!

 Bu cümley� nedense daha yüksek sesle, anlaşılır b�r şek�lde telaffuz
etme gereğ� duymuştum. Hatta b�raz da tehd�tkâr b�r vurgusu olsun…

 Ancak konuk hanımın yanıtı b�raz t�ks�nm�ş b�r hava taşıyordu:



 -Para bok g�b�…

 -Fark etmez! –d�ye araya g�rd� L�da. –Saat gecen�n üçüne gel�yor.
Restoranlar kapalı…

 Bu arada üzer�nde “Rus Balzamı” yazan kutuyu fark ett�rmeden ger�s�n
ger� dolaba koydu.

 Konuk hanım durumdan memnun değ�l g�b�yd�:

 -Devr�m�n Beş�ğ� ev�n�zdek� yaşama bak! Doğrusu tadından yenm�yor!

 Pes! 

 Anton�na çay �sted�, ardından kend�nden bahsetmeye koyuldu.
Ded�kler�n� harf� harf�ne aktarıyorum. Anlattıkları ara ara L�da’nın
şaşkınlık veya sev�nç n�dalarıyla kes�nt�ye uğruyordu. B�r de ben�m skept�k
repl�kler�mle… Neyse… Şunları söyled�:

 “Bu yıl baştan sona b�r apofeoz! (*) Lüda Çurs�na provalara boğdu.
Bra�lovsk� ben� çağırıyor. Ben redded�yorum. Ama g�d�yorum. Lüda şokta.
Kıyafet� o kadar zavallı görünüyor k�… Oysa ben yanımda koca b�r
gardırop taşıyorum. Ayakkabılarım: on �k� ç�ft! Yok, attım, on b�r…
Gel�yorum, yan� el�mde koca b�r val�z, sahnedey�m. Bra�lovsk� bağırıyor:
“Çıkarın şapkaları! Karşınızda gerçek b�r sanatçı!”. M�llet kend�nden geç�yor.
Neyse, Lüdacığım şoklarda. Ben �se lüks �ç�nde… Senaryoyu get�r�yorlar.
Üç sayfasını okumuşum, şöyle d�yorum: “Bu senaryo değ�l, tuvalet kâğıdı!

Nerede akış? Nerede öz? Anasını… ”. Eşyalarımı kapıp doğruca havaalanına.
Bra�lovsk� şokta. Lüdacık sev�nçten zıp zıp! … Üç hafta sonra, TSDL’de
(**) oturuyorum. İçer� Yevtuşenko g�r�yor, yanında da  Mar�na  Vlad�
(***)…

(*) Apofeoz (Yun. “Apotheosis”): Tanrılaştırma, ululaştırma. Dünyasal bir varlığın veya ölümlü bir insanın Tanrı ya da Yarı Tanrı katına
yükseltilmesi. Bazı teatral sahnelerin sonunda gerçekleştirilen toplu, görkemli final bölümü.
(**) TSDL (“Tsentralmiy Dom Literatorov” kısaltması): Merkezi Edebiyatçılar Evi. 
(***) Marina Vladi (Fr. “Marina Vlady”) : 1937 doğumlu Rus asıllı Fransız aktris, şarkıcı ve yazar.



 -Jenya Yevtuşenko (*) mu? –d�ye sordu L�da.

 “Hı, hı… Vısotsk� (**) turnedeyd�. Yevtuşenko gel�yor. E-e- tab�
şampanyalar, konyaklar… Mar�na’yla tanıştırıyor. Mar�na’da, bakıyorum,
zerre kadar kozmet�k yok, dümdüz. “Ben” d�yor, “Mar�na Vlad�.”
Düşüneb�l�yor musun? Bende �se tek kel�me yok, öylece, sere serpe b�r
kıyafetle oturuyorum… Jenya’nın taşakları nah bu kadar…”

 L�da’yla b�rkaç kez göz göze geld�k. Derken L�da  araya g�rd�:

 -Sabah erken kalkacağım. Yedektey�m. Yatsak �y� olur…

   -Saçmalama-a-a … -d�ye uzattı konuk, -otur! Yet�ş�rs�n nasılsa…

 Ardından belden aşağı şeyler �ş�tt�k. L�da’nın suratı düştü, ben arkamı
dönüp b�r s�gara yaktım. Anlatan ve anlatılanlardan fenalık gelmeye
başlamıştı.

 Yüzümü yıkadım. Sonra saat� sabah sek�ze kurdum. Üstel�k bütün bunları
göstere göstere, mesaj ver�rces�ne yaptım.

 L�da bulaşıkları lavaboya doldurdu. Çok yorgun görünüyordu. Konuğun
da süngüsü düşmeye başlamıştı. Sonra da kalkıp yattık.

 -Hayır olmaz… d�ye �t�raz ett� L�da omzuna dokunduğumda. –Sak�n ol,
Tanrı aşkına! Çok geç… Erkek m�llet� �şte, heps� de aynı bok!

 -Heps� m�? Heps� de ne demek? …

 Kızcağız yanıt veremed�, uyumuştu… Ya da uyumuş numarası yapmıştı…

 Saat altı g�b� uyandım. Odaya tüy g�b� haf�f b�r haz�ran ışığı dolmuştu.
Oturdum, etrafıma bakındım ve gördükler�m karşısında çığlık atmamak
�ç�n kend�m� zor tuttum.
(*) Yevgeni (kısa, sevimli söylenişi “Jenya”) Yevtuşenko: (1932-2017) büyük Rus (Sovyet) şair.
(**) Vladimir Vısotski (1938-1980): Tiyatro sanatçısı, şair ve şarkıcı. SSCB’nin kült olmuş şahsiyetlerinden biri.



 Mutfağın cam kapısının ardında Anton�na Georg�yevna sıra dışı
gövdes�yle, uzun esler vererek dans ed�yordu. Son derece zar�f ve kıvrak
b�r danstı… El�nde haf�f, tülümsü b�r mend�l tutuyordu. Sess�zce süsülüp
mend�l�n� sallayarak kâh lavabonun kenarına, kâh duvar saat�ne, kâh ç�çek
saksısına temas ed�yordu. Gözler� yarı kapalıydı. Yüzünde der�n b�r
mutluluk �fades� vardı. Bu sak�n koreograf� göster�s� korkunç ve dokunaklı
b�r etk� bıraktı üzer�mde.

L�da’yı uyandırdım. B�ran konuğun hareketler�n� �zled�. Sonra omzuna
sabahlığını attı, teyb� açtı ve gacır gucur b�r sesle pencerey� araladı. Hep
hoşuma g�tm�şt�r, L�da der�n b�r uykudan kalkıp akt�f yaşama çabucak
geç�ver�rd�. Sev�şmek �ç�n zorladığım anlar har�ç elbette…

 Dışarı baktım. Dokuzuncu katın penceres�nden aşağıda mükemmel b�r
tert�p düzen hüküm sürüyormuş g�b� görünüyordu. Gr� fonda ç�menler ve
tarhlar çok düzgün ve parlak geometr�k şek�ller oluşturuyordu. Ağaçların
düz ve uzun gövdeler� kavşaklarda muntazam köşeler meydana
get�r�yordu. O an �ç�mde tanıdık b�r acı h�ssett�m. Canım oralarda, kavşak
rüzgârlarının est�ğ� b�r yerlerde olmak �sted�. Evet, bütün bu naz�k, havasız
ve aşk ortamlarından sonra �nsan kayıtsızlığıyla huzur bulacağım b�r
yerlerde…

   Gürültümüzü �ş�ten konuk b�r anda eş�kte bel�r�verd�. 

 -N�ye kalktın k�? –d�ye sordu L�da. –Daha otobüsler b�le başlamadı
çalışmaya…

   Konuk telefonun ah�zes�n� kaptı:

   -Moskova’ya telefon etmem lazım!

 Mörf� kanunları anında devreye g�rd� ve daha �lk denemes�nde karşıyı
bağladılar.



   Semyon! –d�ye bağırdı telefona, -Evde m�s�n?

 -Herkes� uyandırmaya mı n�yetl�s�n, anormal şey! –d�ye söylend�
L�da.

 -Semyon, evdes�n demek! Ben k�m b�l�r nerede söndürmüşsündür
kand�l� d�ye düşünmüştüm…

 -Toşka, yeter artık! –d�ye söylend� L�da. Ardından bana döndü: -
Kocasıyla konuşuyor…

  Tosya �se devam ed�yordu:

 -Bense sübl�me olduğunu düşünmüştüm. O b�l�msel potans�yel�n�
sübl�me etmek zorundasın ya han�?! Cevap versene
veystman�stmorgan�st (*) adam, M�tya nerede? Çağır bana M�tya’yı,
çağır evladımı çabuk, alçak her�f! Oğlumu ver telefona yoksa her üç
dak�kada b�r ararım! Sen� değ�l elbette, doğrudan Kosıg�n’� (**)!...

 -Kes artık! –d�ye çıkıştı L�da. –Sen burada ben�m m�saf�r�ms�n!
İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, h�ç hoşuma g�tm�yor…

 Anton�na Georg�yevna ah�zey� bıraktı. Yüzünde pembe lekeler
bel�rm�şt�.

(*) Veystmanizm-Mendelizm –Morganizm: Ünlü bilim insanlarının, Friedrich Leopold August Weismann (Alman zoolog ve evrim teorisyeni),
Thomas Hunt Morgan (Amerikalı genetik biliminin kurucularından) ve Gregor Johann Mendel’in (Avusturyalı biyolog ve botanikçi; kalıtım
teorisyeni) isimleriyle kullanılan bir terminoloji. 
(**) Aleksey Nikolayeviç Kosıgin: Sovyet devlet adamı; dönemin ünlü Dışişleri Bakanı.



 -Doğruca "Lenf�lm"e (*) g�deceğ�m ve K�selev'e her şey� anlatacağım.
K�selev ben� anlar...

 -Sabahın altısında mı? -d�ye güldü L�da. -Sak�n ol! Yat ve uyu b�raz!
Sak�nleşt�r�c� verey�m m�?, -Lenf�lm'e g�deceğ�m ve ağzımı açıp gözümü
yumacağım, avaz avaz bağıracağım: "Yaşasın Soljen�ts�n!"

   L�da konuk kadını güçlükle kucakladı, yatırdı. B�z de yattık.

 -Normal değ�l. -d�ye fısıldadı L�da. -Toşka normal b�r� değ�l. Artık
kes�nl�kle em�n�m bundan. Kes�nl�kle �çmemes� gerek. Tedav�ye �ht�yacı
var. Baktığında yaşamın kend�s�ne her şey� bahşett�ğ�n� düşünürsün.
Şöhret, para, toplumsal konum, koca (doktora sah�b�, zoolog)... Oğlu
satrançla �lg�len�yor, gerç� m�yop ama...

 -B�l�yor musun, -d�ye başlıyorum, -bu, s�stem�n çok katlı h�yerarş�k
yapısından kaynaklı. B�r fabr�kada mesela tüm çalışanlar az çok eş�tt�r.
Yan� orada böyles� ağır kompleksl� vakalara yer yoktur. S�nema
sektöründe �se �nsanlar arasındak� mesafe korkunçtur; sıfırdan tut z�rveye
kadar çıkar. Yan� mez�yetler�n ve yetenekler�n tüm skalası...

 -Sen s�nemayı nerden b�l�yorsun k�? -d�ye sordu L�da.

 -Tahm�n ed�yorum. Sezg� denen b�r şey var...

 -Pek� ya fabr�ka?

 -Farz edel�m b�r fabr�ka gez�s�ne katılmışlığım var, farz edel�m okudum
b�l�yorum, farz edel�m...

 -O salak kütüphane köşes�nde oturarak ne b�leb�l�r k� �nsan? -d�ye güldü
L�da.

(*) Lenfilm: Sovyet sinema endüstrisinin Leningrad’da (bugünkü St. Peterburg) bulunan ve binlerce metre karelik bir alana ve devasa platolara
sahip en eski ve köklü film stüdyosu. “Lenin” ve Film” isimlerinin kısaltması olarak “Lenfilm” olarak adlandırılır.



   -Evet, kütüphanede çalışıyorum, doğru. Bunun nes� kom�k anlamadım...
Ş�md�, sana göre, kıdeml� b�r kütüphanec�n�n edeb�yatla �ş� olamaz mı
yan�?

   -Kuyumcuda çalışan kıdeml� b�r tezgâhtarın da altınla �l�şk�s� vardır ona
bakarsan...

   -Gözden kaçırdığın b�r şey...

   -Tamam, yeter! -d�ye fısıldadı L�da. -Bütün bunları b�nlerce kez duydum.
Had� uyu dostum...

  -Sadece şunu anlatmak �st�yorum; yaşamın b�r görünen tarafı vardır k�
H�ndular buna Maya tülü-örtüsü der...

   Ama L�da uyumuştu b�le. Ya da uyumuş numarası yapmıştı... 

   Kapı yen�den açıldığında daha aradan b�r saat b�le geçmem�şt�. Üzer�nde
yağmurluk ve tüy g�b� haf�f b�r eşarpla Toşka eş�kte d�k�l�yordu. 

 -Tamamdır -ded�. -Komarovo'ya kadar taks�yle g�d�yorum. Svetka
Manev�ç orada oturuyor, ben de ona yerleş�r�m. Yüzüp güneşleneceğ�m.
Ayrıca erken dönem Bosch tarzı (*) doğa da �lg�m� çek�yor.

   -Kurt mu var sende ned�r? -d�yerek söylend� L�da. -Bekle b�r y�rm� dak�ka
daha. B�rl�kte çıkarız.

 Sözünü tamamladıktan sonra L�da aynanın karşısına geçt�. O andan
�t�baren artık o kadar uzaktaydı k�! B�zden kopmuş, çok uzaklara g�tm�ş
g�b�yd�. 

 L�da'nın nasıl g�y�n�p hazırlandığı �zlemek çok hoşuma g�d�yordu.
Saçlarını tarayışı... Velhasıl bütün o kadınsı uğraşıları...

(*) Jheronimus Bosch (1450-1516): “Dünyevi Zevkler Bahçesi” tablosuyla bilinen ünlü Hollandalı ressam. 



  Ben şahsen şu kıyafet denen şeyle müth�ş b�r savaş hal� �ç�ndey�md�r.
Daha pantolonu g�yerken bütün dengem� kaybed�yorum. Önü �l�kl�
m�ntanımın kement g�b� boynundan kafamı geç�rmeye çalışırken gerçek
b�r �şkence yaşıyorum. Basıp �çer� göçertt�ğ�m botumun arka tarafını serçe
parmağımla düzeltmeye çalışırım... 

  L�da �se koskoca b�r kozmet�k, çaput ve ayakkabı dünyasıyla sulh �ç�nde
yaşıyordu. Sak�nce g�y�n�rd�, hatta b�r tür yetenekle... Bütün o g�y�nme
prosedürü katı kurları olan b�r klas�k dansı anımsatırdı. 

 Allık fırçasını yanaklarında gezd�rd�. Düzgün ve sert hareketlerle
dudaklarını hallett�. Parfüm ş�şec�ğ� eller�nde şıkır şıkır... Aynada haf�f b�r
pudra �z� kalıyor... 

  F�nal sahnes�nde her �k� el�yle b�rl�kte kısa, kızıl peruğunu kafasına koyup
ger�ye doğru �t�nayla çekt�.

  -Neden? -d�ye sormuştum �k� ay kadar önce. -O kadar güzel saçların var
k�!

   O zaman L�da şöyle b�r açıklamada bulunmuştu:

  -Kuaför çok kalabalık, ayrıca havasız. Ama �ş yer�nde �lg� çek�c� olmam
gerek, saçımla yan�... Yerden on k�lometre yukarıda uçuyoruz. Pencereden
bakmasan da o yüksekl�ğ� h�ssed�yorsun. B�r� �lk kez uçuyordur, korkar,
huzursuz oturur, s�n�rl�d�r. Anladın mı? Oysa ben formumda olmak
zorundayım. Böylece onlara korkmamaları gerekt�ğ�n� gösterm�ş olurum.
Her şey normal, her şey yolunda... Bakın bana! Korkacak b�r şey yok. Yok
k� sev�ml� sev�ml� gülümsüyorum. L�monataydı, şekerd�, bütün bunlar
göstermel�k. Asıl olan ben�m! Her b�r yolcunun kend�nden em�n olması
�ç�n ben varım. Korkmayın! Şu genç ve güzel kız korkmuyorsa s�z n�ye
korkuyorsunuz! ... Anladın mı, bu böyles� b�r rol... Kab�n görev� b�r meslek
değ�ld�r, rol yapmaktır... 



  L�da altın sarısı düğmeler�yle ün�formasını g�yd�. Asansörle aşağı �nd�k.
Anton�na Georg�yevna h�ç durmadan tekrarlıyordu:

 -Lenf�lm'e g�d�yorum. B�r dak�kalığına uğrayıp çıkacağım. K�selev'�n
suratına tükürüp aynen şunları söyleyeceğ�m: "Buyur ey devlet memuru!
Bu b�r drama sanatçısının �st�fa d�lekçed�r! Aldığınıza da�r şurayı
�mzalayın!". Ya da şöyle daha �y� gal�ba... Sanat bölümüne g�r�p avazım
çıktığı kadar bağırayım: "Aptal şeyler! B�r Sanat Bütünlüğü kalkıp b�r
sanat parçasına r�ayet edemez!"...

  L�da onu d�nlem�yordu. Ben�m kızım artık uzaklarda b�r yerdeyd�. Belk�
havaalanının buz g�b� p�st�ndeyd� o an. Ya da yüksekte, daha yüksekte,
bulutların üstünde...

  Cadden�n köşes�nde ayrıldık. L�da beled�ye otobüsüne b�nd�, b�ze el
salladı. Anton�na Georg�yevna taks� durdurmaya uğraşıyordu.

  Kend�m� kötü, çares�z h�ssett�m. Yazık, h�ç param yoktu. Her zamank�
h�kâye... 

  -Eh, ben�m de zamanım geld�. -ded�m Toşka'ya. -Kusura bakmayın. S�z�
yolcu edemeyeceğ�m maalesef... Kütüphane l�man sahasında, g�r�ş çıkış
çok sıkı. Geç kalamam... Maya'nın da daha eve uğraması gerek... 

  O anda kadının ağladığını fark ett�m. Eyvah! Eğer b�r oyuncu mesa� saat�
dışında ağlıyorsa, bu çok kötü b�r şeyd�r. Hatta felakett�r. B�ld�ğ�n felaket...

 Çabucak vedalaştım ve hızlı adımlarla troleybüs durağına doğru
uzaklaştım. 

 Sabahtı. Arabalar kaldırıma sıfır duruyordu. Güneş çatıların üzer�ne
yükselm�şt�. Işınları arabaların camlarından yansıyordu.



 Etrafıma baktım ve b�r an kend�m� b�r t�yatroda oturuyormuş g�b�
düşündüm. Perde açılmış, ışıklar sönmüştü. Aktörler sahnedek� yerler�n�
çoktan almışlardı. Gerçek yaşam kul�ste b�r yerlerde kalmıştı. Ve sen, b�r
oğlan çocuğu kadar zavallı ve güçsüz! B�l�yorsun k� Yago mesela, alçağın
tek� ve sen duruma müdahale edem�yorsun. Ne olursa olsun yardım
edem�yorsun. Hem zaten sanatçılar nerede, �zley�c�ler nerede? K�m k�m�
�zl�yor? F�nalde k�m� alkışlamak gerek�yor?... Her şey b�rb�r�ne g�rm�ş...
Yoksa barometren�n kend�s� m� kötü havayı yaratıyor?...

  Ihlamurların d�b�nde, parmaklıklar boyunca sapsarı banklar uzanıyor.
B�r�ne oturdum. Ceb�mden buruşmuş b�r "Belomor" (*) çıkardım.
Üstümdek� üzün ve zayıflık kalkıp g�tmeme engel oluyordu. K�m b�l�r,
belk� de dünkü kâbus g�b� gecen�n b�r net�ces�d�r...

  B�rkaç dak�ka sonra kend�m� toparladım. Gorkovsk�'ye kadar yürümeye
karar verd�m, oradan metroya b�necekt�m. Bu arada yürüyüşüm "Altın
Vad�" f�lm�ndek� Bruts�n’�n yürüyüşüne benz�yordu. 

 Ertes� gün gazetede felaket haber�n� okudum. Len�ngrad-Adler (**)
sefer�n� yapan İL-124 (***) düşmüştü. Kurtulan yok! Aralarında ünlü b�r
sahne sanatçısı, "Ogonek" derg�s�n�n (****) muhab�r� ve b�rkaç da Japon
d�plomat var.

   Havaalanını aradım. L�da'nın sağ olduğunu söyled�ler. Yedekteym�ş...

(*) Belomor: SSCB döneminin sembol sigara markalarından biri. Baş tarafında filtre yerine boş bir karton silindir bulunur.
(**) Adler: Soçi kentinin banliyösü. Havaalanı burada olduğu için Soçi değil “Adler” Havaalanı olarak kayıtlara geçmiştir.
(***) İL-124: İlyuşin -124. Sovyet yapımı orta format uçak markası.
(****) Ogonyek (“Aganyok” okunur): Yayını Çarlık döneminde başlamış, 1923 yılından beri Moskova’da yayınlanan ve SSCB döneminde tirajı
birkaç milyona çıkmış (1990’lara doğru 4,5 milyon) haftalık siyasi, edebi dergi. 2017 yılında ise ortalama 80 bin baskı yaptı.

Sergey DovlatovSergey Dovlatov

(Çev�r�: Eyüp Karakuş)





Arkanızdak� Şey Ned�r

   İk� yıldır uğramadığım �şyer�m�n verd�ğ� k�ml�ğ� turn�ken�n kırmızı gözlü
okuyucusuna dokundururken anlık b�r ted�rg�nl�k yaşadım. Kafama est�ğ�
�ç�n çek�p g�tm�ş değ�ld�m, uzak durmam f�rmayla aramdak� geç�c�
mutabakat çerçeves�ndeyd�, fakat y�ne de mak�nanın ben� “defterden
s�lm�ş” olab�leceğ� end�şes� vardı �ç�mde. 
   Ama kırmızı göz b�r an b�le duraksamadan yeş�le döndü, ben� kabul ett�. 
  Güvenl�k görevl�s�n�n turn�kelerle asansörler arasına oturtulmuş, yarışma
programlarının sunucu kürsüler�ne benzeyen gar�p platformuna doğru
b�rkaç atmıştım k� o, ağzımı açmaya fırsat vermeden, müdürün of�s�nde
beklend�ğ�m� söyled�. “Haber verd�ler geleceğ�n�z�,” ded� gülümseyerek.
“Kaç ay oldu s�z� görmeyel�. Özlett�n�z.”
   Oysa b�naya gel�p g�tt�ğ�m onca yıl boyunca, ne kapıdan g�rd�ğ�mde ne de
bodruma �nmek �ç�n asansörü beklerken gazetes�nden başını kaldırıp b�r
kez b�le yüzüme baktığını, baktıysa b�le ağzından �k� kel�me çıktığını
hatırlamıyordum. H�yerarş�n�n en d�b�nden –b�rkaç gün önce naz�k
mektubunu aldığım– en tepes�ne kadar bana �y� davranmaları, gerek�rse
pamuk ellerle okşamaları temb�h ed�lm�ş olmalıydı. 
 Y�rm� �k�nc� katın düğmes�ne bastığımda h�çb�r şey olmadı; kartımı
panodak� okuyucuya yaklaştırdıktan sonra b�r daha dened�mse de düğme
y�ne umursamadı. Görevl�, y�ne ben�m b�r şey söylememe meydan
vermeden, koşarak geld�, özür d�leyen b�r �fadeyle, “Bölüm şef�n�n
odasında değ�l, egzeküt�f sü�tte beklend�ğ�n�z� unuttum...” d�ye mırıldandı
ve �çer� uzanıp boynuna kolye g�b� asmış olduğu kartı panoya değd�rd�,
ardından en üsttek� düğmeye bastı. “İmt�yazlı kart olmalı s�z�nk�s�,” ded�m
ben de, b�r şey söylem�ş olmak �ç�n.
  Asansörün otomat�k kapıları yavaş yavaş kapanırken gözler�n� benden
ayırmayan görevl�yle b�rb�r�m�ze sahte b�r sıcaklıkla gülümsed�k. 

Sayfa 33



   Y�rm� �k�nc� katta kapılar kor�dora ya da “sü�t”�n g�r�ş kapısına değ�l,
doğrudan büyükçe b�r salona açılıyordu. Ayakkabılarımın ses�n� yutan
halının üzer�nde çek�ngen b�rkaç adım attım. Az ötemde boğazkesen
h�sarlar g�b� konumlandırılmış �k� dev sekreter masasının arasından
yürüyerek tam karşımdak� ç�ft kanatlı mas�f kapıya ulaşmam ve hürmetle
tıklatmam mı gerek�yordu? Veya prof�ller� henüz kımıldamayan
sekreterlerden b�r�ne yaklaşıp kend�m� tanıtmam?
  İk�nc�s�nde karar kılıp masalardan b�r�ne doğru hamle etm�şt�m k�,
salonun çeper�ndek� kapılardan b�r� açıldı ve b�r el, ardından b�r baş
bel�rd�, gülümsed�. Kararlı adımların b�rkaç san�ye �ç�nde bana ulaştırdığı
uzanmış el� sıktım; baş �se becer�ks�zce soyadımı telaffuz etmeye
çalışıyordu.
   Soyadımdan da uzun olan adımla h�tap etmes�n� tekl�f ett�m, sad�stçe.
Hukuk müşav�r� oltaya gelmeden kend� adını vermekle yet�nd� ve
d�rseğ�me dostça dokunarak ben� toplantı odasına buyur ett�. Kapıyı
kırılacakmış g�b� anormal b�r d�kkat sarf ederek kapattı. Oval masanın �k�
ucuna oturduk.
   “Avukatınızı get�rmem�şs�n�z,” ded�.
   “Gereğ� yok. Met�n değ�şmed�yse �mzalamaya geld�m.”
   “Değ�şmed� elbette, anlaştığımız g�b�.”
   Kâğıtları okumam �ç�n bana uzattı. Ben okudukça sess�zl�k uzadığı �ç�n
b�r şeyler söylemek gerekt�ğ�n� duydu: “Fena b�r tekl�f değ�l deneb�l�r.”
  “Evet,” ded�m başımı kaldırmadan, “hatta cömert b�le d�yenler olacaktır.”
Okumaya devam ett�m.
  “Y�ne de s�z� etk�lemeye çalıştığımı düşünmen�z� �stemem. Lütfen ne
kadar zamana �ht�yaç duyuyorsanız çek�nmey�n. D�kkatle okuyun.”
  “Öyle yapıyorum zaten. S�z orada oturacak mısınız ben bunu �ncelerken?”
   “Evet, b�r sorunuz olursa d�ye.”
   “Müdürünüz yüzünü gösterecek m�?”
   “Maalesef. Bütün gün toplantıda kend�s�. Ama en �y� d�lekler�n� �letmem�
r�ca ett�.”
   “Öyle olsun,” ded�m dalgın b�r �fadeyle.
   Son sayfaya gelm�şt�m. Karmaşık b�r şey yoktu belgede. Ş�rket suçunu
kabul ed�yordu. 



  Yanlış monte ed�len arş�v rafları üzer�me devr�lm�ş, ben� hastanel�k
etm�şt�. Maaşımın ödend�ğ� �y�leşme dönem�nde sağlık durumumda
öneml� ölçüde düzelme görüldüğü, hatta büyük ölçüde “normal yaşama
döndüğüm” söyleneb�lse de, doktorların görüşü bundan böyle ağır yük
kaldırmamam ve genel olarak sırtımı ve bel�m� aşırı stresten korumam
yolundaydı. Bu durum neden�yle dava açmamayı kabul ed�yordum.
Olayın –ve bu anlaşmanın– ayrıntıları hakkında herhang� b�r medya
kuruluşu ya da k�ş�yle konuşma hakkımdan da kend� rızamla
vazgeç�yordum. Bu taahhütler�me karşılık olarak, f�rma �k� yıl daha
maaşımı vermey� ve bu süre zarfında sağlık s�gortamın bedel�n� ödemey�,
ek olarak anlaşma tar�h�nden başlayarak ben� “yönet�c� altı” en üst
kademeden emekl� kabul etmey�, emekl� maaşımı ölene kadar vermey� ve
tüket�c� f�yat endeks�ne bağlı olarak her yıl maaş artırımı yapmayı taahhüt
ed�yordu. Son olarak, bu yolda b�r mahkeme kararı olmamasına rağmen
avukata öded�ğ�m paralar karşılanıyor, yanında da sembol�k de olsa b�r
meblağ takd�m ed�l�yordu tarafıma.
   Bu tür, yan� ölümcül olmayan veya c�dd� sakatlık �çermeyen �ş kazaları
alanında uzman olan avukatımın değerlend�rmes�ne göre standart b�r
tazm�nat sözleşmes�yd� bu. Yasalar çerçeves�nde Çalışma Bakanlığı’nca
kes�len cezanın ödend�ğ�n� ve b�r daha böyle b�r olay yaşanmaması �ç�n
gereken önlemler�n alındığı �bares� de konmuştu sözleşmeye; gerç�
avukatım kadar ş�rket de kuşkusuz alışıktı bu metne ve daha önce mutlaka
kullanmış oldukları g�b� bundan sonra da çekmeceden çıkarıp yen�den
kullanacaklarını tahm�n edeb�l�yordum.
   Okumayı b�t�rd�kten sonra el�me kalem� aldığımda aklım oraya, belgen�n
olası uzun ömrüne kaymış olacak, b�r an dalmıştım, yüzümde bell� bel�rs�z
b�r gülümseme. Kalem� �nceled�ğ�m� zanneden avukat, “Eşant�yon
kalem�m�z de hed�yem�z olsun,” ded� b�r şeyler söylem�ş olmak �ç�n.
   B�r an önce çek�p g�tmem� bekled�ğ�n� b�l�yordum. Ağzından ters b�r laf
kaçırıp ben� caydırma yoluna yöneltm�ş olab�leceğ�n� sansın d�ye �ş� b�raz
uzatmaya karar verd�m. Bu kez gerçekten kaleme –kasten �mzalamayı
gec�kt�rerek kâğıdın hemen üzer�nde, hava akımıyla süzülen b�r martı g�b�
boşlukta tuttuğum kaleme– bakarak üzer�ne basılı sloganı okudum yüksek
sesle: We’ve got your back. 



   “‘Arkanızdayız.’ Öyle m�s�n�z gerçekten?”
 Yutkundu b�r an. “Öyle olduğumuzu düşünüyoruz. Hem
müşter�ler�m�z�n, hem de çalışanlarımızın.”
   “Ve de esk� çalışanlarınızın, anladığım kadarıyla.”
   “Önünüzdek� akd� �mzalayana kadar hâlâ elemanımızsınız s�z. Öyle ya da
böyle...”
   Serbest el�m� masadan b�rkaç sant�m kaldırdım, sussun d�ye, d�ğer el�mle
de ser� hareketlerle John Hancock’a taş çıkartacak kadar af� kesen b�r
�mzayı bastım.
 “Eks�k olmayın. Öncek� sayfalara da �sm�n�z�n baş harfler�n�
kondurursanız müteşekk�r...”
   Cümleler�n b�tmes�ne fırsat vermeden çabuk çabuk sayfaların kenarına
harfler� ç�z�kt�r�yordum.
   “İk�nc� nüshayı da aynı şek�lde, arzu edersen�z...”
 Kend� nüshamı katlayıp ceket ceb�me yerleşt�r�rken, “Doğru karar
verd�n�z,” ded�. “S�z�n de ded�ğ�n�z g�b�, oldukça cömert b�r ak�t.”
  Az önce o cümley� mırıldandığımda ses tonumdak� k�nayey� sezmem�ş
olması mümkün değ�ld� ama bunu yüzüne vurmamayı seçt�m. G�deceğ�m
yerde bu paranın b�rkaç kat değerleneceğ�n� b�ld�ğ�m �ç�n çok fazla
önemsem�yordum kazıklanmış olmayı.
   Söyled�ğ�n� duymamış g�b� yaptım; alakası var mı yok mu aldırmadan,
“Hep�m�z�n arkasında durmanız ne büyük yük, ne büyük sorumluluk;
acaba s�z�n arkanızda k�m veya ne var bu yükü haf�fletecek...” ded�m ve
cevap beklemed�ğ�m� vurgulamak �ç�n ayağa kalktım.
   Artık ne o bana b�r repl�k borçluydu ne de ben ona nezaket. 
 K�ml�k kartımı güvenl�k görevl�s�n�n bankosuna bıraktım. Nasıl olsa
elektron�k şer�d� gün b�tt�ğ�nde çalışmaz hale gelecekt�. Hatıra olarak
saklamak g�b� b�r n�yet�m de yoktu.
   Eve g�tt�m. Akıllı davranıp çok fazla eşya ve üst-baş ed�nmem�şt�m, hele
tek başıma kaldıktan sonra. Zaten döküntü, veya döküntü olmasa da
satsam para etmeyecek �k�nc�, üçüncü el şeylerd� heps�. Y�ne de sank� saklı
b�r şeyler bulacakmışım g�b� odaları gezd�m, koltukların arkasına,
gardıropların �ç�ne baktım. Mutfak dolaplarını b�le teker teker açıp
kapadım. Oradan buradan alınmış üç tabak, �k� tencere, b�r tava, b�rkaç



çatal, bıçak, kaşık... İçler�nde b�r tane �şlemel� güzel serv�s kaşığı vardı,
ş�rket�n p�kn�kler�nden b�r�nden yanlışlıkla ben�mle b�rl�kte eve gelen.
Onu alıp bavula koydum. Altlı-üstlü çaydanlık k�msen�n �ş�ne yaramazdı
burada, kullanmasını b�lemezlerd�; küçüğü metal ger� kazanım kutusuna
attım, büyüğü de tabak-çanağın yanına yerleşt�rd�m. G�ys�ler�mle b�rl�kte
her şey b�r bavula sığacak g�b�yd�. Ger�de bıraktıklarımı ev sah�b� ya
esk�c�ye götürür ya da b�r�ler� geçerken görüp alsın d�ye kaldırıma koyar
d�ye düşündüm. Onun b�leceğ� �ş. Telefon ed�p ay sonunda çıkacağımı
b�ld�rd�m.
   Önce kontratta bel�rt�len m�n�mum b�r ay önceden haber verme süres�n�
�hlal ett�ğ�m� söyled�, sonra ben şeh�rdek� k�ralık ev kıtlığını, el�nde kend�
boyuna yakın bekleme l�stes� olduğunu hatırlatınca mızıldanmayı kest�.
“Nereye g�d�yorsunuz?” d�ye sordu, bıkkınlığını saklamaya gerek
duymayan yapmacık b�r nezaket tonuyla.
   “Eve,” ded�m. “Eve dönüyorum.”
   Yüksek sesle söyley�nce gerçekl�ğ� vücuda geld� b�rden. On altı yıl önce
green card lotaryasıyla başlayan gönüllü gurbet serüven�m, kırk yaşıma
b�rkaç ay kala erken emekl�l�kle an�den b�t�verm�şt�.
  Önümde uzanan üç hafta hazırlıklarımı yapmak �ç�n hayd� hayd�
yeterl�yd�. B�let�m� almak, arabamı hurdacıya satmak ve pörsümüş
bavulumu yen�lemekten başka yapacak b�r tek �ş vardı, onu da günü güne
satarak erteled�m, yola çıkmama b�r gün kalana dek.
   Aylardır g�tmed�ğ�m �ç�n mezarın bakımsız hal� ben� şaşırtmadı. Uzamış
otlara oturdum. (Burada etrafını mermerle çev�rmezler, sade b�r taş yeter;
ama abartıp tepes�ne bekç� kulübes� büyüklüğünde tapınak yaptıran da
olur.) 
   B�z ne d�ye evlenm�şt�k, d�ye düşündüm, görenler�n “oturma �zn�n� bu
yolla mı aldınız?” d�ye düşünmes�ne sebep oluşturmak �ç�n m�? Ortak
noktamız pek olmadığı g�b�, uyumsuz beraberl�ğ�m�z ayrı ayrı dostlar
bulab�lme yet�m�z� de öldürmüştü sank�. B�lm�yorum, belk� de kabahat�
doğru paylaştırmıyorum; onun �nsanlarla kalıcı �l�şk� kurmasını baltalayan
bend�m büyük ölçüde, engelleme şekl�nde olmasa da sürekl� olumsuz ruh
hal�mle. Ben�m arkadaş yoksunu –“arkadaşlıktan azade” d�yorum ben ona,
omuz s�lkerek– hayatıma gel�nce, g�tt�ğ�m�z ülkelerde “gerçek dostluk yok” 



algısı vardır ya b�z�m m�llet�n, bey�nler�ne lezyon g�b� yerleşm�ş, ben de bu
kafa yapısından muaf değ�l�m. Sank� Türk�ye b�r dostluk cennet�yd�, ne
r�ya vardı ne haset, ne g�tmek b�lmeyen m�saf�rler ne de sosyal patoloj�ler.
Gerçek dost yok burada, öyle m�? Beceremey�p yüzüne gözüne
bulaştırdığın şeye �mkânsız de, ked�n�n er�şemed�ğ� c�ğer� murdar d�ye
aşağılaması g�b�...
   Mezar taşının kenarını kavradım, b�r zamanlar onun omzunu sevg�yle –
sevg� sandığım şeyle, her neyse– sıktığım g�b�. K�fayets�z b�r özür d�led�m
taştan. Kalktım yürüdüm.

◊◊◊

   Uçağa b�nmeden öncek� günlerde �nternette üstünkörü b�r araştırma
yaptığımda, yurtdışında çalışırken yatırdığım, daha doğrusu maaşımdan
kes�len sağlık ve d�ğer s�gorta pr�mler�n�n ben� tekrar kucaklamaya
hazırlanan ülkem�n yen� s�stem�ne ödenm�ş olması gereken pr�mlerle
eşdeğer kabul ed�leceğ� �zlen�m�n� ed�nm�şt�m. İzm�r’de b�rkaç makama yüz
sürdükten sonra mecburen Ankara’ya yollandığımda, tren�n monoton
n�nn�s�yle uyuklarken, ne kadar yanılmış olduğumu düşündüm durdum,
uykumda b�le güldüm. 
  Aslında umutluydum; �ş�m� halletmes� kes�n olan yüksek merc�e
g�d�yordum n�hayet. Makam odasıyla aramdak� son tampon bölgey�
oluşturan bekleme salonunun ortasında b�rb�r�ne bakan �k� dev sekreter
masasını ve salonun çeper�ne bolca serp�şt�r�lm�ş, kaplamaları �ç�n der�s�
yüzülen bes�l� �nekler kadar heybetl� koltukları görünce doğru yere
geld�ğ�me kanaat get�rd�m. 
   Makam sah�b� ben� karşısına oturttuktan sonra o güne kadar
toparladığım belgeler� mırıl mırıl kend� kend�ne söylenerek �ncelerken ben
de hatırı sayılır b�r m�ktar para harcandığı bell� olan oda dekorasyonunu
�ncel�yordum. Masanın çalışma yüzey� kapsamlı b�r sözlük kalınlığındaydı,
en� boyuysa Amer�ka’da “kral�çe” tab�r ett�ğ�m�z ebatlara yaklaşıyordu.
Odadak� m�saf�r koltukları bekleme salonundak�lere kıyasla daha da göz
alıcıydı, dokununca der�n�n kal�tes� �nsanın �ç�n� hoş ed�yordu.
Koltukların yan yüzeyler�nde ve masanın bana bakan yüzüne �l�şt�r�lm�ş
panelde yer alan, ç�zg�ler�n�n kes�şme noktalarında aynı renkte der� kaplı
düğmeler�n gömülü olduğu baklava desen�n� görünce odaya g�rd�ğ�mden
ber� kafamı kurcalayan eks�kl�ğ�n ne olduğunu anladım.



    “Affeders�n�z, acaba...?”
    Bar�z meşgul b�r görüntü arz ederken soru veya mütalaa �le karşılaşmaya
alışık olmadığını bell� eden b�r kıllanmayı ses�ne b�nd�r�p, “Hmmm?” ded�
müdür, başını oynatmadan gözler�n� yukarı kaldırıp, gözlük çerçeves�n�n
üzer�nden bana bakarak.
   “Hatırlar mısınız, devlet da�reler�nde her müdürün makamında, hatta
özel sektörde üst düzey yönet�c�ler�n odasında b�r şey olurdu... Nasıl
anlatsam, b�r nev� pano, oldukça büyük, d�kdörtgen veyahut kare, bazen
çerçevel� ama mutlaka düğmel�. Düğmeler� b�rb�r�ne bağlayan baklava
desen� g�b� ç�zg�ler çekerlerd� bazen ama ç�zg�s�z de olsa mutlaka muntazam
b�r desen çıkardı ortaya. Yan� düğmeler�n arasında ç�zg�ler olmasa da
düğmeler�n yerleşt�r�lme düzen� b�r baklava desen� oluştururdu; kafanızda
canlanıyor mu böyle tar�f ed�nce? Düğmeler�n arasında kalan bölmeler de
m�n�k yastıklara benzerd�, yumuşacık görünümlü; �nsanın uzanıp
parmağıyla o yastıkçıklara dokunası gel�rd�, makam odasının azamet�nden
çek�nmese... S�z�n odanızda onun olmayışı d�kkat�m� çekt� b�rden.”
    Kâğıtları da kalem� de yavaşça masaya bıraktı, gözlüğünü çıkarıp ben� �lk
kez görüyormuş g�b� gözler�m�n �ç�ne baktı. “S�z neden bahsed�yorsunuz
Allah aşkına?”
   B�r şey d�l�n�n ucuna kadar gel�p b�r türlü hatırlayamayan �nsanların
asab� sabırsızlığıyla öne eğ�l�p karşımdak� m�saf�r koltuğunun yan yüzüne
el�m� şaplattım. “Şu desen! Bunu alıp büyük b�r pano yapıyorsunuz,
arkanıza asılıyor. Bunsuz müdür odası olmazdı esk�den.”
    “H�ç hatırlamıyorum,” ded� müdür donuk b�r �fadeyle. 
  “Hay Allah, adı neyd�, çıldıracağım.” Kend� kend�me mırıldanıyordum
artık.
    “Ne olduğunu b�le kavrayamadığım şey�n adını nereden b�leb�l�r�m!”
  “Pek�,” ded�m, “laf kalabalığımı mazur görün.” Evraklarımın kader�n�n
belk� de bu odada atılacak b�rkaç �mzaya, basılacak b�r mühre bağlı
olduğunu hatırlamıştım b�rden. 
  “B�lm�yorum, olduğumdan yaşlı mı göster�yorum... B�r de Türk�ye çok
hızlı değ�ş�yor artık, belk� s�z farkında değ�ls�n�z.” 



 Müdürü yatıştıracak b�r şeyler demem�n fena olmayacağını
kest�reb�l�yordum ama bu son söyled�ğ�n� onaylamayı gereks�z buldum;
gerçekten �nanılmaz değ�ş�m� görmemek �ç�n kör olmak gerek�rd�. Benden ses
çıkmayınca o ses�n� b�raz daha yükselterek devam ett�:
   “Mob�lyalarda �şaret ett�ğ�n�z �şç�l�ğe kap�tone d�yoruz. Ama �nanın, bunu
alıp da arkamıza ne d�ye, hang� aklın h�zmet�ne...” derken yüzü ve ses�n�n
tonu değ�şt�, “İlkokul,” ded� gülümseyerek. “Ortaokul, hatta belk� l�se, em�n
değ�l�m. Müdürün odasında vardı o ded�ğ�n�z şey, ş�md� hatırladım.”
   “Hah! Adını hatırlayab�ld�n�z m�?”
   “Adını b�lemeyeceğ�m. Öğrenmeye gerek duymamışımdır. K�mse de adıyla
anmadıysa...”
  “Nasıl olur? Düşünün, b�nlerce makam odasında koltuk, masa, Atatürk
portres�, m�n�k bayraklar, sümen takımı g�b� temel dem�rbaş olan b�r şey var
ve adı yok, öyle m�?”
   “Adı yok demed�m, belk� vardır ama ben b�lm�yorum.”
  “Dem�rbaş kaydı nasıl tutulur �s�ms�z? Esk�y�nce yen�s�n� �steyeceks�n, resm�
yazıda ne d�yeceks�n...?” Bunları aklımdan geç�rd�ğ�m� sanıyordum ama
kafamı kaldırınca y�ne farkına varmadan mırıldanmaya başladığımı anladım.
 “Bakın s�ze ne d�yey�m...” ded� müdür. Yüzünde h�n b�r gülümseme
bel�rm�şt� ş�md�; o gülümseme sırıtmaya meylett�, m�nder�nde en rahat
poz�syonu arayan ked�n�n hareketler�n� andırır b�r t�t�zl�kle gez�nd�, gez�nd�,
gen�şçe kuruldu kulaktan kulağa. “Kütüğünüzün olduğu nüfus müdürlüğüne
g�tmen�z gerek�yor eks�k evrakınızı gec�kme olmadan tamamlayab�lmen�z
�ç�n. Orası küçük yerd�r, belk� hâlâ kalmıştır o panolardan, Hem yer�nde
görürsünüz, hem de adını sorarsınız.”
  B�raz şaşırmıştım. “Pek� ama... Han� ne oldu �drak edemed�ğ�m ölçüde
gel�şen ülkeye? S�stemden sorgulayıp öğrenem�yor musunuz?”
  Terb�yes�zl�ğ�n lüzumu yok, derces�ne baktı. “On m�lyonlarca �nsanın
kaydını y�rm� b�r�nc� yüzyıla taşımak kolay mı sanıyorsunuz? O da olacak ama
henüz boşluklar var. Kaldı k� kütük, kayıt, k�ml�k �ş� şakaya gelmez; d�yel�m
yanlış aktarıldı s�steme, o zaman ne olacak? O yüzden resm� yazışmayla
sormamız lazım. Ama g�t b�r hafta, b�r hafta cevap bekler, gel b�r hafta, ett� üç.
Ben acelen�z var d�ye kolaylık öner�yorum s�ze. G�d�n b�zzat halled�n �ş�n�z�,
evrakınızı elden tesl�m ed�n. Esk�den yoktu bu; ş�md� s�z�n get�rd�ğ�n�z evrakı
telefon ed�p tey�t ed�yoruz, oluyor b�t�yor. Boşuna da zaman kaybetmem�ş
oluyorsunuz.”



   “Ama s�z ben� göndermeden telefonla soramıyorsunuz, öyle m�?”
  “Anlamıyorsunuz k�, sorsam ne �ş�me yarayacak? Evrakın orada hazırlanıp
buraya gelmes� lazım k� burada dosyaya g�rs�n! Hem g�d�n �şte, uzak
kalmışsınız bu kadar sene, memleket�n başka yerler�n� görün.”

◊◊◊

   Ankaralı müdür haklıydı. Otobüsten �nd�ğ�mde m�n�k otogarın çevres�nde
gördüğüm küçük dükkânlarda da, hemen sonra ana caddede yürürken
karşıma çıkan mağazalarda da çoktan unutmuş olduğum, bazıları ben� y�rm�-
otuz yıl ger�ye götüren oyuncaklarla karşılaşmaya başlamıştım v�tr�nlerde; en
son model telefonlarla yan yanaydılar üstel�k. Kapısının sağında solunda �ple
asılı geçm�ş�m� gördüğüm �lk bakkala dalıp raflarda gözler�m� gezd�rerek Yen�
Hayat karamelalarının ve benzer nesneler�n nostalj�s�n�n pençes�ne tesl�m
olmayı düşündüm b�r an, ama evrak tak�b�m�n ne kadar uzun süreceğ�n�
kest�remed�ğ�mden vak�t kaybetmeden nüfus müdürlüğüne yollandım. 
   Ve evet, meşhur pano makam odasında ben� bekl�yordu. Müdür gereken
evrakın hazırlanması �ç�n tal�mat verd�kten sonra bana sormadan odacıya �k�
çay söyled�. Çayları beklerken b�r şeyler anlatmaya başladı. Ses� g�t g�de
yavaşladı kulağımda, b�r süre sonra tamamen kes�ld�, f�lmlerde olduğu g�b�.
Arkasındak� pano mükemmel b�r çerçeve oluşturuyordu; üç boyutlu b�r
tabloya dönüşmüştü müdür. Bu görüntüye doyamıyor, huzurla doluyordum
çayını kıtlama �çen bu tomb�k adamı seyrett�kçe. Neden sonra, lafın yer�n�n
gel�p gelmed�ğ�ne aldırış etmeden, “Arkanızdak� şey�n adı ned�r?” d�ye
sordum.
   D�ğer müdürün aks�ne h�ç şaşırmadı. El�ndek� bardağı bırakmadan arkasına
yarım döndü, bordo panoya esk� b�r dostuymuş g�b� baktıktan sonra başını
tekrar bana doğru çev�rd�, ağırbaşlı b�r edayla bardağı çay tabağına bıraktı.
   Nefes�m� tutmuştum.
  “Arkamdak� şey... devlet,” ded� ses�n� her heceyle b�rl�kte yükselterek.
“Devlet�n ta kend�s�.” An�den masanın üzer�ne sıçradı. Kend�n� ger�
atmasıyla b�rl�kte panonun m�n�k yastıklarından sek�p tekrar masaya kondu.
D�md�k durdu, üç kere “Devlet! Devlet! Devlet!” d�ye ünled�kten sonra
ceket�n� çek�şt�r�p düzeltt�, mend�l�yle gözyaşlarını s�ld� ve yer�ne oturdu,
çayından okkalı b�r yudum aldı.
   Gözler�m� kırpıştırdım.
   “Hayrola, dalıp g�tt�n�z b�r an,” ded� müdür.



◊◊◊

   Eks�k evrakımı �braz etmek �ç�n uğradığımda Ankaralı müdür ben� gülerek
kapıda karşıladı. “Ben� de merak aldı s�z çıkıp g�tt�kten sonra,” ded�. “S�z�n
panoyu her önüme gelene sordum, herkes nasıl b�r şey olduğunu hatırlıyor
ama k�mse b�lm�yor adını. Ve adını b�lmed�ğ�n�z şey� �nternette nasıl
arayacaksınız? Ama �nat ett�m, araştırdım. İnanmayacaksınız ama on, belk� on
beş adı var o nesnen�n. Not ett�m s�z�n �ç�n; oturun �k� dak�ka da, bulayım
ş�md� o kâğıt parçasını...”
   Elbette ya, ded�m �ç�nden, kutsalların yüze yakın adı olmaz mı zaten; on, on
beş az b�le.
   Müdür kâğıdı bulup panonun �s�mler�n� okumaya başladığında �s�m konusu
ben�m �ç�n çoktan ger�de kalmış, z�hn�mde emekl�l�ğ�me damgasını vuracak
b�r proje canlanmıştı. Bu gar�p, yorganımsı panolardan b�r yerlerde sürüyle
olmalıydı, hızla modernleşen ülkem�n b�r kenara attığı. Ell�, belk� yüz tanes�n�
b�r araya get�recek, önceden bütün hazırlıkları tamamlayıp sabahın köründe
Kordonboyu’na d�zecekt�m yardımcılarımla. (Daha doğrusu bel�m� tehl�keye
atmamak �ç�n ben el�m� sürmeyecekt�m ama b�r orkestra şef�n�n c�dd�yet�yle
panoların kurulmasını yönetecekt�m.) Bu �ş �ç�n tuttuğum gençler b�rer
portat�f masa ve katlanır �skemley� panoların önünde açıp büyük b�r
c�dd�yetle, koyu renk takım elb�seler�yle b�r şeyler yapar pozunda
oturacaklardı. Chr�sto ve Jeanne-Claude’un renkl� şems�yeler� g�b� ama daha
küçük çaplı; ve o �k�s�n�n projeler�n�n aks�ne �nsanlı...
  Mutlaka b�r noktada pol�s veya zabıta gel�p çek�p g�tmem�z� söyleyecekt�
ama an �t�bar�yle enstalasyonumun fotoğraf ve v�deoları sosyal medyada
çoktan yayılmış olacak, o günden başlayarak telefondan telefona sıçrayarak
dünyayı gezecekt�.
 Zabıtanın uyarısıyla veya çev�k kuvvet�n cop teşv�k�yle apar topar
kaldırdığımız panolar Banksy’n�n �cazets�z sokak res�mler� g�b� beklenmed�k
anlarda dünyanın başka kentler�nde, meydanlarda, parklarda, ortaya
çıkacaktı ansızın. Her b�r�n�n önünde de �k� boyutlu �nsan maket�. Bana
bütün bunların ne anlama geld�ğ�n� soran kültür-sanat muhab�rler�ne
“Benden anlamı yorumlamamı beklemey�n,” d�ye cevap verecekt�m. “S�zce
ned�r?”



   Ünüm doyma noktasına er�şt�ğ�nde H�rshhorn Müzes�’nden bekled�ğ�m
davet gelecek, artık �nstagram hesabı olan herkes�n aş�na olduğu panolarım
ABD başkent�n�n heykel bahçes�nde bütün b�r yaz boyunca m�saf�r
olacaklardı. Ve panoların en büyüğü, der�s� özell�kle seç�lm�ş olanı, serg�
sonunda ben�m gözet�m�mde ve kameralar eşl�ğ�nde esk� �şyer�m�n merkez
b�nasına doğru yola çıkacak, genel müdürün kapısını çalacaktı.
   “Odanın dekorunu tamamlayacak şey bu,” d�yecekt�m ona. “Bunu arkana
koy, tablo tamamlansın, artık b�r şeyc�klerden ürkme. Rahat olsun �ç�n.”

◊◊◊

  Ankaralı müdür sayıyor da sayıyordu panonun �s�mler�n�, hızlı hızlı, at
yarışlarının son tur yaklaştıkça coşan sunucuları g�b�; kel�meler b�rb�r�ne
yapışıyor, hayal�m�n fonunda dönüp dönüp çalan b�r marşa dönüşüyordu. 

Az�z Gökdem�rAz�z Gökdem�r





Hayr�ye Ablanın Sepet�ndek�

 BURAYA İŞEMEYİN LAN EŞOLUEŞEKLER. Sokağın başındak�
duvarda yazılı. Tam İŞEMEYİN yazan yere �ş�yor Abd�. P�ç. Yanında
duvara yaslanmış b�r çocuk daha. O da ben. 

 Mahallede b�r uçtan b�r uca çamaşırlar asılı. Hayr�ye abla çıkıyor
pencereye. El�nde kırmızı b�r şey. Külot. Onun tarafında en çok
sütyen, külot. Bayrak g�b�. Hayr�ye ablanın bayrakları. Bıldır bıldır
memeler� var. Anamınk�ler kadar mı b�lmem ama. Elletmez k� b�ley�m.
B�r kuş konuyor çamaşır �p�ne. Pıtı pıtı yürüyor. 

 Var mıyız dokuz, on yaşında b�z? Ne b�ley�m. Çok karışık her şey çok.
 
 Islık çalıyorum. Islık çalmayı sev�yorum. 

 “Götünden m� çalıyon lan.”

 Abd� oturmuş yanıma. Dükkânı açık. El�yle t�şörtünün üstündek�
dudak resm�n� okşuyor. Bence bu her�f benden büyük. Burnunun
üstü tüylü tüylü.

 Önümüzden Kam�l ab� geç�yor. Genç adam. N�ye böyle kamburunu
çıkara çıkara yürüyor k�. Üstünde yaz kış der� mont. Başında saçtan
çok jöle. Travolta’nın yeğen�ym�ş aslında. Babasının ab�s�ym�ş bu
Travolta. Ben tanımam etmem.

 Yukarda Hayr�ye ablanın el�nde başka b�r kırmızı külot. Bu seferk�
dantel dantel. Heps� nasıl kıpkırmızı. 

 “Selam sabah yok mu lan Kazım?” 

Sayfa 45



 Kazım ab� kafasını uzatıyor zürafa g�b�. Kazım ab� bu, �sted�ğ� organını
�sted�ğ� yere uzatır. B�r de kumar borcundan uzayab�lse.

 “Olmaz mı Hayr�ye. Selamlardan b�r demet anam sana.”

 “Çekey�m m� b�r kıyak sana?”

 Hayr�ye abla memeler�n� saldı pencereden aşağı. Anamınk�lerden
büyük bence ama b�r elletse. Kazım ab� ellem�şt�r kes�n. Sorsam mı? 

 Kuşun renkler� ne güzel. Mav� de var kırmızı da. Korkmuyor Hayr�ye
abladan. Pıtı pıtı b�r o yana b�r bu yana…

 “Çek anam be zaten moraller alabora!”

Kazım ab�n�n saçının önünde koca b�r jöle topağı. Sarkmış. Sümük
g�b�. İy� dağıtmamış jöle olayını. Aceles� m� vardı?

 Hayr�ye abla ger�ye aldı memeler�n�. El�yle bekle yaptı Kazım ab�ye.

 Abd�’ye baktım. Bal� çek�yor. Çeks�n. Kend�n� aslan zanned�yo sonra.
En kralından. Zannets�n.

 Hayr�ye abla g�rd� �çer�ye. Tekrar göründüğünde el�nde b�r sepet.
Sepet�n ucunda �p. Saldı �p�. Saldı. Saldı. O �p� saldıkça Kazım ab�n�n
boynu �y�ce uzadı uzadı sepet�n �ç�ne g�rd�. Sepette tüten b�r şey. Ne
ola k�? 

 B�r kadın geç�yor önümüzden kalın götlü. Anam g�b�. Memeler�
küçük. Anamınk�ler büyük. Ben�m dudağımda hâlâ ıslık. Sev�yorum
ıslık çalmayı ben. Beğenmes�n Abd� hıyarı. Abd� dudaklarını uzatıyor
geçen kadını öper g�b�. Havayı kokluyor. Sanırsın karıyı kokluyor.

 “Hayat güzel la.”



Kadın her tarafını çalkalıyor yürürken. Nasıl yapıyor. Anamın da
etler� sallanıyor yürürken. Ama b�r bacağı kısa da ondan. Dostu
kırmıştı on b�n tane yer�nden de bacağını. Yandan çarklı anam. N�ye
kalıyor hâlâ o hödükle? Öbür bacağını da mı şey ets�n d�ye? Han� eş�t
olsun hesabı.

 Kazım ab� aldı sepet�n �ç�ndek� tüten şey�. B�r fırt çekt�. Dumanı
salmadı. Yuttu her�f heps�n�. B�r daha. Bu sefer b�r üfled� k�. Mahalle
duman altında kaldı. Yukarı baktı. Hayr�ye ablanın memeler�n�
gözler�yle mıncıkladı b�r. Kuş da kanatlarını çırptı. Renkler� b�r güzel
k�. O da mı hasta Hayroş’a? Kur yapıyo kuş kafalı. Abd�’y� dürttüm.
Ooo hang� ormana g�rm�şse artık Abd�. Ben çekem�yorum Bal� falan.
B� ben böyle. Dokanıyo bana. B�r acay�p, manyak, aslan oğlu aslan
oluyo Abd� Bal�’y� götürünce. K�mse yaklaşamıyor ona böyle. Bana da
tab��. Koruyo ben�. Çeks�n bal� o hep.

 “Eyvellah Hayroş!”

 Kazım ab� g�tmeden önce yukardak� boydan boya kırmızı külotlara
baktı. 

 “Ulan �y� çalışıyo karı.”

 Yere baka baka yürüdü g�tt�. Kumar borcu çok olunca yürür böyle.
Ağırlık oluyo, d�k tutamıyo kafayı. Kazım ab�m. Güzel ab�d�r y�ne de.
Hem de �y� dans eder. Amcasına çekm�ş. Öyle ded�. Şu Travolta’ya.

 Abd� uyukluyor. Bal�’y� nasıl götürdüyse artık. 

  Hayr�ye abla çoktan toplayıp almış kend�n� �çer�. B�r� m� çağırdı
evden? Çalışkan b�r ablamız. Her gün külot yıkıyor.



İp�n� �çerde nereye bağlamışsa unutmuş, sepet dışarda kaldı. Sepet�n
�ç�ndek� tütüyor hâlâ. Abd�’ye bakıyorum. Adam uyumuyor k�.
G�tm�ş. Yan� kend�s� burada da. Kafası g�tm�ş. Ben �çem�yorum bu
Bal� denen meret�. B� ben. Dokanıyo. T�ner� de. Sepettek� ne ola k�?
Abd� kalk ulan. Yok. Var ama yok Abd�.

 Mahalle sess�z. Erken daha, akşamüstü. G�d�yorum kuş g�b� pıtı pıtı
sepet�n yanına. Tornacı Behçet amca b�r çıkıyor, dükkânın önüne.
Ben� görmüyor. Görmek �sted�ğ�n� görür Behçet amca. Hayr�ye ablayı
mesela. Kend�s� şahsen koca b�r göz oluyo moruk onu görünce. O
�çer� g�rer g�rmez uzanıyorum Kazım ab� g�b� sepet�n �ç�ne. Bal�
dokanıyo d�ye bu da dokanacak değ�l ya. Asıl benden olur aslan. Hem
de en hasından. Kanım b�le sarı kırmızı oğlum. Alıyorum kalın
c�garayı. Fırt. B�r numara yok. Tekrar b�r fırt. Oy başım dönmeye
başlıyor. B�r daha fırt. 

 Tek başım değ�l. Her yanım. Fır fır fır. 

 Gözler�m� karanlık basıyor. İç�m� de ateş. 

 Şak. Enseme de b�r tokat. Gözümdek� karanlık uçtu g�tt�. Başım hâlâ.
Fır fır fır

 Kazım ab�. E g�tm�şt� bu adam ne zaman döndü? Saçının önündek�
jöle topağı sallanıp duruyor.

 “Ne halt y�yon len”

 “Kazzzım ab� hık mık…” Kazım ab�n�n ortasındak� ‘z’ önümde
uçuşuyo…zzzz. Burnumun ucuna konuyo. Aaa Kazım ab�n�n �k�z� m�
varmış. G�t zzzz g�t. Kazım ab�n�n �k�z� de g�d�yo.

 C�k. C�k.

 Yukarıya bakıyorum. Kuş da eğm�ş kafasını bana bakıyor. Renkler� b�
güzel. Mav�, yeş�l, kırmızı. C�k c�k. Sana da c�k c�k, sana da c�k c�k.



 “Neyse ulan ben de sen� arıyordum. Öneml� �ş�m�z var.”

 Dem�nden ber� duvarın önündeyd�k ya. Kafayı kaldırmayınca tab��.

 “Hayrola. Ne �ş ab�?”

 “Gıarrvvv!”

 Abd� uyanmış da yanımıza damlamış.

 “N�ye gırlıyo lan bu?”

 “Kend�n� aslan zanned�yor ab�.”

 B�r tane de Abd�’n�n enses�ne tokat. Abd� yeleler�n� şöyle b�r sallayıp
ters bakıyor Kazım ab�ye.

 “Abd�’ye bak hele! Kafayı bulmadan önce ıslak karga, bulunca s�d�kl�
aslan.”

 Gülüyorum. Gülünce böyle gözler�mde ışıklar sönüyo y�ne. Başım
dönüyo dönüyo. Şak. Ben�m enseye tekrar b�r tokat. Ayılıyorum.

 “Buyur ab�.”

 “İzley�n ben�.”

 İzl�yoruz Kazım ab�y�. Saçındak� jöle artığı b� düşse. Sümük g�b�.
Böğk. Tanımadığım b�r sokağa gel�yoruz. Hayda. Ben Tarlabaşı’nda
her yer� tanırım aslında. Nereye saklanmış k� bu sokak? B�r
apartmanın g�r�ş�nde duruyoruz. Kollarını boynumuza sarıyor Kazım
ab�. Saçındak� jöle topağını üflüyorum. Bana mısın dem�yo.

 “Ananın dostunu öldürecez Sam�. İsp�yon aldım. Ben kumar
borcumdan, anan da belalısından kurtulacak. Tamam mı? B�r taşla �k�
kuş. Nasıl ama!” 



 İç�m sev�nd�. Ç�çek b�le açtı karnımın ortasında. O p�s her�ften
kurtaracaz anamı. B� de memeler�n�. Ben de b� cesaret, sank� b�n tane
bal� koklamışım.

 “Olmaz mı abey. Ne d�yosun yav! Değ�l m� Abd�”

 “Garrrvvv!” Kuyruğunu salladı pat pat pat.

 “Afer�n lan sen� gören de tırsık b� şey zanneder.”

 “Ayıpsın Kazzzım ab�”

 Hemen g�r�ştek� pencerede Galatasaray bayrağı vardı. 

 “Yalnız b� dur be ab�.”

  Söktüm yer�nden bayrağı. Önce b�r öpüp alnıma koydum. Taktım
boynuma sonra. Süpermen’�n peler�n� g�b� oldu valla gözünü
sevd�ğ�m. Kazım ab� güldü. D�şler� gözüktü. Eşek d�şler� g�b�.
Kocaman. Böyle sırıtırkene koynundan b�r şeyler çıkardı. Üç sustalı.
Çel�ğ�n hasından. Gözler�m yaşardı. Öyyyle parlak çel�kten. Uzattı
b�zlere. Abd� �stemed�.

 “Garrrww!”

 “Ona gerekmez ab�. Isırır o.” Kazım ab� �nanmadı ya üstünde de
durmadı. 

 “Sen burada ertekeye yat o zaman. Sokağı d�k�zle. B�r� gel�rse kükre
tamam mı aslanım s�d�kl�m?”

 Yeller�n� salladı Abd�. Ama önce �şaret ett�m başımla. Kapattı
dükkânını. Aslana yakışmaz öyle çükü ortada.

 Daldık apartmandan �çer�. Çıktık b�r kat yukarı. Kapıyı b�r�s� b�z
g�rel�m d�ye haf�ften açık bırakmış. 



 “Afer�m b�z�m Memo’ya,” d�ye fısıldadı Kazım ab�. İsp�yoncusu kör
Mehmet demek k�. Anamın dostunun sağ kolu. Dümenc�n�n tek�d�r
aslında ama...Açtık yavaşça kapıyı. Yarı karanlıkta �k� adam oturmuş
kumar masasında. Ama acay�p b�r tr�pler. İk�s� de d�km�ş gözünü
masaya. Eller�nde kağıtlar. K�msen�n b�r şey oynadığı yok. Ortalık
duman.

 Daldık �çer�. Paldır küldür. Kazım ab�n�n saçındak� jöle topağı pat
d�ye düştü. Oh sonunda. Adamlar eller�n� arkalarına atmaya
davrandılar. Ama nasıl yavaşlar. B�rden hopladım, sapladım bıçağı
anamın dostunun boynuna. Kan. Fıkır fıkır. Bulmuşum şah damarını,
bırakır mıyım. Verd�m bıçağı. B�r. İk�. Üç. Dört. Beş�nc� de Kazım ab�
durdurdu ben�. O da haklamış d�ğer�n�. İk�s� de nalları d�kt� �y� m�.
Ama ortalık kan revan. B�z�m üst baş da. Soluğum b�le kes�lmem�ş
ama. Öyle rahatım. Islık b�le çalab�l�r�m yan�.

 “E adamlar eceller�n� bekl�yomuş be Kazzzım ab�.”

 “B� b�ld�ğ�m�z var k� oğlum. Her�fler dut g�b�yd�, çekm�şler hem esrarı
hem kokoyu. ”

 Bıçağındak� kanı s�ld� ben�m peler�nle Kazım ab�. Bozuldum.
Demed�m b�r şey. Galatasaraylı Süpermen’e yaptığına bak. 

 “Enselenmeden kaçalım!”

 “Kaçalım abey!”

 Çıktık apartmandan. Üstümüz başımız kan. Ama ulan kolay oldu be.
Çok yaşa Kazım ab� sen. Neden yapmadık k� önceden. 

 “Garrvvv!”

 “Koş Abd�.”

 Koştuk. 



 Koştuk.

 Ayak sesler�m�z. Sokakta yankı yankı. Var ya. En hızlı da ben. Tab��
sırtımda aslanım sarı-kırmızı. Ayak sesler�m�z. Çok yankı çok. Sank�
ayaklarımız çoğalmış. Her b�r�m�z de dört ayak. Noluyo be!

 “Lan �bne Memo s�k�cem belanı. İtler�n� de arkamızdan salmış. Nasıl
da yuttuk dolmayı lan! Koşun çocuklar koşun. Canınızı kurtarın!” 

 Arkama dönem�yorum b�le. Daha da hızlı koşuyorum. B� de
bakıyorum Abd� �le Kazım ab� yanımdan eks�lm�şler. Anam. Öyle b�r
koşuyorum k� tabanlarım götüme değ�yor. Tabanlarım öyle b�r
götüme değ�yor k� ayaklarım yerden kes�l�yor. Ayaklarım öyle b�r
yerden kes�l�yor k� havalanıyorum. Uçuyorum be resmen. Peler�n�me
bakıyorum. Aslanım Galatasaray. Nasıl da dalgalanıyor. Yumruğumu
sıkıp b�r el�m� uzatıyorum. Süpermen g�b�. Daha da yükseğe daha da.
Sonra. Sonra. Gözler�m kararıyor. Kafamın �ç�nde elektr�kler
kes�l�yor.

  Çat.

  Kapkaranlıktayım ş�md�.

 “Aaaaa ayol nasıl çıktın sen oraya kız!”

 Gözümü açıyorum yavaş yavaş. Neredey�m ben. Anammm. Hayr�ye
ablanın donlarının üstüne konmuşum. İpler�n üzer�nde, yanlamasına.
Az ötemde de kuş. Aşağıya bakıyorum. Travest� F�kr�ye abla. Yanında
güzel b�r kadınla b�z�m sokağın �tler�nden b�r�. İt dey�nce gerçek köpek
yan�. B�z�m Bob�. Kadının memeler� küçük ama p�l�ç g�b�. Buranın
karılarına benzem�yor. Sosyet�k. Kaldırmışlar başlarını, d�km�şler
gözler�n� bana. Bob� b�le. Ne bakıyon be Bob�.

 F�kr�ye abla ısrarcı. Ama ses� bu sefer daha çok erkek g�b� çıkıyor.

 “Lan nasıl çıktın? Hayr�ye’n�n donlarına gözcülük mü yapıyon ??”



 Aşağı sağa doğru bakıyorum. Kazım ab�. Bu sefer çıkıyor aşağıdan
yukarı doğru yavaş yavaş, başı önünde. Kan ney�n yok üstünde.
Saçındak� sümük g�b� jöle hâlâ yer�nde. Sola bakıyorum. Abd�.
Bıraktığım yerde götü �y�ce kaymış, uykunun da uykusunda.
BURAYA İŞEMEYİN LAN EŞOĞLUEŞEKLER yazısının tam da
EŞOĞLUEŞEKLER kısmına dayamış başını. Ben�m de üstümde
peler�n falan yok. 

 Aşağı bırakıyorum başımı. Kuş da c�k c�k c�k c�k konuya başıma.

 “F�kr�ye abla ya.” d�yorum. 

 “Bal� bana dokanıyo da...”

 Başlıyorum ıslık çalmaya.
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