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Koronis ile tanışma.
Ha’siktir. Yataktan doğrulup saatini aradı. Saat on. Aceleyle yataktan
kalkarak tshirt ünü değiştirdi. Altında, gece eve geldiğinde çıkarmaya üşendiği
pantolonu hala giyilebilir göründü. Bu yeterliydi. Biraz parfüm sıktı, banyoya
yöneldi. Elektrik düğmesine bastı. Banyo hala karanlıktı. Küfretti. Zaten bu
şehirde, elektrikler hep en çok ihtiyacın olduğu anda kesilirdi. Dışarıdan gelen
puslu güneş ışığı yeter. Aynada saçlarına baktı. Biraz düzeltmeye çalıştı. Her
zamanki gibi, darmadağın uyanmıştı. Lavabonun yanında duran jöle kutusunu
açtı, avucunu biraz ıslatıp saçlarını düzeltmeye çalıştı. Aslında, jöleli görünmeyi
sevmiyordu. Doksanlı yıllarda insanlar bu şekilde dolaşmayı bırakmışlardı. Ancak
yapabileceği başka da bir şey yoktu. Uyanır uyanmaz, havalı saçlarla güne
başlayabilen insanlar kadar şanslı değildi. Rüzgar bile değse, anlamsız bir şekilde
farklı yönlere dağılabilen saçları vardı ve bundan nefret ediyordu.
Yatak odasına dönüp perdeyi aralayarak havayı kontrol etti. Yağmur
yağıyordu. Üzerine fazladan bir de gömlek geçirdi, kapının arkasında duran

montunu da alarak salona girdi. Akşam fırlatıp attığı telefonunu kontrol etmeye
zamanı yoktu. Koltuğun üzerinden alıp cebine koydu, anahtarlarını buldu, kedisi
Simba, evin içinde bir yerlerde yine uyukluyor olmalıydı. Onu bulmakla zaman
kaybetmek istemedi. Mama ve su kabına baktı, yeterliydi. Ayakkabılıktan
botlarını aldı, bağcıklarını bağlama zahmetine girmeden kendisini kapıdan dışarı
attı.
Çocukluğundan beri obsesif bir yanı, günlük hayatta kullandığı her
merdivendeki basamak sayılarını ezberlemesini sağlamıştı. Bu gibi karanlık
zamanlarda, bunun ne kadar doğru bir huy olduğunu görüp, kendisini bu takıntısı
için bir kez daha tebrik etti. Obsesif olabilirim ama iş görüyor.
Hızlı adımlarla yola koyuldu. Otobüs için zaman kaybedemezdi.
Köşedeki bankadan biraz para çekip işe taksiyle gidecekti. Bankamatikte de
elektriklerin kesik olduğunu fark etti. Garibine gitti. Genellikle banka ATM
makinelerinin bir jeneratörü ya da uzun süreli güç kaynakları olur diye
düşünmüştü. Banka şubesine girip işlemini içeride yapıp yapamayacağını görmek
için kapıya yöneldi, kapı kapalıydı. İçerisi de karanlık görünüyordu. Acaba
günleri mi karıştırdım, bugün pazar mı, diye düşündü. Ucuza kaçan dijital saatinin
takvimini kontrol etti. Yanılmıyordu, günlerden pazartesi. Lanet bir pazartesi
sendromunu fark etmemesi mümkün değildi. Sonra, başka bir şeyi fark etti. O ana
dek, koşturmacanın içerisinde nasıl fark ettiğini anlayamadığı bir tuhaflık.
Sessizlik. Sanki tüm şehir bir ölüm sessizliğine bürünmüş gibiydi. Boylu boyunca
Cerrahpaşa'ya uzanan caddeyi kontrol etti. Kimse görünmüyordu. Hareket eden
bir araba yoktu. Geldiği yola baktı. Bomboş. Duraksadı. Bu bir şaka mı?
Akşam savaş mı kopmuştu ya da olağanüstü hal ilan edilmişti de, onun
mu haberi yoktu? Tüm gece içmişti ancak böyle bir şeyi atlayacak kadar içtiğini
zannetmiyordu. Kocamustafapaşa meydanına doğru yürümeye başladı. Meydanın
köşesine varıp tüm meydana ve otobüs duraklarına göz attığında, gerginlik ve tüm
gece içmiş olmanın etkisiyle, midesinin ağzına geldiğini hissetti. Başını bir ağacın
altına eğerek kustu.
Kendisine geldiğinde, başı dönüyordu. Yağmurda ıslanmaya devam
ediyordu. Soğuk ve yağmur damlaları onu kendisine getirir gibi oldu. Bir şekilde,

gerçeğe sarılmaya çalıştı. Tek tek dükkanların ve evlerin kapılarına bakmaya
başladı. Her yer, karanlığa bürünmüştü. Dükkan ve apartmanların kapıları
kilitliydi. Sonra, pencerelere bakmaya başladı. Belki birilerini görebilirim, diye
ümit etti. Hareket eden bir perde, camdan kendisini izleyen aksi bir ihtiyar...
herhangi birine razıydı.
Ne yapması gerektiğini bilemedi. İşe mi gitmeliydi? Yoksa işler, tahmin
ettiğinden de ciddi miydi? Belki bir şeyler görürüm ümidiyle meydandan aşağı,
Millet Caddesine ve Çapa'ya doğru yürümeye başladı. Neredeyse her adımda
duruyor, etrafına bakıyor. Bir ayak sesi, bir kedi ya da köpek sesi, bir araç tıkırtısı,
herhangi bir hareket görmeye çalışıyordu. Gök yüzünden geçen bir martıya bile
razıydı. Aklını yitirmek böyle oluyor demek. Bir ihtimal, hala uyuyor olabilirdi ve
bu yüzden şu anda işe daha da geç kalıyor olmalıydı. Ancak her şey, bir rüyada
olamayacağı kadar gerçek görünmeye devam ediyordu. Akşam içtiği içkilerin ve
kullandığı antidepresanın böyle saçma bir halüsinasyona neden olup
olamayacağını merak etti. Belki, caddelerde insanlar vardı ancak aklının bir
oyunu yüzünden, onları göremiyor, duyamıyordu. Her yeri, her şeyi boş ve ıssız
zannediyordu. Bugünlerde haberlerde neler görmüyordu ki? İnsanlar, yüksek
binaların çatılarına çıkıp, kendilerini bir havuza bıraktıklarını zannederek sert
zemine çakılmaya başlamışlardı. Ve hatta belki de, bu derin devletin zihin
kontrolü üzerine yaptığı deneylerin bir parçasıydı, kim bilir? 1960’lı yıllarda ABD
bunu sıkça küçük kasabalarda yapıyordu. Belki bizim geri kalmışlığımız, aradan
geçen 50 yıldan sonra, aynı seviyeye ulaşabilmek adına, bu manyaklığa
başlamıştı.
Çapa'ya vardığında, yol ancak bir bayram sabahı olabileceği kadar
tenhaydı. Bayramlarda ve uzun resmi tatillerde bu şehri seviyordu. Çünkü insanlar
büyük bir akın halinde şehri terk ediyorlar, geride kalan bir avuç insan da, dışarı
pek çıkmıyordu. Bu yüzden tüm yollar neredeyse bugünkü kadar tenha
olabiliyorlardı. Bu sessizlik ilk kez hiç hoşuna gitmemişti. Sağına soluna bakındı,
kimse yoktu. Yolda ilerleyen tek bir araç görünmüyordu. Tramvay yoluna geçti,
raylara yattı. Belki, uzaklardan gelebilecek tramvayı duyabilirim, diye ümit
ediyordu. Olmadı. Gittikçe ıslanmakta olduğunu fark etti ve üşüdü. Biraz daha bu
şekilde devam ederse hasta olması işten bile değildi. Korktu. İçi, daha önce hiç
duymadığı kadar büyük bir korkuyla doluyordu. Raylar boyunca koşmaya başladı.

Kendisini engelleyemiyordu. Birisine, bir şeye, hareket eden, konuşan hatta nefes
alan herhangi bir canlıya rastlayıncaya dek koşabileceğini düşündü. Çalıştığı
üniversite Davutpaşa tarafındaydı. Ancak, daha kalabalık yerlere doğru gitmeye
karar verdi. Böylece, tam tersi istikamete, Beyazıt'a doğru koşmaya başladı. Hiç
durmuyordu. Soluklanmıyordu. Yıllardır böyle koştuğunu hatırlamıyordu. Hatta,
bu şekilde koşabildiği için şaşırdı. Belki daha sık koşmalıyım, diye saçma bir
düşünce geçti bir an aklından. Sonra, bu düşüncenin mevcut durum için ne kadar
komik olduğunu düşünerek gülümsedi. Durdu. Histerik kahkahalar atmaya
başladı. Kendisini durduramıyordu. Kahkahaları uzaktaki binalardan
yankılanıyordu. Yankıları duydukça kahkahası daha da artıyordu. Sustu. Sonra,
derin bir nefes aldı ve bütün gücünü toplayarak haykırdı. Ciğerlerinin tüm
sınırlarını zorluyordu. Defalarca bağırdı ancak sesine bir cevap veren olmadı.
Vazgeçti. Delilik anı sona ermişti. Bir şey olmuştu ve şu anda koca şehirde yalnız
başınaydı. Sanki, herkes ona kötü bir şaka yapmak için gece şehri sessiz sedasız
terk etmişti. Şimdi de durmuş bir yerlerden onu izliyorlardı.
Yağmur, montunun içine, gömleğine ve tshirtüne işlemişti. Ayakları
üşüyordu. Eve dönüp üzerini değiştirmesi gerektiğini düşündü ama artık eve
dönmenin bir anlamı yoktu. Arkasına baktı. Öyle çok koşmuştu ki, Beyazıt'taki
İstanbul Üniversitesi kampüsüne dek gelmişti. Buradan geri koşamazdı.
Yorgundu. Eve ulaşması yürüyerek bir saatten uzun sürerdi ve daha fazla
ıslanacaktı. Bir karar vermeliydi. Ya hayatın normale dönmesi ümidiyle eve
dönmeliydi ya da mevcut durumu kabullenerek en yakındaki mağazanın camlarını
indirecek, içeri girecek ve kendisine uyan kıyafetlerden alacaktı.
Öncelikli amacı teoriler kurmaktan çok, çözüm üretmekti. Teoriler,
teorisyenlerin işiydi. Durumu saatlerce, günlerce analiz etmek, insanların nereye
kaybolduğunu anlamaya çalışmak. Elektriklere ne olduğunu sorgulamak, şu anda
onu üşüyor olduğu gerçeğinden kurtarmayacaktı. Durumun değişkenleri belliydi.
Yağmur yağıyordu, üşüyordu, evi uzakta kalmıştı, çevrede kendisine yardım
edebilecek kimse yoktu, dükkanlara bakan kimse yoktu. Teknik olarak, böyle bir
durumda, bir mağazaya girmek, hırsızlık sayılmamalıydı. Yani, üzerinde parası
vardı. Birisi ondan, bir ürünün parasını isterse bunu ödeyebilirdi. Mesele sadece,
bunu isteyecek kimsenin olmamasıydı. Yolun karşısına geçerek, genellikle dağ
ekipmanları satan yabancı bir markanın mağazasına baktı. Su geçirmez dağcı

montu ile botlar mantıklı göründü. İçeride ayrıca kendisine uyabilecek dayanıklı
pantolonlar ve erzak taşıyabileceği bir sırt çantası bulabileceğine de emindi. Beş
dakika sonra, yanılmadığına sevindi. Geniş bir sırt çantasının içine yedek bir çift
bot, bolca kuru çorap, biraz daha kıyafet doldurdu. Pantolonunu değiştirdi,
üzerine uygun kazaklar seçti. Son olarak, girişte gözüne kestirdiği montu giydi.
Bundan sonra, uzun koşmalar yok, diye düşündü. Enerjisini boşa harcamamalıydı.
Bir süre, şehirde kolaylıkla yiyecek bir şeyler bulabilirdi ancak ne olacağını
kestiremezdi. Ayrıca bir yerlerde sıcak bir duş almanın da bir yolunu bulmalıydı.
Bunun için eski kenar mahallelere gidebilirdi. Eskilerden kalma kazanlı sobaları
oradaki evlerde bulabilirdi. Şehir merkezindeki doğal gazlı elektrikli sistemler,
mevcut durum için çok gereksizdi. Şehirde elektrik olmadığı için, telefon
sistemleri, doğal gaz sistemleri çalışmıyordu. Şimdilik su ihtiyacı için, binaların
depolarındaki sular işini görebilirdi ancak bir süre sonra bu su tükenecek ya da
kirlenecekti. Buna da bir çözüm düşünmeliydi.
Önce, biraz daha araştırma yapabileceğini düşündü. Yüksek bir noktaya
çıkmalıydı. Etrafına bakındığında, yeterince yüksek bir bina göremedi. Eğer
Taksim'e yürürse, oradaki otellerin ya da plazaların birisinden çevreye bir göz
atabilirdi.
Saçak altlarından yürüyerek Taksim'e doğru ilerledi. Yola da diğer her yer
gibi bir ıssızlık hakimdi. Artık, bir canlı görmeye karşı ümidini yitirmişti. Bir
eczanenin önünden geçerken, aklına ilaçlara ihtiyacı olabileceği geldi.
Çocukluğundan beri alerjileri vardı. Bir kez hastanede yüze yakın maddeyi alerji
testi için denemişlerdi ama içlerinden alerjiye sebep olan çıkmamıştı. Bir tür
piyangoydu bu. Daha geniş kapsamlı testler maliyetliydi. Bunun yerine 1 liraya
alabileceği bir alerji hapı zaten gününü kurtarıyordu. Gayet rahat bir şekilde
eczanenin camını kırdı. İçeriden biraz ağrı kesici, ateş düşürücü, antibiyotik,
vitamin, alerji hapları ve sargı bezi aldı. Daha alabileceği pek çok şey vardı ancak
yükünü arttırmak istemiyordu. Gerekirse sonraki günlerde tekrar “alışverişe”
çıkardı. Sonrasında bir başka şey daha geldi aklına. Henüz kimseyi görmeyişi
görmeyeceği anlamına gelmiyordu. Etrafta hiç polis kalmamıştı. Güvenlik
kalmamıştı ve karşısına çıkacak olan kişinin iyi birisi olacağının garantisi de
yoktu. En temel dürtü, kendini korumaktı. Bu yüzden, Taksim'e doğru
yaklaşırken, av silahları satan bir dükkan gördü. Kepenkleri onu biraz uğraştırdı.

Yine de içeri girmeyi başardı. Yanına ağır silahlar almayacaktı. Bunun yerine bir
tabanca, epeyce kurşun, ateş yakabilmek için kullanacağı biraz tutuşturucu
kimyasal, birkaç çakmak, bir olta ve kaliteli iki av bıçağı, bir kolu çevirerek şarj
edilen iki de el feneri aldı. Sabah evden çıktığı hali aklına geldi. Şimdi, tepeden
tırnağa teçhizatlanmış bir adamdı. Sırtındaki geniş dağcı çantası neredeyse
dolmuştu.
Taksim'e vardığında, meydanı hayatında hiç bu kadar tenha görmediğini
düşündü. Gezi olaylarının ardından, polis bir süreliğine meydanı kapattığında dahi
bu kadar tenha değildi. Yorgundu. Daha fazla yürümek istemedi. The Marmara
oteli, isteyebileceği kadar yüksekti ve hem meydana, hem de arkadaki boğaz
manzarasına hakimdi. Resepsiyonun döner kapısını eliyle ittirerek içeri girdi. El
fenerini çıkararak merdivenlere yöneldi. Önce, yukarı çıkmayı düşündü ama karnı
açtı. Bu yüzden alt katlarda olduğunu tahmin ettiği erzak deposuna yöneldi.
Aşağıda, pişirmesini gerektirmeyecek şeyler aradı. Biraz meyve aldı önce, sonra
kahvaltılıkların yanına geçerek, hala tazeliğini koruyan ekmekleri kullanıp
kendisine güzel birkaç sandviç hazırladı. Bunları da yanına alarak ağır adımlarla
otelin en üst katına tırmanmaya başladı. Bir elinde feneri tutuyordu. Karanlık, tüm
şehrin sessizliği ile birleşince tedirgin ediciydi.
Tepeye vardığında, kral dairesi olabileceğini tahmin ettiği, iki cepheyi
birden gören geniş pencerelere sahip bir odanın kapısını kırarak içeri girdi. Hava
kararmaya yüz tutmuştu. Şanslıydı çünkü odanın bir şöminesi vardı. Gerçek bir
kral dairesi. Birkaç gün, neler olup bittiğini anlayıncaya dek burada kalabileceğini
düşündü. Aşağıdaki mesafeyi göz önüne alınca, yanında uzun menzilli atış
yapabilen bir tüfek getirmediği için pişman oldu. Şu anda üstünlüğü yitiriyordu.
Tabancalar, filmlerdeki gibi sonsuz bir menzile sahip değillerdi. Elindeki silah iyi
bir silah sayılmasına rağmen maksimum etkili menzili 70 metreye ancak ulaşırdı.
Bir süre pencerelerden etrafı izledi. Yağmur hız kesmeden yağmaya
devam ediyordu. Hava kararınca, kapının arkasına bir koltuk çekti. Şömineye,
şöminenin yanında duran odun yığınından birkaç odun atarak tutuşturdu.
Sabahtan bu yana ilk kez ısınıyordu içi. Üzerindeki montu çıkarabileceğini
düşündü. Biraz rahatlamaya ve gevşemeye ihtiyacı vardı. Kendisine gelince,
odanın mini barına gitti. İçeride birkaç bira, bir şarap ve bir şampanya vardı.

Kutlamaya değer bir şey göremiyorum, diye düşündü. Bu yüzden şampanyaya
dokunmadı. Biraları alıp şöminenin karşısına geri döndü. Çantasından bir sandviç
ve bir vitamin hapı çıkardı. Önce hapı içti, peşinden sandviçini yemeye başladı.
Canı sıkılmıştı bu sessizlikte. Dışarıda, zifiri bir karanlık hakimdi. Etrafa iyice
baktı ancak şehirde hiçbir ışık görünmüyordu. Ay, bulutların ardında bir
yerlerdeydi ve kendisine ulaşamıyordu. Geceyi, yatakta geçirmek yerine,
şöminenin karşısına taşıdığı yorgana sarılarak geçirdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla uyandı, yüzünü yıkadı, pencereye yöneldi. Bir an,
her şeyin normale dönmüş olacağını, bu çılgınlığın bir son bulmuş olabileceğini
umdu. Bunu için kral dairesinin ve verdiği hasarın tamamını ödemeye razıydı.
Aynı sessizlik ve can sıkıcı yağmur kaldığı yerden devam ediyordu. Bir önceki
günü bugünden ayıran tek şey, saatinde ilerleyen rakamlardı ki onlar da bu
durumda anlamını yitiriyor gibiydi. Bu şekilde kaç gün daha hayatta
kalabileceğini merak etti.
Öğleye doğru alt katların birisinden bulduğu kitapları odasına yığmıştı ve
içlerinden birisini alıp, pencerenin yanına çektiği rahat koltukta okuyordu. Bir an,
yanıldığını düşündü. Gözünün ucunda, sanki bir gölge hareket etmişti. Anlam
veremedi. Sonra, gerçekten bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. Kalbi, büyük bir
hızla atmaya başladı. Korkmuş muydu yoksa heyecanlanmış mıydı? Refleksle
silahını eline aldı. Camdan aşağı baktığında, metrodan çıkmakta olan birisini fark
etti. Bir kadın. Korkmuş ve üşümüş görünüyordu. Ürkek adımlarla, etrafına
bakınıyordu. Üzerindeki monta sıkıca sarılmış, uzunca saçları karışmıştı. Onu
görür görmez, dikkatle yaklaşması gerektiğine karar verdi. Montunu aldı, sonra
yanında yedek olarak getirdiği montlardan birisini daha alması gerektiğini
düşündü. Silahını beline taktı. İhtiyatlı davranmakta fayda var.
Aşağı vardığında, kadını bir an göremedi, ardından bir gölgenin İstiklal
Caddesine doğru ilerlediğini gördü, “hey!” diye seslendi. Kadın, korkuyla bir
kenara sindi. Korkutmadan, uzaktan, yüksek sesle konuşmaya başladı.
“Korkma! Eğer istersen yanımda fazla montum, yukarıda yiyeceğim ve
sıcak bir oda var. Orada dinlenebilirsin. Sana zarar vermek gibi bir niyetim yok!

Sadece yalvarırım, yaşayan, nefes alan, ne dediğimi anlayabilecek birisini
görmeye o kadar ihtiyacım var ki. Lütfen dışarı çık. Merak etme, güvendesin.”
Kadın, sindiği Burger King'in kapısından hafifçe kafasını dışarı çıkardı ve
adama baktı. Gerçekten, iyi birisine benziyordu. İlk izlenim konusunda pek
yanılmazdı. Kendisine güvenebileceğini düşünmüş olmalıydı ki, yerinden çıkarak
adamın yanına geldi. Dün sabah uyandığından beri, gidecek bir yer aradığını,
yağmur yüzünden bir el feneriyle metroya girdiğini ve metrodan ilerlediğini
söyledi. Ancak gece fenerinin pilleri bitmişti ve o da korkuyla sabahı beklemek
zorunda kalmıştı. Üşümüş ve korkmuştu. Neyse ki, metroda ona saldıracak bir
fare dahi görmemişti. Zifiri karanlıkta bir köşede uzanıp uyuya kalmıştı. Sabah
güneş içeriyi biraz olsun aydınlatmaya başladığında hemen iki metre ötesinde
kendisini biraz olsun soğuktan koruyabilecek bir bank olduğunu görüp
kahrolduğundan bahsediyordu. Birlikte otele geri girdiler ve en üst kattaki kral
dairesine çıktılar. Adam ona giyebileceği birkaç eşya verdi. Kadın, biraz bol
gelmiş olmasına karşın, ıslak kıyafetlerden kurtulduğu için çok mutluydu. Sonra
şöminenin karşısına geçerek büyük bir iştahla sandviçi yemeğe başladı. Adam
ona, başka bir mini barda bulduğu koladan ikram etmek istemişti ancak kız
üşüdüğü için şarabı tercih etti. Kanına karışan alkol, onu ısıtmaya başlamıştı.
Adam ona, yatakta biraz uyuması gerektiğini, böylece daha iyi hissedeceğini
söyledi. Kadın, bunu makul bulmuştu. Adama güveniyor gibiydi. Zaten,
yapabileceği başka bir şey de yoktu.
Öğleden sonra uyandı. Adam, camın kenarında kitabını okumaya devam
ediyordu.
“Ee, ne iş yapıyorsun sen? Dağcı falan mıydın?” dedi kadın.
“Ben mi? Yok canım daha neler!”
“Peki ya bu kıyafetler, bu kadar ilaç, yiyecek, silah? Bunlar nereden
aklına geldi?”
“Fazla kitap okumanın zararları diyebiliriz. Bizim gibi tuhaf insanların bu
gibi durumlarda yapılacaklar listesi vardır.”
“Peki bundan sonra ne yapacaksın?”
“Bilmem, hayatta kalmak ve en rahat şekilde yaşamak için bir yol
düşünmek zorundayız.”
“Biz mi?” Kadın şaşırmıştı.

“Şey, istersen tabi ki bu şehirde kalabilirsin ama ben kalmak için bir
sebep görmüyorum. En mantıklısı, bu mevsimde güneye inmek gibi. Araçlardan
birkaçını çalıştırmayı deneyeceğim, olmazsa deniz yolunu kullanırım. Hem
böylesi daha güvende hissettirir kendimi.”
“Çocukken, babam bana yelkenli kullanmayı öğretmişti, birkaç yıldır
denize açılmıyorum ama bisiklet sürmek gibi, bilirsin.”
Kadın gülümsüyordu. Bu, adama katılabileceği anlamındaydı.
“Peki ya sen, sen ne yapıyordun?”
“Ben mi? Ben rehberim.”
“Rehber mi? Turist rehberi gibi mi?”
“Aşağı yukarı. Ne okuyorsun?”
“Dante, Komedya”
Konuşmanın devamı kitaplara ve gündelik hayatlara değindi, adam eşini
birkaç sene önce kaybettiğinden bahsetti, kadının hayatında özel kimse yoktu.
Sohbetleri şarapla birlikte koyulaşıyordu. İkinci şişeyi açtıklarında, şöminenin
sıcağıyla, daha da yakınlaştılar. Stresli zamanlar kendilerini genellikle bu tip bir
dürtüyle açığa çıkarabiliyordu. Dudakları buluştuğunda, şehrin geri kalanındaki
yalnızlığa inat, sevişmeye başladılar. Saatlerce, şöminenin karşısında, uzandılar,
birbirlerine dokundular. Gece yarısını geçiyordu, adam ayağa kalktı. Yağmur biraz
dinmiş ve bulutların arasından dolunay, şehrin ıssız sokaklarını aydınlatmaya
başlıyordu. Boğaza bakan pencereden yakamozu seyretmeye başladı. Kadın da
kalkmıştı ayağa. Adam arkasında metalik bir tıkırtı duydu, döndü. Kadın, acıyan,
sevimli, aşık, yani elindeki silahı sanki bir çiçek tutuyor gibi içten tutan bir
ifadeyle baktı adama ve hiç tereddüt etmeden defalarca çekti tetiği. Silahın her bir
patlaması tüm şehirde defalarca yankılanarak geri dönüyordu. Adam, şaşkınlıkla
kadının şöminenin alevinde aydınlanan çıplak tenine, yüzüne baktı. Ölmeden önce
son gördüğü şeyin bu olacağını düşündü ve kendisini geriye bıraktı. Arkasındaki
yüksek cam, büyük bir gürültüyle kırıldı. Şimdi, boşlukta uçuyor gibiydi, sanki bir
saniye sonra uyanacak ve kendisini yatakta bulacaktı. Zaman zaman gerçekleşen o
düşme hislerinden çok farklı değil, diye düşündü. Yere varması sanki bir ömür
sürmüştü. Bir an, yere çarptığını duydu. Acımadı. Gözlerini kapadı. Ölümü
bekledi. Durdu. Bekledi... gelmedi…

Gözlerini araladığında, başının kadının dizlerinde olduğunu fark etti.
Kadın, sevecen bir ifadeyle ona gülümsüyordu. Şafak söküyordu. Alaca
karanlıkta, kadının daha öncekinden de güzel göründüğünü düşündü. Elini
göğsündeki yaralara götürdü. El yordamıyla kurşun deliklerini aradı... bulamadı…
“Sana söylemiştim, ben bir rehberim. Özür dilerim, sana olanları
anlatabilmek için, en hızlı yöntemi seçmeliydim. Fazla zamanımız yok. Şimdi,
tüm bu şehri ardında bırakıp yola koyulma vakti. Bırak sana yol göstereyim”
“Ne oluyor? Anlamıyorum..” adam usulca doğruldu.
“Sen, bu şehirde sıkıştın sadece... o kadar bağlıydın ki yaşamaya... hadi,
toparlan. Yoksa ebedi bir alevle yanmakta olan Diomedes gibi olur sonun senin
de. O da, o yüce şehir yağmalanırken, kendisini kurtaramamıştı hırsından ve
saygısızlık ederek Athena'ya, kovulmuştu yurdundan.
Güneş ufukta doğarken, bir yelkenli ayrılıyordu boğazdan. Ege'nin ıssız
sularına doğru, rehberliğiyle bilgeliğin…

Kerberos ve Mimar  Fenerin Doğuşu
Yıllardır, beni diğer mimarlardan ayıran “O” özelliğin ne olduğunu
sorarlar. Bu sorunun, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar basit bir cevabı vardır
aslında. Zatürre. Fakültede, bir yapının tasarıma başlama noktasının neler olması
gerektiğini, bir çizime nereden başlandığının anlatıldığı o birkaç derse, ağır
zatğrre olup gidememiştim ve sonrasında, gidip birilerine bu kadar temel bir
bilgiyi sormanın, gururuma dokunacağını düşünmüştüm. Ahmaklıktı belki de. İşte
bu yüzden bugün dahi, bu sorunun cevabını bilmem. Bir yapıyı çizmeye nereden
başlanır, önce hangi çizgiler çizilir, ne düşünülmelidir, temel mi önce gelmelidir
estetik mi yoksa yapının taşıyıcı noktaları mı, bilmem. Arsanın sınırlarını ölçüp
biçmek mi gerekir, en verimli nasıl kullanılabileceğinin formülleri mi var, fikrim
yok. Ben sadece, orada dururum.
Bazen günlerce, hiçbir şey yapmadan, boş arsaya bakarım. Ellerim
ceplerimdedir bazen, kimi zaman bir banka oturup gazeteye sarılı bir şişe şarap
içerim. Sonra, oluverir. O’nu karşımda görürüm. Yanımda nasıl bir kağıt varsa,
bazen bir faturanın arkası, bazen not defterim, bazen sadece yerdeki toprağa ayak
ucumla çizdiğim birkaç çizgi. Ne görüyorsam ya da gördüklerim bana nasıl
gözüküyorlarsa. Bu iş için devamlı yanında fiyakalı defterler, kaliteli kalemler
falan taşıyan züppelerden değilimdir. Ben, onu görmek umuduyma durmam

orada. Sadece dururum. Bu hayal, birkaç saniyeden daha uzun sürmez. Bir an,
sanki geleceğe gider, binanın ruhunu içime çekerim. Giriş kattaki bir mutfaktan
yükselen limonlu kekin kokusu gelir burnuma, üst kattaki bir pencereden sarkan
kızıl saçlı genç bir kız görürüm. Lavanta kolar. Bu yaşıma rağmen o kıza aşık
olasım gelir. Sokağın karşısındaki arkadaşına işaret yoluyla bir şeyler anlatmaya
çalışıyordur. Bir ihtiyar görürüm, girişteki yüksek basamakları yorularak çıkmaya
çalışır, ona yardımcı olsun diye merdivenler geniştir. Sonra, bir anda kaybolur tüm
hayal, bugüne dönerim. İşte o birkaç saniyede ne çizersem.
Başkaları nasıl başlar, hala bilmiyorum. Bu yüzden, her projeye
başlarken, proje belirli bir seviyeye erişinceye dek onu kimseye gösteremem.
Çalışmak için uygun bir yere kapanırım. Her şeyi bir bütün olarak hayal ederim.
İşin başında gördüğüm çizgiler, duvarlar, pencereler, kapılar, rölyefler neyse,
bittiğinde de birebir aynısıdır. Fikir değiştirmem. Çünkü o bir fikir değil, bir
hatıradır benim için. İnsanlar, bunu benim işçiliğimin bir sırrı zannederler. Oysa,
ben sadece, "sen böyle mi başlıyorsun, ama önce şöyle yapmalıydın" diye
ayıplamalarından korkarım.
Bu sefer, benden istenilen, yüksek ve geniş bir yarım adanın üzerine,
tarihte eşi olmayan büyüklükte bir deniz feneri yapmam. Yarımadayı kıyıya
bağlayan, yalnızca ince, kayalık bir patika. Geniş bir yarım ada. Benim için,
patikanın diğer tarafında, yarı ahşap, yarı kesme taşlardan yapılma duvarlarıyla
tek katlı bir çalışma evi ayarlanmış durumda. Burada, çalışma masam, geniş
kağıtlarım, kalemlerim, bir şömine, yeteri kadar şarap, kitaplarım ve bir bekçi
köpeği bulunuyor. Her sabah, yakınlardaki bir kasabadan geldiğini tahmin ettiğim
bir at arabasıyla, ekmeğim, yiyeceklerim ve sütüm geliyor. Bazen kahve gibi,
ihtiyacım olan şeyleri bu sessiz adamdan isterim. Benden para almaz. Sanırım,
beni buraya getirenlerle anlaşmalı. Birkaç gündür, hava öyle sertti ki, dışarı
çıkmak istemedim. Bunun yerine, pencerenin kenarında oturup Ritsos'tan birkaç
dize okudum. Biraz yazdım. Her projeme başlarken yazdığım günlüklerden
birisine başlamak için, şans eseri kitaplarımın arasında bir defter buldum.
Bulamasaydım özalitlere falan yazmaya başlardım.

Şimdilik durum bu. Masamda oturmuş pek beceremediğimi düşündüğüm
sıcak şarabı yudumlarken, neler yapabileceğimi bile düşünmüyorum. Aylak bir
adamım.
Bu sabah, erkenden çıktım evden. Güneş henüz doğmamıştı. Bir şeylerin
yaklaştığını hissediyordum. Şafak sökmek üzereydi. Bu bir deniz fenerine en
ihtiyaç olunan saatlerden birisiydi. Kasabadan gelen at arabası bile henüz
görünürlerde yoktu. Ellerim bir kez daha ceplerimde, atkımı boynuma dolayıp
kendimi rüzgara attım. Bekçi köpeği, Kerberos, peşime takıldı. Cana yakın bir
köpek. Ne evin içinde, ne de dışarıda beni asla yalnız bırakmıyor. Eğitimli
zannımca, bazen ortalardan kayboluyor. Onu dışarıda görüyorum. Oraya nereden,
hangi delikten çıkmayı başardığını henüz bilmiyorum. Biraz dolaşıp geri geliyor.
Rüzgar geçen günlere nazaran biraz yavaşlamıştı. Bazen, büyük bir dalga
vuruyor ve dalgakıranın üzerinden diğer tarafa ulaşmayı başarıyordu. Bu yüzden
bir çocuk oyunu gibi hareket etmem gerekti. Müsait bir anda hızla ileri atılarak
buradan geçtim. Kerberos da peşimden. Yarım adanın en uç noktasına dek
yürüdüm. Güneş, tam karşımda, ufukta yükselecekti. Etrafa bir alaca karanlık
hakim olmaya başlamıştı. Rüzgar, yeni günle birlikte, ufuktan yeni bulutları
getirmeye başlamıştı ancak doğu yönünde gökyüzü hala tertemizdi. Sonra, bir an,
güneşin ilk ışıklarının ufukta, bir Syren gibi saçıldığını gördüm. Göz alıcıydı.
Yetmiş yılı aşkın ömrümde, pek çok gün doğumuna şahit olmuştum ancak itiraf
etmem gerekirse, hiçbirisi, bu denli okşamamıştı ruhumu ve titretmemişti hayal
gücümü. Bir an, güneşin kudretiyle ve güzelliğiyle korktum. Büyülendim. Ne
yapmam gerektiğine dair ilk kıvılcım burada parladı işte. Bu güneşi selamlamaya
cüret edebilecek kadar güzel bir deniz feneri yapmalıydım. Öyle bir fener ki, her
sabah ufukta parladığında güneş, layığıyla selamlayabilmeliydi onu. Ufuktan
geçen denizciler, doğu ile batıyı birbirine karıştırmalıydı. Hangisinin gerçek güneş
olduğunu ayırt etmek mümkün olmamalıydı.
Kerberos yanımda uykuya dalmıştı. Bir süre daha, güneşin yükselişini
izledim. Sonra, Kerberos homurdanarak uyandı, ufukta bir şeyleri dinlemek ister
gibi kulak kabarttı, sonra ağır adımlarla eve doğru yürümeye başladı. Bekçi oydu,
ben de kendimi onun peşinden eve dönmek zorunda hissettim.
Şimdi aklımda tek bir soru var. Bir güneşin nasıl doğmasını sağlarım?

Bu sabah, bir önceki akşam fazla kaçırdığım şarap ve kitabın etkisiyle
uyuya kalmışım. Öğleye doğru, Kerberos'un yüzümü yalamasıyla uyandım.
Hayatım boyunca hep kedileri seven bir insan olmuşumdur. Bundandır, bir
köpeğin bu kadar içten ve sevecen davranabileceğini tahmin etmemiştim. Bir
şekilde, beni çalışmak için zorluyor gibiydi. Akşama doğru, kısa bir yürüyüş için
dışarı çıktım. Niyetim, toprak yoldan henüz görmediğim kasabaya doğru
yürümekti. Bir fincan sütlü kahve aldım, yürümeye başladım. Bir önceki sabah
ufuktan yaklaşan bulutlar tüm göğü kaplamıştı. Uzakta, denize çökmüş bir sis
hakimdi. On dakika kadar yürüdükten sonra, bir şimşeğin sesiyle irkildim.
Yağmur yağacak gibiydi, riske girmek istemedim. Artık, genç ve güçlü
değilim ve en ufak soğuk almada günlerce yatakta kalabiliyorum. Üstelik, kuş
uçmaz, kervan geçmez bu yerde, tek başıma hasta olmak niyetinde değildim.
Elimdeki fincanla arkamı döndüğümde, olduğum yere sabitlendim. Uzakta, yarım
adanın üzerinde, o güne dek hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir deniz
feneri yükseliyor, bir güneş kadar kuvvetli fenerinin ışığı sisin derinlerine kadar
yararak, ufku aydınlatıyordu. Sabahın ilk ışığında ve akşamın son kızıllığıyla
güneş batarken, bir ya da iki saniye için yemyeşil bir parlaması olan, sonra kızıla
çalan bir ışık. Her biri, neredeyse sıradan bir evin iki üç katına eşit, yaklaşık otuz
üç kat saymıştım. Son kat, yani fener dairesi ise, diğer katlardan da yüksekti.
Geniş, kare bir yapıydı ve inşasında klasik tarzda taş kesimi kullanılmıştı. Her bir
taş bir diğerine, harca ilave olarak demir kazıklarla sabitleniyordu. Deniz
fenerinin altında geniş kütüphane binasını gördüm. Burada, bir kütüphane
olabileceği hiç aklıma gelmemişti. En yakın yerleşim birimi bile epey uzakta
kalıyordu. Tüm bunların yanında, iki adam yüksekliğindeki bahçe duvarları, belli
belirsiz kalıyordu. Bir kadının yanında birkaç çocukla birlikte kütüphane binasına
girdiğini görebiliyordum. Sonra, hiç beklemediğim bir şey oldu. İki adam,
sırtlarında büyük kuş tüyünden kanatlarla, havalandılar fener kulesinin en üst
katından. Birisi bulutların altında kalırken, diğeri büyük bir neşeyle bulutların
üzerine doğru hızla uçuyordu.
İskenderiye fenerinin ışığının kaynağı. O anda anladım. Bu ışığın kaynağı
bir fener değil, aslında kütüphanesiydi. Fener bir semboldü tarih içinde, herkes,

onu basit ve büyük bir deniz feneri zannederken, o aslında, bilginin ışığını temsil
ediyordu ve aydınlanmayı şüphesiz.
Kerberos'un havlamasıyla kendime geldim. Yağmur yağmaya başlamıştı
ve ıslanıyordum. Başımı kaldırıp tekrar ileri baktığımda, hayalin artık
kaybolduğunu gördüm. Hayal miydi, gerçek mi, onu bile kestirmek güçtü. Her
şeyi, hemen yanımdaki bir şeylere çizmek isterdim ancak elimde çizebileceğim
hiçbir bir şey yoktu. Neyse ki ev yakındı ve ilk taslakları çizmeyi başarabildim.
Çizdikçe daha da hatırlıyor, hatırladıkça daha da detaylandırıyordum. Gece
yarısına yaklaşıyor ve sanırım ilk anda çizebileceğim her şeyi çizmeyi başardım.
...
Günlerdir, haftalardır ve aylardır yazamadım. Çünkü hiç durmaksızın
çalışıyordum.
Bu sabah bu fenerin çizilmesi işini bana veren Phlegyas geldi. Çizimlerin
tamamını ona teslim ettim. Aslında delilikti. O ana dek tam otuzüç katıyla normal
şartlarda doksan katlı bir gökdelen gibi yükselecek bir bina teslim ediyor
olduğumun farkında bile değildim.
 Gidebilirsin, dedi.
...
Gidecek bir yerim olduğunu hatırlamıyorum ki...
Kerberos ile birlikte, deniz fenerinin biteceği günü beklemek için, eve geri
döndük...

Balıkçı  Styx’te bir kaptan.
Çocukluğumdan beri, pek dostum olmadığı için eleştirip dururlar. Bu,
kısmen doğrudur aslında, kısmen ise, aynı şu anda olduğu gibi, bir iç sesle
konuşurum. Bu, benim yalnızlığımı tuhaf bir şekilde gideriyor. Diğer insanlar,
kendileriyle hiç konuşmazlar mı, yoksa bunu kabul mu etmezler bilmiyorum.
Belki, gerçekten kendilerine bile katlanamayacakları kadar sıkıcı insanlardır. Beni
ilgilendirmez. Sonuca baktığımız zaman, otuz beş yıllık hayatımda, pek yalnızlık
çekmedim aslında.
Sanırım bu, biraz da, denize olan sevgimden geliyor. Ona aşığım.
Dalgaları, hiçbir kadının saçlarında göremeyeceğiniz kadar alabilir aklınızı,
unutamazsınız. Kokusu, Paris'in sokaklarındaki asilzade geçinen şuh bayanların
bin bir çiçekle hazırlanan parfümlerinden daha güzel gelir. Eşsizdir. Her gittiğim
limanda, her denizde, her okyanusta, bir başka koku vardır aslında. Herkes, buna
"deniz kokusu" diyerek aradan sıyrılır, ancak öyle değildir. Çiçek kokusu, sadece
çiçek kokusu mudur oysa? Ya da yemekler hep aynı mı kokar? İşte bunun gibidir
deniz kokusu. Aşık olurum. Hiçbir insanın gözünde, öyle berrak bir maviyi

göremezsiniz. Hiçbir güneş, okyanusun ortasında aydınlık bir gecede gördüğünüz
yıldızlar kadar kamaştırmaz gözünüzü.
Hep, bir bahriyeli falan olmak istedim ancak olamadım. Aklım, bir karış
havalardaydı benim. O yaşlarda, çok çabuk aşık olur, çok çabuk sönerdim. Bu
yüzden, ne derslere ne de denizden başka bir şeye gönül veremedim. Bir tek, gitar
çalmayı bilirim. Çünkü bilirim, sessiz akşamlarda eski denizcilerin ruhlarını
anmak gerekir.
Pek memleketim de yoktur. Doğduğum yerin neresi olduğu, ailemden
kimlerin kaldığı, bir gün, bir mezarım olursa nerede olmasını istediğimi bile
bilmem. Çok büyütmeye de gerek yok zaten, en nihayetinde, bir balıkçıyım ben.
Bu kasabaya ne zaman gelsem mevsim hep aynı oluyor. Bu sefer,
hissediyorum. Bir şeyler daha farklı ama nedir, bir türlü anlam veremiyorum.
Yıllarca, kendi teknemin olması için, dünyanın her yanından büyük kaptanların
yanında çalıştım. Aslında, kaptanlık belgem falan da vardır, sadece hiçbir zaman
param olmadı. Ne zaman, elime üç kuruş para geçse, ya çarçur ettim ya da... ne
önemi var, biriktiremedim işte. Kimisi, yaşı ilerledikçe bir tuhaf olur, ne bileyim,
karaya özlem duyar, kendisini dine, ibadete falan verir. Bizimkilerin bir kısmı
öyledir. Zaten bizde pek gri adam bulunmaz, ya siyahtır ya beyaz. Kimisi de
tamamen berduş olur, bir limanda kayboluverir. Ben, ikisinin arasında bir yerde
kaldım sanırım. Yalnız, bazı uzun gecelerde, gökyüzünü seyre daldığımda, her
şeyin, insanların düşündüğünden çok daha büyük bir anlamı olduğunu
düşünürüm. İşte bu yüzdendir belki, hiç dindar bir adam olamadım ben. Hep
sorular sorup durdum.
Kaptan, kör kütük sarhoş olunca, barınağın ötesindeki kayalıklardan
tekneyi geçirme işi bana düştü yine. Söylemiyor ama, yardımcı kaptan bu konuda
hemfikir, riske girmek istemediği için, benim de tekneyi o kayalardan rahatça
geçireceğimi bildiğinden, bilerek sarhoş oluyor, diyor. Belki de sadece bana biraz
cesaret vermek içindir. Yine de, bunu duyunca, bir kırlangıç gibi uçuyorum
taşların arasından.

Tekneyi bağlarken, tayfalarla vedalaştım. Bu teknedeki son seferimdi.
Gece yarısından hemen sonra bir trene binmem gerekiyordu. Ben de, dilini az
buçuk bildiğim bu kasabanın sokaklarına vurdum kendimi. Hava soğuktu.
Neredeyse, açık denizlerdeki kadar sert bir keşişleme esiyordu. Ellerimi
pardösümün ceplerine sokup yakamı dikleştirdim. Bu küçük kasabanın evleri,
bana hep bir başka görünür. Balıkçı barınağının arka bahçesindeki kapıdan çıkar
çıkmaz, ne tarafa gitmem gerektiğine emin olamadım. Sanırım, yokuş çıkmayı
hayatım boyunca sevemediğimden, yokuş aşağı yürümeye başladım. Sol
tarafımda hafif çimenlik bir yamaç ve aşağısında deniz, sağımda ise Seabank
adındaki ki bu adı hep komik bulmuşumdur huzur evinin yeşil, düzgün kesimli
çalılardan oluşan bahçe çitleri vardı. Eskiden tanıdığım yaşlı bir denizciyi en son
burada ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Bir daha uğramaya hep korktum. Onun,
ölmüş olmasından korktum. Malta sahillerinden her geçişimizde çok güzel şiirler
yazardı. Eskiden, bir kıza aşık olmuş orada. Bir gece, kızla birlikte kaçmak
istemişler, kızın babasının inadı işte, gece karanlığında kayıkla gemiye doğru
giderlerken, bir başka kayıkla kesilmiş önleri, arbedede kız denize düşmüş, bir
daha da görememiş.. işte bu yüzden, buradan her geçişimizde bir ağıt yazar ve bu
ağıdı bağıra bağıra okurdu, Donna Maria'ya.
Sahildeki yürüyüş yolundan ilerlemeye devam ettim. Aslında, insanları
duymasam, o çok sevdiğim Moda sahiline çok benzer burası. Yürüyüş yolundan
biraz ilerleyip, yolun sağında yükselen, taş merdivenlere ulaştım. Bunlar, ufak
adımlarla yükselerek, kasabanın seviyesine kadar çıkan, her adımında insanı
yormak yerine, biraz daha dinlendiren basamaklardı. Her basamakta,
çocukluğumdan bir başka hatıra canlanıyordu gözümde. O yüzden seviyordum
burayı. Merdivenlerin hemen sol tarafında, eskiden adı farklı olan bir kafe vardı.
Kafenin, ön terası boylu boyunca harika bir kuzey denizi manzarasına sahiptir.
Eski sahipleri, eşsiz kahveler yaparlardı. Şimdi, aynı tadı alamayacağım
korkusuyla, içeri girmiyorum artık. Bazı güzel şeyler, hatıralarınızdaki gibi
kalmalıdır. Ellediğiniz, zaman, o güzel hatıralara da zarar verir,
değersizleştirirsiniz. Yokuşun bittiği yerden yolun karşısına geçtim. Yol, her
zamanki gibi tenhaydı. Zaten, burada, diğer büyük şehirlerin kavga ve
gürültüsünü göremezsiniz. En yüksek bina, ki sanıyorum kırmızı tuğlalı eski
belediye binasıdır, kulelerini de sayarsanız en fazla dört kat ederdi.

Yol, sağa ve sola sapıyordu. Tren istasyonu, yanlış hatırlamıyorsam,
soldaki yoldaydı. Aslında, gidip orada bekleyebilirdim. Ama daha saatler vardı.
Hava bile kararmış değildi ve aynı yerde saatlerce oturamayacak kadar sıkılgan
bir adamımdır. Bu yüzden, sağdan yürümeye başladım.
Tuhaftır, dünyada en yaygın olan cadde ismi, aslında ikinci caddedir.
Çünkü ilk caddeler ya "ana cadde" ya da bölgede sevilen tarihsel bir kişinin adıyla
anılırlar. Bu cadde de, öyleydi. "Main street". Caddenin hemen başında,
Presbiteryen kilisesi bütün heybetiyle yükseliyordu. Tüm kutsal mekanların,
yüksek yapılmalarının sebebi, büyük yapılar karşısında yaşadığımız "huşu" ve
"korku" duygusu aslında. Bu yapıların karşısına geçip saatlerce hayran hayran
izleyen kişilerin kollarından tutup, kış aylarında Atlantik Okyanusunu boydan
boya geçmek için bir gemiye sokasım gelir. İşte orada, o dev dalgaları
gördüklerinde, ne hissedeceklerini hep merak eder, gülerim. Yine yanılmadığım
gibi, kilisenin bahçe duvarının yanında kaldırımda durmuş birkaç yaşlı insan,
kilisenin sağını solunu işaret ederek aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Hayatım
boyunca, Presbiteryenlikle Metodist kiliseleri arasında ne fark olduğunu
anlayabilmiş değilim. Hoş, herhangi bir dinin herhangi iki mezhebi arasındaki
farklılaşmayı da eşit derecede anlayamadığımı kabul etmem gerekir. Kilisenin
yanından geçerken, solda kalan Manse Bulvarına girip, bulvarın Mark sokağıyla
kesiştiği köşede, hala bir zamanlar aşık olduğum o kızın oturup oturmadığını
kontrol etmek için biraz yürüyesim geldi. Sonra bunu saçma buldum ve
vazgeçtim. Şimdi kapısını çalsam, birkaç yerel balıkçıyla kavga edip, polisten
korkarak ertesi gün hiç haber vermeden denize açılıp aylarca ve yıllarca bir daha
onu neden arayıp sormadığımı nasıl anlatacaktım ki? Kapıyı başkası açsa, ne
diyecektim? Belki de çoktan taşınmıştı oradan. Zaten kasaba zaman içinde
değişiyordu. Kilisenin hemen karşısındaki arsada metruk bir bina vardı,
şimdilerde yıkılıp yerine soğuk, her yanı reklamlarla donatılmış iğrenç bir spor
mağazası açılmıştı. Kafamı o tarafa çevirmeye daha fazla dayanamazdım.
Memleketim olsun ya da olmasın, sevdiğim sakin bir yerin, para karşısında böyle
kirlendiğini gördüğümde içim acıyor.
Ana caddede ilerlemeye devam ettim. Birkaç blok sonra, eskiden
sevdiğim birahanenin şimdilerde dandik bir "modern" kafeye dönüştüğünü
görünce üzüldüm. Dolayısıyla, üç dört blok ötedeki Spinnaker adlı restoran, bir

anda yemek yeme sıralamamda ikincilikten birinciliğe çıkmıştı. Rüzgar
sertleştikçe yağmur başlıyordu. Ellerim ceplerimde, seri adımlarla buraya
ilerledim. Aslında, burayı sevmemin tek sebebi sanırım ön camındaki yarım
dümen resmiydi. Bu resmin gerçeği içeride, üst katta duruyordu. Birkaç kez,
işletenlere, bunun bir hikayesi olup olmadığını sordum. Elbette, yarım bir
dümenin büyük bir hikayesi olmalıydı, ancak onlar da bilmiyorlardı ne yazık ki...
bu dümenin hikayesini dinlemek için neler vermezdim ki. Şimdilerde, eski
zamanlar gibi, güzel deniz hikayeleri yaşanmıyor. Her şey elektronik, her şey tek
düze. Soğuk ve sessiz. Ruhu kalmamış.
Restoran her zamanki gibi eski, gıcırdayan giriş kapısıyla karşıladı beni.
Zaten, bu kasabadaki her şey her zaman eskiydi aslında. Arka caddede yer alan bir
restoran daha vardı örneğin. Tabelasındaki harfler, buraya ilk geldiğim yirmi
yaşımdan beri eksikti. Belki de, restoranın gerçek ismi buydu. Artık böyle
düşünmeye başlamıştım. İçerisi, bu mevsimde kasabanın geri kalanı gibi sessiz ve
sakindi. Üst kata çıkmaya gerek duymadan, buranın en meşhur yiyeceği olan
mangalda sığır filetosu söyledim. Haftalardır denizde o kadar çok balık ve patates
yedim ki, sanırım bir süre japon balıklarını dahi görmeye tahammül
edemeyeceğim.
Restorandan çıktığımda hava kararmıştı ve yağmur kendisini iyice
hissettiriyordu. Caddede birkaç sarhoş dışında kimse kalmamıştı. Birkaç tane de,
birahane arayan sarhoş adayı. Geri, Presbiteryen kilisesine doğru yürümeye
başladım. Mümkün oldukça saçak altlarından yürümek istiyordum, buradaki
dükkanların hiçbiri, İstanbul’dakiler gibi, geniş saçaklara ve çatılara sahip
değillerdi. Tüm binaların tek düzeliği, ilk bakışta gözünüze hoş gelirdi ancak bir
süre sonra bu tek düzelik, çıldırtıcı bir tekrar halini alıyordu. Ana Caddeyle
Eglinton Caddesinin kesiştiği köşedeki Metodist kilisesinin rahibiyle bir an göz
göze geldik. Hızlı adımlarla, başını yağmurdan bir gazeteyle korumaya çalışarak
kiliseye doğru hızla ilerliyordu. Başıyla selamladı. Zaman zaman, ufak tefek
sohbetlerimiz olmuştu ancak hiç, yağmur altında durup ayak üstü sohbet edecek
kadar samimi olmadık nedense. Yine de, uzun bir aradan sonra beni gördüğüne
memnun bir hali vardı. Yağmurdan dolayı asık olan suratının, bir an için
aydınlandığını görebilirdiniz. Bu beni mutlu etti. O, kendisini hızlıca kilisenin ana
kapısından içeri atarken ben yağmura aldırmadan, yürümeye devam ediyordum.
Kasabanın bu yakası, geride kalan yakaya göre daha derli toplu, nispeten daha

yeni binalara sahipti. Yolun Kerr Caddesiyle kesiştiği yerde, solda kırmızı
tuğlalarıyla Belediye Binası yükseliyordu. Belediye binasının önünde, hep ilgimi
çeken bir heykel vardı. Neredeyse altı metre yüksekliğe sahip bu heykel, 1. Dünya
savaşı sırasında, kraliyet donanmasının askere çağırma emrine uymak zorunda
kalıp, kraliyet gemilerinde hayatlarını kaybeden denizin çocuklarına adanmıştı.
Heykel, bir elinde bir palmiye yaprağı, bir elindeyse zaferi temsil eden, ancak ucu
özellikle yere bakan bir kılıç taşır. Her ne kadar, heykelin üzerine, "özgürlükleri
için canlarını feda eden bu insanlar..." şeklinde bir yazı yazılmış olsa da, ucu yere
dönük bu kılıç aslında savaşın haksızlığı karşısında çok şey anlatır. Bu yüzden,
heykeltraşın, siyasilere bu cevabını ayrıca çok zekice bulurum.
Yolun karşısına geçtiğimde, kendimi bir anda, tren istasyonunun köşedeki
saat kulesiyle karşı karşıya buldum. Buranın, balıkçı barınağına bu kadar yakın
olduğunu düşünmemiştim. Biraz daha yürüyüp hatıraları canlandırmak isterdim.
Saatime baktım, hala bir bira için vaktim vardı. Tren istasyonunun hemen
karşısındaki The Quays'e girdim. Sanırım birkaç yerde daha varmış. Bu yüzden ne
zaman birisine, burada buluşmayı teklif etsem, hiç buluşmayı başaramadık. İçeri
girdim. Camın kenarında bir masaya oturdum. Siyah bir kök bira getirdiler.
Yudumlamaya başladım.
Saat gece yarısına geliyordu nihayet. Barın içinde loş bir ortam hakimdi.
Tren İstasyonundan ötürü, burasının sabaha dek açık olduğunu biliyordum.
Arkada, eski bir ezgi çalıyordu. Sözlerinin anlamını bilmiyordum ancak bir ağıt
olduğu belliydi. Bir kızın sesinde kayboluyordu dışarıdaki rüzgar. Pencereye
vuran yağmur damlalarını yarıştırmaya koyulmuştum. Korsika’dan aldığım cep
saatimi çıkarıp saati kontrol edeceğim sırada kapı aralandı, bir adam başındaki
ıslanmış denizci şapkasını çıkararak masama yaklaştı. Hiçbir şey sormadan,
karşımdaki sandalyeyi çekti. Oturdu. Bir bira söyledi. İlk yudumunu alıncaya dek,
ben orada yokmuşum gibiydi. Sonra, başını kaldırdı. Yaşlıydı.
“Bir oğlum, tüm hayatını nankörlükle geçirdi. Onun için yapabileceğim
bir şey kalmadı. Aç gözlülüğüyle ambrosyadan bir yudum aldı, ancak bu
ölümsüzlük yüzünden ebediyen Tartarosta bir tekerlek üzerinde dönerek
yanacaktır. Kızım ise, tanrılara rağmen, bir başka adamı sevdi. Şimdi, ikinci bir

savaş için, gemilerimi topluyorum. Ve sen, ruhunun ebedi ateşlerden kurtuluşu
için, katıl benim seferlerime, yönet gemilerimi.”
Adamın bir meczup olduğunu düşündüm. Anladı.
“Bir treni bekliyorsun değil mi? Buraya geldin çünkü gece yarısı kalkacak
olan bir trenle, gemine sahip olabileceğini düşündüğün bir sefere çıkacaktın. Sana
vadedilen buydu. Bir telefon aldın. Sahip olduğunla yönetebileceğin bir gemi
verileceği söylendi.”
Şaşırdım, cevap veremedim. Sustum. Elimdeki cep saatimi aldı. Kapağını
açtı. Gece yarısına birkaç dakika kalmıştı ancak tren istasyonunda hiç tren
görünmüyordu. Sonra, bir an, nefesim kesildi... nefes alamadım.. elim.. masayı
kavramaya çalıştım, kaydı... sonra…
Yüksek bir dalgayı aşıyordum. Ufukta, bir güneş gibi parlıyordu deniz
feneri. Bana, gideceğim yön için yol gösteriyordu. Birazdan yanaşarak, alacaktım
savaşçıları kıyıdan.. Elim bir an boşluğa gitti, geminin dümeni yarımdı.. Bu geri
dönüş olmadığını hatırlatmak içindi… Gözlerimi keskinleştirdim. Bir başka
büyük dalgaya daha göğüs gererek ileri atıldı gemim... Benim gemim..
Yol  Rehberle buluşma.
Yürüyordu. Nereden geldiği ya da nereye gittiği belli olmayan, tozlu bir
yol. Güneşin ne zaman doğduğunu ya da ne zaman ufukta alçaldığını
hatırlamıyordu. Sanki güneş, saatlerdir, günlerdir ve aylardır, ufukta hep aynı
yerde, kızıllık ile mavinin ortak dengesinde asılı duruyordu ve zaman, şimdi
hemen her şeyden çok daha gereksiz bir hal almıştı.
Sadece yürüyordu. Tozlu, toprak yolda birkaç eskimiş ayak izi dışında
hiçbir iz yoktu. Solunda ve sağında uçsuz bucaksız hafif engebeli tepeler ve
sararmış tarlalar, çimenler uzanıyordu. Manzarada değişen hiçbir şey yok gibiydi.
Bir süre sonra, yürümeye nasıl başladığını hatırlamaya çalıştı. Başaramadı. Tek
hatırladığı şey, yolun kendisiydi. Öncesi yoktu. Hafızasını zorladı, yokladı, başka
şeyler hatırlamayı denedi. Başka bir günü. Sonra doğum gününü düşündü. Sahi
ya! Herkesin bir doğum günü olmalıydı. Durdu. Gözlerini kısarak ufuktaki güneşe

bir süre baktı. Yine de hafızasında canlanan hiçbir şey olmadı. Kocaman bir
boşluk. Adını anımsamayı denedi. Adı yok. Adresi yok. Bir işi, yok. Evi,
muhtemelen o da yok. Arkadaşları, dostları ya da başka hiçbir şey. Sadece
kocaman bir boşluk. Yola çıkmış olması gereken bir başlangıç noktası olmak
zorundaydı ancak aklında hiçbir şey yoktu. En son ne yediğini hatırlamayı denedi,
sonuç yok. En son içtiği su, yok. Aklını oynatacak gibi oldu. Oysa saatlerdir, ya
da hatırlamadığı bir süredir, huzur içinde yürürken, birdenbire bu kadar soruya ne
gerek vardı ki! Belli ki, yolun sonunda bir yer vardı ve o canla başla, oraya
ulaşmaya çalışıyordu. Peki ama ya yolunu kaybettiyse? Ya arkada bir yerde çok
uzakta bir yol ayrımı varsa ve o yol ayrımında yanlış yolu seçtiyse? Bunun
cevabını bilmesine artık imkan yoktu.
Gidecek bir yeri olmayan bir adam gibi hissetti kendisini. Nereye gittiğini
bilmiyorsan, yürümek yalnızca kendini yormaktır ve kendini yormak ölümcül bir
hatadır. Yolun kenarına yürüdü ve gördüğü ufak bir tümseğe oturdu. O anda
üstüne başına bakma ihtiyacı duydu. İlk olarak ayaklarında neredeyse paramparça
olmuş ayakkabılarını fark etti. Oysa onları İtalya'dan aldığını biliyordu. Çok para
vermişti. Bu düşünceye sarılmak istedi bir an. Sıkı sıkıya bu hatıraya tutunmalıydı
ancak olmadı. Bu düşünce, ayakkabının altında yazacak “Italyan yapımıdır”
etiketi kadar soyut ve anlamsızdı. Önü ve arkası yoktu. Aldığı tarih, verdiği para,
kiminle gittiği, hangi dükkandan satın aldığı ya da kendisinin bir Italyan olup
olmadığını bile bilmiyordu. Ardından paçaları yırtılmış mavi kot pantolonuna
baktı. Her yeri toz toprak içinde kalmıştı. Eliyle biraz silkelemeyi denedi ancak o
kadar çok toz çıkıyordu ki, bunu yapmanın anlamsızlığı karşısında çaresizce
vazgeçti. Toz ve toprak pantolonun yanında orijinal aksesuarları gibi duruyordu.
Ellerini hızla ceplerine götürdü bir an. Belki, ceplerinde ona nereden geldiğini,
kim olduğunu, nereye gittiğini anımsatacak bir şey bulabileceğini ümit etti ancak
hiçbir şey bulamadı. Üstünde, bir zamanlar beyaz olan ancak artık killeşmiş
gömleğinin cebini de kontrol ettikten sonra, sıkıntıyla olduğu yerde durdu.
Ardından bir izi fark etti. Kolunda ufak bir iz. Gömleğinin hemen bittiği yerde
duran siyah bir noktaydı bu. Uzun kolunu kıvırarak izin ne olduğunu görmeye
çalıştı. Bu bir noktadan çok özenle yazılmış bir dövmeydi.
“Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,

che lascia dietro a sé mar sì crudele;”
Bir anlam veremedi. Bu satırları hem biliyor, hem bilmiyor gibiydi. Bir
şekilde oraya bunları kendisi yazmış ya da yazdırmış olmalıydı. Tanıyordu ancak
tanımıyordu. Anlamını biliyordu ama aynı zamanda unutmuştu.
Düşünmekten vazgeçti. Diğer kolunu da sıvadı ancak onda hiçbir şey
yazmıyordu. Gözünü tekrar ufuktaki güneşe çevirdi. Ağır ağır doğrularak
yürümeye başladı. Yetişeceği bir yer olup olmadığını bilmiyordu ancak yolun
sonunda mutlaka bir şeyler olmalıydı.
Ne kadar yürüdüğünü bilmiyordu. Bir ara adımlarını saymayı denedi. Her
iki adımının bir saniyeye denk geleceğini düşündü. Bu şekilde belki dört ya da beş
saat ilerlediğinde, güneşin hep aynı yerde olduğunu fark etti. Hiç alçalmıyor,
yükselmiyordu. Yol hep düz bir şekilde, bazen bir tepeye doğru bazen de bir
tepeden aşağı iniyor ancak her zaman yolun iki yanında sararmış tarlalar ve
uzayan birkaç gölge dışında hiçbir şey olmuyordu. Olduğu yerde daireler çizmesi
imkansızdı çünkü güneş yüzüne hep tam karşıdan vuruyordu.

Yorulmuyordu ama yorulması gerekiyordu. Bunu biliyordu. Yorulmalı,
acıkmalı ve susamalıydı. Belki de bu yüzden, varlığını fark etmeden öncesini
hatırlamıyordu. Bir şeyler olmuştu, belki bu bir rüyaydı. Ancak rüyalar bu kadar
uzun sürmemeliydi ve her şey bu kadar canlı olamazdı. Bunun başka bir izahatı da
olamazdı.
Bir an durdu. O an, arkasından kendisine yaklaşmakta olan bir ayak sesi
fark etti. Hızla arkasını döndüğünde, kırmızı bir cübbe içinde, başında defne
yapraklarından bir taç giymiş, asık suratlıdan çok, aslında bilge görünen, saçları
beyazlaşmış sert bir adamın ona yaklaştığını fark etti.
“Lütfen bana yardım edin efendim, ben neredeyim bu yol nereye gider”,
diye sordu adama. Adam adımlarını hiç değiştirmeden yanına gelip gözlerini onun
gözlerine dikti.

“Sen, bir yolda yürüdüğünü biliyor musun”, diye sordu.
“Evet, bu bir yol, saatlerdir yürüyorum. Nereden geldiğimi ya da kim
olduğumu hatırlamıyorum, lütfen yardım edin, hafızamı falan kaybetmiş
olmalıyım, neredeyim ben, insanlar nerede?”
“Sen, var olduğunu biliyorsan, yolu bulmuşsun demektir. Yolu bulduysan
yola çıkmışsın demektir ve yola çıkmışsan artık bir hedefin var demektir.”
“Ama hedefime yaklaşıp yaklaşmadığımı bilmiyorum, nereye gittiğimi ve
o yolun sonunda ne olduğunu dahi bilmiyorum!”
“Kimse bilmez. Herkes, bir kurtuluş umuduyla çıkar yollara. O yolun
nereye çıktığı ise her zaman bir bilinmezdir. Bazı insanlar, zenginlik hayaliyle,
bazıları aynı memleketim Floransa’dakiler gibi, güç hayaliyle, bazıları Aristo gibi
bilgeliğin hayaliyle çıkarlar o yola ancak çıktıkları yolun onları götürdükleri yer
bambaşkadır. Aslında istedikleri şey yolun sonunda değil yolun kendisindedir.”
“Efendim, bakın lütfen, yardımınıza ihtiyacım var, siz burada yürüyor
olduğunuza göre mutlaka bu yolun nereye çıkıyor olduğunu biliyorsunuzdur.”
“Bu yol, kendini bilmeye çıkar.”
“Bakın lütfen, hafızamı, kim olduğumu, hiçbir şeyi hatırlamıyorum.
Lütfen yardım edin bana.”
“Bir vakitler, ömrümün orta yerinde karanlık bir ormanda yitirmiştim
yolumu ben de. O Beatrice, üzülmüştü görüp halimi ve ustama haber vermişti,
beni oradan kurtarsın diye. Bilirim sen de ne kadar korkuyorsundur. Ancak sakın
korkma, aydınlatacak bilgeliğin ışığı yolunu. Ancak o yolu bitirmeden, geçmen
gereken yollar var.”
“Hangi yollar! Burada yalnız bir tane yol var ve saatlerdir yürümeme
rağmen hiçbir yere varmıyor! Kimim ben? Yoksa siz beni tanıyor musunuz?
Tanıyor gibi bakıyorsunuz yüzüme!”
“Seni tanırdım. Dünyada yaptıklarını burada görür izlerdik.”
“Öyleyse söyleyin kimim ben tanrı aşkına!”

“Sen hiç kimsesin.”
“Anlamadım?”
“Sen hiç kimsesin. Kim olduğunun hiçbir önemi olmadığı bu yerde,
yürüyen bir seyyahtın yalnızca. Sonra, hiç kimse olduğunu fark ettin ve sen oldun.
Artık bir kimlik, kendine bir beden, sığınacak bir sözcük, bir isim arıyorsun. Bu
isim, bu varlık senin yolunda bulacağın bir söz değil. Bu bir ışıktır.”
“Efendim, anlamıyorum lütfen....”
Adam yere çöktü, dizlerinin üzerinde bir süre toprağa baktı. Gözünden bir
damla gözyaşının toprağa düştüğünü görüp başını kaldırdığında, bilge yukarıdan
ona bakıyordu. Sonra adamın kolunu aldı eline.
“Azgın denizi ardında bırakan düş gücümün küçük teknesi, dingin sulara
girince şişirdi yelkenini: insan ruhunun arınıp da Cennet'e çıkmayı hak ettiği
ikinci beldeyi anlatacağım şimdi.
Dünyadayken sözlerimdi bunlar. Şimdi sen buradasın ey fani olan!”
“Siz... ama... bu... ben... ben gerçekten burada mıyım?”

Fener Bekçisi ve Phlegyas
Uyandı. Gecenin karanlığında el yordamıyla gözlüklerini ararken, üşümüş
olduğunu fark etti. Battaniyeye biraz daha sarılıp ısınabilmeyi isterdi. Eski bir
alışkanlıkla saatin olduğu yere baktı. Küçük ahşap masanın üstünü kaplamış kalın
bir toz tabakasından başka bir şey görünmüyordu. Doğrulup kendisini uyandıran
şeyi kontrol etmek için ayağa kalktı.
Geliyordu. Çok uzun zamandır uçsuz bucaksız okyanusa boş gözlerle
bakmıştı ancak artık beklenen geliyordu.
Yıllardır bu deniz fenerindeydi. İlk geldiği zamanı hatırlamıyordu bile.
Hiçbir şeyin önemi yoktu. Tek bildiği, gece ya da gündüz, dışarıda devamlı bir
yağmur yağıyordu ve hava hep soğuktu. Zaman zaman dalgalar o kadar
yükseliyorlardı ki, deniz fenerinin bu fener kulesinde, okyanusu izlediği
pencereye çarpıyorlardı. Büyük kayalardan yapılmış bir dalgakıranın en

ucundaydı. Bazı geceler rüzgar, yağmur ve sonu gelmez dalgalar yüzünden
ölümüne korkuyordu ancak bugüne dek bu eski yapı onu hiçbir zaman yarı yolda
bırakmamıştı. Yıllar geçtikçe, her şeyden çok deniz fenerinin kendisine
güvenmesi gerektiğini öğrenmişti. Tanrının bile uğramadığı bu yere bu otuzüç
katlı deniz fenerini kim ne için yapmıştı onu bile bilmiyordu. Arada sırada yeni
birkaç şey eklenmiş gibi görünüyordu ama duvarlardaki taşlar, belki hayatın
kendisi kadar eskiydi. Kendisinden önceki fener bekçisini tanımıyordu. Sadece,
aşağıda bir kütüphanede yığılı kitaplar vardı ve bu kitapların kendisinden önce
buraya gelenler tarafından bırakıldıklarını tahmin ediyordu. Kitapların yarısından
fazlası başka dillerde, başka harflerle yazılmıştı ama burada o kadar uzun zaman
geçirmişti ki, yer yer bu kitapları bile anlamaya başlamıştı.
Önünde siyah ufak bir monitör duruyordu ve bu monitörde, uzakta bir
nokta yanıp sönmeye başlamıştı. Bunun bir gün olacağını biliyordu ancak hiç
olmamıştı. Gemi ilk kez geliyordu ve heyecanlıydı. Ne yapması gerektiğini
unutmuş gibiydi. Oysa ezbere biliyordu.

Hızla deniz fenerinin ışıklarını parlaklaştırdı. Ardından kenarda duran
eski telsize uzandı.
“Burası… durdu, deniz fenerinin bir adı olmalıydı ancak hatırlayamadı
şu anda hızla kıyıya ilerliyorsunuz. Lütfen kendinizi tanıtın.”
Bir süre bekledi. Telsizde sadece sabit, sinir bozucu bir cızırtı vardı.
Sonra, ağır, yaşlı ancak ürküten bir ses tonuyla cevap geldi.
“Ben kaptan Phlegyas.”
“Kaptan, önünüz açık, feneri görebiliyor musunuz?”
“Açık ve net. Irmağın diğer ucundan hala görebiliyor bu yaşlı gözlerim.”
Irmak, diye düşündü.. herhalde kaptan epey yaşlı olmalıydı ya da bugüne
dek öyle okyanuslar geçmişti ki, şimdi izlediği yol onun için bir ırmaktı yalnızca.
“Anlaşıldı efendim.”
“Yolcular hazır mı?”
Yolcular... ne yolcusu? Gelen gemi bir yolcu gemisi olmalıydı ancak
burası bir iskele değildi. Dahası, uzun yıllardır hiçbir insan görmemişti. Hiçbir

canlı görmemişti hatta. Hatta artık konuşabileceğinden, konuşmayı
hatırlayacağından bile emin değildi. Yıllardan sonra konuştuğu ilk kişi,
Phlegyas'tı ve o da kendisine yolculardan bahsediyordu. Bu adam gerçekten
bunamış olmalıydı.
“Bilgim yok efendim. Uzun zamandır kimseyi görmedim.”
“Merak etme, onlar hep gelirler, bugüne dek gemime geç kalan bir tek
yolcu bile olmadı. Hep tam zamanında oradadırlar.”
Düşündü. Bir insan görebilmeyi, insanların neye benzediğini hayal etti.
Konuşmayı. Kim bilir, dışarıda neler olmuştur? Sahi ya, deniz fenerinden uzakta
bir yerlerde şehirler olmalıydı. Köyler, kasabalar, insanlar, fabrikalar ve
dükkanlar, bir şeyler alıp bir şeyler satan insanlar, fahişeler, hayat kadınları, kibar
beyefendiler, güzel çiçek tarlaları, yazın güneşlenen genç kızlar. Hepsi bir
yerlerdeydi ama burada, bu deniz fenerinde yalnızca yağmur, fırtına ve
okyanustan başka hiçbir şey yoktu. Tekrar insanlar arasında olabilmeyi istediğini
fark etti. İyi ama, deniz fenerini böylece bırakıp gidemezdi. Bu onun
sorumluluğuydu. Kimse onu aramaya gelmemişti. Hiçbir şey olmuyordu. Belki,
kendisinden önceki bekçi de kaçıp gitmişti. Bunu bilmesine imkan yoktu. Yine de
çok sıkıldığını fark etti.
Gemi yaklaşırken, ufukta geminin güvertesini ve belli belirsiz ışıklarını
görebiliyordu. Yine de adı okunmuyordu. Gün ağarıyordu ancak gökyüzü, diğer
her gün gibi, koyu gri bulutlarla kaplıydı. Gemi, o güne dek gördüğü gemilerden
en çok Titanik'e benzetilebilirdi. Yıllar yıllar önce bir sinema filminde görmüştü
gemiyi. Ağladığını hatırlıyordu filmde, bir de aşık olmayı. Artık kendisine çok
uzak kalan, anlamını yitirmiş kelimeler.
Gemi yaklaştıkça heyecanlanmaya başlamıştı. İnsanlar görecekti.
Biraz sonra, gemi, dalgakırandan içeri girdiğinde, gerçekten kaptanın
dediği gibi, uzaklardan belli belirsiz fısıltılar ve rüzgardaki uğultular gibi, her
yandan insan sesleri gelmeye başladı. Ağlamalar, üzgün ve acılı seslerdi bunların
hepsi. Neler olduğunu anlayamadı. Sonra onları görmeye başladı. Kıyıda birden
belirmeye başlayan çıplak ruhlar gibi insanlar. Yüzleri belirsiz, kıyafetsiz, ağlayan
ve acı çeken, onlarca hatta yüzlerce insan her yerden kıyıya yürüyor, sonra ahşap

filikalarla gemiye ulaşıyorlardı. Gemide belirsiz kollar onları yukarı çekiyorlar
ardından güvertedeki bir kapıdan içeri giriyorlardı. Gördükleri karşısında nefesi
kesilmiş, korkudan ne yapacağını bilememişti. Bütün bu insanlar... ya da her
neyseler.. tüm olacaklara rağmen, acı içerisinde gemiye yüzüyorlardı.
Saatlerce olup biteni izledi. Yerinden kımıldayamadı. Akşam saatlerinde
tüm yolcular gemiye binmişlerdi. Sadece, geminin oradan çekip gitmesini
diliyordu artık. Sesini çıkarmaya cesaret edemiyordu. Ortada kimse
görünmüyordu. Sonra aşağılardan bir ses yükseldi. İrkildi. Birisi hızla deniz
fenerinin kapısını yumrukluyordu. Korkan adımlarla aşağı indi.
Kapıyı açtığında karşısında yaşlı ancak güçlü bir adam duruyordu.
“Ben kaptan Phlegyas.”
“Merhaba kaptan. Şey ben... ben…”
Düşündü ancak hatırlayamadı. Bir adı olmalıydı ancak burada o kadar
uzun süredir kalmıştı ki, hatırlayamadı.
“Merak etme evlat, buraya gelen ve yıllarını burada geçiren her bekçi
sonunda unutur adını. Gidiyoruz hazırlan.”
Bunu duyduğunda dizleri titremeye başladı. Diğer insanlarla birlikte
gidecekti ancak onların üzüntü ve çığlıklarını hatırladıkça... titremeye başladı.
Yüzü bembeyazdı.
“Merak etme evlat. Sen diğer yolcular gibi değilsin, seni çok daha uzağa
götüreceğim. Birlikte Araf'tan geçeceğiz ve seni orada bırakacağım. Sen ki,
hayatında hiçbir ölümcül günah işlemeyen ancak bir tanrıya da ibadet etmeyensin.
Bir tanrı gerçekten var mı ben de bilmiyorum işin aslı. Bir vakitler kızıma
uzanınca elleri, yıktım Apollonun tapınağını Delphoi'deki ve onlar da beni sürgün
ettiler bu ırmağa. Kraldım ben oysa. Bir kral.”
Araf, kral, Apollon... hiçbir şey anlayamıyordu ancak gitmesi gerektiğini
hissediyordu. Bu deniz fenerine bir an daha katlanamazdı.
Gemiden ayrılırken, son kez deniz fenerinin camına çevirdi gözlerini.
Birisi izliyordu oradan kendisini.. yeni bir bekçi...

Araf’ı beklerken  Balıkçıyla yolculuk.
Sevgilim.
Ne tuhaf! Daha önce odamda kalan bir yazarmış galiba. Eski ancak tıkır
tıkır çalışan bir daktilo buldum masamın üzerinde. Bunlarla yazmak gerçekten
büyük keyif. Her bastığım harfte çıkan o tıkırtı, çarkların hareketi, harfin kağıda
vurması. Her şey şiir gibi ilerliyor. Sanırım sana uzun uzun yazmak isteyeceğim.
Belki kim bilir? Sıkıntıdan bir kitap bile yazabilirim.
Burası çok garip bir kasaba. Sanki, gözlerimi buraya açmışım gibi. Sanki
bir sabah her şeyden uzakta, nedensiz bir şekilde bu kasabada uyanmışım ve hayat
hep burada devam edecekmiş gibi. İnsanlara alışmaya başlıyorum. Tek düze bir
hayatın yaşandığı tek düze bir yer burası. İnsanlar her sabah aynı saatte aynı
yollardan geçiyor. Kimisi esnaf kimisi balıkçı. Çocuklar, sokak aralarında
oyunlar oynuyorlar. Arkamızda yüksek dağlar. Sanki, dağların arkasında hiçbir
şey yokmuş, hayat ve her şey, bu küçük kasabadan ibaretmiş gibi.

Balıkçılarla konuşuyorum bazen. Henüz mevsimi değilmiş. Mevsimi
gelecek diyorlar. Kimse denize açılmıyor. Balıkçılar da, barınaklarda ağlarını
onarıyorlar. Yeni görevimi öğrenebilmek için, belediye başkanıyla görüşmek
istedim ancak kime sorsam yakında gelecek diyor. Tuhaf. Kimse nereye gittiğini
bilmiyor. Nedensiz ve kimsesiz kaldım burada anlayacağın. Ben de, yerleştiğim
küçük otel odamda zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yanımda getirdiğim
birkaç kitap vardı. Sanırım bir süre onlarla idare edebilirim.
İlk günüm böyleydi. Şimdi yatma vakti. Odamdaki titrek mum ışığı
zayıflıyor. Penceremden tüm kasaba derin bir uykuya yatmış gibi.
İyi geceler.
Sevgilim.
Sana henüz bir önceki mektubumu gönderemeden ikincisini yazıyorum.
Postane nerede bilmiyorum. Kimse burada posta kullanmıyor gibi. Başka
şehirlerdeki yakınlarıyla nasıl haberleşiyorlar bilmiyorum. Telefon, eminim bir
yerlerde vardır ancak onu da söylemiyorlar. Kafayı yemek üzereyim. Telefon ya
da postane dediğim zaman, başka bir dilden anlamsız kelimeler kullanmışım gibi
bakıyorlar yüzüme. Bu beni ürkütüyor. Belki de buradan gitmeliyim. Senin
kollarına dönmeliyim ve şehirde birlikte sinemaya falan gitmeliyiz. Seni çok
özledim.
Yapacak hiçbir şey yok. Sanırım en güzeli sana etraftan biraz bahsetmek.
Kasabaya hangi yönden geldiğimi hatırlamıyorum. Sanırım kuzeyden gelen bir
yoldu. Burası küçük bir yer. Toplasan beş bin kişi falan ancak yaşıyordur.
Dağların arkasından gelen bir ana yolun iki yanına kurulmuş alçak binalardan
oluşuyor tüm kasaba. En işlek yerler yani kasabanın çarşısı, tahmin edersin ki bu
yolun üzerinde olan yerler.
Kaldığım otel yolun deniz tarafında, yoldan uzak, denize yakın bir yerde.
Penceremden denizi ve denize bakan evleri görebiliyorum. Bu bana huzur veriyor.
Camlar açık olduğunda hafif bir deniz kokusu ve kasabanın sessizliğe gömüldüğü
saatlerde dalga seslerini duyabiliyorum. Dediğim gibi, insanlar sessiz ve sakin.
Denizin kenarında bir çay bahçesi var. Birkaç kez orada çay içip kitap okudum.
Burada başka türlü vakit geçmiyor. Arada sırada şehirden gazete de gelirmiş, daha

doğrusu öyle rivayet ediyorlar ancak ben henüz bir gazete göremedim. Tüm
kasabanın dünya ile bağlantısı kopuk senin anlayacağın.
Bir an evvel görevime başlayabilmek ve senin yanına gelebilmek
istiyorum.
Sevgilerle;
Sevgilim.
Gecenin kör karanlığında, epeyce azalmış bir mumun titrek ışında
yazıyorum sana. Önceki mektuplarımı gönderemediğim gibi bunu da
gönderemeyeceğim bir süre. Belki kendi ellerimle getiririm ancak bir şeyler
anlatmazsam, birileriyle konuşmazsam kafayı yiyeceğim bu kasabada. Yaklaşık
bir saat önceydi. Huzur içinde, odamın camları açık, uyuyordum. Hava sıcak ve
bunaltıcı. Birden, bir çığlık yükseldi yakınlarda bir yerden. Bir kadın sesiydi
feryat figan. Neler olduğunu bile anlamadan fırladım yatağımdan. Camdan dışarı
baktım ancak tüm kasaba zifiri karanlığa gömülmüştü. İşin tuhafı, çığlıklar
dışında başka hiçbir ses yoktu. Sanki tüm kasaba uyumaya devam ediyor gibiydi
ya da en azından, kulaklarını tıkamışlardı bu olaya. Hızla üzerime kıyafetlerimi
alıp, çığlıklar devam ederken odamdan fırladım. Kapıyı açar açmaz bir şeye,
birisine çarparak kendime geldim. Otelin sahibiydi. Adamı görmen lazım. Her
zaman gittiğimiz sinemada yer gösteren adamı hatırlarsın, şu salonun kapısından
geçerken başını eğen yaşlı adam. Ondan bile iri bir adam otelin sahibi.
Ona neler olup bittiğini sordum. Hiçbir şey söylemeden beni odama geri
itti. Ardından titrek mumun ışığında açık olan camı görerek hızla pencereye
yöneldi ve camı kapattı. Adama şaşkın gözlerle bakarken, hızla kapıya geri döndü
ve dışarı çıktı. Kapıyı kapattıktan sonra, kapımın kilitlendiğini duydum. Şu an
hala kapı kilitli. Pencereden çıkıp kaçmak istedim ama sanırım pencereyi de
kilitlemiş, bir türlü açamadım. Kırıp çıkabilir, buradan sonsuza dek kaçabilirim
ama bu karanlıkta dışarı çıkmanın iyi bir fikir olduğunu zannetmiyorum. Sabah
olduğunda bir karar veririm.
Şu anda tek isteğim neler olup bittiğini anlayabilmek ve buradan hemen
def olup gitmek.

Sevgilim.
Sana yazmayalı kaç gün oldu bilmiyorum. Artık sana bu mektupları
ulaştırmanın bir yolunun olmadığını da biliyorum. Ama bir yolu mutlaka olmak
zorunda. “İmkansızlık” bir paradokstur, bir “imkansız” ın var olması kendisi gibi
imkansızdır. Sana olanları anlatmaya çalışacağım. Belki de aklımı kaçırıyorum,
ondan da emin değilim.
Sana yazdıktan hemen sonra mum bitti. Ben de mecburen yatağımda
oturuyordum ki uyuya kalmışım. Sabah uyandığımda kapımın hala kilitli
olacağını düşündüm ancak açıktı. Hızla dışarı çıkarak resepsiyonda otel sahibini
aradım, çoktan gitmişti. Resepsiyon görevlisi çocuk otele sabah gelmiş,
geldiğinden beri de otel sahibini görmemiş. Bunu fırsat bilerek hemen eşyalarımı
topladım. Önce yolda biraz bekledim ancak hiçbir araç geçmiyordu. Belki de
deliriyorum ancak o anda bir şeyi fark ettim. Geldiğimden beri yolun üzerinde ne
bir araç ne de bir yolcu görmemiştim. Sadece yolun kendisi vardı ama buradan
gitmeye de kararlıydım. Belki yolda bir araca rast gelirim ümidiyle yürümeye
başladım. Yolun hangi tarafından geldiğimi hatırlamadığım için, güneşe doğru
yürümek istedim ve doğuya yöneldim. Saatlerce yürüdüm. Yol, kimi zaman denizi
takip ediyor, kimi zaman ormanın içerisinde kayboluyordu ancak etrafta kendi
adımlarımın huzursuz edici sesinden başka hiçbir ses duyulmuyordu. Bir de
şanslıysam denizin sesi. Akşama dek yürüdüm. Kararlıydım buradan gitmeye. Yol
artık denizden uzaklaşmıştı. Devamlı bir tepeyi tırmanıyordum ve çok
yorulmuştum. Güneş batarken, yolun kenarında bir ağacın gölgesine uzanıp biraz
dinlenmek istedim. Geri dönemezdim. Hele ki o saatte. Geri yürümeye başlarsam,
kasabaya varmam sabahı bulacaktı. Bu kadar yürümüşken, hiçbir şekilde geri
dönemezdim. Yolun bir yere çıkıyor olduğuna emindim. Uyuyakalmışım.
Gözlerimi açtığımda gecenin bir yarısıydı. Bir huzursuzluk vardı içimde. Tek
yapmak istediğim o anda, yoldan uzaklaşmaktı. Bunun için, içimde karşı
konulmaz bir istek ve korku duyuyordum. Nedenini bilmiyorum. Benim gibi
okumuş bilgili bir insanın o saatte böyle tuhaf bir dürtüyle hareket ediyor
olmasının sana da tuhaf geldiğini biliyorum. Dediğim gibi belki de aklımı
yitirmişimdir. Yine de, o kör karanlıkta bu isteğe boyun eğdim. Tüm orman ve
yol, ay ışığı altında siyah beyaz bir film gibiydi. Yoldan ayrıldım, birkaç metre
geri çekilip, bir ağacı kendime siper alarak yere yattım. Çok geçmedi, uzaklardan
bir yerden bir ses gelmeye başladı. Dört nala bir atlının sesiydi bu. Demek ki, yol

bir yere çıkıyordu ve o yoldan gelen vardı. Aslında oradan çıkıp gelen atlıya
nereden geldiğini ve beni de yanında götürüp götüremeyeceğini sorabilirdim ama
bir his beni tutuyordu.
Birkaç dakika sonra atlı göründü. O an, tepeden tırnağa korkuyla
titrediğime emin olabilirsin. Gelen, simsiyah bir atın üstünde simsiyah
cübbeleriyle, atının üstünde şövalye gibi dikilen bir adamdı. Komik gelecek belki
ama Yüzüklerin Efendisindeki Kara Süvarilerin aynısı gibiydi. Cübbesinden
yüzünü görmek mümkün değildi. Onu gördüğüm anda, yüreğim sıkıştı. Korkudan
hareket edemez oldum. Gözlerimi hiç ayırmadan adamın geçişini izliyordum.
Nihayet gözden kaybolduğunda derin bir nefes aldım ancak ağacın
arkasından hiç çıkmadım.
Bir saat bile geçmemişti. Korkunun bende yarattığı his yüzünden ne
uykum vardı ne de bir yorgunluk. Sadece hızlı atan kalbimin sesi. Tekrar aynı
uğursuz atın nalları duyulmaya başlandığında soluğumu tuttum. Atlı bile olsa,
benim sabahtan beri yürüdüğüm yolu bu kadar kısa sürede gidip geliyor oluşu
mümkün değildi. Başkası olmalıydı ama geldiğim yolda kimseye rastlamamıştım.
Ancak benim arkamdan yola çıkması gerekirdi. Bir süre ağacımın arkasında
bekledikten sonra göründü atlı. Bu, az evvel önümden geçen atlıydı ancak bu
sefer daha da dik ve heybetli duruyordu atının üstünde. Arkasında bir yükü vardı.
İyice yakınımdan geçerken yavaşladı. Atının arkasında taşıdığı yükünü o an fark
edebildim. Bu ölü bir kadındı. Kadının yüzünde, daha önce hiç kimsede
görmediğim bir korku ifadesi vardı. Donuk gözleriyle bana bakıyordu. O an,
delirdiğime karar verdim çünkü kadın fısıldıyordu. Yaşıyor olmalıydı. Boğazından
akan onca kana rağmen kadın yaşıyor ve fısıldıyordu. O an, atın nefesi bile sustu.
Atlı olduğu yerde, tam önümde duruyor ve donuk gözleriyle yola bakıyordu.
“Gene geldi, gene gelecek. Hep geldi hep gelecek. Bizi buraya getiren ölümdü,
cehenneme atlıları götürecek”. Kadının bu sözlerinin ardından, varlığımın
farkında olduğunu düşündüğüm atlı, hiç bana bakmadan mahmuzlayarak atını
dört nala uzaklaşmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarına dek hareket edebildiğimi
sanmıyorum. Yine de, o lanet kasabadan gitmek istediğim için, atın bir önceki
gece gittiği yoldan yürümeye devam ettim. Tüm gün yürüdüm. Sonra yine denizi
görmeye başladım. Deniz bana huzur veriyordu. Akşamüstü güneşin batışıydı.

Karşıda bir kasaba göründü. Hiçbir şeye bu kadar sevinmemiştim ancak ileride
otelimi ve lanet olası kasabamın geri kalanını gördüğümde sevincim kısa sürdü.
Yol başka hiçbir yere ayrılmadan büyük bir daire çizip beni yine başladığım yere
getirmişti. Bunun nasıl olabildiğini anlamıyordum. İlk anda, acaba sabah yolu
şaşırıp geri mi yürüdüm diye düşündüm ancak kasabanın yola çıktığım ucunda
değildim ve bu her şeyi anlatıyordu. Sonsuz bir kısır döngüydü yollar. Hiç sana
gelmiyordu.
Odama girdim. Sessizce üstümdekileri çıkarıp banyo yaptım ve temiz
giysiler giydim.
Şimdi, ufukta alçalan güneşle birlikte sana bu satırları yazıyorum bir gün
getirebilirim umuduyla. Az evvel bir balıkçı çaldı kapımı. Daha doğrusu
kayıkçıymış. Donuk yüzüyle selamlayarak girdi odama. Hazırlanmalıymışım. Biz
denizden yola çıkacakmışız. Nereye dedim, Araf'a dedi. Neredeyiz dedim,
hastanede dedi. Ben... biz... anlamıyorum. Yanıma mektuplarıma devam etmek
için bir kalem ve biraz kağıt alarak odamdan ayrımdım.

Göreceğin üzere bu son paragrafı dolma kalemimle yazıyorum. Beni
unutma ve hep bekle. Araftan da olsa cehennemden geçip geleceğim. Bu
mektupları sahibine vereceğim. Odamın kapısını kapadığım anda, daktilomdan
yükselen yazı seslerini duymaya başladığımda anladım. Odamın artık yeni bir
misafiri vardı ve ben yola çıkmalıydım. Styx'te ilerleyen ahşap bir kayıktan, selam
olsun sana sevdiğim.

Styx’te bir Amiral  Artemis, Ege’nin Özgür ruhu.
Akşamları yüzmeyi severim, diye düşündü. Aslında hayatında hiç
karanlıkta yüzmüşlüğü yoktu. Sadece, romantik komedi filmlerinde güzel
görünürdü bu sahne. Herkes, ay ışığında deniz daha ılıktır zannederdi ancak bu
güneş battıktan sonraki birkaç saat için geçerliydi. Sonrasında, deniz bir ölü kadar
soğur, eğer yeterince şanssızsanız, dalgalar kıyıyı daha büyük bir keyifle dövmeye
başlardı. Mevsimine göre sıcaklıklar elbette fark etse de, serin bir eylül akşamında
işler hiçbir zaman romantik komedi filmlerindeki gibi görünmezdi.
Ayaklarını suya değdirdiğinde, her şeyin bir anda sona ereceğini ve bu
saçma sapan fikirden vazgeçeceğini düşünmüştü ancak suyun soğuğunun
kendisini durdurmadığını fark etti. Denize doğru yürümeye devam etmek
istiyordu. Dünyada yapabileceği başka hiçbir şey kalmamıştı. Gözleri ufuklara
daldığında, eşiyle son yaz tatillerini düşündü. Yine Ege'de bir sahilde, birlikte
oturmuş ay ışığını izlemişler, en sevdikleri şarkı Deniz ve Mehtap'ı sessizce

mırıldanıp rüzgara rağmen saatlerce sarılmışlardı. Sonraki yaz, hastanede
geçmişti. Soğuk ve bu sefer yalnız geçen bir kış mevsiminin ve kahrolası
yağmurların ardından, havalar tekrar ısınmıştı inadına. Aslında, tatil hiç aklında
bile yokken, sinir bozucu bir şekilde kendisine acıyan patronu ve arkadaşlarının
ısrarları ve emrivakisiyle kendisini bu otelde buluvermişti. İlk iki günü hiçbir şey
yapmadan geçirdi. Üçüncü günün akşamı güneş batarken, güneşi kovalamak geldi
içinden. Bir yerlerde güneşi yakalamalıydı. Batan güneş, yaşanamayan geri kalan
her gün gibiydi. Aslında sabah doğmuştu, ilk tanışma. Camdan içeri vurmuştu
gözlerine. Kendisini mutlu hisseder gibi olmuştu. Dışarıda eylülün son cıvıltıları
vardı yine. Balkonun camını açmıştı ve güneşi selamlamıştı.
“Merhaba Sevgilim”, “Merhaba” demişti sevgili, merakla bakan gözlerle.
Nutuku tutulmuştu. İnsan, güneş kadar parlak ve sıcak, o kadar hayat veren bir
şeyle nasıl konuşurdu ki? İnsan güneşe “Merhaba” demekten başka ne diyebilirdi
ki? İkarus'un hesabını mı sorardı? Ya da diğer ülkeleri mi sorardı? Ne derdi ki
insan, sevgiliye? Aynı bu sabah gibi, doğmuştu güneş bir vakit. Sonra alışmıştı
sevgiliye. İçi ısınmıştı. Nereye gitse, oradaydı işte sevgili! Güneş olmadan,
gölgesi düşmüyordu ve gölgesiz her insan biraz yarım kalıyordu. Arada sırada
bulutlar girse de ufak tefek, hiç yüzünü saklamamıştı, sevgili. Hep orada,
aydınlatıyordu yolunu. Yaptığı her şey güneşi sayesindeydi. Çiçekler, sevgili var
diye açıyordu ve gökyüzünün mavisi sevgilinin kendi ışığındandı aslında. Hiç
kimse bilmiyordu, sevmek demek hayat demekti!
Kim derdi ki, sevgili bir hastanenin küf kokan odasında batardı…
Güneş batarken, ufka baktığında aklına gelen tek şey, O’ydu... bir kez
daha kaybedemem, diye düşündü. Peşinden gitmeli, yakalamalıydı onu. Otelden
çıktı, etrafına bakındı. Sonra, O’nun sözlerini hatırladı. “Hiçbir yolcuğa aç
çıkılmaz”, derdi sevgili hep. Her yolculuk güzel bir akşam yemeğiyle başlardı.
Gülümsedi kendi kendisine. Arkasını dönüp keyifli adımlarla yemek salonuna
doğru ilerlemeye başladı. Geldiğinden beri ilk kez yüzü gülüyordu. Ilk kez keyifli
bir şekilde yemek salonuna girdiğini gördüğünde, garsonlar bile ondaki bu
değişimi fark etmişlerdi. İlk kez, ne yapması gerektiğini biliyordu. Seviliyi
yakalamalıyım, diyordu ve iştahla yedi tüm yemeğini. Hatta, hayatında yediği

belki en güzel makarnaydı bu! Hem de, dandik öğrenci sofralarından bile güzel
gelmişti!
Büyük bir nezaket ve saygıyla masasından kalktı. Başını kaldırdığında
günün sona erdiğini fark etti. Yine de geç kalmadım, diye düşündü. Hala
yakalayabilirim... çok uzaklaşmadı…
Hızlı adımları onu sahile götürdü. Ayakkabılarını çıkardı, sonra hafif
adımlarla denize ilerlemeye başladı. Ve, akşamları yüzmeyi severim, diye
düşündü. Aslında hayatında hiç karanlıkta yüzmüşlüğü yoktu.
İlk fark ettiği şey ışıktı. Uyanmaya çalışırken duyuları yavaş yavaş yerine
geliyordu. Gözlerini aralamaya çalıştığında, güneşin parlak ışığı buna engel
oluyordu. Ellerini yüzüne koyduğunda, yüzünün epeyce sıcakladığını fark etti. El
yordamıyla, nerede yattığını anlamaya çalıştı. Tahta. Altında, sıkı bir şekilde
döşenmiş tahta bir zemin vardı. Kuruydu. Bir iskelede olup olmadığını merak etti.
Hatırladığı en son şey, denize doğru yürüyor oluşuydu. Sonrasında, geri mi
dönmüştü? Bir iskeleye mi vurmuştu? Ne olup bittiğine dair hiçbir hatırası yoktu.
Bir sonraki hissettiği şey, ses olmuştu. Dalgaların sesleri ve bir gıcırtı.
Sanki, bir kayık ya da aslında kayıktan çok daha büyük bir şey dalgaların üzerinde
hareket ediyor ve her hareketinde bir gıcırtı duyuluyordu. Ve sonra sallantı.
Sallandığını hissetti. İskele, dubalar üzerinde oynuyor olmalıydı. Zemin yeterince
güçlü değilse ya da iskeleyi yapan kişiler uğraşmak istemiyorlarsa, tahtalar plastik
dubalara bağlanırdı ve geçici bir iskele kurulurdu böylece. Elini yere yaslayarak
doğruldu.
Şaşkınlıkla çevresine bakındı. Emin olmak istedi. Elini güneşe siper etti.
İnanmak için tüm benliğini zorladı. Gözlerini biraz daha kıstı ve ufuklarda bir
şeyler görmeyi umut ederek bekledi. Hiçlik. Uçsuz bir denizin ortasında, boyasız
ahşap bir teknenin güvertesinde öylece duruyordu. Korsan filmlerindeki kadar
büyük bir tekne değildi ama kesinlikle eskiydi. Yaklaşık on beş metre kadar
uzunluğu vardı ve buruna yakın bir noktadan eğimli bir yelken direği
yükseliyordu. Ayak sesleri duyarak irkildi. Geriledi. Etrafında, kaçabileceği, deniz
dışında hiçbir yer görünmüyordu ve hiçbir kara görünmeden, sıcak güneşin
altında, denize atlamak yapabileceği en ahmakça hareket olurdu. Üstelik, onu bu

teknenin üzerine çeken her kimse, hayatta kalmasını istemiş olmalıydı. Ya da en
azından hayatını kurtarmış olmalıydı.
Zemindeki açık olan kapaktan, önce siyah gür saçlar göründü, ardından
sert ancak bir o kadar güzel bir kadın yüzü. Meraklı ve sorgular gözlerle kendisine
bakarak yükselmeye devam ediyordu görüntü. Her bir adımda bir ahşap
basamağın sesi duyuluyordu. Kalan son gücüyle ayağa kalkarak, kendisine doğru
gelmekte olan bu kadını karşılamak üzere doğruldu. Kadının üzerinde beyaz bir
bezden büstiyer ve yine aynı beyaz bezden uzun sayılamayacak bir etek vardı.
Etek denizin hafif rüzgarında uçuşurken kadının kendinden son derece emin bir
tavrı vardı. Kadın merdivenleri tamamlayarak yürümeye başladı. Her bir adımında
ahşap üzerinde tok bir ses duyuluyordu. Bakışlarını aşağı indirdiğinde, kadının
ayaklarındaki deri ve tahtadan yapılma, eskimiş sandaletleri gördü. Bunların
dışında ne bir takı, ne bir saat, ne bir cep telefonu... kadının üzerinde hiçbir şey
yok gibiydi.
“Kimsin sen?”, diye sordu kadın. Adam, karşısındakinin en azından
kendisiyle aynı dili konuştuğuna sevinerek bir an gülümsedi, ancak gülümsemesi
çabuk sona erdi. Bir şey söylemesi gerekiyordu ancak söylemesi gereken o şey, o
anda orada değildi. Sanki, doğduğu ilk andan itibaren kendisine hiç kimse hiçbir
isim vermemiş gibiydi. Kalakaldı.
“Adın yok mu? Beni anlamıyor musun?” Kadın sinirli gibiydi.
“Anlıyorum, ancak adım... adımı hatırlamıyorum”, dedi adam. Korkmuş
bir şekilde kadına bakıyordu. Kadın canı sıkkın bir şekilde gözlerini tekrar ufka
çevirdi.
“Buraya nereden geldin”, dedi kadın. Etrafına bakıp, adamın gelmiş
olabileceği bir kara parçası arıyordu. “Uzun süre denizde hayatta kalmış
olamazsın. Bir gemiden mi düştün yoksa kıyıdan mı açıldın? Geminiz nereden
yola çıkmıştı?”
Kadının arka arkaya sorduğu sorulardan afalladı. Düşündü. En son aklına
gelen şey, sevgiliydi. Başını kaldırdı. Gözler, masmavi gökyüzünde bir güneş
aradı. Bir tuhaflık vardı. Yolunda gitmeyen bir şeyler. Yanlış olan bir şey.
Bakışlarını geminin güvertesine indirdi. Ayaklarına baktı. Kadının vücudunu

inceledi. Yoktu. Eksik olan bir şeyler vardı. Ne güneşi görebiliyordu gökyüzünde
ne de bir gölge! İyi de, gölgesiz nasıl olurdu ki her şey? Halbuki, az önce elini
güneşe siper etmişti! Bir güneş yakmıştı yüzünü! Bu nasıl olurdu? Başını
gökyüzüne kaldırdığında gözleri kamaşıyordu, bir parlaklık vuruyordu ve
gözlerini kısması gerekiyordu ancak yine de etrafta tek bir güneş bile yoktu!
“Güneşi mi arıyorsun?” Kadın bu durumun çok uzun süre önce farkına
vardığını belli eder bir şekilde adama bakıyordu. Adam şaşkınlıkla sadece başını
sallayabildi.
“Uzun zamandır ben de görmedim. Aslına bakarsan en son ne zaman
gördüğümü bile hatırlamıyorum, Grek misin sen?”
“Grek? Yunan mı? Hayır? Neden?”
“İyi o zaman, düşman değilsin demektir.”
“Yok canım ne düşmanı! Halikarnas'ta doğdum, büyüdüm ben!”
“Halikarnas mı?!” Kadının gözleri bir an açılmıştı. Sanki, uzaklardan bir
haber bekler gibi adama heyecanla bakıyordu. Adamın omuzlarını kavradı ve
sarıldı. Adam buna bir anlam veremedi. Ürkek hareketlerle o da kadına sarıldı.
“Söylesene, Halikarnas nasıldı en son gördüğünde?”
“Gayet güzeldi, keşke biraz daha vakit geçirseydim diyorum şimdi
kendime.”
“Ah... Halikarnas... gençliğim ve güzelliğim...” dedi kadın. Gözlerinin
hafifçe yaşardığını görebiliyordu adam.
“Sen kimsin?” dedi adam. Bir kolu hala kadının belindeydi. Bu kadında,
ona yakın gelen bir şeyler vardı ama ne olduğunu bir türlü anlamıyordu. Uzun
zamandan beri kendisini bir kadının yanında bu kadar iyi hissetmemişti. Hatta
durum ile bir o kadar da tezattı her şey. Denizin ortasında, yelkenleri olmayan eski
bir yelkenlide, tanımadığı bir kadınla birlikteydi ve yine de bir şeyler kendisini iyi
hissettiriyordu. Adını bilmediği bir şeyler.
“Ben... şey, ben de hatırlamıyorum aslında. Yani çoğu şeyi hatırlıyorum.
Askerlerimi ve gemilerimi hatırlıyorum, Egaleo dağından izleyen Serhas'ı
hatırlıyorum. Ariamenes'in ıslak ve cansız bedenini de.. ama... hepsi bu kadar
işte..” Kadının yüzünde ilk kez bir kaygı ifadesi görüyordu. Adam, kadının
anlattıklarına hiçbir anlam veremese de, kadının acı çektiğini görebiliyordu. Bir
süre sadece, sessizce durdular.

“Ne zamandır bu teknedesin?”
“Bilmiyorum, kendimi burada buldum ben de. İlk zamanlar bir başkası
daha vardı teknede ancak hiç dost canlısı değildi. Gözü dönmüş gibiydi. Çok
uzaklarda...” durdu. Nasıl anlatması gerektiğine karar veremeyince, olduğu gibi
anlatmaya karar vererek devam etti. “Çok uzaklarda öldürmek zorunda kaldım ve
bedenini denize attım. Sonra, uzunca bir süre gelen geceyi saydım ancak sonra
sıkıldım. Bir daha da kimseyi görmedim.”
“Peki ne yer ne içersin burada? Tekne epey küçük?”
“Aşağıda, dört fıçı var, biraz da kurutulmuş et. Fıçılardan birisinde su var,
birisinde şarap, birisinde un var ve birisinde ağzına kadar altın. Ne zaman bir
fıçıdan biraz eksilse, geri döndüğümde yerine gelmiş buluyorum. Hiç sebebini
merak etmedim. Sebebini merak edersem, tılsımı bozulacak diye korktum. Hatta,
acaba altın da yerine gelir mi diye merak ettim bir gün. Taşıyabildiğim kadarını
eteklerime alarak buraya çıkarıp suya attım. Döndüğümde o bile yerine dönmüştü.
Belki gerçekten de tılsımlıdır, yüce tanrılar adına! Daha önce hiç böyle bir şey
görmemiştim. Kıyıda olsaydım, tarihte kimsenin görmediği kadar büyük bir ordu
kurabilirdim bunlarla!”
Adamın kafası iyice karışmıştı. Tüm bunların, ucuz bir film seti, bir kötü
şaka olduğunu düşünecekti ancak deniz ve sıcak bir o kadar inandırıcıydı. Bir de
ışık vardı... ışık... kaynağı neydi onun? Neydi ışığın kaynağı... bir adı vardı...
hatırlayamadığı bir ismi... her şeyin bir ismi olduğu gibi onun da olmalıydı...
günün aydınlığında ayaklarının dibindeki gölgeyi yaratan o şeyin. Gözlerini
ayaklarına indirdiğinde gölge yoktu. Gölge yoksa, o şey de yoktu. Sonra,
anlamaya çalışmanın boşa olduğuna karar vererek, neler olacağını görmeye karar
verdi. Sadece yaşayacaktı. Sadece yaşayacak…
Üçüncü kez gün batarken rüzgar sertleşmişti. Bulutlar yoktu ancak
yıldızlar ve ay da yoktu. Karanlık bir gökyüzü. Dalgalar büyümeye başladığında
tedirgin oldular.
“Bu tekne bu kadar büyük dalgaları kaldırabilir mi bilmiyorum” dedi
kadın. Ne adam O'na bir isim vermişti ne de O adama. Yalnız iki kişinin olduğu
bir yerde isimlere ihtiyaç yoktu. Ardından iri yağmur taneleri yüzlerine vurmaya
başladı. Adam bu durumdan korkuyor ancak korkusunu kadına belli etmemeye

çalışıyordu. Oysa ki, kadın kendisinden çok daha cesur görünüyordu. Denizde ve
bu kadar kötü bir durumda, nasıl bu kadar cesur olabildiğini merak etti. Bir kadın,
bu kadar güzel, böyle narin ve zarif, böyle ateşli olup, bu kadar cesur ve zeki
olabilir miydi? Bu bir tanrıça mıydı? Ama tanrıçalar ölümden korkmazdı. Bu
kadın ise, şimdi tekne için endişeleniyordu. Sahi ya, dedi kendi içinden. Kadın
tekne için endişeleniyor, hayatı için değil.
“Gel, aşağı inelim bu direk yerinden kopup devrildiğinde güvertede bir
yerlerde olmak istemiyorum, ikimiz yelkenleri ve dümeni olmayan bir tekneni
idare edemeyiz, tek yapabileceğimiz inip beklemek.”, dedi kadın. Tekne,
lunaparklarda eşine az rastlanır bir güçle sallanırken ayakta durmakta güçlük
çekiyorlardı. Kendilerini hızlıca alttaki ambara açılan kapaktan atıp, üzerlerine
kapağı örttüler.
“Burada olmak daha tehlikeli olmaz mı?”, diye sordu adam bir an. Kadın,
etrafına bakındı. Neredeyse zifiri karanlıktı. Ambarın arkasında duran bir tutam
kuru ota doğru uzandı. Sonra otlarla birlikte duran çakmak taşlarını alarak otları
tutuşturdu, bir sopa alarak kenarda duran meşaleyi ateşledi. Meşale yere yakın ve
ambarın ortasına doğru eğimliydi. Bu sayede ahşaptan olabildiğince uzakta
duruyordu. Kadın elinin altında bulabildiği dört beş toprak tastan birisini şarap
fıçısına daldırdı. Adama uzattı. Sonra kendisine de bir tane doldurup gülümsedi.
Fıçının ağzını iyice kapatıp meşaleye yakın, yere oturdu. Adam da onu izledi.
Tekne var gücüyle sallanmaya devam ediyordu. Zaten ayakta durmak hiç kolay
değildi. Sonra derin bir yudum aldı şaraptan kadın. Adama baktı. Adam, kadının
gözlerinde, hiç görmediği kadar büyük bir tutku gördü o anda. Kadın ona
yaklaşarak şarap süzülen dudaklarını adamın dudaklarına birleştirdi ve usulca
öpmeye başladı. Adam, donmuş gibiydi. Birazdan, tekne daha fazla dayanamayıp
kırılabilir, devrilebilir ya da dağılabilirdi, fırtınanın orta yerinde öylece
kalabilirlerdi. Yine de yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Duruma daha fazla kafa
yormamaya karar verdi.
“Eğer son anlarımsa bu yaşayacağım, seninle olsun isterim. Dudaklarının
şarabında can vereyim, bedeninin dalgalarında yitireyim ruhumu...”. Adam
tutkuyla fısıldarken, kadının gözleri tutkuyla ve neşeyle parladı.

“Bu tekne batmayacak... rahat ol... bizler asla ölmeyeceğiz...”, kadın elini
adamın göğsünde dolaştırırken son derece kendinden emin görünüyordu.
“Nereden biliyorsun?” dedi adam.
“Böyle bir tekneyle açılmıştım denize, böyle bir teknede son bulmuştu
fani bedenim. Şimdi hatırlıyorum... şimdi gün gibi aydınlık geçmişim... şimdi
aklımda artık ismim...” ve kadın ismini fısıldadı adamın kulağına. Adamın gözleri
bir an yuvalarından uğrayacaktı. Hatırladı bu ismi Halikarnas'ın sokaklarından.
Halikarnas'ın ölümsüz kızı…
Ve bir fırtına sona erdi, bir başka güne doğdu şafak.

Ischys.
“Neden bunu yapmak istedin”, diye sordu gardiyan.
Mahkum, küçük hücresini aydınlatan bir mumun titrek alevinde,
ayaklarındaki zincirlerle, yatağının karşısındaki ahşap masasına oturmuş adama
göstermeden kendisi için getirilmiş beyaz kağıda bir şeyler yazıyordu. Zaman
zaman, elindeki okkayı, eski katedralin içerisinde biriken isten yapılmış nadide
mürekkebe batırıyor, yazmaya devam ediyordu. Soruyu duyunca başını kaldırdı.
“Neyi yapmayı?”
“Yıllardır tanırım seni, o kağıtlar yıllardır masanın üzerinde bomboş
dururlardı. Mürekkebi bir kez bile ellemedin. Oysa, sen henüz buraya gelmeden
önce, senin ünün gelmişti. Sen, büyük bir yazardın. Buraya neden getirildiğini bile
bilmiyoruz. Şimdi, neden oturmuş bir şeyler yazıyorsun? Bu kadar kısa zamanda
ne yazacaksın?”
“Bazen, sadece yazmak istersin”, dedi adam.

Odayı son bir kez anımsamak için, kapının eşiğinde duran gardiyandan
gözlerini ayırdı. Odanın duvarları, sürekli açık olan demir parmaklıklı pencereden
içeri vuran denizin rutubetiyle yosun tutmuş, pek de zarif kesilmemiş taşlardan
yapılmıştı. Eski bir hapishaneydi burası. Hem de çok eski. Kendisinden önce, bu
hücrede kalanların sayısını şu anda söyleyebilecek hiç kimse yoktu. Tahmin
edebilecek kimse de. Yer yer, taşlara oyulmuş isimler vardı sadece. Bir kısmı,
mahkumun kendisi gibi, bu ülkede yabancı isimler. Hatta, kimi alfabeleri
tanımıyordu bile. Bazıları, tek tük dizeler yazmışlardı. Aradan geçen sekiz yıla
rağmen, hala, bir taşın kenarını incelerken, bir yosunu parmağının ucuyla biraz
kazısa, altından bir başka haykırış duyabiliyordu. Her geçen bir iz bırakmıştı.
Kendisi dışında. Ancak şimdi, aradan geçen sekiz yılı hatırlamak ve bunun
üzerine yazacak zaman değildi. Sadece, yazıyordu. Sadece, kelimeler.
“Şu anda ne yazıyorsun peki?”, dedi gardiyan. Meraklı gözlerle
mahkumun önünde duran kağıda çevirmişti gözlerini. Mahkum, kağıdı koluyla
kapattı. “Ben gittikten sonra, istediğini yapabilirsin.”
“Bu yazdıkların kimin umurunda olacak peki”, diye sordu adam.
Mahkum, hiç oralı olmadan, sadece omuzunu silkti. Sonra kağıda geri döndü.
Sadece, boş gözlerle kağıda baktı bir süre.
“Söylesene, senin suçun neydi?”
“Sana söylemedi mi kimse?”
“Buralarda haberler çabuk yayılmaz, ancak sekiz yıldır seni kimse
görmeye gelmedi. Kimse, seni buradan çıkarmak için kimseyle görüşmek
istemedi. Sadece, bu duvarların arasında, kendi kendine oturuyorsun. Şimdi,
birden bire, hakkındaki idam fermanı geliyor elimize. Ferman, her şeyden
yukarıda, yani ne bir asilzadenin isteğiyle, ne bir valinin, ne bir mahkemenin.
Emri veren Kral hazretlerinin kendisi. Onu, bu kadar kızdıracak ne yaptın
söylesene?”
“Sen, hiç hata yaptın mı Gusto?”
Gardiyan, kendi sorduğu soruya genellikle soruyla karşılık verilmesini
sevmezdi. İri kıyım bir adamdı. Kendisini bildi bileli, bu hapishanede gardiyanlık
yapıyordu. Aslında, son derece insafsız olarak bilinirdi. Bu işi yapmanın başka bir
yolu yoktu zaten. Eğer, içinizde en ufak bir insaf, vicdan kırıntısı varsa, buradaki
mahkumlar o kırıntıyı sonuna kadar suistimal etmek için söylemedikleri yalan
bırakmazlardı. Herkesin harcı değildi. Ancak buna rağmen, bu yazar, bir kez olsun

nöbetçiyle samimi olmaya, ondan bir şeyler istemeye çalışmamıştı. Sadece,
sessizce beklemişti. Neyi beklerdi, neden beklerdi kimse bilinmez. Kimseyle
görüşmek de istememişti. Sadece, bekledi. Ve ardından, sekiz yıllık
mahkumiyetinden üç yıl önce, yani tam on bir sene önce verilmiş bir idam
fermanı ulaşmıştı hapishaneye. Günü, saati, her şeyi birebir yazılı, önceden
planlanmış katı bir emir. Bu yüzden, adama karşı bir sıcaklık hissediyordu.
Diğerleri gibi değildi. Bu yüzden, adamın sorduğu bu soruyu, bir dostunun
sorduğu soru gibi düşündü. Cevap verdi.
“Hata mı? Ben sadece, bana söylenilenleri yaparım. Bana söylenilen bir
şey hatalıysa, bu benim suçum değildir.”
“Yapma ama Gusto, tüm hayatının bu hapishanedeki koridorlardan ibaret
olduğunu iddia edemezsin. Her hafta giydiğin gömleğin temiz olduğunu
görüyorum. Bazen, ceplerinde ufak elmalar oluyor bahçeden kopardığın. Bir kez,
seni dört numaranın odasındaki güllerden bir tane çalarken görmüştüm.
Muhakkak ki evli olmalısın ve en az bir çocuğun olmalı. Onlara karşı da bir hata
yapmadın mı?”
Gusto durdu. Böyle bir adama hesap mı verecekti? Oysa, o pazar günleri
kilisede dahi, hiçbir şeyin hesabını vermezdi. Böyle bir adam değildi. O, sır
saklardı. Ancak, emin olduğu bir şey varsa, o da sırlarının bu adamla birlikte
birkaç saat sonra mezara gideceğiydi. Dünya üzerinde hiç kimse, bu adamdan
daha sırdaş olamazdı. Derin bir nefes aldı, sonra, başını çevirip koridorda
kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Kapıyı arkasından çekerek, hücrenin içine
girip, adamın arkasındaki yatağa oturdu.
“Çok hata yaptım biliyor musun? Hem de çok. Çaldım, hırsızlık yaptım.
Adam öldürdüm. Tanrı şahidimdir, karımı defalarca aldattım, hatta bir de kızım
vardır, dünyalar kadar tatlı, bir görsen. Onu, sokakta her gördüğümde sarılıp
öpesim, koklayasım gelir. Kucağıma alasım ve tüm şehre, “hey bakın! bu benim
kızım!” diye haykırasım gelir. Ama yapamam. Çünkü o kız bile bilmez, babasının
ben olduğumu. Dahası, her seferinde çocuklar onunla, benim yüzümden alay
ederler. Ona, bu utancı yaşatmaya da hakkım yoktu.”
“Peki bunları hiç bir rahibe anlattın mı Gusto? Sen, öyle bir adama
benzemiyorsun?”
“Rahibe mi? O pis heriflerin, benden daha temiz olduklarını iddia eden
varsa, şuracıkta boğarım! Hepsinin boynu altında kalsın. Bence, cehennemin bir

yerinde rahiplere, dindarlara, sofulara, hepsine özel bir bölüm olmalı. Bu
dünyada, onlardan daha günahkar insan tanımam ben. Sırlarımı onlara
anlatmaktansa, vicdanımla ölmeyi tercih ederim.”
“Neden çaldın?”
“Neden mi çaldım? Açtım. “
Mahkum durdu. Ayağa kalktı, gardiyanın yanına oturdu. Kısa bir sessizlik
oldu. Ardından, bir elini, ince ve ter kokan sekiz yıllık şiltesinin altında soktu, bir
kese çıkardı.
“Senden özür dilerim”, dedi. Keseyi nöbetçiye uzattı. Şaşırdı adam.
Keseyi araladı, içinde büyük altın paralar olduğunu gördü.
“Neden bu paralar?”
“Neden mi? Benim bu paralara hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Ancak,
sana daha önce vermiş, verebilmiş olsaydım. Çalmayacaktın. Sana bunu
yaşatmaya hakkım yoktu. Aç kaldın. Belli ki, üşüdün. Ailene bakman
gerekiyordu. Çaldın. Yapabileceğin daha iyi bir şey yoktu. Kim ne derse desin.
Aksini iddia eden adam aç kalmamıştır. Şimdi, sokaktaki asilzadelere, rahiplere
falan anlatsan. Çalış, kazan derler. Aç kalmayana bunu söylemek öyle kolaydır ki.
İşte bu yüzden, veriyorum sana bu parayı. İstersen kendin için harca, istersen bir
aç gördüğünde ona ver. Seçim senin. Vebal senin.”
“Bu parayla, seni buradan çıkarabilecek bir sürü gardiyan var. Bir
tanesine bunların yarısını bile verseydin, özgür bir adam olabilir, kendi ülkene
dönebilirdin oysa. Neden yapmadın?” Gusto şaşkındı.
“Ne olması gerekiyorsa öyle olur. Boş ver. Peki anlatsana, kimi öldürdün?
Ya da kim olduğunu geç, neden öldürdün?”
Gusto, derin bir nefes daha aldı. Sessizlik anında, koridorda kimsenin
olup olmadığını anlamak için kulak kesildi. Kimsenin olmadığına emin olunca,
bir öncekinden daha kısık bir sesle anlatmaya başladı.
“O zamanlar bu hapishanede yeni çalışmaya başlamıştım. Bir gardiyan
vardı. Üst koğuşların tamamına o bakardı. Yılların gardiyanı. Anlayacağın,
buraların kralı oydu. Kimse, ondan habersiz su bile dökemezdi. Bir gün,
koridorun sonundaki birkaç taşın açık olduğunu gördüm. Koridorun yan tarafı,

çocukların kaldığı yetimhanedir. Sen bilmezsin, görmemişsindir. Ancak zaman
zaman, buraya kadın mahkumlar da gelir ve bazılarının çocukları olur. İşte o
çocuklar, yandaki yetimhanede büyürler. Başlarında rahipler olur. Çocukların bir
kısmı, ruhban olmak için eğitimlerine devam eder, kafası çalışanlar bir yaşa
gelince kaçar, kendilerine bir hayat kurmaya çalışırlar. İşte bu it herif, herkesten
gizli, yandaki yetimhaneye geçmenin bir yolunu bulmuş. O masum çocuklara...
Önceleri, niyetini anlayamadıydım. Sonra, fark edince, bir gece dayanamadım.
Hemen, senin hücrenin ilerisindeki merdivenlerde boğazına yapıştım. Soru
sormadım. Kendisini anlatmasına izin vermedim. Belki, beni kandırır diye
korktum. Belki, bana bir şey söyler ve ben onu öldürmekten vaz geçerim sandım.
Ve onu orada öldürdüm.”
“Cesedi ne yaptın?”
“Aşağı attım. Senin hücrenden. “
“Demek, dördüncü, beşinci ve altıncı parmaklıklar bu yüzden çıkıyorlar
yerlerinden?”
“Nasıl çıkıyorlar?” Gusto şaşırdı.
Adam yerinden kalktı. Mumu masanın üzerinden aldı, yukarı doğru tuttu.
Diğer eliyle, teker teker bu parmaklıkları oynatarak yerlerinden çıkardı.
“Deli misin sen adam?! Madem çıkıyordu parmaklıklar, neden bugüne
kadar kaçmadın?”
“Boş ver be Gusto. Ne gerek var. Boş ver. Hem üzülme. Avukat falan
değilim ama bence, doğru olanı yapmışsın”
“Öyle mi düşünüyorsun?” Gusto, ilk kez anlattığı bu büyük günahı
karşısında, böyle bir yorum aldığı için bir an mutlu olduğunu belli etti. İlk kez,
yüzünün aydınlandığını gördü adam.
“Sana, hayattaki doğruları ve yanlışları anlatan kimse oldu mu Gusto?”
“Tabi, herkes! Herkes, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu bilir. Bu
vicdani bir şeydir.”
“Bana, yanlış olan birkaç şey sayabilir misin?”
“Adam öldürmek, çalmak, kin gütmek, intikam almak, yalan söylemek,
karını aldatmak, kumar oynamak… daha ne kadar saymamı istersin?”
“Bunların nesi yanlış? Anlamadım?”

Gusto, adamın verdiği bu tepkiye şaşırmıştı. Bu kadar doğru bir insanın,
bütün bu günahlara, doğruymuş gibi tepki vermesi, anlayabileceği bir şey değildi.
“Tüm bu saydıkların, yaşamayı hak etmeyenlerin, seni engellemek için
söylediği kıskançlık cümleleridir Gusto. Bunu sakın unutma. Bir insanı, hak ettiği
halde öldürmeye cesareti olmayanlar, haksızlığa karşı haykıramayanlar.
Başkalarının canı için kendisini tehlikeye atamayacak kadar aciz olanların
yalanıdır adam öldürmenin günah olduğu. Adam, tabi ki öldürülür. Boğazına
çökersin, bazen parçalarsın, bazen bir sokağın girişinde arkasından yaklaşır ve
bıçaklarsın hem de haince ve arkadan. Bu kötü değildir, bu yanlış değildir.
Yanılıyorsun. Buna yanlış diyenler, hayatları boyunca böyle bir şeye cesaret
edememiş olanlardır. Onlar, senin bu yaptığını hiçbir zaman yapamayacakları için,
seni yanlış ilan ederler. Bilirler ki, onlar da bir gün bir başka yetim çocuğa
yanaşırlarsa, sen, onları da öldürebilirsin. Bu keyiflerinin ellerinden alınmasını
istemezler.”
“Çalmak dedin ya! Herkesin malı kıymetli. Herkes çalıyor! Bir evi
yaptıran, işçinin hakkından çalıyor. Bir başkası, fakirin kazanacağı parayı çalıyor.
Öteki, aç gözlülüğüyle senin yapabileceğin işi çalıyor. Çalmak, malı kıymetli
olanların uydurması. Kimse, senin neden çaldığını sana sormuyor. Kimse aç
kalmadı. Kimse, açlıktan ölmek üzere evladının başını kucağına koyup, onun
açlığını dindirebilmek için evladının dudaklarını ıslatmadı. Kimse, evinde
çocukları, karısı aç diye, günlerce evine utancından gidememezlik yapmadı. Onlar
için, çalış, kazan demesi kolay. Mesele, neden çaldığın, neden hırsızlık yaptığın.
Sen yanlış bir şey yapmadın. Her şeyi varken hırsızlık yapan, işte öldür o
şerefsizi. Sen bir melek kadar masumsun aziz dostum.”
“Kin gütmek, bu senin en doğal hakkındır. Aslında, kin gütmek bir
tecrübedir. İnsan, kerkese kin gütmez. Hasmı bellidir. Hayatındaki herkes sana
hata yapabilir ama sen bir kişiye kin güdersin. Buna günah diyen kişi, elbet çok
can yakmıştır, kendi canını sağlama almak için, kin gütmeyi yasaklamıştır.
İntikam da aynı şekilde zaten. Bir adam gider, birisinin hayatına göz diker, alır.
Öldürür. Evladını öldürür, başkasını öldürür. Sonra der ki, intikam günah! Buna
gülerim işte.”
“Diyorlar ki, yalan söylemek günah. Kimse sormaz neden yalan söyledin
diye. Her yalan, bir gerçeği örter. Bunun içindir yalanlar. Herkes, meraklıdır. Bir
işin aslını öğrenmek ister. İşte bu yüzden, bu merak yüzünden yalan yasaktır.

“Bana anlatmak zorundasın, sana bir soru sordum, doğruyu söyle” hadi canım!
Neden bunu yapmalıyım ki? Doğru olan bu değil oysa. Senden bir şey
gizliyorsam, gizlemeliyim. Bu kadar basit. Bence, asıl, merak bir günah
olmalıydı. Yalanın yasak olması, her şeyi yönetmek, herkesi kontrol altında
tutmak isteyen bencil insanların hurafesidir. Bunu sakın unutma ve doyasıya söyle
yalanlarını!”
“Karımı aldattım, dedin. İnsanız be. Tanrılar bile, aldatmadılar mı
birbirlerini. Severiz. Bazen, öyle severiz ki… tarifi zor olur. Her kim, bir insan
sadece bir kişiye aşık olur demişse, aşkı tatmamıştır. “Aldatmayı” yasak kılan
kişiyi kimse sevmemiştir. İşte bu yüzden, bir kişiyi iki farklı insan severse, onu
kıskanmıştır. Kimse, onu sevmesin istemiştir. Ve o, ebedi bir yalnızlık çeksin.
Aşk, hayranlıktır. Bu kadar basit. Bir şeye hayran olursun, hayranlık. Mesela, ben
her sabah, ekmeğimi almak için gelen bir martıya aşığım. Ben gidince, lütfen
pencerenin önüne, yarım somun ekmek bırak her sabah. Beni özler o. Ben
gidince, aç kalmasın. Çünkü, o bana güveniyor. Her sabah, benimle arkadaş
olmak için, karşı adadan buraya kadar uçuyor. Konuyor pencereme. Ekmeğimi
paylaşırım. Sonra, neyse… özetle dostum, aşk bu. Ne zaman gelir, ne zaman gider
belli olmuyor. Çoğu zaman da gitmez aslında. Sadece, bitti zannederiz. Bitmez.
Sen bir şeye, birisine, bir çiçeğe, bir kar tanesine, yazın bozkırlara, kışın o son
yeşil kalan ağaca nasıl aşık oluyorsan. Bir demircinin dövdüğü kılıcı
seyrediyorsan. Bir kız, bir nakış işlerken, onun o dikkatine, işlediği desenlere aşık
oluyorsan. Bir insana aşık olmanı engelleyen nedir? Doğru ya da yanlış yoktur.
İyilikle yapılan işler, kimseye zarar vermez. Sadece, iyilikle yap.”
Gusto, sessizce, başı önünde düşünüyordu. Mahkum, adamın gözünden
birkaç damla yaşın, yerdeki yosun tutmuş taşlara düştüğünü fark ettiğinde, kalktı
yerinden. Masasına oturdu. Eline kalemini aldı, yazmaya devam etti. Adamın bir
süre daha içini boşaltmasına izin verdi.
“Kalk götürüyorum seni buradan, sen burada ölmemelisin”, dedi Gusto.
Heyecanla fırladı ayağa, adamın omuzlarına yapıştı. Kaldırmak istedi. Adam,
yüzünü hiç kağıtlardan ayırmadan, durmaksızın yazıyordu. Sanki, Gustonun
kocaman elleri, onu hiç etkilememişti. Oralı değildi. Kendisinden geçmiş bir hali
vardı. Doğru ve yanlışın olmadığını. Aslında, tüm bunların, korkakların,
yaşamaktan korkanların, bir kuşun kanadını incitmekten korkup, kuşun soğukta

üşümesine izin verenlerin uydurmaları olduğunu biliyordu. Aklından geçen tek
şey, bunu nasıl anlatabileceğiydi. Hayatının son gününü, buna adamıştı. Aklına,
satırlarca yazsa da, doğru cümleler gelmedi. Vazgeçti. Durdu ve Gusto’ya döndü.
“Bırak beni aziz dostum. Ben, on bir yıldır bugünün hayaliyle yattım her
gece yatağıma. Bir kez olsun, halimden şikayet etmedim. Biliyordum çünkü
geleceğini bugünün. Şimdi lütfen, ayırma beni kaderimden. Dışarıda
yapabileceğim her şeyi yaptım. Şiirler yazdım ki, elbet bir gün unutulacaktır.
Sonra, uzun uzun kitaplar yazdım, pek çok kadın okuyup merak etmiştir beni,
asilzadeler bu güzel cümlelerim için sofralarında ziyafetler vermiştir. Ben
yaşadım. Bırak beni.”
“Peki, lütfen söyle, neden geldin buraya? Nasıl bir suç işledin?”
“Bazen, doğru bir kadına aşık olursun, yanlış olan, kocasıdır.”
Güldü. Yine de pişman değilim. Asla da olmayacağım. Sen de böyle yaşa
her zaman hayatını, dedi Gusto’ya.
Masanın üzerindeki kağıtları katlayıp Gusto’ya verdi.
“Benden sonra açarsın”, dedi.
Gusto, günün ilk ışıkları doğarken, güneşin ufukta yükselişini göremeden
aralarından ayrılan dostunu düşünüp hayatında ilk kez, bir idamın arkasından
hüzünlendi. Adamın, cansız bedenini birkaç kişi hapishanenin meydanından
almış, arkadaki denize bakan mezarlığa taşımaya koyulmuşlardı. Adamın
arkasından kalan hücreye dönerken, kilere uğrayıp yarım somun ekmek aldı. O
anda, aklına geldi. Neden daha önce fark etmedim! Yarım somun ekmek,
mahkumun tüm günlük ekmek istihkakıydı. Geriye, bir tas yavan çorba, iki
bardak da su kalıyordu. Demek ki, yıllardır… devamını düşünmek istemedi.
Boğazı düğümlendi. Nasıl bir insan, ölümü beklerken, ekmeğini bir karşılık
beklemeden, üstelik kaçabileceği bir pencereden, bir martıyla paylaşır ki…
Ekmeği martıya verdi. Adamın masasına oturdu. İlk satırları okumaya
başladı…
“Neden bunu yapmak istedin, diye sordu adam.
Mahkum, küçük hücresini aydınlatan bir mumun titrek alevinde,
ayaklarındaki zincirlerle, yatağının karşısındaki ahşap masasına oturmuş adama
göstermeden kendisi için getirilmiş beyaz kağıda bir şeyler yazıyordu. Zaman
zaman, elindeki okkayı, eski katedralin içerisinde biriken isten yapılmış nadide

mürekkebe batırıyor, yazmaya devam ediyordu. Soruyu duyunca başını
kaldırdı…..”
Üçüncü kağıdın sonuna geçti, son cümleye indi..
“Üçüncü kağıdın sonuna geçti, son cümleye indi.. Merhaba aziz dostum.
Merhaba.”
(Bu, Ischys’in öyküsüydü…)

Cennete Yolculuk  Saint Germain Kontu
“Hastalanacaksın burada”, dedi kadın.
Adam ahşap güvertede, başı öne eğik, sırtını küpeşteye dayamış. Fırtınada
yarı açık yelkenler yırtılırcasına şişerken ve gemi bir sonraki dalgaya doğru
savrulurken sanki hiç etkilenmiyormuş gibi sessizce oturuyordu. Başında, geniş
bir korsan şapkası, onu yağmurun ve bordaya tüm gücüyle vuran dalgaların
sıçrayan damlalarından korumuyordu ama, gökyüzünü dev bulutların kapladığı
karanlık havada, yüzünün görünmesini engelliyordu.
“Sen, O’nun kızı mısın?” diye sordu cevap olarak. Başı hala öne eğikti.
Geminin bu fırtınaya dayanıp dayanamayacağı şüpheliydi. Bordadaki tahtalar, her
dalgada biraz daha esniyor, yerlerinden fırlayacaklarmış ya da kırılıp
dağılacaklarmış gibi, inliyorlardı. Kız, yağmurdan ve dalgalardan, soğuk
rüzgardan kendisini biraz olsun koruyabilmek için, siyah kalın pelerinine biraz
daha sarıldı. Koyu kahverengi saçlarının rüzgarda savrulmaması için, onları bir

keten bezle bağlamıştı. Konuşurken yüzünü rüzgara döndü. Ufukta, bir şeyleri
görmek ister gibiydi.
“Bilmiyorum. Keşke bunu bilebilmek için bir şansım olsaydı. Öyle
diyorlar ancak hiçbir fikrim yok. Çocukluğuma dair çok az şey hatırlıyorum.
Cezayir’de bir piç olarak büyüdüm. Sokaklarda dövüşmeyi ve yaşamayı
öğrendim. O sokaklara nereden geldiğimi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Annemi
hatırlamıyorum. Bana sahip çıkan kimse var mıydı, onu bile hatırlamıyorum.
Hayatımda, kim beni koruma vaadiyle kendisine yakın tuttuysa, en sonunda bir
sokağın köşesinde öldürmek zorunda kaldım. Onun kızı mıyım, olmayı isterdim.
Daha doğrusu, bir babamın olmasını isterdim. Ama artık bir önemi yok.”
Kadın, adamın yanına, ahşap güverteye oturdu, sırtını küpeşteye dayayıp
adama baktı. Adamın yüzünde, bir yorgunlukla karışık bir kararlılık hakimdi.
Hala başı öne eğik. Yola çıktıkları günden bugüne, yüzündeki sakallar uzamıştı.
Şimdi, gerçek bir denizciye benziyordu. Adamın üzerindeki beyaz gömlek baştan
aşağı ıslaktı ve rüzgarla dalgalanıyordu. Kadın, adamın üşüyüp üşümediğini
anlamak için adamın eline dokundu. Bir mermer kadar soğuk ve sert olduğunu
fark etti. Adam, kadının kendisine acımasını istemiyordu. Elini çekti usulca.
Kadına baktı. Kadının bembeyaz teninde iki yakut gibi, kızıla çalıyordu sanki
siyah gözleri. Gözlerinin içindeki karanlıkta kaybolduğunu hissediyordu. Kadının,
kendisine dönük sağ yanağında, eski bir yara izi duruyordu. Soğuk elinin
parmaklarını bu yara izinde dolaştırdı.
“Nasıl oldu bu?”
Şimdi yüzünü uzaklara çeviren kadındı. Gemi, önce büyük bir dalgayla
birlikte havaya kalktı ardından gürültü ve gıcırtılarla bir başka dalganın üzerine
indi yavaşça. Bir an, dengelerini korumak için sırtlarını iyice küpeşteye dayadılar.
Bir dalga, karşıdaki küpeştenin tahtaları üzerinden aşıp, güverteyi yıkadı.
Islandılar.
“O zamanlar, yirmi yaşıma yeni giriyordum. Sokaklardan yorulmuştum.
Benim de bir evimin olabileceğini düşünmüştüm. Bu yüzden, çaldığım biraz
parayla ayrıldım Cezayir’den. Gemiden Malta sahilinde ayrıldım. O vakitler,
henüz Malta, St John şövalyelerinin eline geçmemişti. Cezayir’de topladığım
ganimetim, bu küçük adada, Cezayir’de olduğundan çok daha değerliydi. Bu
adada, küçük bir servete sahip gibiydim. Bir çiftlik satın aldım. Kendimi, Avrupalı
bir asilzadenin kızı olarak tanıtmıştım herkese. Bir sahtekarla anlaşıp kendim için

sahte kimlikler, bir takım referans mektupları hazırlattım. Sonra da adamı boğup
çiftliğin bir köşesine gömdüm.”
“Kısa süre içinde bir denizciyle tanıştım. Pek varlıklı değildi. Bir korsandı
ve yazları çıktığı seferlerden elde ettiği gelirlerle kışın hayatını ancak sürdürürdü.
Hiçbir zaman savunmasız masum insanların gemilerine saldırmazdı. O sadece,
güçsüz gördüğü, Avrupalı ya da Ceneviz savaş gemilerine saldırırdı. Onun için
doğru gelen buydu. Sonra, onu benimle kalması ve bir hayat kurması için ikna
ettim. Aslında pek ikna sayılmaz. Neyse çok uzatıyorum. Sonra bir çocuğumuz
oldu. Bir kızımız. Dünyalar kadar güzel. Anna Belle. Kızıl lüle lüle saçları vardı.
Zekiydi. Hayat doluydu. İstedim ki, benim yaşayamadığım çocuk, o olsun.”
“Bir sabah, güneşli bir yağmur yağıyordu. Bilirsin işte, şu tuhaf
yağmurlar. Ufukta bulutların arasından bir güneş doğar, tepende bir yağmurdan
damlalar iner. Rüzgar yoktur, yeryüzü toprak kokar. Kuşlar, hiç olmadıkları kadar
neşeyle uçarlar. Kocam, kasabaya inmişti erkenden. Alması gereken birkaç şey
vardı. Ben de, kızımın biraz oyun oynamasına izin vermek için onunla
bahçedeydim. Öyle neşeliydi ki o anda. Gözlerini kapamış, kollarını bir melek
gibi iki yana açmış, ağzını açıp gökten düşen yağmur damlalarını yakalamaya
çalışıyordu. Bir an, dehşetle gözleri açıldı. Canının acıdığını söyleyip ağlamaya
bile vakti olmadı ölmek için. Yere yığılırken, sırtına saplanmış oku gördüm. St
John şövalyeleri şafakta adaya çıkmışlardı, kimsenin kaçmaya bile zamanı
olmamıştı.”
“Ardından şövalyeler göründüler bahçe duvarlarının ardında, bir ok hızla
gelip bacağıma saplandı.” Kadın altındaki kalın pantolonun paçasını sıyırıp
bacağındaki büyük yara izini gösterdi adama. “Daha kötü acılara da alışıktım.
Okun gövdesini kırıp hızla içeri kaçtım. Kocamın bilmediği iki hançerim
mutfaktaki bıçakların altında duruyordu. Onları alarak adamlarla boğuşmaya
başladım. Sekiz kişilerdi. Altısını öldürmüştüm. Yedincisi, kollarımdan yakaladı.
Diğeri ilk hamlesini yüzüme yaptı. Aslında niyeti, öldürmekti, ben tüm gücümle
geri kaçınca kılıcının ucu yanağımı kesti. Biraz sonra, onların da kelleleri
yerdeydi. Bahçeye çıktım. Kızımın hala nefes aldığını fark ettim. Ancak, ciğerleri
çoktan kanla dolmaya başlamıştı. Artık çok geçti.”
“Tanrı beni neden sevmiyor anne, neden onları gönderdi? diye sordu.
Adamların pelerinlerindeki ve zırhlarındaki haçları görmüş olacak. Verebileceğim
bir cevabım yoktu. Ben melek olmak istemiyorum anne, dedi. Kurtar beni o
cennetten, dedi. Son sözleri buydu beş yaşındaki küçük kızımın.”

“Peki ya kocan?”
“Bir daha hiç görmedim. Ada düşünce, bir gece karanlığında, bir
yelkenliyle kaçtım oradan.”
“Kızın için üzgünüm.”
Kadının göz yaşları, dalgalara ve yağmura karışıyordu. Eliyle ovuşturdu
yüzünü. Derin bir nefes aldı. Soğuk hava, ciğerlerinin her hücresine erişirken, onu
biraz daha kendisine getirir gibi oldu. Ufuktaki şimşekler gittikçe yaklaşıyordu.
Sesleri, her seferinde karanlığı yırtıyordu. Peki ya senin hikayen?
“Benim hikayem mi? Benimkisi değerli değil seninkinden. Ben sadece,
lanetlenmiş bir ruhum. Bir ölümsüzüm çok uzun yıllar önce ölmüş olan. Hepsi
bu.”
“Yapma, daha fazlası olmalı. Kamarandaki tabloları sen mi yaptın? Bütün
o harikulade renkler, o güzel yüzler, o kadınlar, güneşin doğuşu…”
“Demek gördün onları. Sanırım kapımı kilitlemem gerekiyormuş.”
“Yapma. Bu gemide, bu uçsuz yolculukta nasıl geçer ki zaman
konuşmazsan. Delirmemek elde değil. Bir de tabi, şu akşamları sesini
duyduğumuz eşsiz müzik aletin var.”
“Keman, dedi adam.”
“Keman mı?”
“Tabi, senin zamanlarına yetişmemiş olması gerek. Daha doğrusu, pek
görmemiş olman normal. Daha henüz, başlarıydı sanıyorum. İlk keman
yapımcılarından dostum Andrea’nın hediyesiydi o keman bana.”
“Tanrım, Andrea Armati mi?” Sesin sahibi, geminin yaşlı kaptanıydı.
Dümeni, dümenci başına emanet etmiş, yavaşlayıp yerini sade bir yağmura
bırakan fırtınanın ardından, dinlenebilmek için, güverteye inmişti. Konuşmanın
sonuna, uzaktan kulak misafiri olmuştu.
“Andrea’yı tanır mısınız kaptan?”
“Hayır, keşke tanısaydım. O zamanlar, onun yaptığı kemanları Avrupa’nın
dört bir yanında, yetenekli sanatçılara taşıyordum. Birkaç kez, kemanları bizzat
teslim etmek üzere limana gelmişti. Çok varlıklı bir adam sayılmazdı ama tahmin
edemeyeceğiniz kadar yetenekli ve kararlı gözleri vardı. Yaptığı işi, sanatını, para
kazanmak için yapmıyordu. Çok paralı asilzadenin ondan bir keman alabilmek
için kapısında yattıklarını duymuştum. Ancak o, yarattığı kemanlara, sanki birer

tanrıçaymış gibi saygıyla bakar, onları asla yeteneksiz ellere bırakmak istemezdi.
İşte bu yüzden, yalnızca, hakkını verebilecek kişilerin almasına müsaade ederdi.
Hatta, bir defasında sokakta rastladığı bir sokak şarkıcısı kızın, elindeki üç telliyle
harikalar yarattığını görünce, ona önce en iyi kemanlarından birisini denettirmiş,
kızın yeteneğini gördükten sonra da, onu atölyesinde yanına aldığı söylenirdi.
Demek Andrea’nın bir kemanını daha, hem de bu gemimde taşıyorum. Ne onur
ama.”
Kaptan, sırtını güvertedeki bir fıçıya dayayıp karşılarına, yere oturdu.
Yağmur, etkisini kaybediyordu artık.
“Görünüşe göre, zengin birisi olmalısın ve asil. Kıyafetlerin, hiç de ucuz
görünmüyorlar. Bir de, taşıdığın kolyen, yüzüklerin ve hatta ayakkabının
kenarında görünen değerli taşlar var. Gerçekten değerli taş mı onlar bilmiyorum
ancak cam bile olsalar, oraya o kadar iyi bir işçilikle oturtulmuşlar ki, eminim iyi
para vermişsindir.”
“Aslında söylemek gerekirse, hepsini kendim işledim. Kendim yaptım.”
“Yani bir sanatçısın”, dedi kadın. Gemideki bu yol arkadaşları gittikçe
biraz daha ilgilerini çekiyordu. “Lütfen sen de anlat hikayeni. Neden çıktın bu
yola. Hem neden sen daha farklısın bizden? Bir şey, bir şey var sende anlam
veremediğim.”
“Ne zaman, nerede doğduğumu hatırlamıyorum”, dedi adam. Bu konuda
samimiyim. Ancak, hatırladığım en eski hatıram, Alp Dağları üzerinden
yürüyordum. Bir savaştan kaçıyordum. Tüm köyüm, yerle bir edilmişti. Zamanı
hatırlamıyorum bile. Aradaki hatıralarım kopuk kopuk. Şehirler, köyler geçiyor,
her bir toplulukla yeni diller öğreniyordum. Sonra, benim farkıma sanırım 1700’lü
yıllarda vardılar. O zamanlar bir asilzadeydim. Eski yurdumda öğrendiğim pek
çok sanat, artık gerçekten değerli bir hal almıştı. Küçük inci tanelerini nasıl
inanılmaz büyüklüklere eriştirebileceğimi, değerli taşları nasıl birleştirip tek bir
taş haline getirebileceğimi biliyordum. Tuhaf olan, insanların bunları
bilmeyişiydi. Kimsenin, bu sanatı bilmediğini fark ettiğimde, bende bir şeylerin
farklı olduğunu anladım. Bu yüzden, bu sanatı kendime sakladım. Bencillik ettim
belki de, ancak o zamanlar doğrusu buydu. Bir süre İngilizler ile Fransızlar
arasında elçilik görevi bile yaptım. Hiç aile kurmadım. Geçici aşklarım oldu. Bir
zamana kadar.”

“1970lerde, Fransadaydım.”
“Dur biraz”, dedi Kaptan. Adama şüpheyle baktı. “Kimse, bu kadar yaşlı
olamaz, az önce 1700’lü yıllar diyordun, şimdi 1900lere atladın, ne yani? İki yüz
yıl hayatta mı kaldın? Ne iki yüzü! Eğe keman gerçekten iddia ettiğin gibi Andrea
Amati’nin hediyesiyse dört yüz sene eder bu! Saçmalık!”
Kaptan sinirle ayaka kalktı. Adamın bir şarlatan olduğunu düşünüyordu.
Kaptan tam birkaç adım atmıştı ki, döşeme tahtasının gıcırtısıyla olduğu yerde
durdu. Geri döndü. Adam, ayağa kalkmıştı. Kaptana doğru bir adım attı. Adamın
ayağının altındaki döşeme tekrar gıcırdadı. Kaptan ve kadının gözleri korkuyla
açıldı.
“Sen… sen… sen hala…”
“Evet”, dedi adam. “Ben hala hayattayım. Ölmedim, ölemedim.”
Ruhların bir ağırlığı olmazdı ölülerin diyarında. Yalnız, yaşayanların
ağırlıkları olurdu. İşte bundandır, Phlegyas, dikkatle almıştı Dante’yi kayığına
geçirirken onu ölmüşlerin diyarına.
“Bu, mümkün değil! Burada olamazsın!”
Kadın, şaşkınlıkla ayağa fırladı ve adamın kolunu tuttu. Neden yaptığını
bilmiyordu. Sadece, yaşayan birisine, bir şeye tutunmak istedi o anda.
“1990’da, uzun ömrümde ilk kez aşık oldum bir kadına. Bembeyaz teni
ve simsiyah saçları vardı. Sonbaharda saçlarını ince bir örtüyle örterdi. Bembeyaz
bir elbisesi vardı. Doğu Avrupa’da inzivaya çekilmiştim uzun süredir. Bir köyde
gördüm onu. Bir Türk kızıydı. Kısa sürede aşık olduk birbirimize, evlendik. İki yıl
sonra hamile kaldı. Tanrım, hayatım boyunca gördüğüm tüm annelerden daha
güzel göründüğüne yemin edebilirim. Ben, o vakitler köyde iyi durumdaydım.
İnsanlar severlerdi beni. Aralarına kabul etmişlerdi. Dinlere pek inanmam ama,
babasının gönlü olsun istediğim için Müslümanlığı kabul ettiğimi söylemiştim. Bu
yüzden, daha da sevmişlerdi beni. Sonra, o savaş patlak verdi. Lanet olsun.
Tarihin her adımı, tanrı adına işlenen cinayetlerle dolu. Yasemin gibi…”
Sonrasında, yıllarca aradım o kapıyı. Cehennemin kapılarını. Ve Dante
gibi yürüdüm cehennemden hiç durmadan.
Şimdi, cennete gidiyorum sizlerle bir ölümlü olarak. Ya ölmeyi
dileyeceğim, ya Yasemin’i de alıp, geri döneceğim. Ancak onu, orada
bırakmayacağım.

“Peki, planın nedir bunun için”, diye kederli gözlerle baktı Kaptan,
adama.
“Plan mı? Bir planım yok. Ama bir hayalim var. Defalarca kendimi
öldürmeyi denedim, işe yaramadı. Her öldüğümü zannettiğimde tekrar uyandım
tek parça halinde. Sonra, bambaşka yollar denedim. Pek çok din alimiyle
konuştum. Olmadı. Cehennemden geçtim. Artık planlar yapmıyorum. Sadece,
Yasemin var. Ona doğru yürüyorum. Yoluma çıksa da en güçlü ordular, durmadan
yürüyeceğimi biliyorum. Yürürken kayıp bir şekilde, tozlu bir yoldan, karşıma
çıktı o bilge adam. Ve bilgeliğiyle, rehberliğiyle o gizemli sözlerinin, ilerledim
cehennem oraya ilk kez inen o insan gibi.”
“Adın ne?”
“Bilmem, pek çok adım oldu benim. Hiçbiri önemli değildir aslında. Son
ismin … idi mesela. İstanbul’da yaşardım kapıyı bulmak için. Sona erdiğinde bu
savaş, bu macera, bu yolculuk. Döneceğim tekrar oraya ve anlatacağım
hikayemizi bizi hiç tanımayan insanlara.”

Fotoğraf (Bu öykünün burada ne işi var bilmiyorum)
“Hayal dünyasında yaşıyorsun! Bir kez kaldır kafanı da bak şu dünyaya!
Dünya, senin zannettiğin gibi bir yer değil!”
Çantasını aldı. Adama son bir defa çaresizce baktı. Kapının yanında duran
askılıktan montunu alarak dışarı çıktı.
Adam, koltukta gömülmüş sessizce duruyordu. Her şeyi yanlış mı
yapıyorum? Hayır. Her şey yanlış olmamalıydı. Bu cümleleri ilk kez duymuyordu.
Babası, annesi, abisi, eski kız arkadaşlarının büyük bir bölümü… hepsi, defalarca
bu cümleleri sarf etmişlerdi. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Oysa, ona göre tek bir
dünya vardı. Bir başka dünya yoktu. Merak ettiği nokta, diğer tüm insanların
hangi dünyada yaşadığıydı. Onlar, onun dünyasına “hayal dünyası” adını
veriyorlardı. Oysa, onların yakalarından düşmesi için, yıllarca çalışıp didinmişti.

Babası, doktordu. Annesi öğretmen. O zamanlar, Ankara’da
oturuyorlardı. Küçük yaşta fark etti, dünyanın güzel renklerden oluştuğunu. Bu
renkleri bir araya getirmeli, başka insanlarla gördüklerini paylaşmalıydı. Dedesi,
onun bu merakını görmüştü. Ona ilk fotoğraf makinesini aldığında, on yaşındaydı.
On iki yaşında ise, dedesinin bir arkadaşının fotoğrafçı dükkanında öğrenmişti o
filmleri nasıl banyo etmesi gerektiğini. Her rengin nasıl güzel görüneceğinin ince
ayrıntılarını orada öğrenmişti. O karanlık oda, ona göre dünyanın en renkli, en
aydınlık odasıydı. Her hafta sonu, oraya gidiyor, hem yardım ediyor, hem de,
kendi fotoğraflarını basma şansı buluyordu.
Ortaokul ve lise yıllarında kendisini çok ilerletmişti. Öyle ki, katıldığı
fotoğraf yarışmalarında şimdiden, büyük fotoğrafçılar arasında adını duyurmaya
başlamıştı. Ailesi, onun bu hobisini, hoş görüyor gibi davranırdı. En azından, o
böyle zannediyordu. Lisenin ikinci sınıfında, çok sevdiği dedesi ölünceye dek, bir
kez olsun onun yapmak istediği şeylere söz söylememişlerdi. O da, buna bir
karşılık olarak, hep onların istediği evlat olmaya çalışmıştı. Ortaokulda Anadolu
Lisesini, lisede ise Fen Lisesini kazanmıştı. Şimdi, sıra üniversite sınavlarıydı.
Ailesi, özellikle de babası, ondan büyük beklentiler içindeydi. Bunu hissediyordu.
Ancak, o hep yapmak istediği, insanlara bu dünyanın renklerini göstermeyi,
onlara fotoğraflarıyla dokunabilmeyi, onlara, dünyayı bir başka gözle görebilmeyi
öğretebilmek istiyordu. Onun kelimeleri fotoğraflarıydı. İnsanlara, dünyanın ne
kadar güzel olduğunu anlatabileceği cümleleri yoktu. Resim yapamıyordu. Çok az
gitar çalabiliyordu, onda da pek yetenekli sayılmazdı. Ancak fotoğraflar, kamera.
O başkaydı. Üstelik, yeni moda olan dijital fotoğrafçılardan da değildi o. Ona
göre, her şey filmler üzerinde ilerlemeliydi. Doğrusu buydu. Gerçek görüntü
buydu. Yalan yoktu. Hile yoktu. Sizin yerinize dünyayı gören, sonra size nasıl
görmeniz gerektiğini anlatmaya çalışan bilgisayarlar, akıllı mikro çipler, otomatik
deklanşör ayarları, dijital yakınlaştırma yoktu. Emek vardı. Saatlerce, doğru ışığı
yakalayabilmek için, yağmurun altında, tren garının önünde ayakta beklemek
vardı. Kaçan gün batışları vardı. Bu emeğe karşılık, harikulade renkler vardı.
Üstelik, öyle mega pikseller falan da yoktu. Bir fotoğrafı hangi boyutta istiyorsa
basabilirdi. Üstelik, hiçbir şey, o karanlık odanın huzurunu veremezdi ona. Orada
fotoğraflarıyla, fotoğraflarındaki yüzlerle baş başaydı. Onları izliyordu ancak
onlar, kendisini göremiyordu. Onları, orada var ediyordu. Bazen, saatlerce, bir
fotoğrafın arkasında yolda yürüyen bir kızın yüzüne bakar, ona aşık olurdu
örneğin. Aslında, fotoğrafa aşık olurdu.

Yine de, babasına karşı gelemeyerek Ankara’da sözü geçen bir
üniversitede mühendislik eğitimi almaya başladı. Dersler ağırdı, ancak
yapamayacağı kadar değil. Üstelik makinelere, mekanik hareketlere, bu gibi
şeylere alışıktı. Bir mekanizmanın nasıl işleyeceğini görebilmesi için doğal bir
yeteneğe sahipti. Çünkü, bir şeyi nasıl görebilmesi gerektiğini biliyordu. Onu,
gerçeklere ulaştıran farklı bir bakış açısı her zaman vardı.
Okul biter bitmez askere gidip geldiğinde, babası onun, kendi ayarladığı
bir tanıdığının yanında işe girmesi için baskı kurmaya başlamıştı bile. İlk derin
kavgaları da bu yüzden başlamıştı. Oysa, o, üniversitede kaybettiği beş senesini
düşünüyordu. Şimdi ise, babası karşısına geçmiş, ona bütün bir ömrünü
kaybetmesi gerektiğini anlatıyordu. Hobi olarak gene yap. Kimse senin elinden
kameranı almıyor. Ama gerçeklerle yüzleş artık. Hayata atılman gerekiyor,
bununla mı doyuracaksın aileni? Seni yıllarca bunun için mi okuttuk?! Babasının
o günkü öfkesiyle, bugün kız arkadaşının yüzünde gördüğü öfke, birbirine ne
kadar da çok benziyordu. Oysa, o sadece kendisi olmak istiyordu. Hayal
dünyasında mı yaşıyordu? Belki de, bu dünyanın adı hayallerdi. Fark etmez. Ne
olursa olsun. O, bu dünyayı seviyordu. Zaman zaman, bir reklam çekimi ya da
benzeri bir iş için onu aradıklarında, güzel paralar kazanıyordu. Sonra, kazandığı
paradan yıllık kirasını çıkarabiliyorsa, önce bunu çıkarıyor, sonra kalan parayla,
bir başka şehri, bir başka insanı, başka bir yüzü görmek için yola çıkıyordu.
Soğuk ve ucuz otel odalarında yatmaktan hiç gocunmuyordu. Aksine, bu ona,
tuhaf bir tatmin duygusu, bir adanmışlık hissi veriyordu. Gördüklerini, dergilere,
internete ücretsiz gönderiyordu. İstediği para değildi. Belki, bu fotoğraflar için
ona güzel paralar da ödenebilirdi ancak o sadece, fotoğraflarının insanlar
tarafından fark edilmesini istiyordu. O, insanlara, kendisini, kendi gözlerinden
kendi dünyasını göstermek istiyordu.
Ankara’dan ayrıldıktan sonra, babasıyla hiç konuşmadı. Bazen, gittiği
şehirlerden falan, annesini özler, arardı. O da, artık soğuk bir tonda konuşuyordu.
Bir yabancı gibi. Onların, bu inadını anlamıyordu. Oysa, hala aynı küçük çocuktu.
Eline fotoğraf makinesini aldığı on yaşından beri, hiç değişmemişti. Sadece
mesele buydu. Hiç değişmemişti. Merak ediyordu, hiç sevmediler mi beni yoksa?
Karşısına çıkıp onu kendince doğru yola sevk etmeye çalışan her insan,
onda hayal kırıklığına yol açıyordu. Kendisine olan güvenini bir kez olsun
yitirmemişti. Ona ne zaman, istesen bugün güzel bir yerde iş bulabilirsin, sen
yetenekli bir mühendistin okuldayken de deseler, bunu bir hakaret olarak

görüyordu. İnsanların ne derdi vardı ki? Hayat, paranın zamana bölümünde ortaya
çıkan bir başarı mıydı? Ne kadar hızlı kazanıyorsan, o kadar mı ileri gidiyordun?
Böyle bitsin istemedi. Bir şeyler değiştiremeyeceğini biliyordu.
Defalarca, başka insanlarda denemişti ama doğru cümleleri bulamamıştı. İnsanlar,
onun hayallerini hiçbir zaman anlamadılar. Ona en yaklaşan insan, okuldan bir
hocasıydı. Önce, düzene uy, sonra düzeni değiştir. İşler öyle yürümüyor, önce gir
bir işe çalış, paran olsun, ondan sonra, zengin olursan, o zaman hobine zaman
ayırmak için bırak işini gücünü. Seçkin insanlar hep böyle yapmazlar mı zaten?
Doğru. Seçkin insanlar hep böyle yaparlardı. Onlar, önce düzene uyarlar. Yıllarca
çalışırlar. Önce, başkalarının ağız kokusunu çekerler. Yükseldikçe, çektikleri
işkence kadar, başkalarına çektirmek isterler. Biraz daha bitleri kanlanır, cepleri
para görür. Bu noktada, kendi yüksek egolarını tatmin etmek için, ben yaptım, ben
sanatçıyım, ben her konuda başarılıyım, bakın ne kadar da iyiyim diyebilmek için
kendilerini fotoğrafçı, ressam, heykeltıraş, yazar, şair falan ilan ederler. Sonra,
cemiyetlerde bir araya gelirler. Her biri, birer sergi açar, sonra birbirlerinin
sırtlarını sıvazlar, birbirlerine, duymak istedikleri cümleleri söyleyerek, göklere
çıkarırlardı. Bu, esasında, burjuvalar dünyasının bir rutiniydi ve kimse de çıkıp
kral çıplak diyecek kadar cesur davranamıyordu. Oysa, durum belliydi. Yaptıkları
işler beş para etmezdi. İçlerinde ruh yoktu. Estetik yoktu. İnsanlara dokunan,
insanlara bir yol gösteren, onlara, kısa süreli de olsa huzur veren bir şeyler yoktu.
Sadece, basit birer taklitten ibarettiler. İşte onlar, kendisi gibi sessiz ve bu işi
sadece başkalarına ulaşabilmek için yapan, içinde o ruhu taşıyan insanları taklit
ediyorlardı.
Elindeki fotoğraf makinesini kenara bırakıp üzerine montunu alma
ihtiyacı duymadan, heyecanla kapıdan dışarı fırladı. Arnavut kaldırımlı taş
yokuştan aşağı indi, mutlaka sağa dönmüş olmalı diye düşündü. Galata kulesi
karşısındaydı. Gözlerini kapattı. Şehri dinledi. Her yönde, bir başka ses
yükseliyordu. Sakinleşene dek bekledi. Neden o anda, orada olduğunu unutması
gerekiyordu yolunu bulabilmek için. Sonra, aniden gözlerini açıp, sağdan, tünele
doğru çıkan yokuşta hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. Yokuşun sağında ve
solunda, bu şehrin başka bir yerinde göremeyeceğiniz kadar çok müzik evi vardı.
Bir çoğuyla da tanışıyordu. Birkaçıyla göz göze gelip selamlaştı. Köşedeki bir
tanıdığı onun niye koştuğunu anlamış olacaktı, eliyle tüneli işaret ediyordu. O
tarafa doğru koşmaya başladı.

Ona ulaştığında, tünelin girişindeydi. Kolundan kavradı. Yüzünü
kendisine çevirdi.
“Önce beni dinle, sonra git. Seni geri döndürmek için gelmedim. Sadece,
beni bırakıp gitmeden önce, bunu neden yaptığını bilmeni isterim. Lütfen.”
Kız, adamın gözlerinde samimiyeti, korkuyu ve çaresizliği bir arada
gördü. Bir klasik müzik orkestrasında keman sanatçısıydı. Bir yıl önce bu
zamanlar, düzenlenen bir yardım konserinde orkestranın fotoğraflarını çekmek,
geceyi ölümsüzleştirmek için gelmişti adam. Orada tanışmışlardı. Son bir kez onu
dinleyebileceğini düşündü.
Tünelin biraz aşağısında, ufak dar bir bahçesi olan bir kafeye oturdular.
Adam, cebindeki parayı kontrol ederek iki bira söyledi. Evden dışarı fırlarken,
anahtarlarını içeride unuttuğunu fark etti. Gülümsedi.
“Nedir komik olan,” dedi kız.
“Hiç.”
“Paranı mı unuttun?” Kızın gözleri sinirliydi.
“Param var, anahtarlarımı içerde unuttum.” Adam hala gülümsüyordu.
“Normalde insanlar buna gülümsemezler, küfrederler, biliyorsun değil
mi?”
“Kapılar açılmaz değildir, hayatı kendime zehir etmeye gerek yok ki.”
Garson biraları getirdi. Evden, montunu almadan çıktığına pişman oldu
ancak montunu giymek için kaybedeceği beş ya da on saniyede, onun gitmesine
yol açacağını düşündü. Üşümeye değerdi. Kızın gür sarı saçları, beresinin altından
omuzlarına dökülüyordu. Saçlarındaki lavanta kokusunu alabiliyordu. Bir an,
yeşil gözlerine baktı. Duru güzel bir yüzü vardı kızın. Yüzündeki çizgilere baktı.
Bir kusur aradı. Lütfen, ondan soğumak için, ona aşık kalmamak için bir kusur
göreyim, ancak bulamadı.
Kız birasından bir yudum aldı. Başını masaya indirdi. Onun için de bu
konuşmanın zor olduğu ortadaydı. Başını kaldırmadan:
“Seni dinliyorum”, dedi.
“Ne olmak istedin ve olamadın, başaramadın bilmiyorum. Keşke bunu
bilebilseydim ve bunun için seni daha hikayenin en başında
cesaretlendirebilseydim ama böyle bir şansım olmadı. Hala geç değil diyeceğim
ama gözlerinden görüyorum ki, geç kaldım. Ben, beni ilk tanıdığın, ilk sevdiğin

gün kimsem, hala oyum. Ben, aşık olduğun adamım. Bana aşık olurken, bir
başkası mı zannettin bilmiyorum. Birisiyle mi karıştırdın, yeni mi o kişi
olmadığımı fark ettin bilmiyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Keşke,
olduğumu zannetiğin kişi olsaydım. Kalbimi duysan, şu anda ne kadar güçlü
atıyor. İşte o, susuncaya dek, senin kalabilseydim. Ama o kişi herkimse, o
değilim. Hiç olmadım. Belki benzedim ama olmadım.” Birasından bir yudum
daha aldı. Kız gözleri masaya dönük, sessizce onu dinliyordu.
“Ne olmak istedin ve olamadın, başaramadım bilmiyorum. Sen kapıdan
çıktıktan sonra anladım. Evet, ben hayal dünyasında yaşıyorum. Senin, babamın,
annemin, abimin, herkesin korktuğu o dünya. Çünkü, sizin canınız yandı bu
dünyada. Siz de, daha ilk yenilgide vazgeçtiniz, kabul et. Ben, sizin çok önceleri
yürümek istediğiniz o yolda, var olmak istediğiniz o dünyada direttim, inadına
burada ayak sürüdüm, yenildim, aç kaldım, üşüdüm, gerçekten kimsenin
çekemeyeceği günler yaşadım, hatta inanmazsın seninle tanışmadan iki ay önce
bitlendim, yine de vazgeçmedim. Evet biliyorum. Belki de harika bir mühendis
olabilirdim. Koca koca şirketlerde çalışırdım. Büyük büyük paralar kazanırdım.
Sana, biliyorum, hak ettiğin hayatı verebilirdim. Hayallerin her neyse, onu
yapabilmen, benim yaşayamadığım hayal dünyasında, senin yaşayabilmen için
elimden geleni yapardım. İnan bana, bunu bu şekilde isteseydin, ilk söylediğin
anda da yapardım zaten. Oysa, sen, siz. Siz sadece, beni buradan çıkarmak
istediniz. Kendi soğuk dünyanıza. Oysa, sen benim hayal dünyamda ısınmıştın
tekrar yaşamaya. Bir taşa, kemanın ahşabına, nota defterinin çizgilerine, bir kuşa,
gökyüzündeki bulutlara ya da maviye değil, baktığın zaman görmen gereken o toz
tanelerine, ufuktaki uçurtmalara, geçen bir uçağa, o uçakta, pencereden aşağı, seni
görmeden sana bakan çocuğun o anda kurduğu hayallere bakmayı sana ben
öğrettim. Ben, insanlara, hayata bakmayı öğretebiliyorum. Ben de yapmıyorum
bunu, hiçbir fotoğrafımın altına adımı yazmadığım gibi bunun da altına adımı
yazmak istemem. Ben sadece bir fotoğraf çekerim, fark etmek isteyen, görür
bunları. Onlara, orada ne görmeleri gerektiğini anlatmam. Fotoğraflarıma egoistçe
konular, başlıklar atmam. Onlar, sadece sokakta yürürken atladığımız, ince
detaylardır. Hayatı çekilir kılarlar.
Bunların hepsini zaten biliyorsun. Sana tekrar tekrar anlatamam. Senden
af dileyemem. Sana, değişeceğim diye söz veremem. Seni deliler gibi seviyorum.
Lanet olsun hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar çok seviyorum ama… ama

işte, ben o adam olamam. Benden kim olmamı istiyorsan o değilim ben.
Değişemem. Sana tutamayacağım sözler de veremem.
Sana çok yalan söyledim. Gitmeden bilmeni isterim. Cebimde para
olmadığı halde, üzülmemen için defalarca param var demişimdir. Seni, bir yerde
kahvaltıya götürdüysem, sonrasında iki gün aç gezmişimdir. Kuzenim, aslında alt
sokakta oturan sıradan bir kızdır. Akraba değiliz. Ancak çok güzel sohbeti vardır.
Ne seni, ne de onun sohbetini kaybetmek istemediğim için, kuzenim dedim.
Ancak hiçbir zaman onu, senden çok önemsemedim. Ben, yalnızca seni üzmek
istemedim. Seni bugün de üzmek istemedim.
Affet, gevezelik ettim yine. Ne olacağını sandım ki.”
Adam ayağa kalktı. Cebinin köşesindeki son parayı garsonun eline
tutuştururken, garson adamın elinin soğuğuyla irkildi. Adam, sessizce kafenin
bahçesinden çıkıp tünele doğru yürümeye başladı. Aklında, kapıyı nasıl açacağını
düşünüyordu. Çilingir para isterdi, kapıyı kırsa geri nasıl tamir edebileceğini
bilmiyordu. Filmlerde kredi kartı kullanıyorlardı ama onun bir kredi kartı yoktu.
“Ben hep, Anadolu’da bir kasabada müzik öğretmeni olmak istedim.
Babam hep karşı çıktı, ben de babama karşı çıkamadım hiçbir zaman.”
Duyduğundan emin olamadı. Kulak kabarttı. Arkasını döndüğünde, kız
üzgün bir yüzle ona bakıyordu. Yağmur yerini kara bırakıyordu. Adamın elini
avucuna aldı.
“Tanrım, donmuşsun. Lanet olsun! Özür dilerim!” dedi.
Sonra, paltosunun önünü açtı, adamı yanına çekti, vücuduyla biraz
ısıtmaya çalıştı. Beresini çıkarıp adamın başına taktı, sonra paltosunu çıkarmak ve
adama vermek istedi, adam onu engelledi.
“Daha çok üşüdüğüm günlerim de oldu. Merak etme, ufak bir griple
atlatırım”. Gülümsedi.
Kız, elini paltosunun cebine soktu. Bir anahtar çıkardı.
“Anahtarınız olmadan kapıyı nasıl açmayı planlıyorsunuz sayın
mühendis?”
Adam anahtarı almak üzere elini uzattı.
“Bunlar benim, eve girdiğinde kendi anahtarlarını bulmak zorundasın.”

Kimim ben?
Hastaneden çıktığım gün, hiçbir şey bıraktığım gibi değildi. Bunu
biliyordum. Aile avukatımız hastanenin önünde işlemlerin tamamlanmasını
bekliyordu. Az sayıda, kendini ve çevresini bilen, en azından sosyal olarak
etkileşime girebilen arkadaşımla vedalaştım. Doktorların hemen hepsi, bir daha
oraya dönmemem için iyi dileklerini ilettiler. Üç yıl kaldığım hastaneden, hiçbir
eşyamı almadan, avukatın sabah gelirken yanında getirdiği birkaç kıyafeti
giyerek, yeni bir insan olarak ayrılmak istedim. Her şeyden sonra, buna ihtiyacım
vardı. Hayat komedyamın, dördüncü perdesi burada başlıyordu.
Hayatımın ilk perdesinde, babam saygın bir iş adamıydı. İşi akıllıca
yatırımlar yapmaktı. Bu sayede, pek çok büyümeye açık şirketin yönetim
kurulunda, büyük kararlar almasına gerek kalmayacak kadarlık hisseleri vardı.
Esasında iyi bir kimyagerdi. Gençliğinde, ilaç sektöründe aldığı birkaç patent,

sonrasında yatırımlarını planlaması için ona iyi bir başlangıç sağlamışlardı.
Hayatının çoğunu artık ailesine ayırıyordu. Kız kardeşim, ben, annem, şehrin
güzel bir noktasında, boğazı gören geniş bir evde otururduk. Her hafta sonu, ya
bir kır gezisine ya teknemizle denizin mavilerine ya da kız kardeşimin
konserlerine giderdik. Öyle güzel bir sesi vardı ki, genç yaşına rağmen, opera
binası dolup taşardı her defasında. Sesi büyüleyiciydi. Bir parçaya ne zaman
başlayıp ne zaman bitirdiğini anlayamazdınız. O arada geçen sürede, ne
yaptığınızı, nerede olduğunuzu, kim olduğunuzu unuturdunuz. Tavan, duvarlar,
koltuklar ve diğer tüm insanlar silinirdi çevrenizden. Ve hatta dünya! Kendinizi,
evrenin sessiz bir noktasında, yıldızların arasında bulurdunuz. Sesini, annemden
alırdı. Annem, üniversitede sanat tarihi dersleri verirdi. Gerçek bir tarihçiydi
aslında. Bir sanat eserinin yapıldığı dönemde dünyada neler yaşanır, hangi
savaşlardan etkilenir, her bir sembol ne anlama gelir, her şeyi bilirdi. Bazen, öyle
basit bir eserde, öyle bir detayı gösterirdi ki, kendinizi tarihin gizemlerinde
şifreler çözerken hayal etmekten alıkoyamazdınız.
Hayatımın ikinci perdesi başlarken, üniversitenin son sınıfındaydım.
Saygın bir üniversitede, her şeyin daha güzel olamayacağına inandığım
zamanlardı. Son sınıf ve güz yarıyılının son günleri, finaller. Kardeşimin,
Viyana’da bir konseri vardı ve ben gidemediğim için gerçekten üzgündüm.
Ancak, annem ve babamın onun yanında olmaları için, onlara baskı yapan
bendim. Şimdi, onlarla olamadığım için mi daha üzgünüm, yoksa onları,
kardeşimi yalnız bırakmamaya ikna ettiğim için mi, bilmiyorum. Ve lanet olsun,
sırf bu ikilem için dahi, kendimden utanıyorum. Sabah, sınavımın bittiği saatlerde,
her zaman bir aile dostu olarak yanımızda olan avukatımızı kampüste görünce, bir
an, hani insanın içine doğar ya, öyleydi. Sonrasını hatırlamıyorum bile. Sinir krizi,
ağır alkol, sanrılar, intihar girişimim, daha fazla bitiş… her şeyin anlamını
yitirdiği yerdeydim. Ne okulumu bitirmenin ne de bir başka şeyin bir anlam
taşımadığı o yerde. Bütün bir sessizlik anı.
Hayatımın üçüncü perdesi başladığında, hastanedeki terapistin
karşısındaki koltuktaydım. Ona, “özür dilerim, dalmışım, tekrar edebilir misiniz?”
dedim. O anda bunun, aradan geçen on dört ayda, söylediğim ilk cümle
olduğunun farkında bile değildim. Sanki, bir önceki gün sınavdan çıkmıştım. Eve
gitmiştim, bir sonraki sınavıma çalışmış ve uyuyakalmıştım. Gece, akşam
yatmadan önce çok yediğimden olacak, kabuslar görmüştüm. Ama değildi.

Gerçekti. Gerçeklik insanın üzerine çöktüğü zaman, bazen o kadar ağır gelir ki
her şey, sadece, oradan ayrılmak istersin.
Sanki, sabah görüşmemişiz gibi tekrar kucaklaştık. Hasretle. Bu sefer,
yalnız da olsam, eve dönüş yoluydu. Eve gitmenin iyi olup olamayacağına karar
veremedim. Korktum. Bir otele gitmek istedim. Bunu makul buldu. Şehrin büyük
otellerinden birisine yerleştim.
Geçen üç yıllık sürede, babamın gelirleri katlanarak artmıştı ve tek yasal
mirasçısı olan ben, bu paranın tek kuruşuna dokunmadığım için, muhtemelen
hayatımın geri kalanında çalışmama gerek bırakmayacak kadar paraya sahiptim.
Üstelik, muhtemelen harcayamayacağım bir hızla artmaya da devam edecekti.
Bunu bana söylediğinde, ne yapmam gerektiğini bilemedim. Aklıma gelen ilk şey,
“bana bir ev bulalım” demek oldu. Öyle, pahalı lüks bir yer istemiyordum.
Sadece, şehrin hızına, hareketine, sokaklara yakın olsun istedim. Arayacağını
söyledi.
İlk iki gün otel odasından dışarı adım atmaya cesaret edemedim. Avukat
bir miktar para bırakmıştı. Aynı zamanda otel masrafları hesabımdan ödeniyordu.
Yani rahattım. Üçüncü gün, hayatın böyle devam edemeyeceğini düşündüm.
Dışarı çıktım. Bir vapura bindim. Daha önce, bir vapura binmediğimi fark ettim.
Hep, denizde kendi teknemizdeydik. Boğazı, köprüyle arabamızla geçerdik. Oysa,
daha önce bilseydim vapurların bu kadar sıcak ve güzel olduklarını, asla bir daha
başka bir yolla geçmek istemezdim bu denizi. Kadıköy’e vardığımda adımlarım
beni yıllardır ayakta duran Rexx sinemasına götürdü. Aslında, sinemayı hala
orada görmeyi beklemiyordum. Bazı şeylerin değişmediğini görmek iyi geldi. Bir
film izlemekle barlar sokağına girmek arasında kararsız kaldım. İçkiden uzak
durmak istiyordum. Hala kullandığım ilaçlar vardı ve bunların nasıl tepkilere
sebep olacağını kestirmek güçtü. Ancak bu sokakta, alkol almadan da bir şeyler
yapabilirdi insan. Sokağın sonuna yaklaşırken, bir kafenin üst katındaki satılık
yazısı çarptı gözüme. Aslında, tam istediğim yerde, diye düşündüm. Emlakçıya
ulaşmak biraz zaman alsa da, nihayet ufak ve tozlu bir dükkanda, karşılıklı
konuşuyorduk. Ona, satılık evden bahsettim. Hiç oralı olmamış gibi, dakikalarca
başka evleri anlattı. Başka evler önerdi. Ya, ev çok pahalıydı ya da daha büyük
lokmaların peşindeydi. Sonra, tekrar ilgilendiğim evin tek olduğunu belirttiğimde
yüzü karardı.
“Evlat, yıllardır elimdedir o ev, hiç satılmadı. Gel sen boş ver, o da hatır
gönül yapıştı elime kurtulamadım ama öyle de kalır orası.”

“Hayırdır?” dedim.
“O evde vaktiyle, köklü bir aile otururdu. Doksansekiz yılında bir gece,
eve girmişler, tüm aileyi, baba, anne, üç çocuk, evin hizmetçisi… hepsini
kesmişler. Polis geldiğinde alt kata kan sızıyormuş, o derece. Kimse de bir daha o
eve taşınmak istemedi. Kimse almak istemedi. Bir iki, niyetlenen olduysa da, eh
işte, sağa sola sorup olanları duyanlar, vazgeçtiler.”
Ölüm. Hiçbir ölüm, o gün orada duran müşterisi kadar yakın değildi bana.
Evde yaşananlar umurumda bile değildi. Ben sadece, orada olmak istiyordum. Her
zaman alıştığım özel bir hayattan uzakta, her yerde, her şeyin ortasında, insanların
yüzlerine bakmak, sokağın kokusunu içime çekmek istiyordum. Çocukluğum,
gençliğim boyunca, hep insanlarla aramda duran duvarlar, çitler, tel örgüler, soğuk
camlar, pencereler geldi aklıma. Tüm o yollar, mahalleler. Evimizden
baktığımızda, birkaç mahalle ötede, fakirliğin hüküm sürdüğünü ve orada
herkesin birbirine kötü davrandığını falan zannederdik. Ne Türk sineması ne
başka bir şey, her akşam haber bültenlerinde ya da gazetelerin üçüncü sayfa
haberlerinde gördüklerimizi silmeye yetmezdi. İşte şimdi, bir kez, kendi
gözlerimle şehrin kokusunu içime çekmeye karar verdim. Evi, içi için değil,
dışındaki hayat için istiyordum.
“Alacağım, peşin”, dedim.
Orada, hemen avukatımızı aradım. Bir ön görüşme, biraz kapora
karşılığında sözleşme yapıldı. Evin, yasal mirasçısıyla görüşüldü, kadın geçen
zaman içerisinde o kadar ümidini kaybetmişti ki evin varlığını bile unutmuş
gibiydi. Hemen satışa onay verdi. Emlakçıyla avukat, evi göstermek istediler.
Yorgundum. Zaten görmeye de ihtiyacım yoktu. Emlakçı, bir süre anahtarları
aradı ancak evin anahtarlarını bulamadı. Bunun yerine, tanıdığı bir çilingirin
telefonunu verdi.
Ertesi gün, ilk işim sabahın erken saatinde çilingirciyi bulup eve
götürmek oldu. Biraz, gevezelik edip evde yaşananları anlatmak istedi. Zaten
bildiğimi öğrenince de üzerinde fazla durmadı. Hızlıca kapının kilidini değiştirdi
ve gitti. İçeriye, hafifçe göz ucuyla dahi bakmak istemedi. Belki de korktu, ürktü.
Yeni anahtarlarımı, evin tapu senedini de alarak diğer resmi işlemleri halletmek
için dolaştım ve gün bitti. Bir sonraki gün, evimde elektriğim ve suyum vardı.
Kapıya kadar aslında doğal gaz tesisatı da geliyordu ancak dairenin içinde gerekli

tadilat yapılmamıştı. Bu yüzden, belki ben yaptırıncaya dek, biraz üşüyecektim.
Dert etmedim.
Geniş, sokağa bakan bir salonu vardı. Ev, hiç tahmin etmediğim bir
şekilde, büyüktü. Eskiydi ancak, olaydan sonra her şey güzelce temizlenmiş
gibiydi. Sadece, yerde bir parmak toz tabakası vardı. Salondaki eşyalardan
birkaçının eksik olduğu, biçimsiz döşenmiş olmasından belli oluyordu. Ancak geri
kalan eşyalar, üzerlerindeki örtülerle muhafaza edilmişti. Belki, sağda solda
yuvalanmış ufak misafirler vardı ancak bunlar, hastanede geçirdiğim günlerdeki
farelere nazaran, eminim daha evcildiler. Umursamazdım da zaten. Salonun
penceresi eskimiş ve hafif bir çatlakla ortadan ikiye ayrılmış ancak kırılmamıştı.
Her yerde olduğu gibi, bu da tamamen tozla kaplıydı. Belki, bir sonraki gün bir
temizlikçi bulup, buraya getirebilirdim. Ancak şu an için, sadece evin kokusunu
ve yalnızlığı, hemen dışarıdaki kalabalığı yaşamak istiyordum. Koridora girdim.
Koridorun ortasında yere bırakılmış ahşap bir kutu duruyordu. Merak
ettim. Yerden alıp bir masanın üzerine koydum. Gizemli filmlerde olduğu gibi,
içinden nelerin çıkacağını merakla bir süre kaldım. Derin bir nefes aldım. Kapağı
ağırca araladım. Komik televizyon yarışmalarından birisi gibiydi ve “büyük
hissediyorum” dedim. En azından, hayatımın ilk perdesinde, böyle komik
yarışmalar yaşamımızın bir parçasıydı. Acaba hala var mı böyle komik şeyler, diye
merak ettim.
Kutu, hatıralarla dolu gibiydi. İçinde, gerçekten iyi muhafaza edildiğini
düşündüğüm epeyce miktarda Fransız Frangı ilk gözüme çarpan şey oldu. Bu, bir
koleksiyondan ziyade, vaktiyle biriktirilip, her şeyin Euro’ya dönmesiyle birlikte,
elinde kalan paralar gibiydi. Çünkü çoğu aynı paralardan oluşan destelerdi.
Değerlerinin karşılıklarını anlamak güçtü. Yüzlük ve binlik franklar. Sonradan
fark ettim ki, biraz da aynı yıllara ait Alman Markları vardı. Biraz da bozuk para.
Tarihlerine baktım. Her kiminse, ikinci dünya savaşı koleksiyoncusu olmalı diye
düşündüm. Genelde 1940 ve 1943 yılları arasında basılmış paralardı. Paraları
masanın kenarına bıraktım. Altında bir Fransızca dil kitabı duruyordu. Okuduğum
özel okul bir Fransız lisesiydi. Şöyle bir karıştırdığımda, hiçbir şeyi unutmadığımı
görüp mutlu oldum. Hatta, o sessizlikte kendi kendime birkaç şey mırıldandım.
İyi geldi. Kitabı kaldırdım. Bu sefer altında, bir tabanca vardı. Silahlardan pek
anlamam. Dikkatlice tabancayı elime aldım. Altında, bir de Fransızca kullanma
kılavuzu vardı. Modele 1935. Kılavuzdaki bilgilere göre silahı kontrol ettim.
Anladığım kadarıyla emniyeti kapalıydı ancak namluda ve şarjörde kullanmaya

hazır mermi vardı. Silahlar ne tuhaf, diye düşündüm. İnsanoğlu, neden kendisine
böyle bir kötülük yaptı ki?
Kutunun içinde bir de anahtar vardı. Eski bir anahtar gibiydi. Eski tip
kilitler için hazırlanmıştı. Hani, şu anneannelerin evlerinde rastlayabileceğiniz
tarzda bir anahtar.
Her şeyi geri masanın üzerine bıraktım. Odalara bakmak için gezime
devam etmeye karar verdim.
İlk baktığım oda, muhtemelen evin çocuk odasıydı. İçeride küçük boy iki
yatak yan yana duruyordu, bir köşede ufak bir çalışma masası, bir küçük dolap.
Bir diğer oda, ebeveyn banyosuna sahip geniş bir yatak odası. Bir diğeri, tamamen
boştu. Banyo ve tuvalete sadece kafamı sokup göz gezdirdim. Temizledikten
sonra bakmak en iyisiydi. Sıra, koridorun sonundaki odaya gelmişti. Kapı kolunu
indirdim ancak açılmadı. Kilitliydi. Aklıma ilk olarak, kutudan çıkan anahtar
geldi. Bir sebeple, bu kapı kapalı kalmıştı yıllardır. Geri dönüp anahtarı aldım.
Anahtar bir tıkırtıyla yuvasına oturdu.
Düştüm. Adımım boşluğa gitmişti ve kendimi, bir anda tozlu bir kaldırım
taşının üzerinde buldum. Aydınlıktı ve havada hafif bir duman kokusu vardı.
Odaya bakmak için başımı kaldırdığımda, ilk anda neler olup bittiğini anlamak
için kendimi zorladım. Bunun, arkada bir sokağa açılan bir arka kapı olduğunu
zannettim. Gökyüzünde yine karanlık bulutlar, bir yağmur vardı. Ancak, bu
düşüncem, omuzunda tüfekleri, üzerlerinde üniformalarıyla köşeyi dönen ikinci
dünya savaşı zamanından kalma Alman askerlerini görmemle son buldu. Bir
yanım, hala, ısrarla gerçeğe bağlı kalmak için diretiyordu. Bunların, oradan geçen
tiyatrocular falan olduğunu düşündüm. İçlerinden birisi, Almanca bir şeyler
bağırıyordu ancak ne dediğini anlamıyordum. Söylenerek ve adımlarını
hızlandırarak üzerime gelmeye devam ettiler. Her şeyin, ne kadar gerçek
olduğunu, bir askerin tüfeğinin dipçiği sertçe kaşımın üzerine indiğinde anladım.
Kendimi, bir kez daha yerde buldum. Dövülmek. Hayatımda yaşadığım yüzlerce
farklı duygu arasında, belki de bugüne dek hissetmediğim tek duyguydu. Canım
acıyordu, açılan kaşımdan birkaç damla kanın kaldırıma düştüğünü görüyordum.
Tek gözüm yavaşça kapanmaya başladığında anladım göz kapağımın şişerek
gözümü örtmekte olduğunu. Karnıma bir tekme mideme indi. Hemen arkasından
bir başkası sırtıma. Kapandım. Ardından, bildiğim bir dil duydum. Bir asker
Fransızca olarak, kimliğimi neden göstermediğimi sordu. Ona, kimliğimin
yanımda olmadığını söyleyebildim. Eğer, izin verirseniz, hemen içeri girip

alabilirim dedim. Bir asker, kolumdan tuttu, çıktığım binaya baktı. Yarı dökülmüş,
artık boş görünen bir apartman girişiydi. Kolumdan kaldırıp sertçe beni içeri
fırlattı. Şimdi tekrar, evin koridorundaydım. Sesler, bir anda kesildi. Sert zeminde
bir süre, yeni tekmeleri bekledim. Gelmedi. Güçlükle ve korkuyla başımı çevirip
arkama baktığımda, az önceki sokağın olduğu yerde boş bir kiler duruyordu.
Şaşkındım. Ne olduğunu bilmiyordum. Her şey, kötü bir hayal olmalı, diye
düşündüm. Ancak bu hayalin orta yerinde, yarılmış kaşım ve acıyan canım, her
şeyden daha gerçekti. Güçlükle ayağa kalktım ve kapıyı sıkıca kapadım. O
askerlerin, içeri giremeyeceklerinden emin olmak istiyordum ancak bu kapı,
onları çok uzun süre tutmazdı. Korkuyla kapıya sırtımı yasladım. Ancak o zaman,
canımın gerçekten ne kadar çok yandığını fark ettim. Elimle, usulca kaşımı
yokladım. Kötü gibi duruyordu.
Montumu alıp, ön kapıdan dışarı çıktım. Önce ürkekçe dışarısını kontrol
ettim. Her şey normal görünüyordu. Bıraktığım Kadıköy. Hızlıca sağlık merkezini
buldum. Dayak yediğimi gören doktor, polise haber vermişti. Bir hemşire
yaralarıma pansuman yaparken, polislere sadece, evime girerken tanımadığım
birkaç kişinin para için saldırdığını söyleyebildim. Bir tarif istediler, sıradan suçlu
olabilecek alelade tipler tarif etmem gerekti. İlk kez, bir polise yalan
söylüyordum. Yapabileceğim bir şey yoktu. Bir daha, akıl hastanesine geri
dönmek istemiyordum ve bu yüzden ağzımı sıkı tutmak zorundaydım. Her ne
yaşarsam yaşayayım, bu yalnızca benim sırrım olarak kalacaktı. Muhtemelen
Dövüş Kulübündeki gibi şizofrenik bir durumdu yaşadığım. Düpedüz delilikti.
Birkaç parça yiyecek, bir ağrı kesici, biraz temizlik malzemesi ve gece
okuyabileceğim bir kitap alıp eve döndüm. Korkum geri gelmişti ancak korkumla
birlikte bir merak duygusu da gelmişti.
Acaba, odada cinler falan mı var diye düşündüm. Sonra bu düşünceme
güldüm. Bu gibi şeylere inanmayı çok uzun zaman önce bırakmıştım. Hayat bana,
bunlara inanamayacağım kadar çok gerçeklik vermişti şimdiye dek. Üstelik
yıllarca aldığım eğitim, her şey buna karşıydı. Aklımı tekrar toplayıp, en
doğrusunun tekrar her şeyi kontrol etmek olduğunu düşündüm. Kontrollü bir
deneyde, aynı şartlar altında aynı sonucu görmeliydim. Basit mantık böyle
söylüyordu ve henüz bir Kuantum dünyasında yaşamıyorduk. Birkaç ıvır zıvır
atıştırıp gözümün durumuna baktım. İyi görünüyordu. Şişliği inmişti, sadece
kaşımın üzerindeki iki dikişi kapatan ufak bir bandaj vardı. Bu kez, her ihtimale
karşı, silaha gitti elim. Şarjörü kontrol ettim ve namluda bir mermi olduğundan

emin oldum. Emniyeti kapalı tutacaktım. Sonuçta, bir şeyleri yanlış yorumluyor
olabilirdim. Aklımın bana oynadığı kötü bir oyundu her şey.
Odanın kapısına gittim ve kapıyı bir kez daha açtım. Bu sefer, içeri
adımımı atmadan önce, uzaktan baktım. Kiler karanlıktı ve bir penceresi yoktu.
Koridorun sonundaki salondan gelen ışıkla biraz aydınlanıyordu. Kilerin elektrik
düğmesi, tuhaf bir şekilde, kapının tam karşısına yapılmıştı. Yani, ışığı açabilmek
için, odayı baştan başa kat etmek gerekiyordu. Ufak bir oda olmasına karşın bu
düşünce hoşuma gitmemişti. Yine de, bu ev benimdi ve benim kurallarıma göre
işlemek zorundaydı. Bunu hiçbir şeyin değiştirmesine izin vermeyecektim. Hayat
oyunumda dördüncü perdenin ilk günlerinin bu şekilde son bulmasına izin
vermeyecektim. Zemin, koridorun zeminiyle aynı yükseklikte görünüyordu ancak
yine de, düşmüş olduğumu unutamazdım. Orada, gözüm yanılıyor olsa da, yüksek
bir basamak olabilirdi. Bu yüzden, elimi kapının eşiğine dayayıp, dikkatlice içeri
adımımı attım.
Karşımda, eski tarzda bir sokak göründü. Sağda ve solda binalar döküntü
ve harabe içindeydi. Ne olduğunu anlamak artık tamamen imkansız gibiydi.
Korku ve dehşete düşmüştüm. Bir anda, sanki tüm o kiler, bir gizli görüntüymüş
gibiydi. Arkamı döndüğümde, ardımda koridoru görebiliyordum. Ancak önünde
durduğum bina, yıkık bir apartman gibiydi. Fransız tarzındaydı. Başımı sağa
çevirdiğimde, korkum bir kat daha arttı. Karşımda gördüğüm manzarayı anlamaya
çalışıyordum ancak çok ama çok zordu. İstanbul’da bir yerlerde bir Eiffel Kulesi
olduğunu zannetmiyordum ama tam karşımda, uzakta yükselen Eiffel Kulesini net
bir şekilde görüyordum. Ve hemen arkasından, en büyük korkum geri geldi. Bir
askerin sert ve anlaşılmaz sesini duyduğumda, arkamda bana hızla yürüyen
Alman askerlerini gördüm. Hem de bir öncekilerin aynısıydı. Onlara, Fransızca,
durmalarını söyledim. Ben Türk’üm dedim ve Almanca bilmiyorum. Bir asker,
duraksadı. Yanıma geldi. Durmamı işaret etti. Üstümü aramak için hamle
yaptığında korktum. Tereddüt etmeden silahı çektim ve nasıl yaptığımı anlamadan
baş parmağımla emniyeti açarak üst üste ateş ettim. Diğer askerler bir anlık
duraksamanın ardından tüfeklerine sarılırken, vurduğum asker, şaşkın ve korkmuş
gözlerle yüzüme bakarak devrilmeye başlıyordu. Diğer askerlerin silahlarını
çektiğini gördüğüm anda, kendimi can havliyle geri koridora attım. Bu kez
sonumun geldiğini düşündüm. Ancak hiçbir şey olmadı. Bir kez daha, bir sessizlik
anı çökmüştü ve bir bebek gibi koridorun ortasında kıvrılmış yatıyordum.
Gözlerim kapalı, mutlak sonumu bekliyordum. Ancak gelmedi.

Ne olduğuna anlam vermeye çalıştım. Elimdeki silahın namlusu hala
sıcaktı. Emniyeti kapayıp hemen namludaki mermiyi dışarı sürdüm. Güvenli
olduğundan emin olduktan sonra arkama baktım. Kiler, boş ve karanlıktı. Hemen
ayağa kalkarak salona koştum. Kutuya bir kez daha baktım. Fransızca kitabını
elime alıp tüm sayfaların arasından geçerken, bir kimlik kartı buldum. Basit kalın
bir kağıdın üzerine basılmıştı. İsim kısmı ve diğer bilgilerin bir bölümü daktilo,
bir bölümü ise el yazısıyla yazılmışlardı. Kimliğin arkasında iki de parmak izi
bulunuyordu. Ve elbette ki yetkili kişinin imzası. Fotoğraftaki kişiyi
tanımıyordum. Ancak aklıma gelen ilk şey, hastanedeki koğuşumda, yan yatakta
yatan şizofren oda arkadaşımın sözleri oldu. “Doktorların ne söylediğine aldırma,
gerçek ile hayali birbirinden ayırt edemiyorsan ve ikisinden birisi sana
saldırıyorsa, önlemini almak zorundasın. Durum ne kadar delice olursa olsun,
durumu kabul etmeli ve buna göre hızlı düşünmelisin. Başka bir çıkışı yok bu
hayaller ülkesinin. “
Siyah beyaz fotoğrafı yerinden sökmeden önce, bundan kendim yapıp
yapamayacağımı düşündüm. Saat geç olmuştu. Çok yorulduğumu fark ettim ve
yatmaya karar verdim.
Sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey, bir teknoloji mağazasına gidip son
teknoloji bir diz üstü bilgisayar, bir yazıcı, bir tarayıcı ve hemen internete
bağlanabilmek için bir GSM operatöründen diz üstü bilgisayar için mobil modem
almak oldu. Tüm işlerimi birkaç saat içinde halledip eve döndüm. Karnımı
doyururken bir yandan, unuttuğumu sandığım programları aslında hala çok iyi
hatırladığımı fark ettim. Tek yapmam gereken sahte bir kimlik hazırlamaktı. Tüm
bilgileri olduğu gibi bırakıp sadece fotoğrafı değiştirmeye karar verdim. Şaşılacak
derecede iyi olduğumu görmek beni memnun etti.
Sahte kimliğim hazırdı. Silahımı evde bırakacaktım çünkü çok büyük
problem olabileceğini fark etmiştim. Her ihtimali düşünmeliydim. Birileri tekrar
üstümü aramak isteyebilirdi. Kutuya bir kez daha bakarak yanıma yalnızca rüşvet
olarak verebileceğimi düşündüğüm bir miktar para almaya karar verdim. Derin bir
nefes alarak kapıdan karanlık kilere doğru bir adım attım.
Paris, sokak. Havada yine hafif bir duman kokusu ve hafif bir yağmur.
Sağımda Eiffel Kulesi. Bir süre bekledikten sonra, tekrar, aynı Alman askerinin
sesini duydum. O anda, emin olduğum ilk şey, kapıdan her girdiğimde, aynı ana
geri dönüyor olduğumdu. Bunun yalnızca, Stephen King romanlarında olduğunu
düşüyordum. Onun da bir kitabında, tam da böyle bir şey oluyordu. Bir an,

kuralların aynı olabileceği aklıma geldi. Sadece, benimkisi bu kadar eğlenceli bir
yere açılmıyordu. Hepsi bu. Adama, bu kez Fransızca:
 Buyrun bayım nasıl yardımcı olabilirim, dedim.
Asker, Fransızca kimliğimi istedi, hazırladığım sahte kimliği adama
uzattım. Bir süre inceledi, yüzüme baktı. Kimliğin arkasını çevirdiğinde gördüğü
imza ve referans, adamın yüzünden anladığım kadarıyla önemli birisine ait
olmalıydı. Başıyla selam verdi ve arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürümeye devam
ettiler. Artık atlatmıştım.
Bir süre, etrafta yürümeye karar verdim. Sadece, birazcık dolaşacaktım.
Etrafı görecektim. Bu hayal, nereye kadar gidiyordu, bunu merak ediyordum.
Birkaç sokak boyunca amaçsızca dolaştım. Bir yaşlı dilenci, ağlayan gözleriyle
para istiyordu. Hayatımda sayısız dilenci görmüştüm ancak ilk kez, gerçekten
dilenen bir insan gördüğüme yemin edebilirdim. Bir gazete gördüm. Elime alıp
tarihe baktım. Gazete, 3 Kasım 1942 tarihini gösteriyordu. Ancak o zaman fark
ettim. İkinci dünya savaşında Almanların Kuzey Fransa bölgesini kontrolleri
altına aldıkları zamanlardaydım. Gördüğüm askerler büyük ihtimalle SS
askerleriydi. Ya da onun gibi bir şey olmalıydı. Hiçbir zaman tarihle aram iyi
olmamıştı. Esasında, bu zamanları sadece Hollywood’un güzel yapımlarından
tanıyordum. Muhtemelen de yanlış tanıyordum. Sonuçta, kimse belgesel
çekmiyordu, hepsi kurgulanmış senaryolardı ve gerçeğe bağlı kalma
zorunlulukları yoktu. Bir sokaktan geçerken burnuma güzel bir ekmek kokusu
geldi. Sokağın köşesinde bir fırın gördüm. Vitrininde sıra sıra dizilmiş ekmekler
ve birkaç süssüz, gösterişsiz pasta duruyordu. İçeriden gelen güzel kokulara inat,
bir kadının göz yaşları içinde ağladığını duyuyordum. Ona yaklaşıp, neler
olduğunu sordum. Konuşamadı. Elinde, bir fotoğraf tutuyordu. Fotoğrafta çok
güzel bir kız gülümsüyordu. Kadına benzeyen yüz hatlarından, bunun kadının kızı
olduğunu anlamak zor değildi. Ardından, kadın, arkamda bir yere bakıp bir anda
ayağa fırladı. Kapıdan hızla geçip koşmaya devam etti. Sokağın diğer tarafından,
yaşlı ve kuvvetli bir adam, elinde bir kadının cansız bedeni ve ağlayan gözleriyle
kadına doğru yaklaşıyordu. Kadın, göz yaşları içinde kızının cansız bedenine
sarılırken kızın göğsündeki kan lekesini gördüm. Beyaz elbisesi, bir bayrak gibi
kana bulanmıştı ve gözleri bir şaşkınlıkla açık kalmıştı. Adam, takati kesilmiş bir
şekilde yere diz çökerek kızı yere bırakacak oldu. Koşarak yetiştim. Bir cenaze,
hele ki böyle genç bir kızın cansız bedeni, böyle bir sokakta yere
bırakılmamalıydı. Kızın başının altından, elimi geçirdim. Kızı kollarımın arasına

aldım. Tüy kadar hafifti. Bembeyaz yüzünde, masmavi iki göz, gökyüzüne
bakıyordu. Gökyüzünde, şehrin bir başka yerinde yanan bir ateşin dumanları
yayılırken, adamla kadının gözlerindeki çaresizliği gördüm. Kadın, minnet dolu
bakışlarla baktı gözlerime. Adam, seksen yaşlarında vardı belki de. Kadının da bir
o kadar yaşlı olduğunu fark ettim. Torunum, diyerek kızın gözlerini usulca
kapamak istedi. Sonra, kızın baktığı göklerin, kalan tek özgür yer olduğunu
düşünerek, vazgeçti.
Hayatımda ilk kez, bir ölü beden görüyordum. Kendi ailemin cenazesine
bile katılamayacak kadar korkaktım belki de. Üstelik bu cansız beden, kollarımın
arasındaydı. Bir an, içimde bir şeyler koptu. Ağlayacak gibi oldum. Güçlü
kalmam gerektiğini düşünüyordum. Bunlar bir hayal ve hepsi geçecek. Bunlar
gerçek değil, diyerek teselli ettim kendimi. Kadın, koluma girerek ağır adımlarla
beni fırına götürdü. Orada, ailenin Hristiyan değil Yahudi olduğunu anladım.
Kızın cansız bedenini, askerlerin ve hatta Yahudi olmayan kimsenin bilmediği,
gizli bir fırına bırakmak ve orada son yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldık.
Sonrasında, adamdan dinlediğim kadarıyla, savaş çıkıp herkes şehri terk ederken.
Herkesten önce, varlıklı olan fırıncılar terk etmişler şehri. Adam da, geride
kalanlar için, fırınını açık tutmaya yemin etmiş. Torununun anne ve babası,
savaşın ilk başladığı zamanlarda ölmüşler, bir aile dostlarıyla onu Güney
Fransa’ya göndermek istemişler ancak o, ısrarla, ekmekleri ihtiyacı olanlara
dağıtmak için, kendisine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek kalmış. Sonunda da…
Karanlık çökerken onlara, bu kutsal görevlerinde kendilerine yardımcı olabilmek
adına, yanıma aldığım paranın tamamını bıraktım. Yüzlerinden anladığım
kadarıyla, bu gerçekten büyük bir paraydı.
Şehirde bir karartma hakimken, dikkatlice geldiğim yıkık apartmana geri
döndüm ve koridora geri girdim.
Kapıyı arkamdan kapatıp ağlamaya başladım.
Ertesi sabah, karnımı doyurur doyurmaz tekrar yanıma biraz para aldım.
Kimliğimi aldım. Silahımı aldım. Nasıl olsa, üzerimi aramamışlardı. Bir kez daha
kilerden içeri attım adımımı.
Her şey, bir öncekinin aynısıydı. Askerler, kimlik sordular, gösterdim.
Ardından, hızlıca kızı aramaya koyuldum. Ancak, bulamadım. Bunun yerine,
fırına döndüğümde, kızın cansız bedeninin çoktan fırıncının gizli fırınında son
yolculuğuna uğurlandığını öğrendim. Ona, torununun bir arkadaşı olduğumu
söyledim ve alçakların onu nerede vurduklarını sordum. Bir katedralin önünü tarif

etti. Yanlış anlamadıysam Aziz Volodomir Katedralini tarif ediyordu. Hızlıca eve
geri döndüm. Akşam çökmüştü ancak öfkem, her şeyden daha güçlüydü. Kapıyı
arkamdan kapatıp tekrar açtım ve fırladım sokağa. Askerleri atlatır atlatmaz,
planım bütün gücümle koşup kızın nasıl öldüğünü öğrenmek, sonrasında bu sahne
için önlemini almaktı.
Katedralin önüne vardığımda, narin adımlarla yürüyen kızı gördüm.
Cansız bedenin içinde henüz o ateş sönmemişken, hayatta gördüğüm tüm
güzelliklerden daha güzel, daha duru, daha nadideydi… tek mermi, göğsünü delip
geçinceye dek. Sokak bomboştu oysa. Kurşunun nereden geldiğini anlamaya
çalıştım ancak başaramadım. Sadece, çatıların birisinden geldiğini
anlayabilmiştim. Kurşun, kızın göğsünü bir yaprak gibi delip geçti. Kız, oracıkta
yere yığıldı. Elinde tuttuğu ekmek sepetine sıkıca sarılıyordu. Bırakmayacaktı.
Ona doğru koştum. İlk anda, kulaklarımda uğuldayan öfkemle fark etmedim
ancak, bir sonraki mermi hemen önümdeki bir taşa çarpıp sektiğinde, keskin
nişancının beni hedef alarak ateş ettiğini anladım. Bu sefer, öfkem, korkum,
hissettiklerim… hepsi birbirine karıştı. Katedralin rahibi, kapıyı aralayıp korkan
gözlerle, bana işaret etti gizlice. Ben de hızlıca katedralin içine attım kendimi.
Soluk soluğa kalmıştım. Beni, orada fazla tutamayacağını, kaçmam gerektiğini
söyleyerek katedralin arkasındaki bir çıkışa götürdü. Bu, arkada bir başka sokağa
açılıyordu. Oradan da hızlıca eve geri döndüm.
Hayatımda hiçbir zaman, bu kadar aşık ve bu kadar öfkeli değildim. Kız,
hayatımda ilk kez, bir güzelliğin, hayran olmanın tam karşılığıydı ve ona
yetişemiyordum…
Sonraki sayısız hafta boyunca, tek yaptığım şey, koşmak oldu. Her yolu
denedim. Defalarca gördüğüm tüm askerleri öldürdüm. Defalarca onu kurtarmak
için ona yetişmeye çalıştım ancak şehrin diğer ucundan geliyordu ve ona daha
öncesinde yetişmem mümkün değildi. Onu vuran askeri bir seferinde bekledim.
Bir SS subayıydı. Çıktığı zaman saklandığı yerden, ölümüne dövdüm ve nedenini
sordum. Neden yaptın? Aşıktım, dedi. Ancak kız, hiçbir zaman onu sevmemiş. O
da, bunu bir aşağılama olarak görmüş. Bir Yahudi kızı, onu sevmemiş.
Yapabileceğim tek bir şey kalmıştı.
Bir akşam, aynada kendime baktım. Haftalarca belki de aylarca, sadece
koşuyor, dövüşüyor, savaşıyor, şehri öğreniyor, insanlarla konuşuyor, kızın
hikayesini dinliyor, her seferinde, kızın cansız bedenini ellerimle taşıyordum.

Artık, zihnimi yitirme noktasındaydım. Buna rağmen, hiçbir zaman ne avukata ne
de bir başkasına belli etmemeye çalıştım.
En sonunda yapabileceğim tek bir şey kalmıştı. Bu plan, işe yaramalıydı.
Başka bir şansım yoktu. Bir mektup bıraktım. Güzel görünebilmek için traş
oldum, saçlarımı taradım. Hatta bulabildiğim en güzel parfümü sıktım. O
zamanların modasında, en şık kıyafetlerden aldım. Kutuda kalan tüm parayı,
benden sonra orada kalması için yanıma aldım.
Kapıyı açtım. Hiç durmadan, hiç soluklanmadan koştum. Sadece koştum.
Kız, sokağa henüz giriyordu. Durmadım. Ona yaklaştıkça, kız benden korkarak
yavaşlıyordu. Onun için bir yabancıydım O da, benim için bir yabancıydı. Bir an,
bu düşünce beynime yer etti. Adını bile öğrenmeyi unuttum. Tüfeğin namlusundan
çıkan ses mi önce ulaşmıştı bana yoksa sırtıma değen kurşun mu. Kızın
gözlerindeki korku mu daha çok yaralamıştı beni yoksa önce omuriliğimi
parçalayarak geçtiğini hissettiğim ve nihayetinde kaburgalarıma saplanıp duran o
büyük mermi çekirdeği mi. Son nefesimin o kurşunu orada tuttuğunu bilmek
kadar mutlu etmemişti hiçbir şey beni. Kız, etrafına bakındı ve hızlıca beni
sürüklemeye çalıştı katedrale doğru. Etrafımıza kurşunlar inmeye başlarken kız
koşarak katedralin kapısından girdi. Bir süre sonra sesler kesildi.
Gözlerimi açtığımda, bir sabah güneşi vuruyordu gözüme. Hızlıca elimi
göğsüme götürdüm. Acımıyordu. Hızla doğruldum. Derin bir nefes aldım.
Fransızca, telaşlı bir ses ruhumu okşayan bir tonda sordu;
 Yine mi kabus gördün?
Sonra arkamdan sarıldı. Pencereden Eiffel Kulesi’ni görüyordum.
Kalktım, pencereye yaklaşıp dikkatlice dışarı baktığımda, modern bir şehirdi
ayaklarımın altındaki. Penceredeki yansımama baktım. Bu adam, ben olamazdım.
Bana hiç benzemeyen bir yüz, benden uzun, benden daha yakışıklı belki de.
Camdaki yansımamdan bana bakıyordu. Sonra, arkamı döndüm ve yatakta…. kız,
yatakta endişeli gözlerle bana bakarken odanın kapısı aralandı ve bir kız çocuğu,
elinde oyuncak ayısı, gözlerini ovuşturarak yanıma geldi. Eğildim. Boynuma
sarıldı, günaydın baba, diyerek öptü yanağımdan.
Tanrım, aklımı yitirmek üzereyim.
Kimim ben?

Ölüler konuşamaz. Ya da onlar böyle derler. Diğer ölüler konuşamazlar
mı gerçekten bilmiyorum. Seslerini duymuyorum onların. Şimdi, ebedi bir
sessizlik yerinde miyim onu da bilmiyorum. Herkes için ölüm aynı mıdır, onu
bilmiyorum. Bir sır var mı burada, onu dahi bilmiyorum. Bir filmde söyledikleri
gibi; henüz bir numarasını görmedik.
Ölüler konuşamaz. Ama bu sessiz bekleyişte konuşmazsam delireceğimi
düşünüyorum. Bir adam var. O, dinliyor beni ve yazıyor kelimelerimi. Biliyorum.
Onun parmaklarının ucundan konuşacağım böylece. Dinleyen olur mu olmaz mı
bir fikrim yok. Sadece, şansımı deneyeceğim.
Ölümden sonra pek çok dinde bir sorgudan, hesaptan bahsedilir. Henüz
karşılaşmadım ancak epey uzun süreceğine eminim. Bu yüzden uzatmaya gerek
yok hayatının tamamını özetle derlerse, tek bir kelimeyle işin içinden
çıkabileceğime inanıyorum. Mavi. Evet. Saçma sapan ama mavi.

Kendimi ilk hatırladığım an, bir ağacın altında, ellerim başımın altında,
yüzüm güneşe dönük, yaprakların öğlen sıcağında hafifçe dalgalanarak,
yamaçtaki hafif rüzgarla birlikte güzel bir şarkı söylemesidir. Henüz küçük bir
çocuğum. Yaprakların hareketleri, sallanması. Zaman zaman bir tanesi, aynı
benim hayatımın son anında yaptığım gibi, yorulup kendisini rüzgara bırakıyor.
Ağır ağır düşüyor. O düştükten kısa bir süre sonra, tüm o yaprak kalabalığı
arasında, o yaprağın nereden koptuğunu bile anlamak mümkün değil. Ancak, yere
çevirirsen başını, hele ilkbaharın bitip yaza girdiğin günlerdeysen, yani yapraklar
henüz yerli yerinde olması gereken zamanlardaysa, yerde tek başına yatan yaprağı
görürsün. Başını tekrar göğe çevirdiğinde fark edersin maviyi. Gök yüzünün
uçsuz bucaksız mavisi.
İlk merak ettiğim soru şu oldu: Renkler nereden geliyor? Yıllar sonra bu
sorunun bir cevabı olduğunu öğrenmiş olsam da, hala büyülü gelir tek bir renk.

Denizde bir buluttu tek görünen. Ufukta bir sarılık.
Okyanusa, akşam kızıllığı çöküyordu.
Sıcak bir ağustos akşamıydı yaşananlar. Üstümüzden rüzgar gibi geçmişti
yedi büyük demir kuş.
Hikayeci Notu:Bu, Hiroşima için bir öykü olacaktı ancak yaşanan trajedi
o denli ağır geldi ki yüreğime, yazamadım.
Tekrar.
Hayatımın son otuz yılı boyunca, ki bu esasında tamamına denk gelir, hep
“daha farklı olabilir miydi” sorusunu sorarak yaşamışımdır. Aslında, hayatından
memnun olmayan tiplerden değilimdir. İyi bir işim, beni seven bir eşim, bir
kedim, dostlarım. Yani, normalde bir insanın sahip olmak isteyebileceği
standartlarda yaşayan birisiyimdir. Hiçbir zaman kötü de olmamıştır hayatım.
Ancak yine de, hep aynı soru kemirir zihnimi, “daha farklı olabilir miydi?”. Bu
soru yüzünden, hayatımın her döneminde, hayatımı daha farklı kılabilmek için,
elimden geleni yapmış olsam da, bir saniye sonrasında aslında seçebileceğim
başka bir yolun daha olduğunu fark eder, o yoldan gitseydim hayatın nasıl
şekillenebileceğini merak eder dururum.

Sanıyorum bu soruyu sormakta, hemen herkes kadar hayalperestim. Yani,
bu sorunun bir tek benim aklıma gelmediğine eminim. Henüz bu soruyu irdeleyen
bir kitap okumamış olsam da eminim birkaç tane yazılmıştır ve yine eminim
birkaç tane de sinema filmi çekilmiştir. Hatta sanırım, “kelebek etkisi” filmleri bu
konuyu biraz olsun şekillendirebiliyorlar. Ama benim aklımdaki tam olarak o
değil. Yani ben, bir şeyleri düzeltmek istemiyorum, sadece farklı hayatlar peşinde
koşuyorum. Bir macera yok, bir ölümkalım meselesi değil. Bu, sadece bir
meraktı.
Ne zaman olduğunu tam hatırlamıyorum. Sanırım, üç ya da dört ay kadar
önceydi. Henüz kış olduğunu hatırlıyorum. O gün, evde yalnızdım. Eşim, birkaç
günlüğüne ailesini ziyarete gitmişti ve ben evde pineklemekle meşguldüm. Her
zaman olduğu gibi, uyuyamayarak erken kalktım ve mutfağa gittim. Biraz kahve
içebilmek için su ısıtmaya başladım ve kendime gelmek için banyoya girdim. Işığı
açtım, küveti sıcak suyla doldurmaya başladım. Arkamı döndüm, sonraki adımım
bir anda kayan ayağımla birlikte boşlukta havalandı, onu dengemi sağlayabilmek
için son denemem olan sol ayağım takip etti. Bir yerde, insan beyninin çeşitli
durumlarda “zamanı” normalde olduğundan daha farklı algılayabildiğini
okumuştum. Yani “matrix” ya da en sevdiğim video oyunlarından “Max Payne”
de olduğu gibi, zamanı olduğundan çok daha yavaş hissetmenin daha doğrusu
algılamanın mümkün olduğunu hatta dövüş sanatları uzmanlarının bazen bunu
yaşayabildiklerini söylüyordu. Gençken gittiğim birkaç antrenmanı saymazsak,
bir dövüş sanatları ustası sayılmam ancak o yazıya ekleyebileceğim bir bilgi
şudur, insan iki ayağı birden yerden kesildikten sonra, yere çarpıncaya kadar
geçirdiği süreyi, gerçekten çok uzun algılayabiliyormuş.
Düştüm. Havadayken, aklımda pek bir şey yoktu. Sadece bir şaşkınlık
hissi. Hatta, nasıl düşeceğimi bile önemsemedim. Genellikle insanlar banyoda
düştüklerinde, ölürlerdi. Hollywood filmlerinden bize öğretilen bir numaralı dersti
bu. Eğer Mel Gibson değilsen ve banyoda düşersen, ölürsün. Ben de sadece,
düştüm. Ama sanırım ölmedim. Eğer o gün orada öldüysem de, size şu kadarını
söyleyebilirim, ölmek hiç de fena bir şey değil. Çünkü bildiğiniz ölmek gibi değil.
Yerde ne kadar yattığımı bilmiyorum. Bayılmadım. Bilincim kaybolmadı.
Bir yerimin kırılıp kırmadığımı bilmiyordum. Hareket etsem, belki bir yerlerde
canım acıyacaktı ama hareket etmedim. Nefesim kesilmedi. Öylece yatıyordum.
Küvetten yükselen sıcak suyun buharı tavanda dolaşmaya başlamıştı ve ben boş
gözlerle tavandaki dandik ampulü izliyordum. Komik, gülen bir surat gibiydi.

Saçma bir şekilde güldüm. Kahkahamı tutamadım. Komik miydi, belki de
gerçekten komikti!
Genellikle bu tür şeyler, “magic mushroom” etkisi altında, “Alice
Harikalar Diyarı” gibi psychodelic (saykodelik) kitaplarda olurdu sanırım. Ancak
bir saniye sonra gözlerimi kırptım, açtığımda ampulde bana gülmekte olan surat
yerine daha “teknolojik” ve “beyaz” görünen bir spot aydınlatmanın bana
baktığını ve bunun eski dandik ampul kadar komik olmadığını gördüm. İşin
sanıyorum en tuhaf yanı ise, onu oraya ne zaman taktığımı hatırlıyordum. Bir
önceki yıl, villayı restore ettirirken, dikkatsiz elektrikçilerin arkasından kendi
ellerimle yerine yerleştirdiğimi biliyordum. Sonra, villayı düşündüm. Birkaç
saniye önce kirada oturduğum yirmi yıllık apartman dairesi değildi düşündüğüm.
Hissettiğim ilk şey sadece “tuhaflık” olduğuydu. Şu an dahi, o apartman dairesini,
sadece eski bir rüya gibi hatırlıyorum. Duvarlar, odalar, eşyalar... hepsi yalnız
belli belirsiz şekillerden ibaret. Onların gerçekliğinden şüphe duymamı
engelleyen tek şey ise, aslında gerçeğin ne olduğunu unutmuş olmamdan ibaret. O
yüzden, o hayatımın gerçek “olabileceğini” düşünüyorum.
Doğruldum. Geniş banyonun bir yanında duran, tek parça mermerden
oyulmuş küvetin kenarından sular taşmaya başlamıştı. Bir kez daha düşmemek
için dikkatlice yürüyerek suyu kapadım ve küveti biraz boşaltıp sanki hiçbir şey
olmamış gibi üzerimdekileri, küvetin yanında duran bambulara bıraktım. Banyo,
bir önceki “rüyamın” oturma odasından daha genişti. Duvarlar, zemin, tavan,
küvet, lavabo, küvetin karşısındaki aynanın çerçevesi... hepsi beyazdı ve tüm
armatürler sanıyorum imitasyon olmayan altın kaplamaydı. Tavanın tam
ortasındaki ufak spotu saymazsak, tüm banyo, tavandaki gizli aydınlatmalarla
aydınlatılıyordu.
Banyodan, temiz bir havluya sarınarak çıkarken, yarı yarıya buğulanmış
aynada kendime baktığımda, orada olmasını beklediğim hantal göbeğimin yerine,
sanki antrenmanlara hiç ara vermemişim gibi, sağlam yapılı atletik hatlarımı
gördüm. Kendime dokundum. Sonra, keyifle gülümsedim. Geniş antreden geçerek
mutfağa girdim, kendime kahve makinesinden bir kahve aldım. Tezgahın üzerinde
duran gazetelere hızlıca bir göz attım. Hemen hepsi, finans gazeteleriydi. Borsada
hisselerin durumu gayet iyi görünüyordu. Bir önceki haftayı iyi kapatmıştık ve bir
sonraki ay gerçekleşecek olan savunma sistemleri ihalesini de kazanırsak
mükemmel bir noktaya gelecektik.

Karım Jess, ince beyaz saten sabahlığı ile salınarak önümden geçerek
kendisine bir kahve aldı. İlk yudumunu almadan, onun ağzından bir laf almak
mümkün değildi. Onu seyretmeyi çok sevdiğimi düşündüm. Üniversitede
tanıştığımız günden beri hep yanımdaydı ve hala ilk günkü kadar taze güzelliğini
koruyordu. Sonra, birkaç saat önceki karımı düşündüm. Hangisinin daha güzel
olduğuna dair bir karşılaştırma yapmak hangisine ihanet olurdu? Zaten, her şey
sadece bir rüya gibiydi hatta o hayatın bir rüya olduğuna, o anda emindim. Çünkü,
gerçek buradaydı. Bu andı. Siyah saçları bir yağmur gibi omuzlarına dökülüyordu.
Tek bir makyaj yapmadan, dünyanın en güzel kadınıydı o anda. Uzun boylu ve
atletik yapılıydı. Kuzey Avrupa kadınlarının o bilindik zerafetine sahipti. Yanıma
geldi, belime sarıldı ve bana ateşli bir öpücük verdikten sonra buz dolabını açıp
yumurtaları çıkarmaya başladı. Bu, onun özel keyfiydi. Hafta içi evimizde iki
hizmetçimiz olmasına karşın, hafta sonları onlara izin verir ve kahvaltımızı
kendisi hazırlardı.
Akşam bir uçakla San Francisco’daki ana ofisimize geçecek, haftaya,
yazılım ekibine yeni projeyi aktardıktan ve yeni kurduğum mimari ile ilgili
sorularını yanıtladıktan sonra, birkaç gün dinlenmek için Paris’e gidecektik.
Ancak akşam uçağını, yatakta beklenmedik bir sevişme yüzünden kaçırdığımız
için bir sonraki güne bıraktık. Sabah erkenden gidebilirdik. Bu yüzden, geceye
odamızda devam etmeye karar verdik.
Sabah, günün ilk ışıklarıyla uyandım. İlk düşündüğüm şey “lanet olsun!”
demekti. Sonra, lanet okuduğum için tövbe ettim. Sonra, tövbe ettiğim için
şaşırdım. Şaşırdığım için beni şeytanın yoldan çıkarmış olduğuna kanaat getirdim.
Sonuçta, şeytan, müminleri yolundan saptırırdı. Bu, onun işiydi. O da böyle
yapmış, sabah namazını kılmamam için bana şehvet dolu bir rüya göstermişti.
Hızlıca kalktım, iç çamaşırlarımı çıkartıp banyoya girdim. Kıraat vakti gelmeden
banyo yapıp abdest almam gerek, diye düşündüm. Işığı yaktım. Soğuktu. Banyoda
duran sobanın içinde, bir önceki akşamdan hala biraz kor vardı. Birkaç parça tahta
ve gazete ilave ederek sobayı yaktım. Bir yandan da dua ediyordum. Su soğuktu.
Normalde bir güğümü sobanın üzerine koyarak suyu ısıtmam gerekirdi ancak
vaktim yoktu. Hem bu şehvetli rüyanın, bu sapkın günahın bir bedeli olmalıydı,
diye düşündüm. Banyonun dibine gittim. Bir küvet ya da başka bir şey yoktu.
Yerde fayansların arasında bir su gideri vardı. Bir de kenarından akıtan eski bir
duş başlığıyla bir kova. Duşun altına geçtim ve soğuk suyu açtım. Su, tenime ilk
değdiği anda, o an. İşte tüm hikayede, neler olup bittiğine anlam veremediğim ve

bu döngünün içinde kaybolduğum, dehşete kapıldığım an, o andı. Çünkü o an
“kırk yıllık ateistsin oğlum sen, ne yapıyorsun!” dediğim andı.
Burada, dinler üzerine tartışmayacağım. Bu, başlı başına bir makale ya da
kitap konusu falan olmalı ya da böyle şeyler tartışılmamalı ama, ben bir ateistim.
Yani, emin olduğum şeylerden birisi her zaman buydu. Ancak uyanmamla
başlayan o ana dek, bunu bilmiyordum. Bu; üniversite hayatımda seçtiğimi
düşündüğüm bir başka yolun eseriydi yalnızca.
Hızlıca küfrederek soğuk suyun altından çekildim. Üşümüştüm ama su
beni kendime getirmişti. İki odalı basit bir evde bekar olarak yaşıyordum.
Büyüklerimizin bana münasip bir eş bulmasını bekliyordum ancak henüz bir eş
bulmamışlardı. Üç kuruş para için basit bir fabrikada çalışıyordum. Fabrikada hiç
kadın çalışmıyordu. Bu, içinde bulunduğum cemaate ait bir fabrikaydı,
biliyordum.
Hani, bazen durur da, “hayatımla ne yapıyorum lan ben, benim burada ne
işim var arkadaş! Hemen kaçmam lazım bu hayattan!” dersiniz ya, işte sahip
olduğum tek düşünce buydu. Çılgınlığın sınırlarını aşmıştım. Kaç saat geçtiğini
hatırlamıyordum ama sıradan bir hayatı olan ve hayat daha farklı nasıl olabilirdi,
diye sorular soran bir adamdan, üçüncü hayatıma geçmiş gibiydim. İlk hayatın
izleri, harika bir aktör olmasına karşın henüz Oscar alamamış Leonardo
Di’caprio’nun Inception filmindeki iki alt katta yer alan rüya gibiydi.
Hızlıca elbiselerimi karıştırmaya başladım. Hepsi, gerçekten hiç
giyemeyeceğim türden, sıradan kıyafetlerdi. Neyse ki arada siyah bir kazakla bir
keten pantolon bularak üzerime geçirdim. Diğer pantolonlarımın hepsi kumaştı.
Ayakkabılık ise tam bir felaketti. Bir düzine kundura. Arada bir tane bot
bulduğum için şanslıydım. Yanıma, anahtarımı bile almadım. Bir daha o eve geri
girmeyi planlamıyordum. Ne olursa olsun, o kapıdan çıkacak ve kendime nasıl
yapacağımı henüz bilmesem de, farklı bir hayat kuracaktım. Hayatımdan bir kez
olsun sınırları kaldırmıştım. En azından bu seferkinden.
Bendeki bu bir gecelik değişimin (o hayatım için bu sadece bir gecelik bir
değişimden ibaretti) bir tek ben farkındaydım. Sonra, bunu kendi yararıma
çevirebileceğimi fark ettim. Sokağın ötesindeki camiye yöneldim. Abilerimizin
(biz onlara böyle derdik) orada olacaklarından emindim. Beni çok sever ve
sözlerime son derece güvenirlerdi. Çünkü ben dindar ve iyi bir mümindim onlar
için. En ateist halimle camiden girerken hafifçe gülümsüyordum. Bu delilikte ne
kadar ileri gidebileceğimi merak ediyordum, ben de sabah namazında müezzinlik

yapmaya karar verdim. Hatırladığım hayatımda, çok dua ve ezan okumuş olmama
rağmen, sanırım ilk kez o kadar heyecan ve hevesle okuyordum. Abilerin ve
cemaatteki diğer herkesin hayranlık ve gururla beni dinlediklerine emindim. Ben
coştukça, onlar da yerlerinde daha doğrulup gözlerini kapıyor, o ruha kendilerini
teslim ediyorlardı.
Sabah namazının ardından selamlaştık. Benimle gurur duyduklarını ve o
sabah onların yüreklerine dokunduğumu söylediler. Ben, son derece utangaç ve
mütevazi görünmeye çalışıyordum. Oysa aklımda bir yerlerde A Tout Le Monde
çalıyordu. Aralarında en zengin olana yanaşarak, iki dakika özel konuşmak
istediğimi söyledim. O da, aralarında özel olmayacağını, herkesin içinde
söyleyebileceğimi belirtti. Aradığım fırsat da tam olarak buydu.
Bir önceki akşam memleketle konuştuğumu, babamın uzun zamandır
hasta olduğunu ancak benden üzülmeyeyim diye gizlediklerini, çok borçlarının
biriktiğini, babamın hastane masraflarının çok yüksek olduğu bu yüzden tüm gece
uyuyamadığımı, geceyi dualarla geçirip sonra istihareye yattığımı söyledim
onlara. Tabi ki, tamamı yalandı. Rüyamda, bir velinin gelip, size danışmam lazım
olduğunu, sizin bana bir yol göstereceğinizi, benim de misliyle size geri
ödeyeceğimi, söylediğini söyledim. O an, belki birebir olsaydık ve bunları
söyleseydim, bana bahane uydurup tek kuruş vermek yerine, dua edeceklerini ve
geri göndereceklerini biliyordum. Ancak hepsi bir arada oldukları için, tam
tersine, bir birileriyle bir yardım savaşına girişmişlerdi. Önce, ceplerindeki tüm
paraları döktüler. Bu, tahmin edebileceğimden daha fazlaydı. Sonra, birisi, bu
paranın yetmeyeceğini, kendisiyle yazıhanesine gelmemi söyledi. Diğerleri durur
mu hiç! Öğlen namazına kadar cebimde sanıyorum bir apartman dairesi
alabileceğim kadar nakit para vardı. Hiçbiri, bir diğerinin ne kadar verdiğini
bilmiyordu üstelik!
İlk olarak üzerimdeki kıyafetlerden kurtulmalıydım. Taksim’de lüks bir
mağazaya girip, rüyamdakine yakışır bir takım elbise aldım. Arkasından bir
taksiyle havaalanına gittim. Amacım Antalya’ya kalkan ilk uçağa binmekti.
Biletimi aldım ve uçağa bindim. Üzerimde o kadar para vardı ancak paraları
bankaya yatırmak istemiyordum. En azından henüz değil. Çünkü, bankalarda
bağlantılarının olduğunu biliyordum ve durum ortaya çıkacak olursa, kesinlikle o
parayı benden geri alabilecek güce sahiplerdi.
Havada tuvalete girdim. Ceketimi çıkarıp kapının arkasındaki askıya
astım ve oturdum. Aslında ihtiyacım yoktu. Sadece, yerimde sıkılmıştım ve

uçakların tuvaletlerini hep merak etmiştim. Sonuçta, o hayatım için cahildim.
Evet, rüyamdaki hayatımda çok bilgili, kültürlü bir adamdım. Tüm bilgiler o anda
birbirine giriyordu ve aklımı yerinde tutmak gerçekten çok zordu. Uçak bir
türbülansa girdi. Her şey sallanıyordu. Sonra ışıklar bir anda söndü. Karanlık
tuvalette, kırmızı bir acil durum ışığı parlıyordu. Uçağın hızla alçaldığını
hissedebiliyordum ve bu midemi bulandırdı. Tutunmaya çalışıyordum. Sonra, bir
sarsıntıyla başımı lavabonun köşesine çarptığımı hatırlıyorum.
Kendime geldiğimde başımda kötü bir ağrı vardı. Zonkluyordu. Deri
kanepeden doğruldum, etrafımda bir önceki gece gitmeyip sızan üç kadın
çırılçıplak uyuyorlardı. Cam sehpanın üzerinde hala birkaç gram kokain
duruyordu. Üstümdeki gömlek dağılmıştı. Yerde duran pantolonumu giydim.
Penceredeki yansımamda yüzüme baktığımda, alnımdaki ufak şişliği gördüm.
Lanet olası Miyaki, hiç gerek yokken barda kavga çıkarmış, arbedede bir bardak
başıma isabet etmişti. Yine de bir sonraki bardan kızları almış, daireme
getirmiştim. Sabaha kadar eğlence devam etmişti. Yirmi sekizinci kattan Tokyo,
gerçekten uçsuz bucaksız görünüyordu. Bu kentin gecesi ve gündüzü çok farklıydı
gerçekten. Güneş, ufukta daha yeni aydınlanıyordu. Dünyada, güneşin
aydınlanışını ilk gören azınlıktı bu şehrin insanları. Geri kalan herkes, bu güzel
rüyanın sadece yansımalarını izliyor gibiydiler. Rüyamda, bir uçağın düştüğünü
hatırlıyordum. Yoksa, top model gibi görünen karımla San Francisco’ya mı
gidecektik? Hayır, en son sanırım duş alacaktım... kafam allak bulaktı. Bir kez
daha (daha önce milyon kez tekrarladığım gibi) bir daha lanet kokainden
kullanmamam gerektiğini düşündüm. Gittikçe beynini akıtacak o bok, diyordu
Miyaki. Haklıydı belki de. Banyoya girdiğimde Miyaki’nin küvette, kucağında bir
kadınla uyukladığını gördüm. Onlara pek aldırmadan işimi hallettim. Suyun sesini
duyduğunda gözleri aralanır gibi oldu. (Zaten açık mı kapalı mı ayırt etmek güçtü
bu insanlarda.)
Kadınlara paralarını verip evlerine gönderdikten sonra, rezidansın
temizlik hizmetini çağırıp biz de ayrıldık. Tokyo’ya geldiğim günden beri
ayrılmaz ikili olmuştuk. En yakın arkadaşımdı. Üniversitede bir bursla gelip
burada kalmıştım. Gündüzleri bir oyun firmasında yazılım mimarıyken, geceleri
zaman zaman yasa dışı dövüşlere katılıyordum. Şirkete gitmedim. Sadece bir
telefon açıp hasta olduğumu söyledim onlara. Japonlar, gerçekten onurlu ve dürüst
insanlardır. Bu yüzden, onlara yalan söyleyebilirsiniz. Genellikle yalan

söylediğinizi bilirler ancak bunu bir sebeple söylediğinizi düşünüp, üzerinize
gelmezler. O yüzden onların saf olduklarını düşünmenizi istemem.
Akşamki dövüşe kadar kendime gelmeliydim. İlk önce bir şeyler yedik ve
ardından saunaya gittik. Masaj salonunda biraz kestirdikten ve vücudumuzdaki
alkolü attıktan sonra, spor salonuna geçtik ve birlikte antrenman yapmaya
başladık. Miyaki, birden fazla disipline hakimdi, dövüşürken her bir disiplinden
vuruşlar yapardı ancak ben sadece Karate’de uzmanlaşmaya karar vermiştim.
Başka
hiçbir
dövüş sporu ilgimi çekmiyordu. Eğer tekniğimi
mükemmelleştirebilirsem, yenilmeyeceğimi düşünüyordum. Birkaç maçı çok kötü
kaybetmişliğim vardı ancak son bir yılda, bahisçilere gerçekten çok iyi paralar
kazandırıyordum. Sadece iki beraberliğim vardı. Bunlardan birisi Miyaki’ye
karşıydı ki birbirimize tek bir yumruk bile atmamıştık. Zaten, bahisçiler de bunu
bildiklerinden maça para yatırmamışlardı.
Akşam, şehrin Yakuza’larından birisiyle dövüşecektim. Zaten,
dövüşçülerin yüzde doksanı bir şekilde bir mafyaya bağlıydı. Yakuzalara aslında
mafya diyemezsiniz. Derseniz, muhtemelen biraz sinirlenebilirler. Neyse. Yine de
her biri profesyoneldi. Her şeyi gerçekten salonda bırakıyorlardı. Onları ne kadar
kötü pataklasanız da, saygınızı koruduğunuz ve yavşaklık yapmadığınız sürece,
salonu güven içinde terk edebiliyordunuz. Kimse peşinize takılmazdı, kimse
intikam almaya çalışmazdı.
Salon tıklım tıklımdı. Bahisler çok yüksekti çünkü şehirde benim kadar az
kaybeden bir rakibim vardı. Onu, Hong Kong’tan özel olarak getirdiklerini
duymuştum. Disiplinli ve sessiz bir adamdı. Dövüşün, beşinci dakikasıydı ve
ikimiz de harap düşmüştük. Benim bir kaşım açılmıştı, onunsa burnundaki
kanamayı durdurabilmek için maça bir dakika ara vermemiz gerekmişti. Sonra,
gonk tekrar çaldı, ortada buluştuk. Arkada, bir flaş çaktı. Çok parlaktı ve dikkatim
dağıldı. Arkasından, Amerikalı bir turist kadının derin dekoltesini gördüm. Öyle
derindi ki, göğüs ucunun bir kısmı dışarı taşıyordu ve gerçekten çok iri göğüslere
sahip olduğunu söyleyebilirdim. İşte, son gördüğüm şey de oydu. Bilincim
kapanmadan önce neye bakmak istersin deseler, rakibimin kırk iki numara ayağı
yerine, onu tercih edeceğimi söylerdim yine. Tekme kulağımın üzerine denk geldi
ve ayaklarım, ilk gün olduğu gibi yerden kesildiler.
Uyandığımdan beri durmadan yazıyorum. Daktilomun başındayım.
Duvarda, otuz yıllık hayatımda on yedi yaşından beri yazmaya başladığım
romanlarım sıralanmış durumda. Her birini yazdığımı hatırlıyor olsam da, sanırım

onları ben yazmadığımı biliyorum. Hiçbir hayata tam olarak ait değilim. Bir gece
sonra uyandığımda yine ben olmayabilirim. Ama hoşnutsuz değilim. Karım ve iki
küçük kızımla, Turgutreis’te denize nazır evimde mutluyum. Daha önce de
mutluydum.

Efsane.
Bu bir hikaye mi, efsane mi yoksa bir kehanet mi bilmiyorum. Aslında,
şimdi okuyacağınız bu yazının yerinin bu kitap olup olmadığından da emin
değilim. Sadece, kitaptaki diğer hikayeler kadar tuhaf ve garip olduğunu kabul
etmem gerekir. Muhtemelen yazılanlara kimse inanmayacağı için de, bunu bir
hikaye olarak ele alabilirsiniz. Benim bu hikayede bir rolüm yok. Ben sadece, bir
çevirmenim ve bir çevirmen olarak birazdan yaklaşık yedi bin yıllık bir metni
okuyacağınızı söyleyebilirim. Bu kelimeler, mümkün olduğunca metne sadık
kalarak aktardıklarımdır. Parşömenlerin bir kısmı yer yer dökülmüştü, bu
noktalarda biraz hayal gücümü kullanarak, metnin geri kalanına mantıksal açıdan

uyacak şekilde cümleleri tamamlamam gerektiğini belirtmem gerekir. Parşömende
yer alan mürekkep, yazıldığı dönemin diğer mürekkepleri kadar dayanıklı
görünmüyor. Belki sadece bir taslak olarak yazıldı ya da yazım teknikleri henüz
yeterince gelişmiş değildi ve bu bir öncüydü. Sonuç ne olursa olsun, affınıza
sığınırım.
Eklemem gereken bir bilgi daha var. Eski çağlarda, kağıt ve parşömenler,
günümüzde olduğundan çok daha değerliydi ve nadirdi. Bu sebeple, çoğu
parşömen aynı anda birden fazla kitap ya da bilgiyi içerirdi. Örneğin, şu an
okuduğunuz kitabın her bir sayfasında, dizgide ayarlanan kenar boşlukları
göreceksiniz. Eskiden olsaydı, bu kenar boşlukları, bir başka şeyi yazmak için
değerlendirilirlerdi. Bu sayede, parşömenlerin çoğu bir tuval misali doldurulmuş
oluyordu. Bu yazılanlar da, astronomi ve fizik ile ilgili bir el yazmasının, kenar
boşluklarına yazılmış ikinci bir metindir.
Parşömen No: 1. (Numaralandırma, anlamsal olarak bütünlük sağlanacak
şekilde yapılmıştır.)
“Bilgelik, artık yok. Hava, en yağmurlu günde dahi kirli ve tozlu. Gökten
ölüm yağıyor. Bilginin aydınlığında karanlığı yaşıyor insanoğlu. Bazen, gökten
bir ışık düşüyor yer yüzüne, sonrası görünmüyor. Öncesi yok. Ateşler yükseliyor
doğunun ufkundan. Batı devamlı bir karanlık içerisinde. Kimse, başını karanlıktan
kaldırıp göğün mavisine bakmıyor. Herkes, okuyor ancak kimse okuduğunu
anlamıyor. İnsanoğlu kendi tanrılarını yarattı ve bu tanrılarına tutsak düştü. Sahte
tanrılar yönetiyorlar yer yüzünü ve gök yüzünde eski tanrılar bizleri izliyorlar.
Kimse, neyin önemli olduğunu bilmiyor.
Aşk yok. Işık yok. Lanetlenmiş tüm raipler, ancak kimse bu laneti fark
edemiyor. Hangisi daha acı bilmiyorum. İnsanların bu karanlıkta tutsak kalmaları
mı yoksa kimsenin karanlıkta olduğunun farkına varmayışı mı? Kimse, ışığı
hatırlamıyor artık.
Bu topraklara kuzeyden geldim. O zamanlar, geldiğim yerde geceleri
yıldızlar kadar parlaktı şehirler ve şehirlerin ışığından görünmezdi hiçbir yıldız.
Yalnız, bazı geceler ay parlardı gökyüzünde. İnsanlar vardı, ne gece ne de gündüz
uyuyan. Ve yine insanlar vardı, hem gece hem gündüz uyuyan. Bir de, ne
uyuduğunu fark edebilenler vardı ne de uyanık olduğunu.

Her sabah, sayısız insan, neden olduğunu bilmeden bir yerlere giderlerdi.
Sonra gittikleri yerden geri dönerlerdi. Sonraki sabah tekrar yaparlardı bunları.
Kimse, bunları neden yaptığını bilmezdi. Sadece, yaparlardı.
Geldiğim yerlerde krallar, hükümdarlar, hiçbir medeniyetin görmedikleri
kadar vicdandan ve insaftan yoksunlardı. O kadar kötü kalplilerdi ki, tüm halkı,
kendilerinin halk tarafından hükümdar kılındıklarına inandırırlardı. O kadar kötü
kalplilerdi ki, yaptıkları her şeyi halk için yaptıklarını söylerlerdi. Ve herkes buna
inanırdı. Onları severlerdi. Çılgınca hem de!
Bilgelik yok artık.
Benim hikayem, bu topraklara geldikten kırküç gün sonra başladı. Ancak
bu yaşadıklarımı hiçbir tarih yazmayacak. Ben, hiçbir tarih bu yaşananları
yazmasınlar diye yazıyorum bu günleri. Biliyorum, bu sizin için çok anlamsız.
Ancak, yaşananlar da bir o kadar anlamsızdı.
Her şeyi anlatmaya başlamadan önce, bir şeyi ortaya koymam gerekir.
Çağlar boyunca, insanoğlu belirli soruları devamlı sormuştur. Bunlardan ilk merak
edilenlerden birisi, “önce ses mi vardı yoksa nesne mi” sorusudur. Kelimeler mi
var ederler nesneyi yoksa nesneler mi var ederler kendi isimlerini? Bu sorunun tek
bir kaynağı vardır aslında. Unutulan tek bir sır. Kelimeler, tanrılardır. Eğer bir
tanrı arıyorsa insanoğlu, bunu ancak kendi yarattığı kelimelerde bulabilir. Çünkü
kelimeler güçlüdür! Hem de tüm tanrılardan daha güçlü! Onlar, pek çok şeyi var
edebilirler. Bazı şeyler, sadece kelimeler var oldukları için vardırlar. Bilgelik yok
artık. Sadece, birkaç ufak ses kaldı gücünü korumaya devam eden. Birisine, öyle
hissetmeseniz de, onu sevdiğini söylerseniz, içinizde gerçekten bir sevgi
hissetmeye başlarsınız. Birisine, öyle hissetmeseniz de, kötü sözler söylerseniz,
içinizde bir nefretin uyanmaya başladığını fark edersiniz. Bazı, çok güçlü
kelimeler hala kudretini koruyorlar. Ancak diğer pek çoğu yitip gittiler. Ancak,
gizli kalanlar hariç.
Bu ülkede beni gerçekten çeken neydi bilmiyorum. Uçsuz bucaksız, kuru
ve sıcak bir çöl ile, masmavi bir denizin arasında, deniz kenarında bembeyaz
kumlar üzerine kurulmuş bir şehir burası. Rüya gibi. Bazı geceler, şehrin ışıkları
gök yüzünde dans ederler. Öyle yüksektir ki binalar, üstüne çıktığınızda, kendinizi
ya bir dev gibi hissedersiniz ya da bir kuş.
Eskidir bu şehir. Ne zaman kurulduğunu kimse tam olarak bilmez.
Kumun ve toprağın altında, gözlerden uzak, kimsenin bilmediği şehirler durur ölü

bedenler gibi. Üst üste yığılmıştır medeniyetlerin izleri. Bazıları hatırlanır, pek
çoğu hatırlanmaz.
Şehre geldikten kırk gün kadar sonraydı. Bir haber yayıldı. Yer yer,
yangınlar çıkıyordu şehirde. Bazen bir ev kül oluyordu. Bazen, birkaç ağaç birden
bire alevler içinde kalıyordu. İlk zamanlar tüm bu yangınları bir delinin ya da bir
deliden daha tehlikeli birisinin kasıtlı çıkardığı düşünülüyordu ancak kimse bu
yangınları çıkaran kişiyi göremiyordu. Sadece, bir anda, alev alıyordu her şey.
Sonraları, işler kötüleşmeye başladı. İnsanlar ölüyorlardı. Kimse, bir sonraki
ateşin kimi vuracağını bilmiyordu. Bu ülkede hava genellikle çok sıcaktır ancak
hiçbir sıcaklık, bu gibi bir yangını başlatabilecek kadar çok değildir.
Şehirdeki ve çevre şehirlerdeki bilgeler bir araya geldiler ve bunun
nedenini araştırmaya başladılar. Ancak ilk birkaç hafta kimse neden olduğunu
anlayamamıştı. Hayatını kaybedenler, genellikle iyi eğitimli insanlar oluyorlardı.
Yangınların çoğu, şehrin varlıklı bölgelerinde baş gösteriyordu. Bu yüzden, herkes
bir kundakçı arıyordu ve bu katilin bu gibi insanlara karşı bir nefretinin olduğu
düşünülüyordu.
Arkasından bir sessizlik dönemi başladı. Herkes, her şeyin sona erdiğini
düşünüyordu. İtiraf etmeliyim ki, yangınlar ilk başladığı zaman umursamamıştım.
Sonuçta, bu ülke benim ülkem değildi. Ben, sadece bir macera uğruna
buradaydım. Ardından ilk insanlar ölmeye başladı. Gece, yataklarında ateşler
içerisinde ölüyorlardı. Yalnız olduklarında ölüyorlardı. Kavrulan bedenler, alevler.
Bazen, alevler o kadar yüksek oluyorlardı ki, evimin penceresinden şehre
baktığımda, bir yerlerde bir yangının daha başladığını görebiliyordum. Ve bir de
koku vardı. Eğer, yangının olduğu yerlere yakınsanız, yanmış etin kokusu
burnunuza geliyordu ve bazen o kokuyu günlerce almaya devam ediyordunuz.
Muhtemelen koku çoktan gitmiş oluyordu ancak aklınızda bıraktığı etkisi hiçbir
zaman tam olarak yok olmuyordu. Gitmeyi düşündüm birkaç kere. Geri dönmeyi.
Ancak yapamadım. Bu şehirde beni tutan menfaatlerim ve sevdiğim insanlar
vardı. Bugün, aynı kararı alıp kalır mıydım bilmiyorum. Muhtemelen kalırdım.
Çünkü, birisinin bunları yazması gerekiyordu ve benden başka birisi bunları yazar
mıydı, emin değilim.
Sessizlik dönemi iki hafta kadar sürdü. Bir gece, şehirde daha
öncekilerden kat ve kat daha büyük ve güçlü bir yangın başladı. Bir patlama
gibiydi. Tüm şehrin o ürkütücü sesi duyduğuna eminim.

Şehrin tüm tarihi savaşlar içerisinde geçmiştir. Eskiden şehrin çevresini
koruyan yüksek surlar birkaç yüz yıl önce yerle bir oldular. Ancak savaşlar hep
devam etti. Hiçbir zaman sona ermediler tam olarak. Yine, bir barış döneminin
sona erdiğini ve bir savaşın daha başladığını düşünmüştüm. Aslında, çok da
yanıldığım söylenemezdi. Ancak kimse, bu sefer düşmanın yüzünü tahmin
edemezdi. Patlama, şehrin doğu ucunda, bir tepenin ardından gelmişti. O bölgede
kimsenin yaşamadığını biliyordum. Sadece, eski uygarlıklardan kalma kalıntılar
vardı. Sonra, tepenin ardından yükseldiler birer birer o kudretli ve yenilmez
düşmanlar. Her biri, birer çelik zırh giymiş gibiydi. Gerçeği ancak, onları çok
yakından görenler anlayabiliyorlardı ve anladıkları zaman artık çok geç oluyordu.
Sadece, benim gibi, nedenini hala bilmesem de, onların zarar vermedikleri birkaç
kişi hayatta kalabiliyordu. Ancak kimse, bizim anlattıklarımıza inanmıyorlardı.
Çelik zırhlarıyla aştılar tepeleri ve gecenin karanlığında yürüdüler şehrin
sokaklarına. Karşılarına dikilen herkesi birer birer öldürdüler. Geçtikleri yerde,
yakıyorlardı sıcaklıklarıyla karşılaştıkları her şeyi ve herkesi. Öyle sıcaklardı ki,
her bir ayak izi, yerde siyah yanık izler bırakıyordu. Hiç durmadan ilerlediler.
Askerler ilk korkuyu üzerlerinden atıp saldırdılar onlara ancak hiçbir şey
işlemiyor gibiydi. Hiçbir güç onları bir an olsun durdurmuyordu. Sadece, kararlı
adımlarla şehri ezip geçmek istiyor gibi görünüyorlardı ve bu hayatım boyunca
görebileceğim en kötü şeydi. Sokaklar boyunca, parçalanmış bedenler, yanmış
yüzler, o iğrenç koku, yanan evler görüyordum. Koştum. Hiç durmadan koştum
ve kaçmaya çalışıyordum ancak ne zaman arkama baksam, bir tanesi hep bir adım
daha yaklaşmış oluyordu.
Her şey son derece inanılmazdı. Çağlar boyunca insanoğlunun gördüğü
hiçbir düşmana benzemiyordu bu. Neden sonra fark ettim. Geri döndüm ve her ne
olacaksa olsun, dedim. Ne kadar hızlı koşsam da, bu koşma yalnızca ölümümü
birkaç saniye, belki yalnızca bir dakika daha uzatıyordu ancak sonsuza dek
kaçamayacağımı biliyordum. Benden çok daha hızlılardı ve onlara karşı
savaşmam mümkün görünmüyordu. Gözlerimi kapadım ve başıma gelecekleri
karşılamak için bekledim. Bekledim. Tüm o kargaşanın içinde, gözlerim kapalı
beklediğim süre çok uzun geldi. Hemen arkamdaki savaşçının çok uzun zaman
önce bana ulaşmış olması gerektiğini hatırlıyorum. Ancak, hiçbir şey olmuyordu.
Sokaklardan, evlerden, karanlığın köşelerinden çığlık sesleri gelmeye devam
ediyordu. Şehrin karanlığında, bulutlarda kızıl bir renk belirmeye başlamıştı.
Şehirde yanan binaların ve alevlerin gök yüzünü kızıla boyadığı bir geceydi.

Koşarken, bazen bir kan birikintisine bastığımı hissedebiliyordum. Ayağım
kayıyor ve ayakkabılarımın altında hafif yapışkan bir his bırakıyordu. Burnuma
sürekli bir duman kokusu geliyordu ve hava hiç olmadığı kadar sıcaktı.
O gece kaç kişinin hayatını kaybettiğini tam hatırlamıyorum bile. İlk
patlamalar başladığında, doğu yakasındaki evimdeydim. Pencereler kırılıp yerlere
dökülürken, korkuyla kendimi yere atmıştım. Sonra, sesin geldiği tarafa çevirdim
başımı. Ufukta, tepenin ardında yükselen kızıl alevlerin önünde, çelik zırhlı
savaşçıları gördüm. Her biri, neredeyse bir buçuk adam boyunda ve güçlülerdi.
Ellerinde kılıçlarla duraksamadan ilerliyorlardı ve onların çok da dost yanlısı
olmadıklarını düşünmem için yeterince nedene sahiptim. Hiç düşünmeden ve
yanıma hiçbir şey almaya çalışmadan, evden dışarı çıktım ve onların geldikleri
yönün tam tersine doğru hiç durmadan koşmaya başladım. O şekilde ne kadar
koştum emin değilim. Arkamda sürekli çığlıklar... (y.n.: bu kısımda parşömen
büyük ölçüde hasarlı olduğu için tamamlayamıyorum) ... arkamı döndüm ve
dikkatli bir şekilde yüzleştim bu düşmanla. O an, yaşadığım dehşet ve korku, o
ana dek yaşadığım her şeyden çok daha keskin ve bastırıcıydı. Soluğumun
kesildiğini hissediyordum ve muhtemelen korkudan bir daha nefes
alamayacaktım. Karşımda, parlak asil bir şövalye gibi çelik zırhlar yükseliyorlardı
ancak miğferin içine baktığımda, miğferin boş olduğunu gördüm! Bu, yüzü ve
hatta bir kafası olmayan bir savaşçıydı! Tanrılar adına, böyle bir şeyin nasıl
mümkün olabileceğini bugün dahi bilmiyorum. Korktum ve olanca gücümle
yapabileceğim tek şeyi yaptım. Saldırdım.
Nereye saldırabileceğimi bilmiyordum ancak içgüdüsel bir şekilde,
başındaki miğfere bir yumruk attım. Elim acımıştı ancak miğfer, tam tahmin
ettiğim gibi, yere düşmüştü. O an, zırhın gerisinin de boş olduğunu gördüm.
Savaştığımız şey, bir zırhın içine girmiş savaşçılar değil, çelik zırhların
kendisiydi. Aslında “savaştığımız” demek, o anda yaşanan kıyımı tarif etmek için
yanlış bir kelimeydi. Çünkü savaş, iki tarafın birbirine zarar vermesiydi. Ancak
yaşananlar, o gece, ölen sadece tek taraftan ibaretti.”
Parşömen No 2:
“Dehşet içindeydim. Denesem de olduğum yerden kımıldayamadım.
Kaldırdı kılıcını. Başının olması gereken yerdeki boşlukta, görmesem de bana
bakan bir öfkeli yüzün olduğunu biliyordum. Bunu, kendimi bildiğim kadar emin
bir şekilde biliyordum hem de. Oradaydı ve bana bakıyordu. Bir an, etrafıma

baktığım zaman, her şeyin çok yavaş hareket ettiğini fark ettim. Havada bir taşın
yere son derece yavaş, sanki bir tüy gibi süzülürcesine indiğini gördüm. Bir alev,
sanki yeni açan bir çiçek kadar yavaşça yükseliyordu havaya. Yanan ahşaplardan
yükselen kıvılcımlar geceye birer ateş böceği gibi yavaş yavaş yayılıyordu.
Zaman, o an sanki yerinden çıkmış bir zemberek gibi ağırdı.
Sen neyi biliyorsun! Diye haykırdı bir ses. Öfkeyle ve her an başımı
gövdemden ayırmaya hazır bir şekilde. Bense, yalnızca, “ben hiçbir şey
bilmiyorum” diyebildim. Sonra, ses tekrar sordu. “Sana bir şeyi sormuyorum!
Sana neleri bildiğini soruyorum ey insan!” ve ben, korkuyla tekrarladım: “Ben
sadece kendimi biliyorum ve bildiğim kendim, hiçbir şeyi bilmez.”
Sonra, zaman birden eski haline döndü. Zırh, yavaşça indirdi kılıcını yere.
Yerdeki miğfer gitmişti ve havada, miğferin olması gerektiği yerde, sanki
karanlığın içinde yavaşça beliren bir bulut gibi, yavaşça belirmeye başlamıştı.
“Git bilge adam! Git ve kurtar kendini bu yıkımdan!” dedi. Arkasını
döndü ve bir başka adamın başını uçurduğunu gördüm hızlıca. O an fark ettim.
Aslında, karşılarına çıkan herkese, sorular soruyorlardı ancak bu o kadar hızlı
gerçekleşiyordu ki, neler olup bittiğini yaşamadan anlamak mümkün değildi. Ne
yapacağımı bilemeden orada öylece kaldım bir süre. Etrafımda, tüm şehri
alevlerin sarmaya devam ettiklerini görebiliyordum.
Savaşın orta yerinde kalmış bir çocuk kadar savunmasız ve çaresiz
hissettim kendimi. Çağlar boyunca tanrıların gazapları bu şekilde olmalıydı ve
bunlar belki de cehennemin korkunç zebanileriydi.
Zihnimin içinde, o anda neler yapabileceğimi düşünmeye başladığımda,
bir ses duydum orada. Kahine git, diyordu her şey. Ama bu şehirde bir kahin...
nerede olabilirdi ki?
Aklıma gelen tek kahin o anda, Delphi’deki Apollon tapınağıydı ve orası,
şimdi haftalarca uzaktaydı. Belki aylarca. Ve asırlarca.
Ancak yine de, görmeyi bilen bir göz için, her şey sadece birer semboldür.
Delphi ve Apollon da aynıdır. Gözlerim, şehirdeki en yüksek binayı aradı. Orada,
öylece duruyordu karşımda. Alevler içerisindeydi bir kısmı, bir kısmı
karanlıktaydı ve bir kısmıysa çığlık çığlığa.
Koştum. Bütün gücümle ve tüm nefesimi tüketene kadar hızla koştum.
Kuleye girdim ve yükselmeye başladım. Adımlarım her seferinde beni biraz daha
yukarı götürüyorlardı. Artık şehir, aşağıda kalıyordu ve tüm bu savaş, bir çocuğun

oynadığı kumdaki oyuncak askerler gibiydi. Sonra, daha da küçüldüler ve bir
zaman sonra, dumanların kokusu dahi ulaşmaz oldu.
Büyük ve ağır bir kapının önünde durdum. Sessizlik her yanı sarıyordu.
Kapıyı iki elimle iterek açtım. Karanlık odanın üç tarafı yüksek camlarla kaplıydı
ve içeriyi, şehirdeki ateşler aydınlatıyordu. Odanın ortasında, üç ayaklı bir
sandalye duruyordu. Sandalyede bir kadın oturuyordu. İçeri girdiğimde, beni
görüp görmediğinden emin değildim. Ancak, oraya girdiğimde sorumu sormam
gerektiğini biliyordum. “Ne yapmalıyım!” diye sordum. Kadının başı öne eğikti.
Sarı ve gür saçları önüne eğiliyordu. Tepeden tırnağa çıplaktı. Boş zeminde,
sandalyenin önünde bir kase yerde durmaktaydı. Kadın, bir eliyle kaseye bir ateş
fırlattı ve kaseden dumanlar yükselmeye başladı. Kadın, dumanı içine çektikçe,
olduğu yerde yavaş hareketlerle, duyulmayan bir ritm ile dans etmeye başlıyordu.
Bu hezeyan gittikçe arttı. Zaman zaman olduğu yerden kalkıyor, şehrin alevleriyle
birlikte, hareketlerinde bir yakıcılık, bir dalgalanma oluyordu.
Sonra oturdu, başını kaldırdığında gördüm ilk defa buz mavisi gözlerini.
Alev mavisi diyordu bir şair bu gözler için. “Bilgeliği geri getirdiğin zaman geri
dönecek tüm zaman ve yok olacak bu şeytan. Bilgeliği geri getirdiğin zaman, yok
olacak şeytan ve var olacak kelimelerin tekrar.”
“İyi ama, tarih boyunca hiçbir zaman bu kadar bilge olmadı insanoğlu,
ben ise hiçbir şey bilmiyorum!” Haykırdım. Elimden gelen başka bir şey
olmalıydı. Bu söyledikleri hiçbir şey ifade etmiyordu o anda.
Kadın, dumandan biraz daha çekti içine ve sayıklar gibi konuştu başka bir
sesle.
“Hayır! Yanılıyorsunuz! Tarih boyunca hiç bu kadar karanlıkta kalmadı
insanoğlu. Bildiğinizi sandıklarınız bilgeliğin yangını karşısında tek bir kıvılcım
bile değil! Sizler unuttunuz kadim zamanların sözlerini! Sizler, unuttunuz
unutulmaz şairlerin dizelerini! Sizler, unutarak var olma nedenlerinizi, sarıldınız
tüm gücünüzle kendi var ettiğiniz tanrılarınıza! Sizler, yok ettiniz gerçek bilgeliği
ve kendi sahte bilgeliğinizi getirdiniz hepsinin ortasına!”
Sonra, sesi gittikçe anlamsızlaşıyordu. Bu noktadan sonra
söylediklerinden bir anlam çıkarmak mümkün değildi. O anda, ayağa kalktı ve bir
heykel gibi dikildi bir anda. Bir kolunu uzattı ufka ve şehirde tek bir noktayı işaret
ediyordu. Orada ne olduğunu biliyordum aslında. Ancak yine de tedirgindim. Bu,
hiçbir şey ifade etmiyordu ama yaşananların hiçbirisi zaten mantıklı değildi o ana
dek.

Ben de, yapabileceğim tek şeyi yaptım ve inerek o yüksek kuleden,
koşmaya başladım batıya.
Alevlerden geçtim. Zırhların içinden geçtim. Ölen insanların yüzlerini
seyrettim ve o kokuyu içime çektim. Korku ve umutsuzlukla yaşarıyordu
gözlerim. Ağlıyordum. Tüm gücümle yolun sonuna vardığımda, eski kütüphane
karşımda yükseliyordu. Kapısına ulaştığımda bir adam karşıladı beni. Gençti
ancak korku saçıyordu. Çünkü gözleri... o gözlerini bugün dahi unutmam
mümkün değil. Gözlerinin beyazı görünmüyordu ve dumanlı bir karanlık sarmıştı
gözlerini.
“Neden geldin”, diye sordu.
“Yazmam lazım”, diyebildim.
Beni içeri aldı ve kapıyı ardımdan kapattı.
Eğer bu yaşananları hatırlamıyorsanız, o zaman her şey işe yarıyor
demektir. Ömrümün sonuna dek, burada yazmaya devam edeceğim. Bu bir erdem,
bu benim yolum. Bu bir kader. Bu bir kurtuluş.
Eğer bu yaşananları hatırlıyorsanız ve bu yazdıklarımı hala
okuyabiliyorsanız, yanlış bir karar vererek kendi hayatımı sonsuza dek buraya
hapsettiğim anlamına gelir, hem de bir hiç uğruna!
Eğer bu yazılanları kimse okumazsa... (Parşömenin devamı bulunamadı)

Bir otoyol hikayesi
İnsanın böyle şeyleri unutması pek kolay değildir. Bu gibi tecrübeler,
günü gününe, saatiyle birlikte hatırlanır. Her detay, hafızanızın bir köşesine
itinayla kazınır. İz bırakır. Etkileri, suya düşen bir taşın etrafındaki dalgalar gibi
yayılır ve bugüne dek devam eder. Belki etkisi azalır ancak hiçbir zaman
kaybolmaz.

Üniversitenin üçüncü yılında, soğuk bir Ocak günüydü. Yıl 1995.
E40 Karayolu, Avrupa’nın en uzun karayoludur. Manş Denizindeki güzel
sahil kenti Calais’ten başlayarak neredeyse Kazakistan’daki Çin sınırına dek
uzanır. Bu, yaklaşık sekiz bin kilometre eder. Pek çok ülkenin içinden geçip
gidern ve eşsiz manzaralarla harika bir güzergah olduğunu söyleyebilirsiniz.
Henüz yirmi iki yaşındaydım ve heyecan verici bir yolculuğa çıkmak
istiyordum. O zamanlar, hayatınıza anlam katabilmek için, sokağa çıkmanız
gerekiyordu. Fotoğraflar otuz altı pozluk filmlerle satın alınıyorlardı ve orta halli
bir fotoğraf makinesiyle idareli bir şekilde çekiyordunuz fotoğraflarınızı. Sonucu
ise, bir fotoğrafçıya götürüp banyo ettirmeden öğrenemiyordunuz. Kimse, hangi
restoranda yemek yediğinizi bilmezdi. Siz de bunu, kimseye duyurma gayreti
içine girmezdiniz. Harika yazarların harika kitaplarını okur, her bir satırın altını
çizerdiniz. Oradaki muhteşem sözleri hafızanıza kazırdınız. Yüz kırk karakterle
hiçbir şeyi anlatmaya çabalamazdınız ki, o harika yazarların güzel cümleleri de
yüz kırk karaktere sığmazlardı.
Kendinizi, günler boyu odanıza kapatamazdınız. Esaslı bir hayatınızın
olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey, dışarı çıkmaktı! Bir yolculuğa
çıkmak!
Ben de öyle yaptım. Pek fazla param yoktu. Ailemden biraz destek
topladım, biraz da ikinci sınıftan itibaren çalışmaya başladığım kitapçıdaki
patronumdan avans aldım ve bir maceraya atılmaya karar verdim. Param sadece,
bir uçak bileti almaya yetiyordu. Eğer iki ya da daha fazla uçak bileti almaya
kalkacak olursam, yolculuğum boyunca karnımı doyurmak için ya da birkaç saat
bir yerlerde dinlenebilmek için param kalmayacaktı.
Yapabileceğim alternatifleri düşünürken, aklıma pek çok senaryo
geliyordu. Belki, bir güney turu ya da kuzey dağları... ama hayır. Ben farklı
kültürler görmek istiyordum ve farklı dillerdeki insanlarla “anlaşamamayı”. Bu
yüzden, maddi kaynaklarımın da kısıtlılığını düşünerek, karşıma büyük bir
Avrupa haritası aldım. Aradığım şey, haritayı tam ortasından yatay bir şekilde
ikiye bölüyordu. Orada, karşımdaydı. E40 Karayolu.

Yolculuğumun bir ay kadar süreceğini tahmin ediyordum. Yarı yıl
tatilinde gidip dönebilirdim. Üstelik dayım Almanya’da yaşıyordu, belki
yolculuğun o bölümünde dayımdan bir miktar daha yardım alabilirdim. Bu
sayede, kalan yolumu biraz daha refah içerisinde geçirebilme şansım olurdu.
Paris’e kadar uçakla gittim. Bu, ayırdığım paranın üçte birini eriştmişti.
Yıllar sonra, bir uçak için o kadar para verdiğimi düşününce, eskiden uçak
biletlerinin ne kadar pahalı olduğunu görüyorum. O parayla, sanıyorum bugün
dünyayı dolaşabilirdim! Tamam abartıyorum ama yine de iyi paraydı.
Bir iş yapıyorsanız, doğru yapmalısınız. Kestirmeyi seçemezsiniz. Bu,
işin büyüsünü yok eder. Ben de öyle yapmalıydım. Bu yüzden ilk trenle bu yolun
başlangıcı olan Calais’e geçtim. Sadece İngilizce biliyordum ve yolumun
üzerindeki ülkelerin hiçbirisinin ana dili İngilizce değildi. Yine de, kendim gibi
birilerini bulabileceğimi düşünüyordum. Amacım, basitti. Otostop yapmak.
Dürüst olmam gerekir ki, bu otoyolun tam olarak başladığı noktayı
bilmiyorum. Bir yerlerde E 402 karayolu, isim değiştirerek E 40’a dönüşüyor. Ben
önce Calais limanını ziyaret ettim. Bulduğum ufak bir restoranda bir balık yedim
ve yola çıkmak için son kontrollerimi yaptım. Uzun uçuş ve ardından tren
yolculuğu boyunca uyumamıştım. Yorgundum ancak bu kentte uyumak
istemiyordum. Heyecanlıydım ve uyuyacaksam, bu şehirden uzakta bir motelde
ya da bir başka kasabada olmalıydı.
Kara yolunun başladığını düşündüğüm (benim için başlangıcı orasıydı)
bir otobüs durağının birkaç adım ilerisinde, hemen her filmde görüp öğrendiğim
gibi baş parmağımı kaldırıp bir süre beklemeye başladım. İlk yirmi dakika,
gerçekten bir şeyleri yanlış yaptığımı düşünmeye başlamıştım ve sanırım bir on
dakika daha orada bekleyecek olsaydım tüm paramı ülkeme geri dönüş için
harcayıp bütün maceradan ümitsizlikle vazgeçerdim. Ancak, kırmızı bir Peugeot
arabanın yavaşlayıp önümde durmasıyla şansım değişti ve yolculuğum başladı.
İlk arabasına bindiğim adam bir İngilizdi ve bu işleri benim adıma
gerçekten kolaylaştırmıştı. Adam, on saatlik bir feribot yolculuğunun ardından

limandan inmiş, Brugge’e doğru yol alıyordu. Ve bana ilk söylediği şey, eğer kara
yolunda otostop yapmak istiyorsam, insanların daha rahat durabilecekleri geniş ve
trafik olarak pek kalabalık olmayan yerleri tercih etmem gerektiğiydi. Hatta kara
yolundan da uzakta, belki kara yoluna açılan bir ara yolda beklemem gerekirmiş.
Kimse, hızla gelen araçların arasında sağa çekip beklemek istemez, dedi.
Haklıydı. Bir pazarlamacıydı ve arabasının bagajındaki broşürleri dağıtmak için
senede birkaç kez Avrupa’yı dolaştığını söyledi. Sanıyorum, makine parçaları
üzerine bir şeyler pazarlıyordu ancak tam olarak anlamamıştım söylediklerini. Yol
boyunca, farklı kültürler üzerine uzun bir konuşma yaptık ki, gerçekten ilgi çekici
bir konuşmaydı ve yol boyunca karşılaşabileceğim “kültür şoklarına” karşı benim
için bir kılavuz görevini görmüştü o sohbetimiz.
Saat gece yarısına yaklaştığında Brugge’de ufak bir motelin önünde
bırakmıştı beni. Kendisinin de zaman zaman orayı kullandığını, uygun fiyatlı ve
güvenilir olduğunu söylemişti. Güzergahımın E 40 olduğunu göz önünde
bulundurunca, yol boyunca ihtiyaç duyabileceğim birkaç motelin daha ismini
söylemişti. Kendisi, anlattığı kadarıyla Prag’a kadar yolculuk ediyordu ve yolları
ezberlemiş gibiydi.
Motele vardığımda hava gerçekten soğuktu ve karla karışık bir yağmur
başlamıştı. Niyetim, motelde sadece bir gece kalmaktı. Yağmur’un altına sığınıp
günlerimi bu motelde harcamak istemiyordum. Yolculuğumun en temiz motel
odasının orada olduğunu kabul etmem gerekir. Ancak pek keyfini de
sürmemiştim. Yolculuğum boyunca, karşılaşacağım en rahat ve temiz yatağın o
yatak olacağını bilseydim, sanırım daha fazla uyurdum! Ancak bunun yerine,
sabah kalın bir kar örtüsüyle örtülmüş şehre uyandığımda saat henüz yediydi.
Aslında, uykucu herifin tekiyimdir ancak Avrupa’da olunca, genel kanı, herkesin
erken kalkıp, şehrin erken uyandığı yönündeydi ve ben de öyle yapmalıydım.
Günü kaçırmak istemiyordum ve bir sonraki hedefime (yani otoyol üzerinde
herhangi bir kasabaya) ne zaman varacağımı bilmiyordum. Ne kadar erken yola
çıkarsam, o kadar uzun yol kat edebilirdim.
Motelin ufak bir kafeteryası vardı. Bir bardak kahve ve bir parça sandiviç
atıştırdım. (Canına yandığımın memleketinde, bir bardak çay için neleri

vermezdim! Aslında kafeteryada dandik bir çay vardı, evet bu insanlar çay
içiyorlardı! Ama lanet Amerikan özentiliği ruhumu sarmıştı, kahve içmeliydim!)
Motelin önündeki yol, E 40’a açılan yan yollardan birisiydi. Geldiğim
gibi, baş parmağımı kaldırarak beklemeye başladım. Yolun kenarlarında beyaz kar
tabakası birikmeye devam ediyordu. Birkaç saat içerisinde, yolun da yer yer
kapanmasından korkuyordum. Ancak korktuğum olmadı. Karın hemen arkasından
yağan hafif bir yağmur, bu ihtimali ortadan kaldırmıştı. Bir kamyon ile Brüksel’e
doğru hareket ediyordum.
Kamyoncuların gerçekten ilginç insanlar olabileceklerini o gün
öğrenmiştim. Şimdiki dostum tam yedi dil biliyordu ve bunlardan birisi de benim
ana dilimdi. Belki dil bilgisi açısından büyük bir felaketti ancak o kadarını dahi
öğrenmiş olması inanılmazdı! Üstelik, son derece kültürlüydü. Yol boyunca, o
adamın neden kamyon şoförlüğü yaptığını sorgulayıp durduğumu hatırlıyorum.
Halbuki, üniversitedeki hiçbir profesörümün, o adam kadar havalı ve kültürlü
olmadığını düşünüyordum ki bu düşüncemde bugün dahi hem fikirim.
Brüksel gerçekten inanılmaz bir şehir. Ancak ortalarda dolanamayacağım
kadar çok yağmur yağıyordu. Şehir merkezine yakın bir yolda inmiş, yağmur
altında bir süre yürümüş, ardından kurumak ve bir şeyler içmek için bir
kafeteryaya girmiştim. Yolculuk, kamyonun yükü yüzünden tahminimden uzun
sürmüştü. Bir sonraki hedefim Köln’dü ve geceyi orada geçirdikten sonra,
Düsseldorf’a, çok sevgili dayımın yanına geçebilirdim. Tahminim orada birkaç
gün kalmak zorundaydım ancak bu, alabileceğim “insani yardım” karşısında göze
alabileceğim bir beklemeydi. Hem, gezdiğim yerlerde biraz daha fazla insan
tanıma şansım olurdu.
Dayımın yanında geçirdiğim günleri anlatmakla uğraşmayacağım.
Sanırım orada geçirdiğim günler, gerçek bir fırlama olan kuzenimin yardımlarıyla,
başarılı bir erotik hikaye olabilirdi. Ancak hayır, bu yazdıklarımın orada yaşanan
gençlik tutkularıyla bir alakası yok. Ben, hayatımı değiştiren o kadını
anlatacağım. Bu hikayede, önemli olan tek kadın o.

Düsseldorf’tan yolculuğuma kaldığım yerden devam etmek için Köln’e
geri geçtim ve bir sonraki otostop denememde, kırklarının sonlarında bir adamla
karşılaştım. Siyah, 1967 model bir Impala’sı vardı. Gerçekten güzel bir motor sesi
vardı arabanın. Yağmur ne kayboluyordu ne de artıyordu. Çok rahatsız edici
olmayan bir tonda sürekli yağıyordu. O sabah, yolun üzerinde hafif bir sis vardı.
Dün gibi hatırlıyorum. Soğuk, nefesimi açıyordu. Yolun kenarında bekliyordum.
Adamın adı, John McBright’tı. İngiliz bir yazar. Aslında, öyle büyük
romanları ya da bilinen baş yapıtları falan yoktu. Ufak öyküler ve gezi denemeleri
yazdığını söyledi. Çıkardığı dört kitabı vardı ve beşincisini yazmak için bir
Avrupa turuna çıkmaya karar vermişti. Tanıyabildiği kadar çok insan tanımak ve
dinleyebildiği kadar çok hikaye dinlemek istiyordu. Bu bakımdan, onun için
zengin bir kaynak olmadığımı düşünüyordum ancak o bunun tam tersini
söylemişti. Farklı bir kültürdendim ve benimle, yaşadığım şehirler üzerine uzun
ve derin bir sohbete başlamıştı. Yolumuz, eğer hiç mola vermezsek altı ya da yedi
saatlik uzun bir yoldu. Beni Dresden’e kadar götürecekti.
Impala’nın radyosundan belli belirsiz bir müzik yükseliyordu. İki
yanından ormanların uzandığı yolda, ortalama bir hızla ilerliyorduk. Ben,
çantalarımı arka koltuğa atmıştım. Birlikte laflıyorduk. Bana kitaplarından
bahsetti, hayatından. İngiltere’yi mutlaka görmem gerektiğini anlatıyordu. Ben de
ona, kendi hayatımdan bahsediyordum. Arabanın içinde hafif bir koku vardı
ancak ne olduğunu anlayamamıştım. Acaba, kabalık eder miyim diye düşünürken,
penceremi bir iki parmak kadar araladım. Neyse ki bu duruma pek aldırmıyordu.
Bad Hersfeld, yolculuğumuzun tam orta noktasıydı. Ufak bir mola
vermem gerekmişti. Bir benzin istasyonuna girdik, işimi hallettim. Sanırım, o
aralıkta John’da benzin almış olmalıydı. İstasyondan ayrıltıktan hemen sonra,
otoyola geri bağlanan noktada, bir kız otostop çekmek için parmağını kaldırmıştı.
Bir misafirin beni rahatsız edip etmeyeceğini sorar bir bakış fırlattı ancak ben
buna karar verebilecek birisi değildim. Dahası, kız gerçekten hayatımda
gördüğüm kimseye benzemiyordu. Duru ve sade bir görünüşü vardı. Güçlü
görünüyordu. Yüzünde, Kuzey Avrupa’daki insanlarda görebileceğiniz o sağlam
ifade hakimdi. Ancak yavaşladığımızda gösteridiği o içten gülümsemesi, en kalın

buzları eritmeye yeterdi. Hızlıca arka koltuktaki çantalarımı bir kenara çektim ve
ona geçmesi için yer açtım. Arkada, iki koltuğun ortasına oturdu.
İsmi Angelique. Yirmi bir yaşında. Tıp öğrencisi. Aynı benim gibi, bir
macera için yola çıktığını söyledi. Neyse ki, bu yolculuğa neden çıktığımı ve
Kazakistan sınırına kadar gitmek istediğimi, önce ben söylemiştim. Yoksa, onu
takip ediyor gibi görünmeyi istemezdim. O da, tam olarak benim gibi E 40’ı takip
edecekti. Arkadaşlarının onu Dresden’de beklediğini söyledi ancak bu belli bir
şekilde yalandı. Sadece, “benim arkadaşlarım var, bana yaklaşmaya çalışmayın”
demek ister gibiydi. Bir tür koruma iç güdüsü ancak başarısız.
Hava kararmıştı, sanıyorum Dresden’e çoktan varmış olmamız
gerekiyordu ancak yol bir türlü bitmiyor gibiydi. Yağış ve kalın bulutlar, biraz da
sis. John temkinli bir şekilde gitmek istiyordu. Bir yandan da tedirginleşmeye
başladığını fark ediyordum. Nedenini anlayamıyordum ancak, John zaman zaman
kaçamak bakışlarla Angelique’e bakıyordu ancak bu bakışı, bir sapığın kurbanına
bakışı gibi değil, daha çok sanki arka koltukta bir SS subayı oturuyor gibiydi.
Korkuyor gibiydi ancak ona nedenini soramadım. Bir süre sessizlikten sonra,
müziğin sesini biraz daha arttırdı. Kar yağmaya başlamıştı. Tedirginliğinden
aldırmaz bir şekilde uzun farlarını açık bırakmıştı. Zaman zaman, karşı şeritten
gelip geçen birkaç araba, uzun farları indirmesi için selektör yapıyorlardı ancak o,
bunları fark etmiyor gibiydi. Sadece, yola konsantre olmuştu. Bir aralık, göz
ucuyla Angelique’e baktım. O da, sanki avını inceleyen bir kedi kadar dikkatle
John’u izliyordu. Ortada, bir şeyler dönmeye başlamıştı ancak neler olup bittiğini
tek fark etmeyen bendim sanırım. Ardından, çantamdan bir şeyler alma
bahanesiyle oturduğum ön koltuktan arkaya doğru uzandım. Çantamı kendime
doğru çektim. Önüme aldım ve içindekileri amaçsızca karıştırmaya başladım.
Sessizliği bozan Angelique oldu.
“İndir beni”, dedi.
“Anlamadım?”
Angelique, sinirli görünüyordu. Karanlıkta, diğer araçların nadiren gelen
farının ışığında yüzüne baktığımda, yüzündekinin öfkeden daha fazlası

görünüyordu. Ancak ne olduğunu adlandıramıyordum. Tam olarak “hiçbir yerin”
ortasındaydık. Aslında, belki de Dresden’e sadece birkaç kilometre uzakta
olmalıydık ancak yoğun kar ve sis yüzünden pek uzağı görmek mümkün
olmuyordu ve yakınlarda şehir ışıklarından pek eser yok gibiydi.
“Beni hemen indir. İnmek istiyorum”, dedi bir kez daha.
“Burası, senin gibi bir bayanı indirmek için pek de tekin bir yer değil,
emin misin?”
“Eminim! İndir! Arkadaşlarım hemen ileride beni bekliyorlar!
İnmeliyim!”
Angeliqe daha da histerikleşiyordu. Sesinde titremeler başlamıştı ve ses
tonu gittikçe artıyordu. John, kaygıyla sağa çekti. Bekledi. Angeliqe hızlıca
kapısını açtı, bana “geliyor musun?” dercesine bir kez baktı. Sonra daha fazla
arabada olmaya dayanamadı ve indi.
Neden böyle davrandığına bir anlam verememiştim. Ancak bir sebebi
olmalı diye düşünüyordum. O anda aklımda, her zaman anlatılan, hayalet
otostopçu hikayesi belirdi. Acaba, Angelique’de onlardan birisi olabilir miydi!
Henüz birkaç metre yol almıştık ki çantamı geri bırakmak için arkamı
döndüğümde, bir pasaport gördüm. Angelique’in olduğunu tahmin etmek
gerçekten zor değildi.
“Siktir, pasaportunu düşürmüş! Dursana şunu verip geleyim!” dedim
John’a. Şaşırmıştı. Yolcusunun kendisine yaptığı kabalığa rağmen, önemsiyordu
ve pasaportunu Angelique’e geri vermem için arabayı durdurdu. Pasaportla
birlikte çıktım, hızla yağan karın altında Angelique’e doğru koşmaya başladım.
Bir elektrik direğinin altında kaygıyla bekliyordu. Yüzünde, belirli bir korku
ifadesi vardı. Ona pasaportunu uzattığımda, arabanın tekerlerinin son hızla patinaj
yaparak hareket ettiğini duydum. Arkama baktım. John, çantamı kapının dışına
fırlatmış ve hemen gaza basmıştı. Birkaç saniye içerisinde gözden kayboldu.
“Ne oldu orada?” diye sordum.
“Hava kararana kadar bir problem yoktu. Her şey, hava karardıktan sonra
oldu”, dedi Angelique ve ekledi. “Karşıdan her araç geldiğinde, göz bebekleri hiç

değişmiyordu. Sürekli, hareketsiz geniş siyah göz bebekleri. Başlangıçta
uyuşturucu ya da başka bir şeyin etkisi olabilir diye düşündüm ancak o kadar
hareketsiz kalması mümkün değil. Sonra, formaldehit'in kokusunu fark ettim. Sen
camı kapattığında keskinleşen o kokuyu.”
Dresden’e ve sonraki tüm duraklarımıza birlikte gittik. Bu, hikaye,
karımla nasıl tanıştığımın ve 1982’de Dresden’e giderken kayarak yoldan çıkan
ve hayatını kaybeden yazar John McBright’ın hikayesiydi.

Araftaki kadına aşık olan sihirbaz.
1972 yılıydı. Mayıs ayının ortalarına yaklaşıyorduk. Deniz abi aramızdan
ayrılmıştı. Ülkemden uzakta, sürgündeydim. Babamın çok fazla birikimi
olmadığını biliyordum. Her şeyi fabrikasıydı ve sıra dışı bir patron olarak kesesini
büyütmek yerine kendisine bağladığı cüzi bir maaşla parasını işçileriyle
paylaşırdı. Darbeden hemen önce, başımın daha fazla belaya girmesinden korkup
beni Paris’e göndermişti. O yıllarda, ona bu yaptığı için, beni bu davadan
uzaklaştırdığı için çok sinirlenmiştim ancak bugün dönüp baktığımda, onu

anlıyorum. Sanırım, aynı şartlar altında, aynı sonun geleceği belliyken, ben de
aynısını yapardım.
Babamın parasını kullanmaktansa, kendi paramı kendim kazanmak
istiyordum. Fransızcam pek iyi sayılmazdı ancak insanlarla iyi anlaşıyordum ve
kendime güvenim tamdı. Gençtim ve gözlerimdeki ateş hala canlıydı.
Yine de yapabileceğim çok fazla iş yoktu. Fakülteye devam etmemiştim
ve burada bir fakültede okumama yetecek kadar Fransızcam yoktu. Ben de,
vaktimi bir çiçekçide değerlendirmeye karar verdim.
Kaldığım küçük bir apartman dairesi vardı. Babam, ev sahibiyle uzun
süreli bir kontrat yapmıştı ve parası peşin ödendiği için, oradan ayrılamıyordum.
Bu durum işime de geliyordu, sadece on dakika yürüyerek Lüksemburg Bahçesine
ulaşabiliyordum ve en sevdiğim yerlerden birisi orasıydı. Şehirde, alabildiğine
yeşil kalabilmiş güzel yerlerdendi ve yağmur yağdığı zaman büyüleyici oluyordu.
Gözlerimi kapattığımda, her şeyi, her yeri görebildiğimi düşünüyordum. Bazen,
çok sevdiğim İstanbul’un kokusunu dahi alabildiğime neredeyse emindim.
Yaşlı bir çift beni işe almıştı. Gençlik yıllarından beri, Lüksemburg
Bahçesinin karşısında, Saint Michel bulvarı üzerinde küçük bir çiçekçi dükkanları
vardı. Allard usta, bir hafta önce düşüp ayak bileğini kırmıştı ve altmış yaşına
geldiğinizde, bu yaşamak isteyeceğiniz bir şey değildir. Çiçekleri, bisikletinin
sepetinde dağıtıyordu ancak son bir haftadır bunu yapması mümkün değildi.
Catherine teyze de yakın olan yerlere götürebiliyordu çiçekleri ancak daha uzak
yerlere gitmesi mümkün değildi. Tam o sırada, dükkanın önünden geçiyordum ve
Allard Usta alçı içindeki ağrıyan bacağıyla, pencereye eleman ilanını asmaya
çalışıyordu. Durdurdum ve iş istediğimi söyledim. Onların çok fazla bütçeleri
yoktu, ben de açlıktan ölmüyordum. Çalışırken babamdan gelen paradan da
kullanabilirdim, sonuçta aylaklık etmiyordum. Hem bu insanlara yardım etmeyi
gerçekten istemiştim.
Ufak bir dükkandı. Dükkanın önünde, kaldırımda ufak bir çiçek tezgahı,
içeride raflarda çiçekler, arkada ufak bir depo. Oturmak ve buketleri hazırlamak
için iki üç ahşap sandalye ile bir yuvarlak masa. Hepsi buydu.
Sabahları yarım saat, çiçekleri anlatırdı Allard Usta. Hepsinin hem latince
isimlerini, hem insanların bildikleri adlarını anlatırdı. Çiçeklerin hikayeleri ve
anlamları olduğunu ilk kez ondan öğrenmiştim. Öğrendikçe de sevdim. Gün
içerisinde hemen her yaştan insan, çiçek için geliyordu. Tek yaptığım, onlara
yardımcı olmaktı. Zamanla, onlara öneriler de yapmaya başlamıştım. Küsenler

için başka, çocuğu olanlar için başka çiçekler. Herkes için bir çiçek vardır, derdi
ustam. Bazı zamanlar, özellikle çevre tiyatrolarda yeni bir oyun, gala olduğu
akşamlar, çok sayıda sipariş gelirdi ve bisikletimle son sürat çiçekleri dağıtmaktan
yorgun düşerdim ancak hiçbir zaman bu durumdan yakındığımı hatırlamıyorum.
Bazı haftalar satışlar kötü giderdi. O zamanlarda haftalığımı, bir sonraki hafta
sanki çok satış oluyormuş gibi kasaya eklerdim yavaş yavaş. Gün sonları Allard
ustanın keyfinin yerinde olduğunu görür ben ondan daha fazla mutlu olurdum.
Dediğim gibi, babamdan gelen para zaten yetiyordu ve ben aylaklık
yapmıyordum. Birkaç hafta üst üste hiç para almadan çalıştığım oluyordu. Ustam
haftalığımı tabi ki veriyordu ancak paranın kasaya geri döndüğünü hiçbir zaman
bilmesine gerek yoktu. Öğrense, o anda kovardı beni herhalde. Ustamın ayağı
iyileştikten sonra da yanında çalışmaya devam ettim.
Sonbahar yaklaşıyordu. 1972 yılının yazı geçmişti. Bir gün sessizce bir
adam girdi dükkana. Etrafa bakındı. Yardımcı olmamı isteyip, istemediğini
sorduğumda siyah orkidelerin olup olmadığını sordu. Siyah orkideler… bu bir
hayaldir. Çok güzel bir hayal. Her çiçek tutkunu, yıllardır siyah orkideler üretmek
için uğraşır. Çeşitli çiçekleri melezlerler, köklerine boya katmaya çalışırlar ancak
nafile. Hiçbir zaman gerçek siyah bir çiçek göremezsiniz. Tutmaz da. Çiçekler,
renkler için vardır. Renkler çiçekler için. Hangi taraftan baktığınıza göre değişir
ancak bir gerçek var ki, siyah, çiçeklerin renklerinden birisi değildir. Ona, lacivert
ve koyu kırmızı olan orkideleri gösterdim ve siyah orkideleri hiçbir yerde
bulamayacağını söyledim. Düşünceli görünüyordu. Hatta, üzgün. Sanırım, ilk
uğradığı çiçekçi ben değildim ama yüzden son olduğum ortadaydı. Düşünceli ve
pek içinden gelmese de, koyu lacivert olanlardan bir buket yaptırdı ve düşünceli
tavrıyla uzaklaştı. O giderken, ben de siyah orkide üretmenin mümkün olup
olmadığını düşünüyordum.
Ertesi sabah, yağmur yağıyordu ve parkta küçük bir yürüyüşe çıkmıştım.
Dalgın bir şekilde yürürken adımlarım beni Odeon Tiyatrosunun önüne dek
getirmişti. Kafamı kaldırıp tiyatronun yanındaki panolara baktım. Sergilenen
oyunların afişleri asılıydı. “Karanlık Sihir.. Yakında” diyordu bir afiş. Altında,
siyah bir fonda, siyah takım elbise giymiş bir adamın ciddi yüzü görünüyordu.
Başında, sihirbazların her zaman taktıkları fötr şapkalardan yoktu. Sadece, siyah
bir takım elbise. Dağınık saçlar. Görünüşü için “şık” demekten çok, “günlük”
demek daha doğru olurdu. Ama en önemlisi adamın, bir önceki gün siyah
orkideleri soran müşterim olmasıydı. “Demek bir sihirbaz” diye düşündüm.

Muhtemelen, çiçekleri aklındaki bir sihirbazlık numarası için istemişti. Siyah
objelerin, sahnede kolaylıkla kaybedildiğini duymuştum. Sihirbazların, siyahı
tercih etmesinin en önemli nedeni, karanlığın iyi bir örtü olmasıydı.
Cebimdeki parayı kontrol ettim, ardından hızlı adımlarla tiyatrodan içeri
girip gişeye yöneldim. İlk gösterinin, iki gün sonra sahneleneceğini öğrendim. Bir
bilet aldım. İlk gösterinin biletleri sonrakilerden daha pahalıydı, yine de bu
sihirbaz bende büyük bir merak uyandırmıştı.
Akşam saatlerinde, yağmur dinmişti. Caddede güzel, serin bir hava vardı.
Adam, yine dükkandan yavaşça içeri giriyordu.
“Tamam, siyah orkide yok, peki başka hangi renkler var söyle bana? Bir
orkideyi nasıl siyah yaparız?”
Adam, bunu yapmaya mecbur gibi hissediyordu kendisini.
“Yapamazsın”, dedim.
“Yapabilirim, yapmalıyım. Bir yolu olmalı, sadece henüz bilmiyoruz.”
Sonra, çiçeklerin yapraklarını incelemeye başladı.
“Gösteriniz için mi?” diye sordum.
Söylediğimi anlamak için çaba gösteriyor gibi durdu bir an.
“Ah, afişimi görmüş olmalısın. Yok hayır, özel bir konu,” dedi.
“Çarşamba günü, sizi izlemeye geleceğim.”
Memnuniyetle başını salladı. Konuşmayı uzatmak istemiyor gibi
görünüyordu. Buna saygı göstererek ben de sustum. Koyu kırmızı bir buket orkide
alarak ayrıldı.
Salı sabahı, bir buket kırmızı gülü, Montparnasse Mezarlığındaki bir
cenazeye götürmek üzere dükkandan ayrıldım. Artık yağmur sezonuydu ve yine
hafif bir yağmur yağıyordu. Üzerimde yağmurluk, bisikletin sepetinde çiçekler,
yolun kenarında ağır ağır ilerliyordum. Mezarlığa girerken bisikletten indim.
Yürümeye başladım. Bir grup insanın, cenaze için bir kenarda birikmeye
başladığını gördüm, oraya doğru ilerledim. Doğru cenazede olup olmadığımı
öğrenmek için, arkalarda, pek üzgün görünmeyen birisini seçmenin daha doğru
olduğunu düşünerek, birisine sordum. Doğru yerdeydim. Cenaze sahibi acılı aileyi
bulmak kolaydı. Çiçekleri teslim edip geri dönmeye başladım. Mezarlığın
ilerisinde, bir mezarın başında eğilmiş birisini farkettim. Normalde, çok
umursamazdım ancak adamın eğildiği mezarın üzerinde kırmızı ve lacivert
orkideleri görebiliyordum. Onu, rahatsız etmek istemedim. Sessizce, uzaklaştım.
Demek ki çiçekler bir sevdiği içinmiş, diye düşünüyordum. Adamın o haline

acımıştım. Sevdiği kişi, gerçekten siyah orkideler istiyorsa, bu durum adamın
çaresiz bakışlarını yeterince açıklıyordu.
Akşam üzeri, adam tekrar geldi. Bu sefer, saygıyla yine ayağa kalktım
ancak tek kelime etmedim. Arka depoda yer bulamadığımız için raflara
yerleştiremediğimiz birkaç çiçek çeşidi daha olduğunu biliyordum. Sadece,
sessizce deponun kapısını da açtım ve içerisinin lambasını yaktım. Sonra, sessizce
yerime oturdum. Adam, tüm dükkanı dolaştıktan sonra, içinde güller, orkideler,
sümbüller olan bir demet çiçeği masaya koydu. Fiyatını söyledim. Parasını ödedi,
ve bu sessizlikten memnun olmuş bir şekilde teşekkür ederek ayrıldı.
Ertesi gün, gösteri günüydü. Gösteri akşam sekizde başlayacaktı. Bugün,
dükkana yine geleceğini düşünüyordum ancak gelmedi. Sıradan yağmurlu bir
Paris günüydü. Akşam, biraz erken ayrılmak için izin istedim. Saat yedi gibi,
tiyatrodaydım. Kapıda benim gibi erken gelen birkaç kişi daha vardı. Pek
arkadaşım yoktu. Sessizce kapıların açılmasını bekledim.
Oturduğum yeri özellikle seçmiştim, sahneye, sahnenin önünü
göremeyeceğim kadar yakın değildim. İki üç sıra geride bir koltuk seçmiştim. Bu
sayede hem yakından görecektim hem de açık bir görüş açım olacaktı. Her
meraklı göz gibi ben de gösteri boyunca sergilenecek illüzyonların arkasındaki
hileleri yakalayabilmeyi umuyordum.
Gösteri, son derece sade düşünülmüştü. Sahnenin iki yanında büyük boy
ayna duruyordu. Aynalar! Aha! Hileler mutlaka aynaların yardımıyla olacaktı. Bu
aynaların etraflarında altın varaklar olması ve açık şekilde orada durmaları
durumu değiştirmiyordu. Mutlaka hile orada bir yerdeydi.
Müşterim, müzik ya da öncesinde bir sunucu olmadan, şatafattan uzak
sakin adımlarla sahneye girdi. Salonda bir alkış koptu. Sonradan öğrendiğim
kadarıyla, Avrupa ve Amerika’da son derece iyi tanınan, saygın bir illüzyonistti.
Sanırım bunu bir tek ben bilmiyordum. Adama olan saygım daha da artmıştı.
İlk birkaç numarası, ısınma numaralarıydı. Önce, bir dolabın içinde
kaybolmuştu. Ardından, keskin bir kılıcı havalandırmış ve havaya attığı bir
elmayı, havada görünmez bir elin tuttuğu kılıç ile ikiye bölmüştü. Bu gerçekten
nefes kesiciydi. Her gösterisi bir öncekinden bir adım ileriye gidiyordu. Sondan
bir önceki gösterisinde, üç kalın ahşap direk ile bir darağacı kurdu. Bunu yapması
tam on dakikasını almıştı. “Bu gösterim Deniz için” dediğinde, tüylerim diken
diken olmuştu. Sanıyorum, ülkemdeki haberler tüm Avrupa’da biliniyordu ve

insanlar dili ne olursa olsunlar, ortak duyguları paylaşabiliyorlardı. Gözlerimin
yaşardığını hissettim.
Beyaz bir örtü giydi. Bir kefen gibi. Örtünün kapüşonu ile başını örttü.
Darağacının altındaki ufak tahta iskemleye tırmandı, başını ilmekten geçirdi.
Arkasını döndü. Sessizce ancak tüm salonun duyacağından emin bir şekilde,
“tanrım sen günahlarımı affet” dedikten sonra birkaç saniye bekledi. Tüm salon
büyük bir sessizlik halindeydi. Sonra, iskemleyi ayağının altından ittirdi. Halat
önce gerildi, sonra bir anda örtü, boş bir çarşaf gibi yere düştü. Kadınların
ağzından istemsiz bir çığlık yükselmişti. Herkes, bir an ayağa fırladı. İlmek boşta
sallanıyordu, beyaz örtü yerdeydi ancak içinde kimse yoktu. Işıklar hiç
sönmemişti. Duman yoktu. Bir dakika kadar sonra, salonun arka sırasından bir
adamın sahneye doğru yürümekte olduğunu fark ettik. O anda, tüm salon ayakta
alkışlamaya başladılar. Sihirbaz sahneye çıktı.
“İlmekler düşünceyi öldüremeyecektir.” diyerek bekledi.
“Son gösterimiz için ufak bir ara veriyoruz”, dedi ve sahnenin arkasındaki
kulise yöneldi.
Fuayede herkes son gösteriyi konuşuyordu. Bundan daha muhteşem ne
olabileceğini düşünüyorlardı.
Bir kız beni gördü. Benim, çiçekçide çalışan bir Türk olduğumu
biliyordu. O anda yanıma gelip, bana Deniz’i sordu. Sonra, etrafım bir anda
meraklı insanlarla dolmuştu. Onlara, neden geldiğimi, ülkemde neler olduğunu
anlatıyordum. Uğradığım işkenceler gibi tatsız ayrıntıları atladım. Yüzlerce soru
soruyorlar ve bana saygıyla bakıyorlardı. Sonraki günler ve hatta aylarda, pek
çoğuyla arkadaş olmuştum ancak bu başka bir hikayenin konusu. Şimdi
yaşananlara geri dönmek gerek.
Gösteri başında kenarda gördüğüm iki boy aynası arkaları birbirine
karşılıklı bir şekilde sahnede duruyordu. Aralarında beş, altı metre kadar bir
mesafe vardı.
Sihirbaz, sahneye çıktığında bir alkış dalgası koptu tekrar. Adam, ellerini
havaya kaldırarak tüm salondan sessizlik istedi. Sonra, sahneye bu gösterisi için,
gönüllüler almak istediğini söyledi. Tereddütsüz elimi kaldırdım. Beni tanımış ve
diğer birkaç kişiyle birlikte sahneye davet etmişti. İki aynanın arasına sıralandık.
Aynalar, basit ayakları üzerinde, döndürülebilir, sıradan aynalardı. Altları bir karış
kadar havadaydı. Yani, direkt olarak yerle bağlantılı değillerdi, ayakları üzerinde

duruyorlardı. Etrafta, bu gösteri için ip ya da başka şeyler göremedim. Dikkatle
bakıyordum.
“O kadar merak etme çiçekçi arkadaşım”, dedi ve gülümsedi. Seyircilere
dönerek, “merak etmek her zaman iyi değildir” diye sürdürdü. Sonra elime bir
çekiç tutuşturdu.
“Gerekirse, kullanmaktan çekinme”, dedi. Bunun ne için olduğunu
anlamamıştım.
Gösteri zamanı gelmişti. Yerimizi almıştık. Hemen sonra o neşeli hali
sona erdi. Tekrar ciddi ve melankolik bir yüz ifadesine bürünmüştü. Gösteri
başından beri kenarda duran ceketini giydi. Ceketinin iç cebinden bir çiçek
çıkardı. İlk bakışta lacivert zannettim ancak bu kesinlikle siyah bir orkideydi.
Aynanın önünde duruyordu. Bir dakika kadar sessizce boy aynayasının önünde
kendi aksine baktı. Sonra, aynaya doğru bir adım attı ve sanki bir kapıdan içeri
girer gibi, aynanın içinde kayboldu! Salonda, bir hayret vardı. Her yere bakıyor,
gidebileceği bir yer arıyordum ancak hiçbir yer görünmüyordu! Hiçbir adım sesi
yoktu. Zemin tahtalarında hiç ses yoktu. Hiçbir şey! Sonra, bir yumruk sesi geldi.
Birisi, bir cama vuruyor gibiydi. Önce ne olduğunu anlayamadım. Sesin
sağımdaki aynadan geldiğini fark ettiğimde, dehşete kapılmıştım! Bunun nasıl
mümkün olabileceğini bir türlü anlamıyordum. Birinci, ikinci.. sanki aynanın
içerisinde birisi hapsolmuş gibiydi. Elimdeki çekici aldım. Tam aynaya
vuracakken, ayna gürültüyle parçalandı ve o gürültünün içinde, sihirbazın kırılan
aynanın önünde yerde durduğunu gördük. Yarı baygın gibiydi. Güç bela doğruldu.
Elindeki siyah orkide artık yoktu. Üstü başı dağılmıştı. Ayağa kalktı ve
gülümseyerek seyirciyi selamladı. Bizi de yerlerimize uğurladı. Hiçbir şey
söylemeden sahnenin arkasındaki kulise hızlı adımlarla giderken, sahnenin
perdeleri de kapanıyorlardı.
Tüm gece uyuyamadım. Aklımda sadece son gösteri vardı. Defalarca,
olan biten her şeyi tekrar tekrar düşünüyordum. Ancak mantıklı bir açıklamam
yoktu. Bu yüzden, çok saygın bir illüzyonist, diye düşündüm.
Ertesi öğlen dükkanda güzel, güneşli bir Paris günü vardı ve kapıdan içeri
girdi.
“Siyah orkide, başarmışsınız!”
“Sadece, basit bir taklitti. İşe yaramadı zaten. Keşke, gerçek olsaydı ama
henüz değil,” dedi.

“Harika bir gösteriydi,” dedim. Adımı sordu, söyledim. Türk olduğumu
öğrenince hüzünlendi. İlk kez karşılıklı oturduk. Benimle bir bardak çay içip,
ülkemde olan biteni konuşmaya başladı. Ona, fakülteden neden ayrılmak zorunda
kaldığımı, babamın buraya neden gönderdiğini ve bunun gibi şeyleri
anlatıyordum. O da heyecanla dinliyor, sorular soruyordu. Konu bir daha
sihirbazlığa gelmeyecek sanmıştım.
Gösteri tam bir ay sürecekti. Sonraki her gün, tekrar geldi ve farklı
çiçeklerle birlikte orkideler alıyordu. Arada sohbet ediyorduk. Bazen, son derece
melankolik oluyordu. O günlerde onu rahat bırakıyordum. Son seferi saymazsak
iki kez daha tiyatroya, onu izlemeye gitmiştim. Arkadaşlarım da gittikçe
artıyordu. Özellikle üniversite öğrencilerinden oluşan geniş bir çevrem vardı artık.
Bu esnada mezarlıktaki çiçekler de gittikçe artıyorlardı. Her gittiğimde, sihirbazın
ziyaret ettiği mezarın üzerinde yeni çiçekler görüyordum.
Bir gün onu mezarın başında gördüm. Yanına yaklaştım.
“Sevdiğiniz birisi miydi?” Başını kaldırıp bana baktı.
“Hala çok seviyorum,” dedi.
Göz ucuyla mezar taşına baktığımda epey eski göründü gözüme. Bir
kadının mezarıydı. Ölüm tarihine baktım. 1762. Zaman içinde 9 yazan yerde bir
aşınma olduğunu ve artık 7’ye dönüştüğünü düşünmüştüm.
“Neden buraya geliyorsunuz?”
“Çünkü, o gelmemi istiyor.”
“Nasıl yani?” Ona aklını kaçırmış bir adam gibi bakmıştım.
“Biliyor musun, karşımda eğilip büzülmeden duran ve beni olduğum gibi
tanıyıp olduğum gibi saygı duyan çok az insan var hayatımda. Evet, insanlar beni
seviyorlar ama onlar, ünlü bir sihirbaz tarafından kandırılmayı seviyorlar.
Sevdikleri ben değilim. Sen ise farklısın. Bu akşam tiyatroya gel. Kapıda adını
vereceğim, misafirim olduğunu söyle, seni içeri alacaklardır. Boşuna para verme.
Akşam sana göstereceğim,” dedi.
Akşam tüm gösteri yine harika geçiyordu. İdam sahnesinden artık daha az
etkileniyordum. Hala nasıl olduğunu anlamamıştım ama en azından alışmıştım.
Son gösteri ise, o hala tam bir korkuydu benim için. Son gösteri için beni özellikle
sahneye çağırdı. Oysa, elimi kaldırmamıştım. Yanımda oturan adam, işte hile
burada, önceden seçilmiş adamlar dercesine bir bakışla peşimden beni izliyordu.
Durumu fark eden arkadaşım, onu da sahneye çağırdı.

Bu kez, beni sıraya sokmadı. Onun yerine, aynanın yanında duruyordum.
Sonra, konsantre oldu. Gözlerimi kapamamı söyledi. Ona uydum. Elimden tuttu.
Adımına dikkat, dedi. Bir adım attığımda artık toprağa bastığımı hissediyordum.
Gözlerimi açtım. Tanrım! O gördüklerimi asla unutmayacağım!
Karanlık bir ormandaydık! Ay ışığı yoktu, sadece eski bir yağlı fenerin
titrek ışığı vardı. Sihirbaz, elinde bir fener tutuyordu. Güçlü bir yağmur vardı.
“Bu taraftan!” Diye seslendi.
Kuvvetli rüzgar ve yağmura karşı, ayaklarımız çamura bata çıka
yürümeye başladık. Bir anda, bir mezarlıkta olduğumuzu fark ettim. Titrek ışık
altında, mezar taşları belli belirsiz görünüyordu. Ve orada! Sarı saçları beline dek
uzanan beyaz elbiseler içinde, bir peri kadar güzel bir kadın orada karşımızda
duruyordu. Bir mezar taşının üzerine oturmuştu. Adam, elindeki feneri bana verdi.
Şimdi kadını ellerinden tutmuştu. Bakıştılar. Sonra adam güçlüce sarıldı kadına.
“Sevgilim!” Etrafıma bakındım. Bütün bunlar, kötü bir düş olmalıydı. Bir
yandan, kadının ıslanmadığını ve rüzgarın onun üzerinde bir etkisi olmadığını fark
ettim. Bu, benim içinde bulunduğum dehşette daha da büyük bir korkuya
düşmeme neden oldu.
“Bu Catherine. Onu buradan çıkaracağız aziz dostum! Senin yardımınla
bu sefer başaracağım!” dedi.
“Nasıl!?”
Kadının elini bıraktı ve bana yöneldi. Elimden feneri aldı, biraz daha
ilerledik. Kadın arkamızdan bizi takip ediyordu. Tanrım, o kadar güzel bir kadındı
ki, ondan korkmanın mümkün olmadığını düşündüm. Yerden yükselen orkideleri
gösterdi. Önce, karanlıktan yanıldığımı düşündüm. Sonra, şaşkınlık içinde adamın
elindeki feneri alıp biraz daha yaklaştırdım çiçeğe. Bu, doğal siyah bir orkideydi!
“Dostum, bu çiçeği öldürmeden buradan taşımamız gerek! Bu çiçek
olduğu sürece, biz birlikte kalabiliriz. Bu çiçek, Catherine ile birlikte geçmeli
geldiğimiz yere! Ve asla ölmemeli!”
Etrafa bakındım. Yağmurdan gözlerimi uzun süre açık tutmak mümkün
olmuyordu. Siyah rengin toprağından kaynaklı olduğunu düşündüm. O yüzden,
toprağıyla birlikte çıkarmak gerekiyordu. Etrafta kullanabileceğim bir şeyler
aradım. Sonra, kendi ceketimi ve sihirbazın ceketini çıkardım. Çiçeği köklerine
zarar vermeden toprağıyla birlikte yerinden sökmem neredeyse bir saatimi aldı
karanlıkta. Çiçeği adamın ceketine yerleştirdim dikkatlice. Sonra kendi ceketimi
alıp bohça yaparak çiçeğin çıktığı yerdeki toprağı taşıyabileceğim kadar içine

doldurdum. Ben ceketten bohçaları taşıyordum. Adam da kadının elinden tuttu ve
yürümeye başladık. İleride, bir ayna öylece duruyordu. Adam, bir yumruk attı
aynaya, sonra bir yumruk daha. Bana döndü;
“Lanet olsun geçmemize izin vermeyecek yardım et!”
Elimde topraklarla yanına koştum. Birlikte tekmelemeye başladık aynayı.
Sonra, aynada bir çatlak açmayı başardık. Çatlak her darbemizde biraz daha
büyümeye başladı. Bir an, büyük bir gürültü duyduk ve bir güç bizi aynaya doğru
çekiyordu. Göz ucuyla adama baktım, yüzünde bir üzüntü ifadesiyle arkasına
bakıyordu. Kadın, elini uzattı ancak tutamadı. Elimdeki ceketler bir anda hiçbir
zaman taşıyamayacağım kadar ağırlaştılar. Kendimizi sahneye fırlatılmış halde
bulduk. Arkamızı döndüğümüzde, bir an belli belirsiz kadının ötelerden üzüntüyle
adama el salladığını görebildim sadece.
“Lanet olsun! Lanet olsun! Çok yaklaşmıştım!”
Adamın gözünden göz yaşları süzülüyordu. Öfkeyle ayağa kalktı.
Sahnedekiler için yalnız birkaç dakika geçmiş olmalıydı ve kalabalık hınca hınç
alkışlarken sahnenin arkasındaki kulise göz yaşlarıyla yürümeye başladı. Bizler de
koltuklarımıza geri dönüyorduk. Kimse, ceketimin nerede olduğunu sormadı.
Kimse, nerede olduğumuzu sormadı. Beni, sihirbazın asistanı olarak
düşünüyorlardı.
Artık yaşlandım. Artık, altmış beş yaşındayım ve artık bu sırrı daha fazla
saklayamazdım. Sonraki otuz yıl boyunca, sık sık görüşen iki yakın dosttuk. Ayna
numarasını artık açık sahnelerde yapmıyordu. Otuz yılın sonunda, artık
yaşlanmıştık ve o, son gösterisi için yıllar sonra aynı tiyatrodaydı. Beni, eşimi ve
hatta torunlarımı da davet etmişti.
İşte bu, ünlü ilüzyonistin son gösteride, neden sadece tek bir ayna
olduğunun hikayesidir. Üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen, bir daha onu
gören olmadı. Ben de öyle. Ama hala, her yıl bir orkide bırakırım o mezarlığa.

Elpis
O yıl, meslek hayatımın henüz ilk yılıydı. 1997.
Genellikle, arkeoloji okuyanların pek iş bulamadıkları söylenir ki bu,
sonuna kadar doğrudur. Sadece, gerçekten alanında uzman olan ya da arkasında
kendisini koruyup kollayacak siyasi kişiler olanlarla, çok az sayıda hocası
tarafından, himaye altına alınanlar, bir şansları varsa iş bulabilirler.
Genç bir arkeolog iseniz, bu durum sizin için hem bir avantaj hem de bir
dezavantajdır. Avantajdır çünkü henüz genç ve güçlüsünüzdür. Susuz ve aç bir
şekilde saatlerce sıcak güneşin altında, kazı sahasında görev alabilirsiniz.
Dezavantajdır çünkü tecrübesizsinizdir ve tecrübesiz bir el, sahada gerçekten çok

önemli hatalar yapabilir. Dikkatsiz davranıp binlerce yıllık nadide eserleri henüz
topraktan çıkarken paramparça edebilirsiniz. Ama bence işin en zor tarafı
mevsimdir. Şahsen, kış aylarında kazı yapılabilseydi çok daha memnun olurdum
ancak kazılar, kış şartlarında gerçekten çok zordur. Üstelik, kış şartları altında kazı
yaparken ortaya çıkaracağınız eserler nemden ve zorlu şartlardan kesinlikle zarar
görebilirler. Bir de, kışın çalışacak insan bulmak imkansızdır. Ayrıca, bu kazılarda
yer alan kişiler aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisidir ki, kış
aylarında derslerinin başında olmaları beklenir onlardan. Bunun gibi sanırım
yüzlerce sebep sayabilirim. Hatta, aradan geçen neredeyse yirmi yılın ardından,
hemen her durum için binlerce sebep sayabilirim! Kırılan eserler, çalınan eserler,
siyasetçilerin makam odalarını süslemesi istenilen eserler, bir hikaye anlatan
eserler, edepsiz eserler, tuhaf eserler... hemen her şey için!
Sanırım, gevezeliğim tutuyor gene. Çoğu sefer, bir tarihi anlatmak için
girdiğim derslerimde, kendimi bambaşka bir şeyi anlatırken bulduğum gibi, yine
konuyu dağıtıyorum.
1996 yılında üniversite eğitimimi bitirip Türkiye’ye dönmüştüm. Evet.
Yurt dışında eğitim alabilecek şanslı insanlardan birisi olduğumu düşünebilirsiniz
ki öyleydim. Bu noktada, bir burjuva olarak adlandırılmamak adına açıklama
getirmem gerekir ki, aslında ikinci sınıfa dek Türkiye’de, İstanbul Üniversitesinde
eğitim görüyordum. Bir hocamın referansı ve ısrarıyla, Libya’daki bir kazıya
gönderilmiş, orada diğer yabancı hocaların ilgisini çekerek eğitimime yurt dışında
devam etme şansı bulmuştum. Yani bu eğitimim, aslında kendimi geliştirmemin
bir eseridir. Ve belirtmem gerekir, üniversite hayatım yarı zamanlı işler ve
burslarla geçmiştir.
Hikayemi anlatmadan önce bütün bunları neden anlatıyorum diye
düşünürseniz, yalnızca bu anlattıklarımı bir delinin hatıra defteri olarak
adlandırmamanızı istediğimdendir, tüm bunlara inanmanızı gerçekten ümit ettiğim
için, kendimi güvenilir kılmak adına anlatıyorum. Son yirmi yılda, bu sırrı
saklamak için kendimle çok büyük savaşlar verdiğim söylenebilir. Özellikle
benim gibi meraklı bir tarihçi iseniz, bildiğiniz, öğrendiğiniz harikulade şeyleri,
herkese bağırmak için içinizde büyüyen bir tutku hissedersiniz. Bizim işimiz,
bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeyi aktarmaktır. En ufak şeyler, bizde büyük bir
heyecan kasırgasına yol açar. Bilgiye, tutkuyla bağlıyızdır.
1996 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, bir rahatsızlık yüzünden askere
gidemedim. Zaten, dönemin şartlarında çok da gönüllü olmadığımı itiraf etmem

gerekir. İsterseniz vatan haini falan diye de adlandırabilirsiniz, umurumda değil.
Ben sadece, insanlara verecek “savaştan” daha değerli şeyleri olan insanların,
savaşa gitmesinden yana değilim. Hepsi bu. Bir süre, resmi işlemler netleşinceye
dek bekledim. Yaz biterken, İstanbul Üniversitesindeki hocalarım da, katıldıkları
saha çalışmalarından geri dönüyorlardı. Ekim ayında, onları ziyaret etmeye
başladım. Amacım, kenarından, köşesinden, bir şekilde üniversitede bir kadro
sahibi olabilmekti. Babam, Ege’de sıradan bir çiftçiydi. Bizi, devlet kadrolarına
atayabilecek bir siyasi tanıdığımız hiçbir zaman olmadı. O yüzden, ne yaparsam,
yalnızca kendim yapabileceğimi biliyordum. O kış dönemi için geç kalmıştım
ancak bir hocam, yazın açılması planlanan yeni bir kazı sahası için beni
önerebileceğini söylemişti. Pek ümit vaadetmeyen, ufak bir saha çalışması olarak
planlanıyordu. Muhtemelen, birkaç Helenistik dönem öncesi erken roma eserleri
bulacak, ardından sahayı terk edecektik. Bir ay bile sürmeyebilir, diyordu. Ancak
bir yerden başlamalı ve bir tecrübe edinmeliydim. Eğer orada bir tecrübe
edinirsem, 1997 güz yarıyılı başlarken üniversite bünyesinde bir şans bulmam
daha rahat olacaktı.
Tüm kış pineklediğimi söyleyemeyiz. Bir ayağım devamlı
üniversitedeydi. Hatta, hocalarım zaman zaman işleri çıktığında, yerlerine misafir
olarak benim derse girmemi bile istediler. Bu, benim için gerçekten keyifliydi.
Bazı araştırma görevlilerinin bundan rahatsızlık duyacaklarını düşünüyordum ve
bu yüzden bu gibi şeylere pek yanaşmak istemiyordum ancak, insanların
gerçekten hoşgörülü ve paylaşmaya açık olduklarını görmek güzeldi. Birkaçı
zaten üniversiteden arkadaşımdı ve beni seviyorlardı. Geri kalanları ise, yurt
dışında aldığım eğitime saygı duyuyorlardı.
Zaman zaman, kütüphaneye kapanır sabahtan gece yarılarına kadar yazın
yapacağımız kazılara hazırlanırdım. Bölgeye ve çevresine dair yazılmış hemen
her şeyi bilmek istiyordum. Kazının içeriğini hocam da net olarak söylememişti.
Kazıyı, kendisi İsviçre’de eğitim veren Türk bir profesör yönetecekti ve ben
İsviçre’deki Üniversitenin konuğu rolünde olacaktım. Tek bildiğim buydu. Kış
boyunca, bir iki kez yazışmalar yapıldı. Öz geçmişim gibi bilgileri, İsviçre’ye
gönderdik. Kültür Bakanlığı izinleri alındı. Ödenekler ile ilgili yazışmalar yapıldı.
Kazı, dört ay süresince hesaplanmıştı ve dört ay için Türkiye şartlarında gerçekten
güzel bir para kazanacaktım. Bu fiyatı duyduğumda gerçekten şaşırmıştım.
Mayıs ayında, bir hocamın odasında otururken, bir telefon geldi. Arayan,
Levent Hocamdı. O zamanlar kırklarının ortalarındaydı ve benim o gün orada

olacağımı, odasında oturduğumuz hocamdan öğrenmişti. Telefonu aldım. Kısa bir
görüşmeydi. Benden hesap numaramı istiyordu. Bir miktar para gönderecekti ve
benden, önceden gidip bölgeye alışmamı, orada ne yenir ne içilir, nerede
kalabiliriz, ulaşımı nasıl sağlarız, tarihi eserleri nerede saklayabiliriz, ne şekilde
İstanbul’a ulaştırırız gibi şeyleri öğrenmemi istedi. Bu beni heyecanlandırmıştı.
Hemen yola çıkmamı istiyordu. Sesi, son derece kendinden emindi. Bu, henüz
yüzünü görmeden ona hayranlık duymaya başlamama sebep olmuştu. O an, o
güne dek hiç bir makalesini okumamış olduğumu ve Levent Hoca hakkında hiçbir
araştırma yapmadığımı fark ettim ve kendimden utandım. Çoktan, hakkında her
şeyi bilmem gerekiyordu. Belki de, uzakta olduğu için ve henüz zaman olduğunu
düşündüğüm için, pek ciddiye almamıştım.
Telefon görüşmesinden hemen sonra, odadan fırladım ve kütüphaneye
koştum. Beyazıt’taki kütüphanenin geniş bir makale arşivi vardı ve her gün,
dünya çapındaki pek çok yayın buraya gelir, yazarlarına ve konularına göre doğru
bir şekilde arşivlenirdi. Kütüphanecinin yardımıyla, Levent Hocamın tüm
makalelerine ulaşmam fazla uzun sürmedi.
Normal şartlarda, kabul etmem gerekir ki, Tarihe ve Arkeolojiye dair
makaleler, gerçekten can sıkıcı olabiliyorlar. Bazen, tarihte kurulmuş bir pazar
yerini, sıradan bir süpermarketi anlatmak kadar can sıkıcı anlatabilen makalelerle
karşılaşırsınız. Ancak, Levent Hocamın yazdıkları, kesinlikle onlardan birisi
değildi. O, tam olarak, bir efsane avcısıydı. Bir dönem, Homeros’un yazıtlarında
geçen şeylerin peşine düşmüştü. Örneğin, Skamandros nehrinin (Çanakkale’de)
tarihte ani taşkınları olup olmadığını ve Aşil’in Skamandros’tan geçişinin (Troia
21. Pasaj) mümkün olup olamayacağını ya da tarih boyunca hemen her kültürde
yer eden ejderhaların var olup olamayacaklarına dair alanlarında gerçekten uzman
biyologların da görüşlerine yer veren çalışmalardı. İlk okuduğumda, onun ne
yapmak istediğini anlayamamıştım. Biz tarihçiler, genellikle belirli bir döneme
ilgi duyar, o dönemde uzmanlaşırız. Truva’yı dahi ele alsanız şehrin dokuz
döneminin her birinde uzman ayrı bir profesör bulabilirdiniz. Ancak, Levent
Hocamın uzmanlık alanı, kesinlike olasılıksızlıkları mümkün kılabilmek
üzerineydi. Bu yüzden, hakkında pek çok eleştiri yazısı da bulmuştum. Çoğu
tarihçi, onu katı bir şekilde eleştiriyor, onu bir şarlatan olarak görüyor hatta tam
bir tarihçi olarak görmüyorlardı! Hiçbir döneme tam olarak hakim olamayacağına,
bu yüzden hiçbir makalesinin ciddiye alınamayacağına bile vardırıyorlardı
sözlerini. Bunların karşısında ise, Levent Hocamın yazdığı tek satır bir savunma

dahi bulunmuyordu. Zaten, aldığı ödüller, çalışmalarının başarılı oluşu,
makalelerindeki bilimsel tutarlılıklar ve ispatlar, sahadaki başarıları... yani
kariyerinin her bir parçası, kendisini savunmasına gerek bırakmıyor, dahası,
kendisine karşı yapılan tüm acımasız eleştirilerin komik görünmelerine yol
açıyordu. Onun hakkında, ilk anda düşündüğüm ilk kelime “ekzantrik” bir adam
olmasıydı. Belirli bir seviyeye kadar Antik Yunanca, İbranice, Sümer Dili, Urartu
Dili ve Antik Mısır dillerine hakimdi. Bunların yanı sıra dört yabancı dil ve
Latince de biliyordu. Tüm bunları, kırklarının ortasına gelinceye dek, nasıl bir
zaman ayırıp öğrenebildiğini anlayamıyordum ancak her ne yapıyorsa, bunu
ondan öğrenmeye hevesliydim.
O yaz kazıları yaptığımız ilçenin adını vermek istemiyorum çünkü bir
şekilde keşfedilip, o güzelliğin bozulmasını istemiyorum. Yalnızca, Ege’de yer
aldığını tahmin edebilirsiniz ancak adını “yaz tatili” programlarında duymazsınız.
Küçük, sadece gitmek zorunda olanların bildiği, ana yoldan uzakta kalan bir sahil
kasabası. Bu noktada, araya girip, tarihi biraz değiştirerek, romantik bir havayla
sakin bir balıkçı kasabası demeyi isterdim ancak hayır. Her şeyi olduğu gibi
anlatmam gerekiyorsa, birkaç keyif için balığa çıkan kişiyi saymazsak, genellikle
emeklilerin ya da çevre köylerde tarım ya da hayvancılıkla geçinen kişilerin yazın
geldikleri bir yerdi burası. Kışın nüfus, öğrendiğim kadarıyla yirmi bini
aşmıyordu. Yazın ise, ancak altmış bin oluyordu. Yine de, bu nüfus, ilçenin bir
nebze de olsa, hareketli görünmesini sağlıyordu. İnsanlar, denize giriyor, piknik
yapıyor, akşamları çay bahçelerinde oturup sohbet ediyorlardı. Sonraki yıllarda,
ben de buradan bir yazlık aldım ve şu anda bu satırları, yazlığımın balkonundan,
yirmi metre ötedeki denize bakarak yazdığımı, görgüsüzce itiraf etmem gerekir.
Levent Hocamla telefon konuşmamızdan birkaç gün sonra, İstanbul’dan
ancak üç farklı otobüse binerek ulaşabildiğim bu “yakın ama uzak” ilçeye bir
akşam vakti varmıştım ve o gün yapabildiğim tek şey, kendime kalacak bir yer
bulmaktı. Sahilde, ufak bir pansiyona yerleştim. O yıllarda, yurt dışı aramalara
açık telefonlar bulmak pek mümkün değildi. Ben de Levent Hocamın bana verdiği
telefon numarasını ancak ertesi sabah PTT açıldığında arama fırsatı
bulabilmiştim.
İkinci konuşmamız, ilkinden biraz daha uzun sürmüştü. Bana, saha için
daha fazla bütçe almayı başardığını söyledi –ki ilk bütçe de ortalama bir kazı
çalışmasını başlatabilmek için bir hayli yeterliydi bu sebeple benden, bölgede
hızlı ahşap işçiliği yapabilecek birkaç inşaat ve ahşap ustası bulmamı istedi.

Kendisi de o hafta son derslerini verip hafta sonu gelecekti. Günlerden, sanıyorum
salıydı.
O hafta boyunca, çevreyi tanıma fırsatı buldum. Yerli halk, gerçekten
yardım severdi. Arkeolog olduğumu duyduklarında, ilçede hatırı sayılır bir
lokantacı abimiz (birkaç yıl sonra vefat etti ancak oğluyla hala çok samimiyizdir)
beni elimden tuttuğu gibi Kaymakamlığa götürmüş, beni Kaymakam Beyin
karşısına oturtmuştu. Sanıyorum, Kültür Bakanlığının Kazı yazısı benden önce
ulaşmıştı ilçeye. Kaymakam Bey bizi bekliyor olduğunu söyledi. Hangi otelde
kaldığımı sordu. Öğrenince, belediyeye ait olan bir otelde daha rahat edeceğimizi,
üstelik oraya para da vermemize gerek olmadığını, daha merkezi olduğunu belirtti
ve bu sefer, lokantacı abimiz, Kaymakam ve ben, soluğu Belediye Başkanının
önünde almıştık. Gerçekten eğlenceliydi. Sanki, bir pop yıldızı gibi, protokolü
dolaştırıyorlardı. O gün, hemen yerim değiştirildi ve belediyeye ait otele
yerleştirildim. Bu seferki odamın küçük bir balkonu da vardı. Dört katlı üç yıldızlı
bir oteldi. Bir katın, denize bakan beş odasının tamamı, ben ve Levent Hocam’ın
beraberinde getireceği yabancı arkeologlar için ayrılmıştı. Toplamda, akademik
olarak beş kişi olacaktık. Geri kalan iş gücünü, bölgede geçici olarak çalışmaya
gönüllü gençlerden toplamayı planlıyorduk ki, bu plan gerçekten bölge insanı için
de eğlenceli olmuştu. Tabi ben de, eşim Leyla ile bu sayede tanışmıştım.
Belediye Başkanının yardımlarıyla, bölgedeki en eli hızlı, uygun fiyat
verecek inşaat ve ahşap ustalarıyla tanıştık. İhtiyacımız olan her şey ilçede
mevcuttu ve bu konuda şanslıydık. Bazen, Anadoludaki diğer herhangi bir kazı
sahasında yapılan ufak tefek işler için günlerce beklemek gerekebiliyordu.
Cumartesi akşamı Levent Hocam ve beraberinde üç arkadaşını ilçenin
küçük otogarında, Belediye Başkanı ile birlikte karşıladık. Belediyeye ait bir
minibüs, yaz boyunca bize tahsis edilmişti. Belediye Başkanı, bir şekilde
kazılardan bir şeyler çıkarsa, ilçenin biraz daha turistikleşebileceğini
düşünüyordu. Turizm’in parlamaya başladığı yıllardı. Belki bir Bodrum ya da
Kuşadası hiçbir zaman olamadı ancak, gerçekten o yıldan sonra ilçenin yaz
nüfusunun iki katına katlandığını kabul etmem gerekir.
Otele yerleşip, otelin en üst katındaki restoranda bir tanışma yemeği
yedik. Yemeğe Leyla da babasının yanında katılmıştı. Şans o ki, İstanbul
Üniversitesi Arkeoloji bölümüne o sene başlamıştı ve ilk yılının ardından eve
döndüğünde, babasının yönettiği ilçede (evet babası Belediye Başkanıydı) bir kazı
başlıyordu. Dolayısıyla ilk gönüllü de o olmuştu. Yemek boyunca tam karşımda

oturuyordu. Uzun siyah saçları, beyaz ve narin teni, ince yapısı, mavi gözleriyle,
Milena’nın Venüs’ünü hatırlatıyordu. Aslında, Venüs heykeli, ona hiç benzemez!
Ancak, Milena eminim O’nu görmüş olsaydı, kesinlikle o heykel Leyla’ya
benzerdi.
Tam olarak ne yapacağımızı ancak ertesi sabah öğrenme fırsatım oldu.
Ekipteki diğer arkeologlar da aşağı yukarı kırklarında ya da ellilerinde yaşlı ancak
dinç yapılı İsviçrelilerdi. Onlar için çevirmenliği ben ve Leyla yapıyorduk.
Belediyenin bize ayırdığı minibüs, gerçekten çok işimizi görüyordu. Eşyalarımızı
taşıyabileceğimiz geniş bir bagajı vardı. Klima o yıllarda pek yoktu ancak
pencereleri açabiliyor olmamız, fazlasıyla bizi rahatlatıyordu. Nereden baksanız
otuz kişilik minibüste, en fazla sekiz on kişi oluyorduk. Hatta dinlenmek için yer
açmak adına, bir iki hafta sonra arka taraftaki birkaç koltuğu sökmüştük.
Saha çalışması yapacağımız yer, ilçeye beş kilometre kadar uzakta, ufak
kayalık bir adaydı. Ve işte ilk problem! Orası bir adaydı ve oraya vardığımızda,
kıyı ile ada arasında yaklaşık elli metre kadar bir mesafe vardı. Levent Hocam, o
kıyıya vardığımızda, kahkahalar atmaya başladı. Ne oldu, dedim. Hiç, dedi.
Sanırım, birkaç sandal kiralamamız gerektiğini sana söylemeyi unuttum, diyerek
ekledi. Hep birlikte gülmeye başladık. Ardından, kıyıdaki taşlara oturduk ve
Levent Hocam eliyle işaret ederek anlatmaya başladı.
Bu bölge, kayalık görünmesine karşın, adanın diğer yakası kumluktur.
Kayalar sadece, bu kıyı ile karşı ada arasındadır. Bu da, adanın etrafının
sarılmasını engeller. Araştırmalarım eğer beni yanıltmıyorlarsa, ilk yapacağımız
kazılarda bulunduğumuz nokta ile karşıdaki ada arasında kurulmuş birkaç ahşap
iskele bulacağız. Burası, milattan önce bin yıllarından itibaren, bir liman olarak
kullanılıyordu ve hem arkamızda kalan alanda hem de karşı adada, o döneme ait
pek çok eser bulabiliriz. Ayrıca, açıklarda birkaç batık bulma şansımız da olabilir
ancak artık eskisi gibi dalamıyorum. Dalmaya meraklı olan arkadaşlar şansını
deneyebilir ama ölüp kalırsanız yerinize birisini bulun. Her neyse, adanın yüz
ölçümü, buradan küçük göründüğüne bakmayın, neredeyse beşyüz metreye altıyüz
metre kadar, dikdörtgeni andıran bir yapısı var. Tuhaf olansa, ben orada bir
ambar, depo ya da bir deniz feneri yerine, bir tapınak bulmayı ümit ediyorum.
Poseidon’a mı yoksa Apollon’a mı Hocam? Diye sordu Leyla.
Hayır. Akla ilk gelen her zaman klişedir, bunu sakın unutmayın! Biz,
Epimetheus’un tapınağını arıyoruz.

Ertesi gün, bütçemizden yaptığımız ilk harcamamız, tüm yaz boyunca çok
işimizi gören iki büyük motor kiralamak olmuştu. Tüm ekipmanımızı bunlarla
karşıya geçirecektik.
İlk iki hatta üç hafta gerçekten yorucuydu. Yanımıza biraz yiyecek, biraz
su ve gölgeye saklanabileceğimiz bir sahra çadırı almıştık. Sonraları sahra
çadırının yerini, daha rahat edebileceğimiz bir de kulübe almıştı ancak kulübeyi
yapabilmemiz için, önce kazı sahasını doğru bir şekilde belirlememiz
gerekiyordu. Yanlışlıkla, sonradan kazmak isteyeceğiniz bir yere sağlam bir
kulübe inşa etmek istemezsiniz.
İlçeden, genellikle Kaymakam ve Belediye Başkanının tanıdıkları olan,
dört beş genç daha bize katılmıştı. Herkes, çalışıyordu. Dikkatle toprağı
kaldırıyorduk. “Kazıyorduk” demek, talihsiz bir kelimedir. Çünkü içinde,
dikkatsizlik ve başına buyrukluk içerir. Kelimenin doğrusu, sanıyorum,
kaldırmaktır. Toprak, harika bir örtüdür. Altındakileri, denizin ve rüzgarın
yıpratıcı etkilerine karşı korur. Biz de yavaş ve dikkatlice bu örtüyü aralıyorduk.
Bazı zamanlar gece yarılarına dek çalıştığımız ve hatta orada sabahladığımız
oluyordu. Ufak bir jeneratör almıştık. Bu zamanlarda, isteyenleri akşamüstü
minibüsle ilçeye geri gönderiyor, ıssızlıkta yalnız kalıyorduk. Sanırım, en
sevdiğim o akşamlardı. Sessizlik ve manzara. Çoğu zaman, sadece Levent Hoca
ve ben kaldığımız oluyordu. Pek konuşmazdık. Çadırımızın dışına, yere iki
sandalye koyar, gök yüzünü seyrederdik. Bazen birer olta sallardık. Şehrin
ışıklarının ulaşamadığı mesafede, ay ışığı ve yıldızlardan başka geceyi aydınlatan
pek fazla şey olmazdı. Dikkatsiz bir kazaya yol açmamak için kamp ateşleri
yakmazdık. Ufak bir lüks lambamız vardı. Bazen, bir sonraki gün yapacaklarımızı
planlardık. Bazen, kazıya devam ederdik. Bazen, bulduğumuz ufak tefek şeyleri
masaya yayar, onlar üzerine konuşurduk. O gün bulunan anfora parçalarını bir
yapbozun parçaları gibi bir araya getirirdik ve sabah gelenlere, neredeyse bütün
bir anfora gösterip onları şaşırtmayı severdik. Gece yarılarına dek ayakta kalırdık.
Ben, hep çadırın içindeki şiltelerden birisine yatardım ancak Levent Hocam,
üzerine hiçbir şey alma ihtiyacı duymadan yıldızların altına uzanırdı.
Haziran ayının ortalarını geçerken, kısa sürede epey samimi olmuştuk.
Leyla’ya olan ilgimi fark etmişti. Leyla, aslında son derece açık ve sosyal bir
kızdı. Suskun ve utangaç olansa bendim. Aslında, anlatmayı çok severim. O
zamanlarda da böyleydi. Eğer, ilgi duyduğum bir konu açılırsa saatlerce
konuşabilirdim ve en büyük şansım, konuştuğumuz pek çok şeyin ilgi duyduğum

şeyler olmasıydı. Bildiğim pek çok şeyi, ders kitaplarında bulamazdınız. Ben,
tarihin arkasında, anlatılmayanları bilmeyi çok severim. Örneğin, Truva savaşını
anlatmam. Ben, Truvada yaşanan aşkları, şehrin entrikalarını severim. O
zamanlarda yaşamış birisinin hayal dünyasını merak ederim ve oradaki tarihi
sayılarla değil, duygularla ifade etmek isterim. Bir kenarda duran, sıradan bir
kayanın, hangi olaylara şahitlik ettiğini anlatmayı severim.
Adanın tarihini araştırdığımda, tarih kitaplarında değil ama kulaktan
kulağa anlatılan yerel folklörlerde, o adanın muhtemel bir korsan adası olduğunu
öğrenmiştim. Cenevizli ya da Türk korsanları o koya saklanıyorlardı. İki yönden
korunaklıydı ve ada, kıyıdan bakıldığında yanaşacak ufak bir gemiyi
gizleyebilecek yükseklikteydi. Üstelik kıyı şeridindeki kayalık yapı, başka bir
yönden yanaşmayı olanaksız kılıyordu.
Bir akşam üstü, bu konuyu açmıştım. Herkesin, ilk anda ilgisini çekmişti.
Tahminimce, adayı Venedik ve Cenevizli korsanların elinden alan, onların
değimiyle “Dragut” yani, namı diğer Turgut Reis idi. Bu bölgenin rahat bir nefes
almasını sağlayan da oydu. Bir çobanın oğluydu ve denize sevdalıydı. Babası,
onun deniz sevdasını biliyor ve onu engellemek için her seferinde onu dağlara
gitmesi için çobanlığa yolluyordu. O ise, koyunlarıyla bir süre sonra soluğu
denizin kenarında alıyordu. Bir yaşlı korsan vardı köyünde. Ondan, hikayeler
dinledikçe içinde gittikçe kabaran bir deniz aşkı oluyordu. Bir gün, bu deniz
aşkına daha fazla engel olamadı ve sonrasında, Barbaros Hayrettin Paşa’nın en
yakın amirallerinden birisi olarak, tarihe nam salmıştı. Benim hikayem ise, bir
Venedikli korsan olup burada Turgut Reis’e esir düşmüş bir adamın hikayesiydi.
Elbette büyük ölçüde uydurmaydı ancak romantik bir hikayeydi. Ben anlattıkça,
insanların daha da ilgisini çekiyordu. O gün gerçekten sıcak bir gün olmuştu ve
hepimiz çok yorulmuştuk. O yüzden, hikayenin güzelliğine rağmen (belki de o
kadar güzel değildi bilmiyorum) ayrılmak isteyenler ayrılmıştı. Güneş batarken,
hikayenin devamını dinlemek isteyen, Levent Hocam, yanında gelen iki İsviçreli
hocamız, bir gönüllü (Leyla’nın liseden sınıf arkadaşı bir kızdı) ve Leyla,
sabahlamak üzere adada kalmayı seçmişlerdi. Şanslıydık çünkü, Levent Hocamla
o sabah adaya gelirken, belki içeriz diye gizlice iki şişe rakı getirmiştik
yanımızda.
Herkes ayrıldıktan sonra, ufak bir ara verdik. Leyla, yanımızdaki erzağı
kontrol etti. Birkaç parça tavuğumuz ve çorba yapabileceği biraz malzememiz

vardı. Tanrım, o kadar az malzemeyle o kadar lezzetli yemek yapabiliyor
olduğunu bilseydim, onu ilk gördüğüm gün açılırdım kesinlikle!
Yemekler hazır olduğunda, ufak bir masayı dışarı çıkardık. Altı sandalye,
masa için biraz fazlaydı ancak sıkışabilirdik. Rakı açıldı. Suyu soğutmak için, bir
şişeyi denize bırakmıştık ve işe yaradığını görmek güzeldi.
Hikayemin devamında, savaşırken ağır yaralanmış olan Venedikli
dostumuzun, orada gördüğümüz büyük bir kayanın altına sığınıyordu. Onun
orada, neler düşündüğünü, ne hissettiğini, nasıl korktuğunu ve kimin bulmuş
olabileceğini düşünüyorduk. Hikayenin devamını ben de bilmediğimi söylemiştim
ki, bu hikayeye bir son yazmış olmamdan daha heyecanlı olmuştu. Şimdi, herkes
o kayaya bir saygı duymaya başlamıştı. O kayaya dair iki hikayem daha vardı ve
hikayelerim bittiğinde, Leyla, elimden tuttu. Kayaya doğru yürümeye başladık.
Heyecandan çenemin sanki dondurucu soğukta yürüyormuşum gibi, takır takır
titrediğini hatırlıyorum. Kim bilir, ne kadar komik görünüyordum! Az önce,
hikayeleriyle Levent Hocam dahil, insanları kendisine hayran bırakan ben, şimdi
küçük bir çocuk gibiydim. Kayanın diğer tarafında, bir oyuntu vardı. Venedikli,
işte bu oyuğa saklanmıştı. Bir önceki gün gördüğüm bir oyuktu burası. Oturduk.
Bizi, yalnız karşıdaki dolunay aydınlatıyordu. Hala elimden tutuyordu ve
konuşmuyorduk. Ayı seyrederken, onun bana bakıyor olduğunu fark ettim. Ona
döndüm. Masmavi gözleri, ay ve yıldızlarla ışıldıyordu. Dalgaların sesinden başka
gelen bir ses yoktu. Onun bana bakışları mı daha hayranlık doluydu yoksa benim
ona bakışlarım mı bilmiyorum. Sonra, bilmiyorum nereden buldum o cesareti,
öptüm onu. (İşte, on sekiz yıl sonra bu satırları yazarken, kahvemi getiriyor ve
onu tekrar öpüyorum. Hala öyle güzel ki... sanki hiç yaşlanmıyor.)
O gece, ilk kez ben de, şiltede değil, yıldızların altında uyudum. Leyla,
başını koluma koymuştu. Yanımda sessizce uyuyordu ve ben tek bir saniye dahi
uykuya dalmaktan korkuyordum. Sanki, o geceden başka bir gece hiç olmayacak
diye korkuyordum. O anı kaybetmekten korkuyordum. Sabah güneş doğduğunda;
onun yüzüne bakmaya korktuğum eski Leyla olmasından korkuyordum. Ya da
yalnızca beni bir daha istememesinden korkuyordum. Ama hiçbiri olmadı ve hiç
ayrılmadık. Ancak bu, hayır, benim hikayem değil. Bu, Levent hocamın hikayesi
ve bunu anlatabilecek tek kişi benim.
Burada, ufak bir konuya değinmemde fayda var. Tarih tuhaftır. İki şey,
belirsizdir. Yakın tarih ve uzak tarih. Bunun arasında, bir denge dönemi vardır ki
bu dengeden yaklaşmak ya da uzaklaşmak, belirsizliklerin artmasına yol açar.

Yakın tarihimizde devlet sırları açıklanmadıkça bazı şeyleri bilmek mümkün
değildir. Uzak tarihte ise, çeviri hataları başta olmak üzere, üst üste yapılan
hatalar, gerçeğin gittikçe uzaklaşmasına yol açar. Bunun en açık örneği, ki kişisel
olarak favorimdir, Pandora’nın “Kutusu” dur. 16. Yüz yılda Rotterdamlı Erasmus,
Hesiod’un Pandora hikayesini latinceye çevirirken, Antik Yunancada küp yani
günümüz adıyla anfora olan pithos kelimesiyle kutu anlamındaki pyxis
kelimelerini birbirine karıştırdığı için, bugün Pandora’nın küpü (anforası) olması
gereken hikaye, Pandora’nın Kutusuna dönüşmüştür. Gelecekte, birisi çıkar da
“kutu” kelimesini “koku” olarak çevirecek olursa iş tamamen çığırından çıkacak
demektir! Haha!
Tarihte, Epimetheus’un bir tapınağı olduğunu sanmıyordum. Her şeyden
önce Epimetheus bir Titandı. Iapetus’un iki oğlundan biriydi. Abisi, Prometheus
ile birlikte, insan gibi yaşıyorlardı. Akılsızca şeyler yaptığı söylenmesine karşın,
esasında bu yakıştırma bence, kör talihinden başka bir şey değildi. Pandora, yer
yüzünde yürüyen ilk kadındı. (Günümüz dinlerinde Lilith olarak da bilinir)
Erkekten farklı olarak, kadın, Zeus’un emriyle, aslında iyi bir demirci olan
Hephaestus tarafından su ve toprak dövülerek yaratılmıştı. Tanrılar, onu
hediyelerle süslediler. Athena onu giydirdi, Afrodit ona güzelliğinden verdi,
Apollo ona müziği verdi ve Hermes, ona konuşma kabiliyetini verdi.
Prometheus, cennetten ateşi çaldığı zaman, Zeus bunun intikamını almak
için Pandora ile Epimetheus’u tanıştırdılar. İkisi, aşık oldular ve evlendiler.
Evliliklerinin bir hediyesi olarak Zeus, Pandora’ya bir küp hediye eder ve bu küpü
hiçbir şart altında açmaması gerektiğini söyler. Ancak bir gün, Pandora merakına
yenilir ve küpün kapağını açar. O anda, ölüm, kibir ve bunun gibi onlarca kötülük
küpten kurtularak dünyaya yayılmaya başlar. O anda, korkuyla Pandora kapağı
geri kapatır. Küpün içinden bir ses duyulur. “Çıkarın beni” der bir ses. “Çıkarın
beni, çünkü bütün o kötülüklerle yalnızca ben başa çıkabilirim!”. Küpü
açtıklarında, içinde kalan tek şeyin, Elpis yani “umut” olduğunu görürler.
Temmuz ayının ortalarına gelmiştik. Planlarımıza göre, kazının üçte biri
sona ermişti. Yaptığımız çalışmalara göre elimizde güvenli alanlarımız ve kazı
sahalarımız belirlenmişti. Bodrum Su Altı Müzesinden bir ekip gelmiş ve
yaptıkları incelemelerle, dış ve iç olmak üzere iki farklı iskeleyi bulmuşlardı.
Gerçekten, Levent Hocamın düşündüğü gibi, birkaç kat halinde gelişimler
görünüyordu. En yukarıda yer alan iskele, milattan önce sekizinci yüzyıldan
kalma bir iskele sistemiydi. Bulduğumuz ilk eserleri kara yoluyla İstanbul’a

göndermiştik. Şimdi, meşakkatli kısım başlıyordu. Üstteki yumuşak toprak gitmiş,
altta set kil ve yer yer kaya yapılarına gelmiştik.
Sıcak bir öğleden sonraydı. Yapı olarak ilk bulduğumuz, yaklaşık yetmiş
santim kadar derinde kalın bir duvara ait bir parçaydı. Dün gibi aklımda,
gerçekten çok sevinmiştik. Bütün bir öğleden sonra, hepimiz aynı noktaya
toplanmış, acele etmeden toprağı eleyerek, duvarı açığa çıkarmaya başlamıştık.
Taş örme, eski bir duvardı. Kullanılan taşlar, bölgenin kayalık yapısına birebir
uyuyordu. Taşların, dış yüzey olduğunu tahmin ettiğimiz tarafında, eski
yosunlaşmanın izlerini görmek mümkündü. Çok uzun yıllar dayanmış olmalıydı.
Sonrasında, kaç yıl bu neme ve dalgalara maruz kaldığını anlamak için,
yosunlaşmış bölgelerden ölçümler yaptık. Devamında, bölgedeki diğer kayalarla
karşılaştırarak bir sonuca varmak mümkün olabilirdi. İki hafta içerisinde ortaya
çıkardığımız yapı, aslında büyük bir yapının girişinde yer alan, bir geçitin parçası
olmalıydı. Zemine ulaşıncaya dek, bir buçuk metre daha kazmamız gerekti.
Duvar, neredeyse bütünüyle korunmuştu. Denize bakan tarafında bir pencere
açıklığı vardı. Geçen zaman içerisinde, üzerine o kadar çok toprağın nasıl
geldiğini
düşünmeye
başlamıştık.
Normalde,
çevrede
rüzgarlarla
taşınabileceğinden çok daha fazla toprak ve kil tabakası vardı.
Ağustos başına geldiğimizde, dört duvar yükselmeye başlamıştı. Kazı
alanı, tahminimizden çok daha geniş duruyordu. Yapının zemininde, ancak uzun
uğraşlar sonucunda görebileceğimiz bir mozaik bulunuyordu. Ekibimizde,
mozaiklerin çıkarılması konusunda yetkin bir uzmanımız olmadığı için,
üzerindeki toprak tabakasının bir kısmını ışıktan ve rüzgardan koruyucu olması
için bıraktık. Koruyucu şeritler içerisinde, olduğu yerde kalması gerektiğine karar
verdik ve konuyu İsviçre’ye bildirdik. Gelecek cevaba göre bir karar alacaktık
ancak o zamana dek, kazılarımıza devam edecektik.
Günler sıcak ve güzel geçiyordu. Ekip birbirine ısındıkça, adada
geçirdiğimiz akşamlar artmaya başlamıştı. Neredeyse, haftada bir ya da iki kez
duş almak için otele gider olmuştuk. Sıcaktan bunaldığımızda, kayalardan
kendimizi denize bırakıyorduk. Akşam üstleri balık yakalıyor, sohbet ediyor ya da
İsviçreli hocalarımızdan birisinin çaldığı gitarı dinliyorduk. Ama her şeyden daha
güzeli Leyla’ydı. Her gün doğumunda ve her batan güneşte ona daha çok aşık
oluyordum. Araştırma görevlisi olarak Üniversiteye başvurumun kabul edilmesi
için gece gündüz dua ettiğimizi söyleyebiliriz.

Güç geçtikçe Levent Hocayla daha da samimi olduk. Bir akşam, adada
yalnız başımıza kalmıştık. Biralarımızı açtık, iki kayanın üzerine oturup batan
güneşi seyretmeye başladık. Uzaktan bir motor yavaşça ilerliyordu. Ufukta güneş
batarken, tam tepemizde belli belirsiz bir yıldızın kaydığını gördük. Güneş tam
olarak batmış olsaydı, mutlaka çok daha belirgin olurdu. O güne dek, pek çok
gece geçirmiş olmamıza rağmen, hiç kayan bir yıldıza denk gelmediğimi fark
ettim. Belki de, hiç aramıyordu gözlerim. Levent Hocam’a görüp görmediğini
sormak için baktığımda, yüzü göğe dönüktü ve gözlerini sıkıca kapamıştı. Bir
dilek tutuyordu.
“Elindekinin kıymetini sakın unutma. Sakın alışma Leyla’nın varlığına.
Sakın kızma ona hiçbir zaman. Sana aksini söylemedikçe, onun aşkından şüphe
etme. Tek bir amacın olsun bu hayatta, o da O’nun gözlerindeki o pırıltıyı
korumak olsun. Onu, gereksiz kıskançlıklarınla boğma. Ağladığı zaman, canı
sıkıldığında, yüzü asıldığında, nedenini sorma. Bırak, kendisi anlatsın sana. Onun
sırlarına sahip olmak için uğraşma, sırdaşı olma, sen sadece, onun yanında ol.
Hata yaptığında, ona kızma, dinle onu ve anlamaya çalış. Sana ihtiyacı olduğunu
söylüyorsa, bir dakika için bir asırlık yolu geçmen bile gerekse, koş ona. Onun
sana anlatacağı şeyler, senin için anlamsız, gereksiz, sıradan olabilirler. Ama O,
asla senin için sıradan biri olmamalı. Bu yüzden, anlatacağı her şeyi, sanki
dünyanın en mühim meseleleri gibi dinle, o ciddiyetle ele al. Gül onun şakalarına
ve sen de şakalar yap.”
Bunları söylerken, hala gök yüzüne bakıyordu. Sonra, yüzü denize döndü.
Derin bir nefes aldı.
“Bok etme oğlum hayatı.”
Hayatım boyunca hiçbir kelimesini unutmadım o gün söylediklerinin.
Bundan ne bir kelime fazla ne de az söylemiştir. Buları Leyla’ya dahi
anlatmamıştım daha önce.
Hiç anlatmadı ben de hiç sormadım. Bir yerde, canını acıtan bir
pişmanlığı olduğu belliydi. Levent Hocamın özel hayatına dair bir şeyler
öğrenmeye çalışmak istemiyordum. Bu, onun şahsına bir saldırı gibiydi benim
için. O’nun yüksek bir bilgeliği vardı ve ben o bilgeliği, sıradan bir insanın
kalıplarına sokmak istemiyordum.
Ağustosun ortasını geçmiştik. İkinci kazı sahasını, ilk ortaya çıkardığımız
taş yapıdan, on metre kadar uzakta bulduk. İlk kalıntıları bulan Leyla olmuştu. O
sıralar, yaz yağmurları başlayacaktı, bu yüzden kazı sahalarının üstünü, rüzgara ve

yağmura dayanacak başka saha çadırlarıyla kapatmıştık. Bu şekilde çalışmak daha
rahat oluyordu.
İkinci yapı, ilkinden çok daha büyük gibiydi. İlk önce, taş duvar hattını
takip ederek, yapının ana hattını bulmaya karar verdik. Gerçekten genişti.
Yaklaşık iki yüz metrekare kadar vardı. Tek bir çadırla kapatmamız mümkün
olmayacaktı ya da standart dışında özel yapım bir inşaat işçiliğine ihtiyacımız
olacaktı. Daha fazlasını ortaya çıkarmadan önce, bir hafta boyunca bu üst yapının
inşaasını bekledik. Bu esnada, Levent Hocam, Ankara Üniversitesinden, bugün
hala görüştüğümüz  ancak olayların hiçbirisini hatırlamayan – bir arkadaşını daha
kazı sahasına davet etmişti. Erkut Hocamın uzmanlık alanı antik taş yapılardı.
Aslında, bir inşaat mühendisiydi ancak mühendisliğin ardından tamamen
meraktan arkeoloji eğitimi de alarak bu alanda yükselmeye başlamıştı ve
mühendislik temeli sayesinde, dünyanın pek çok yerinde kazılara çağırılıyordu.
Şanslıydık ki, o dönemde bir süreliğine Türkiye’ye dönmüştü. Birkaç gün
içerisinde, kazı sahasının üzerindeki basit karkas yapı tamamlanırken, o da ekibe
katılmıştı. Artık, adada geceleri bir kişi fazla kalıyorduk.
Bu esnada, Leyla ile aramızdakileri Belediye Başkanı bir şekilde duymuş
gibi görünüyordu. Bir gün, biraz sinirli bir şekilde kazı sahasına gelmiş, beni
çağırtmıştı. Karşı kıyıda, arabasının yanında şoförüyle birlikte ayakta bekliyordu.
Levent Hocam durumu anlamıştı ve beni kazı çadırının içine yollayarak kendisi
gitmeye karar verdi. O gün, ne konuştular hiç bilmiyorum. İlk zamanlar, benim
sormaya yüzüm yoktu, sonrasında da anlatacak kimse kalmamıştı. Ancak her ne
konuştularsa, Belediye Başkanı yani kayın pederim, beni o günden itibaren kendi
evlatlarından ayırmamıştı.
Bir gece, herkes uyumuştu. Levent Hocam ile Erkut Hoca, açık havada
sessizce oturuyorlardı. Eski dostlar böyledir. Konuşmak için kelimelere pek
ihtiyaç duymazlar. En güzeli, birlikte sessizce oturabilmektir. Bir şeyler
söylemeye, bir şeyler anlatmaya lüzum duymazlar. Birbirlerini anlarlar. Bir
şekilde, o yalnızlığı paylaşırlar. Leyla ile, çok uzakta olmayan bir yerde
uyuyorduk. Daha doğrusu Leyla uyuyordu ve ben yine uyuyamıyordum.
Leyla’nın adada kaldığı hiçbir gece uyuduğumu, hatta bir an olsun içimin
geçtiğini, gözümü kırptığımı dahi söyleyemem.
Kuzey’den başlayarak bir alev topu, gökte uzun bir yol çizerek
ilerliyordu. O zamana dek gördüğüm en büyük yıldız kaymasıydı. Sonraki
kazılarımda, onlarca ve hatta yüzlerce yıldız kayması görmüş olmama karşın,

hiçbiri o kadar büyülememiştir beni. Belki, yanımda Leyla uyuyor diyeydi, belki
o gece konuşulanlar yüzündendi. Bilmiyorum. Levent Hocam, yıldız kaydıktan
hemen sonra yüzünü göğe kaldırıp yine gözlerini kapatmıştı.
“Kaç yıl oldu, yirmi mi? Daha mı fazla?” Soran Erkut Hocamdı.
“Daha fazla.”
“Hala, her yıldız kaydığında aynı dileği mi tutuyorsun?”
Levent Hocam, cevabı zaten biliyorsun, dercesine cevapsız bırakmıştı bu
soruyu.
“Sen evlendin, o evlendi, sen eşini ve Buse’yi kaybettin, aradan yıllar
geçti. Her şeyi anlıyorum... ama bu kadar mı sevdin be oğlum?!”
Sonra, sessizlik devam etti.
İkinci yapının hatları ortaya çıkmıştı ve temkinli bir şekilde aşağı doğru
indiriyorduk kazı hattını. Bu esnada, ortaya çıkabilecek, karşılaşabileceğimiz
eserlere zarar vermek istemiyorduk. Ağustosun sonuydu ve gerçekten kötü bir
sıcak bastırmıştı. Levent Hocam, sıcaklar yüzünden kazılara on gün ara verme
kararı aldı. Herkesi, evlerine yollamıştı. Ben, İstanbul’a ya da ailemin yanına
dönmek istemiyordum. Leyla vardı her şeyden önce. Ve hatta sadece Leyla vardı
ve bu başlı başına yeterli bir sebepti aslında. İsviçre’den gelen hocalarımız,
Türkiye’de merak ettikleri yerleri gezmeye karar vermişlerdi. Öğrenciler
ailelerinin yanına kaçtılar, geriye Levent Hocam, ben ve Erkut Hoca kalmıştık. İlk
günler, Leyla ile çevredeki yerleri dolaşıyor, sinemaya gidiyor, akşamları el ele
sahil boyunca yürüyorduk. Hatta, birkaç gece ailesi beni yemeğe bile davet
etmişlerdi.
Beşinci günün akşamındaydı. Levent Hocamla Erkut Hocayı beş gündür
görmüyordum. Kazı sahasında, kıyıda belediyeden iki bekçi devamlı nöbetteydi.
Öylesine dolaşmak için, kiraladığım bir bisikletle adanın önüne dek geldiğimde,
karşıda ufak bir hareketlilik olduğunu gördüm. Levent Hocam kaldığımız
çadırdan çıkıp hızlı adımlarla yeni yapının bulunduğu çadıra yürüyordu. Neler
olup bittiğini merak etmiştim. Bir sandal kıyıda bekliyordu, diğeri ise ada
tarafındaydı. Sandala bindim, motoru çalıştırmayı bilmiyordum. Ben de, küreklere
asılarak adaya yanaştım. Sandalı bir kayaya bağlayarak merakla çadırın içine
girdiğim.
İçeri girdiğimde gördüklerim beni hayrete düşürmüştü. İki kişi, gece
gündüz hiç uyumadan çalışmış olmalılardı çünkü yapının tamamı açığa çıkmıştı.
Üstelik buldukları tüm eşyalar tam olarak sınıflandırılmış, bir kenara

dizilmişlerdi. Zeminde süslü bir mozaik yoktu. Sıradan, sert ahşapla kaplıydı.
Yapının pencereleri, kapı girişi, yani çatısı hariç her yeri olduğu gibi ayakta
duruyordu. Köşede ocak olması muhtemel bir yer vardı. Geniş bir alandı. Beni
fark ettiklerinde, ocağın önünde bir şeyle uğraşıyorlardı. Erkut Hocanın yüzünde
sadece bir şaşkınlık vardı, Levent hocam ise, gelmemden biraz rahatsız olmuş
ancak yapacak bir şey yok der gibi bakıyordu.
“Hoş geldin, durma orada gel yardım et bize!” Diye seslendi Levent
Hocam.
Gözlerim bir yandan sağdaki duvarın önüne sıralanmış eşyalardaydı. Bir
el yazması papirüs, birkaç çanak, bir tarak, bir hançer –sonradan anladığımız
kadarıyla kabzası altın, kendisi ise meteroit bir demirden yapılmıştı, birkaç
anfora... şaşkınlığımı gizlemem mümkün değildi. Bir rüyada gibiydim. İkisi de,
yorgun ama inançlı görünüyorlardı. Beş gün geçmiş, ikisinin de sakalları uzamıştı.
Üstelik Levent Hocam, kilo kaybetmiş gibi de görünüyordu. Yanlarına gittiğimde,
zemindeki ahşap döşemenin birkaçını kaldırdıklarını gördüm. Yerde, bir kulp
görünüyordu. Demir, bir aslan başı gibi, ağır bir kulp. Ancak, bir kapı ya da
benzeri bir şey göremiyordum. Levent Hocam, bir bardak suyu, yavaşça üzerine
döktüğünde, suyun yayılarak, bir hattı ortaya çıkardığını gördük. Orada, yaklaşık
yarım metre genişliğinde yuvarlak bir kapak duruyordu. İkisi de, kapağı
kaldırmak için güçsüz düşmüşlerdi. Ben de, onlar kadar heyecanlanmıştım. Bu
yaptığımı, bugün olsa asla yapmazdım. Sonrasında olanlar yüzünden değil, sadece
o kapağa ve kazı alanına zarar vermemek adına. Ancak o gün, şartlar tamamen
farklıydı. Hızlı ve sağlam bir şekilde kulbu elime aldım. Önce, sağa sola doğru
biraz hareket ettirdim. Geçen yüzlerce yıla rağmen sağlamlığından bir şey
yitirmemiş gibiydi. Sonra, olanca gücümle asılarak yerinden kaldırmayı başardım
ve kenara sürükledim.
Kapağın altında ufak bir bölme vardı. Ancak küçük bir insanın
saklanabileceği kadar, muhtemelen değerli şeyleri gizlemek için ya da tahıl –
şarap gibi şeyleri korumak için yapılmış bir bölümdü. Ortasında, bir küp
duruyordu.
Türk filmlerinin etkisinden olacak, o an ilk aklıma gelen, küpün içinde
ağzına kadar altın olduğuydu. Belki de bir hazine avındaydık! Erkut ve Levent
hocam, karşılıklı küpün ağzını dikkatlice tutarak kaldırdılar. Olduğundan daha
hafif görünmüştü gözüme. İçi boş gibiydi. Kenara aldılar. Soluklandılar. Sonra,
düşünceli bir şekilde, oturdular.

“Hadi çıkıp biraz dinlenelim”, dedi Levent Hocam. Benim de koluma
girip, dışarı çıkardılar. Şimdi, soğuk birer bira ile kayalara oturuyorduk ve ufukta
güneş yine alçalıyordu.
“Ne yapacaksın?” diye sordu Erkut Hoca.
“Bilmiyorum. Korkuyorum.” Levent hocamın gözleri ufuktaydı.
“Neden korkuyorsun?”
“Ya, boş bir umutsa…”
“Bu, aradığımız için, biraz fazla ironik olmadı mı sence?” dedi Erkut
Hocam.
“Sanırım haklısın”. Güldüler.
O anda, tüm tarih bilgim baştan sona tekrar sıralanıyordu aklımda.
“Siz... Biz... Biz…” cümle kurmaya çalışıyordum ancak bir türlü
başaramıyordum.
“Evet, dedi Levent Hocam. O içeride duran, Pandora’nın Kutusu sandığın
şey.”
“Ve burası, bir tapınak değil!” Şaşkındım. Kesinlikle, sadece “şaşkındım”.
“Hayır, değil. Burası, Epimetheus ile Pandora’nın eviydi bir zamanlar.”
“Bu mümkün değil!” diyebildim. Bir şekilde, bana komik bir şaka
yapıyor olmalılardı.
“Hadi, bitsin gitsin”, dedi Levent Hocam ve ayağa kalktılar.
Onları takip ediyordum. İçeri girdik. Küp, bıraktığımız yerde duruyordu.
Çadırın beyaz kumaşındaki bir delikten içeri alev rengi bir gün batımı doluyordu.
Levent Hocam, derin bir nefes aldı. Daha fazla beklemeye lüzum yoktu.
Küpün üzerinde, ağır demir bir kapağı vardı. Elini, üzerine koydu, sıkıca kavradı
ve kaldırdı. Sonra, tüm cesaretini toplayıp içine doğru eğildi.
“Kimse var mı!” Ses, dışarıdan geliyordu. Bir kadın sesiydi gelen. Levent
Hocam, kapağı hemen kapatıp küpü, geri deliğe indirdi. Gelen kişinin sesini
tanımıyorduk. Hızlı adımlarla çadırdan dışarı çıktık.
Adanın, açık denize bakan tarafından esmer, uzun siyah saçlı bir kadın
bize doğru yürüyordu. Zarifti. Üzerinde, beyaz şık bir elbise vardı. Zarif
adımlarla, ayağındaki ince sandaletlerle bize doğru yürüyordu. Yirmilerinin
sonundaydı. Gözleri yeşildi. Gülümsemesi, gerçekten ismi gibiydi.
Üçümüzün tam karşısına kadar geldi. Gülümsüyordu.
“Merhaba”
“Buyrun,” dedi Erkut Hoca.

Kadının gözleri Levent Hocamdaydı.
“Senin için geldim. Hadi, gidiyoruz.”
“Anlamadım?” Levent Hocam, gerçekten anlamamıştı.
“Ben, Elpis.”
Levent Hocamla Erkut Hocam şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken, ben
bütün olan bitene hala bir anlam veremiyordum. Bir yanım, her şeye kahkaha atıp,
“beni iyi kandırdınız” demek istiyordu. Kadının, gözlerindeki o ışığı fark etmemiş
olsaydım, elbet böyle yapardım. Kadın, bir tılsım gibi, bir nefese ihtiyaç
duymadan, zihnimizin içinde konuşuyor gibiydi.
Her zaman, umut vardır.
Levent Hocamın elinden tuttu ve yürümeye başladılar. Adanın açık
kıyısında, beyaz, uzun ve ince, Nil kıyısındakileri andıran bir sandal duruyordu.
Sandala ilk adımını atan Elpis’ti. Sandal hiç kıpırdamadı yerinden. Sonra,
dikkatlice Levent Hocam adımını attı sandala. Biz, birkaç adım geriden onları
izliyorduk. Levent Hocamın ağırlığıyla sandal, sallandı ve hafifçe eğildi. Kadın,
ayakta duruyordu. Bize döndü. Hala gülümsüyordu. Sonra, veda eder gibi el
salladı hafifçe. Sandal, bilmediğimiz bir gücün etkisiyle, açılmaya başladı. Deniz,
çarşaf kadar düzgündü. Biraz ilerlediğinde, Levent Hocam’ın değişmekte
olduğunu farkettim. Sanki, az önceki Levent Hocam’dan daha genç bir adamdı.
Biraz daha uzaklaştığında, neredeyse benim yaşlarımdaydı. Ufukta, güneşin
batmakta olduğu yöne doğru yol alıyorlardı. Gittikçe uzaklaştılar. Güneş ufukta
batarken, artık göremez olmuştuk onları da.
Hala, her şeyi hatırlayan sadece benim. Kazı alanına geri döndük. Erkut
Hocam, yaşananları kimseye anlatmamam için bana yemin ettirdi. Küpü, orada
bırakamazdık. O gece onu, asla söylemeyeceğim bir yere gömdük. Sonraki
günlerde, tuhaf bir şekilde, tüm kazıyla ilgili belgelerden, Levent Hocamın
isminin silindiğini, hepsinde Erkut Hocamın adının yazdığını görmeye başladık.
Bu, tılsımın bir parçası olmalıydı. Her şey, teker teker değişiyordu. Ertesi gün,
Leyla bizi görmeye geldiğinde, Levent Hocam’a dair hiçbir şey hatırlamıyordu.
Ona göre, ilk günden beri, kazıyı Erkut Hoca yönetiyordu. Hiç sahip olmadığımız
hatıraları anlatıyordu. Birkaç gün sonra, Erkut Hocam da, aynı hatıralara sahipti.
Levent Hocamı belli belirsiz hatırlar gibiydi ancak ne zaman hatırlayacak olsa,
aklı karışıyor, unutuyordu. Ve ben de, her şeyi unutmaya başlamıştım. Aslında,
unutmuyordum. Sadece, iki gerçeklik üst üste biniyordu hatıralarımda. Hangisi

gerçekten yaşandı, hangisi hayaldi ayırt edemez olmuştum. Bir süre sonra,
hepsini, gördüğüm tuhaf bir rüya olarak adlandırmaya karar verdim.
Düne kadar. Dün akşam, Leyla ve kızım ile sahilde yürürken, aradan
geçen yıllara rağmen tanımakta hiç güçlük çekmediğim Levent Hocamı gördüm.
Yanına gittim. O anda, tüm hatıralarımın bir rüya olmadığına emin oldum.
“Levent Bey?”
“Evet?”
“Merhaba, sizi bir yerden hatırlayacağım ama?”
“Sanmam, ilk kez geliyorum buraya, belki meslekidir?”
Yaşlanmıştı. Yanında eşi vardı. Bir çay bahçesine oturduk. Öğretmendi.
Çocukluk aşkıyla evlenmişti. Anlattığına göre, tanıştıklarında henüz on üç
yaşındalardı. Bir daha da ayrılmamışlardı.
Masadan önce kadınlar kalkmıştı. Bir an, kolumu tuttu.
“Hatırlıyor musun yoksa?” diye sordu.
“Evet”, dedim. “Erkut bile hatırlamıyor biliyor musun? Sen nasıl oluyor
da? Neyse... bir anlamı vardır.”
Onu bir daha görür müyüm bilmiyorum. Ama unutmamam gerektiğini
biliyorum. Her şeyin bir hayal olmadığını biliyorum. Ve efsanelerin, aslında
gerçek olduklarını biliyorum. Gerekli olan tek şey, biraz umut...

Remiel
(Yazar notu: Remiel, ibrani dinlerden önce Enok’ta yıldırımların tanrısı
olarak geçer. İbrani dinlerde ise bir melektir. "one of the holy angels whom God
has set over those who rise" from the dead, in effect the angel that watches over
those that are to resurrect. Ramiel is the angel of hope, and he is credited with two
tasks: he is responsible for divine visions, and he guides the souls of the faithful
into Heaven)
Bu öyküye başlarken aklımda sadece siyah cübbeli bir adam vardı.
Beyazdı saçları ve gençti. Hepsi buydu.

Hiç düşündünüz mü? Size içinizden tam altmış saniye sayın dedikleri
zaman, en iyi gününüzde dahi muhtemelen birkaç saniye şaşıracaksınızdır. Belki,
sadece zaman ve tempo konusunda çok deneyimli olan bateristler, müzisyenler bu
zamanlamaya yaklaşacaklardır. Ancak bu, bir “yaklaşım” olacaktır. Bir kesin
sonuç değil.
Biz, bir parfümün kokusunu, bir şemsiyenin rengini, bir dilim elmalı
kurabiyenin tadını, bir tenin yumuşaklığını ve sıcaklığını ve güzel bir müziği
“algılarız”. Zaman da bunlardan daha farklı değildir aslında. Belki, bir duyu
organı gerektirmez ancak başlı başına, algıladığımız şeylerden birisidir. Zaman
algısı, kişiden kişiye ve durumdan duruma göre değişiklik gösterir. Örneğin, yolda
yürürken karşınıza elinde bıçakla bir serseri dikildiğinde ve bıçağını size doğru
savurduğunda, sonrasında yaşayacağınız birkaç saniyeyi, muhtemelen hayatınız
boyunca birkaç dakika gibi hatırlayacaksınız. Çünkü, hayatınız tehlikeye
girdiğinde, hızlı karar verebilmek ve düşünebilmek için, beyninizdeki dopamin
seviyeleri diğer hormonlarla birlikte yükselir, bazı çarklar yavaşlar ve o anda, her
şey size normalden daha yavaşmış gibi gelmeye başlar. Bu elbette geçici bir
durumdur ve aslında zaman gerçekten yavaşlamıyordur. Sadece, sizin zamanı
algılama şekliniz değişiyordur. Daha hızlı hareket edemezsiniz, hatta bu gibi
durumlarda kalan kişiler genellikle “bir anda tutuldum, hareket edemedim” derler.
Aslında, hareket, normalde algıladıklarından daha yavaş olsa da, dışarıdan bakan
birisi için gayet hızlıdır. Dediğim gibi, tamamen bir “algı” durumu. Güzel bir
kadınla başbaşa geçireceğiniz bir saat, havasız, gürültülü ve sıcak bir odada
geçireceğiniz iki dakikadan daha kısa gelir.
İlginçtir, televizyon ilk icat edildiğinde, ses ile görüntüyü senkronize
etmeye çalışan mühendisler bir şeyi fark ettiler. Eğer, ses ile görüntü arasında
saniyenin onda biri kadar bir fark oluşuyorsa, insan beyni bu farkı ortadan kaldırıp
aradaki gecikmeyi kendisi senkronize edebiliyor. Yani, senkronizasyonu
mükemmel hale getirmelerine gerek yoktu, tek yapmaları gereken biraz daha
iyileştirmekti, gerisini, mükemmel bir işleme ve yorumlama aygıtı olan beynimiz
halledecekti. Bu durumda, aradaki on salise önemli değil mi? Bilmiyorum.
Gözlerinizi kapatıp altmış
tutturamıyorsanız, normalsiniz.

saniye

bekleyin

ve

açın.

Zamanı

Bazen, nörolojik bir takım arızalar olur. Alzheimer, şizofreni, epilepsi...
pek çok rahatsızlık, insanın zaman algısı üzerinde arızalara sebep olabilir. Bu
genellikle, zamanın bir anda kaymasına sebep olur. Bir anda, on dakika, yirmi
dakika atlarsınız. Bazen, uzak geçmişteki olaylar yakın geçmişte, yakın
geçmişteki olaylar ise uzak geçmişte gibi görünür.
Tüm bunları anlatmamın bir sebebi var. Çünkü olayları doğru sıralamaya
koyamıyorum. O yüzden nereden başlayıp nasıl bir sırayla anlatmam gerektiği
konusunda büyük çekincelerim var. Bir şekilde toparlamam gerekli.
Sekiz ay kadar önce (bu sanıyorum masamda duran takvime göre sabit bir
zaman, neyse ki zamanı tutabileceğim referans noktalarım var) kız arkadaşımla
birlikte bir kış tatili yapmaya karar verdik. Mesele şu ki, o gerçekten iyi bir
kayakçıdır. Benimse, kışın buz tutan dik sokaklarda, altıma muşamba ya da leğen
alıp kaymışlıklarım çoktur. Ancak, tatil için gittiğimiz otelde popoma göre leğen
bulamadığım için (spor mağazasına şöyle bir göz gezdirdim) mecburen kız
arkadaşıma uyup bir çift kayak takımı aldım.
Kendimden uzun uzun bahsetmeme gerek yok. Ben bir “iş uzmanıyım”.
Aslında iktisatçıyım ancak, üniversiteden sonraki çok kısa zaman içerisinde iş
süreçleri, iş dünyası, ekonomi politikaları üzerine o kadar çok şey öğrenip o kadar
çok yazdım ve o kadar doğru insanlarla tanıştım ki, henüz otuzuma gelmeden,
saygın iş dünyası dergilerinde fotoğraflarım basılır oldu. Konferanslar, özel
partiler, şirketlere eğitimler... ancak özünde, hala dar sokaklarda top oynayıp,
kışın en büyük zevki, sırf yolda biraz daha buz olsun diye geceden sıcak su döken
o çocuğum. Başka türlü büyümedim. Özel okullarda okumadım. Operaya hiç
gitmedim. Rock müziği severim, kabul etmem gerekir. Ancak sanıyorum Rock ve
Metal müzik için elitist bir yaşam tarzına ihtiyaç yok.
İşte bu yüzden, ben kayak kayması gereken bir adam değilim. Evet, öyle
görünüyorum ancak değilim. Zaten, her şeyden çok, sakarımdır. Elimde bir sürahi
birayla, birisine laf anlatmaya çalışırken önümdeki kapıyı fark etmeyen
tiplerdenim. Genellikle insanları güldürürüm. Evet, ben kesinlikle kayakla
kaymayı öğrenmesi gereken bir adam değilim.

Ancak, kız arkadaşımın derin uğraşları sonucunda, ilk iki gün, gerçekten
kayabiliyor hale gelmiştim! Tabi, kendine fazla güvenmenin her zaman bir bedeli
vardır. Tatilimizin üçüncü gününde, öğleden sonra, kız arkadaşım kendisine
hediyelik bir şeyler bakarken, ben de belki güzel bir tura çıkabileceğimi
düşündüm. Bir teleferik, dağın doruklarına doğru gidiyordu ve gerçekten uzun bir
mesafe kat ediyor olmalıydı çünkü binenlerin, nerede indiklerini göremiyordum.
Uzakta bir sis perdesi içinde kayboluyorlardı. Bu fikir, güzel gelmişti. Ne ters
gidebilirdi ki? Zaten, tüm dağda amatör kayakçıların hata yapmamaları için bir
sürü güvenlik önlemi, tabela ve yeterli sayıda usta kayakçı mevcuttu. Sadece,
yukarı çıkabildiğim kadar çıkacak, gerisini yer çekimine bırakacaktım. Belki,
yolda birilerine çarpabilirdim, hepsi bu. Onun da olmayacağını düşünüyordum.
Hayatın, espri anlayışı gerçekten sıfır. Yani, ona şaka yapamazsınız.
Kinaye yapamazsınız. Ona karşı açık olmalısınız. Çünkü, o huysuz bir ihtiyar
gibidir. Yani siz, “ne ters gidebilir ki?” ya da “daha kötü ne olabilir ki?” diye
soracak olursanız, bunun öylesine sorulmuş bir soru olduğunu pek idrak
edemiyor. Bu cümle, ona göre yanıtlanması gereken gerçek bir cümledir ve
genellikle bulduğu cevaplar sizin pek hoşunuza gitmeyecektir.
Benim hikayemde, “ne ters gidebilir ki?” sorusunun cevabı, saatte yetmiş
kilometrenin biraz üzerinde bir hızla giderken bacağıma giren bir kramp oldu.
Kramp yüzünden ani bir hareket, pist dışına çıkmama ve kendimi yere atıp
durmak yerine, pistten fırlayarak bir elektrik direğine sert bir şekilde girmeme
sebep oldu. O anı, pek hatırladığım söylenemez. Daha ziyade, yakınlardaki bir
güvenlik kamerasından izledim ve gerçek anlamda eğer o atlayış ve uçuşla
olimpiyatlara katılsaydım, bir derece alabilirdim!
Bu durumu, hafif bir beyin kanaması ve ağır bir sarsıntıyla atlattım. Tuhaf
olan, küçük bir çatlak dışında kafatasımda bir problem olmamasıydı. Gerçi, beyin
kanamasındaki yüksek basıncı indirebilmek için bir delik açmaları gerekti ama
olsun. Ben, o deliği seviyorum. Sonraki üç ayım hastanede geçti.
Hastanede kendime ilk geldiğim an, en tuhaf andı. Yatağımın baş ucunda
siyah cübbeli bir adam duruyordu. Sırtı bana dönüktü. Gecenin bir yarısıydı ve

ben üç haftadır komada olduğum için, kimse odanın ışıklarını açmaya lüzum
görmemişti. İçeriyi, çevremdeki komik makinelerin ufak led ışıkları ve jaluziden
sızan dışarıdaki sokak lambalarıyla şehir aydınlatıyordu. Yani, her şeyin zaten
yeterince belirsiz olduğunu anlayacaksınızdır. Üstelik, üç haftadır uyutuluyor
olmanın da verdiği etki, cabası. Aslında, ilaçla sadece bir hafta uyutulmuşum, geri
kalan iki hafta tamamen yirmi sekiz yıllık uykusuzluğun ve yoğun çalışmanın
sonucu keyiftendi diyorum soranlara.
Uyandım ve yatağımın baş ucunda siyah cübbeli bir adamın, sırtı bana
dönük bir şekilde durduğunu fark ettim. O anda, hemen herkes kadar “öldüm ve
bu herif ruhumu teslim almaya geldi” diyordum. Nefes alabiliyordum. Ellerim ve
kollarımı çok az da olsa hareket ettirebiliyordum. Bir bacağımın ve birkaç
kaburgamın kırık olduğu ortadaydı. Boynumda da, hareket ettirmemem için bir
boyunluk duruyordu. Ancak genel olarak kendimi “ölü gibi” hissettiğim
söylenemezdi. Bu yüzden, bu durumu kabullenmek istemiyordum. Sonra, adam
bana döndü. Odanın loş aydınlığında, bir kuru kafa falan görmeyi bekliyordum
ancak öyle olmadı. Karşımdaki, benimle aynı yaşlarda, uzun, sert yüz hatlarına ve
tuhaf bir şekilde bembeyaz saçlara sahip bir adamdı. O yüz hatlarını sadece, eski
zamanlarda geçen savaş filmlerinde, gladyatör ya da şövalyelerin yüzlerinde
görebilirsiniz. Bana baktı ve yavaşça havada silinerek kayboldu. Sonrasında,
yanımdaki makinede, kalp atışlarımı duymaya başladım. O an, hayata geri
döndüğümü düşünmüştüm. Gelmiş, kendisini hissettirmiş ve vaz geçerek gitmiş,
sanmıştım.
Sonraki haftalarım rehabilitasyon ve iki ufak ameliyat ile geçti. Neyse ki,
birikimlerim ve sağlık sigortalarım vardı. Kız arkadaşım Lena, beni hiç yalnız
bırakmıyordu. Şirin bir kızdır. Masumdur ve onu bu masumiyeti için çok
severim. Ve kesinlikle dinlediği zaman karşısındakini ciddiye alır. Bir de her
zaman gülümser. Nadir olan birkaç sefer haricinde, onun yüzünün asıldığını hiç
görmemişimdir. Stresli zamanlarımda eve geldiğimde bin bir şebeklikle yüzüm
gülünceye dek uğraşır durur. Erasmus’ta tanışmıştık ve hala birlikteyiz. (Bu konu
aslında biraz tuhaf, yani “hala”.. neyse sabır) O gece gördüklerimi anlattım ona.
Doktorum gibi, o da bunun uyanırken yaşadığım bir halüsinasyondan ibaret
olduğunu söyledi. Ağır bir travma geçirdiğim için, bir süre daha bu gibi
yanılsamalar görebilecekmişim. Bana, o gibi durumlarda kesinlikle kayıtsız

kalmam gerektiğini sıkı sıkıya tembihlediler. Bir anlık korkuyla insanlar,
kendilerini pencerelerden falan atabiliyorlarmış. Eğer, alışılmışın dışında bir şey
olursa, en iyisi sadece yok saymaktı ve bu fikir gerçekten mantıklıydı.
Hastaneden çıkıncaya dek, başka bir problem yaşamadım. Üç ayın
sonunda, işime geri döndüğümde, birikmiş işler olmasına karşın, hala
kendimdeydim ve aynı kişiydim.
Aradan bir ay geçti ve kontroller mükemmeldi. Sanırım, Nisan
ayındaydık. Bu kısmı çok net hatırlamıyorum. Yani, her şey dün gibi aklımda ama
aylardan Nisan mıydı, Aralık mıydı? Hiçbir şey net değil. Zaten, her şey burada
başladı. Şu anda hatırladığım sırayla anlatmam gerekir sanırım.
Bir sabah uyandım. Lena, yanımda yorgun bir şekilde yatıyordu. Gece
dörtte dönmüştü Polonya’dan ve yaşadığı stresten sonra, hemen yatmıştı. Her
şeyi, sabah anlatacağını söylemişti. Uyandığımda, onu yanımda gördüğümde, ilk
yaptığım şey, ona sarılıp başımı kalbine koymak ve kalp atışlarını dinlemek oldu.
Ardından, sanki mutluluk ya da üzüntü ya da ikisinin arasında tarifi mümkün
olmayan bir sebeple ağlamaya başladım. Sonra, kalp sustu. Nefes sustu. Korktum!
Günün ilk ışıkları kızıl bir örtü gibi pencereden içeri girmekteydi.
Pencerenin yanında bekliyordu. O. Siyah cübbesi üzerinde, bana
bakıyordu. Beni izliyordu. Yüzünde, gördüğünden hoşnut bir ifadesi vardı. O
anda, onu öylece görmezden gelemeyeceğimi düşündüm. Evet, onu yok
saymalıydım ama bu o anda hissettiklerim yüzünden, mümkün değildi. Ayağa
fırladım ve karşısına dikildim.
“Onu alamazsın!” diye bağırdım.
“Almaya gelmedim” dedi sakince.
“Sen kimsin?”
“Hatırlamıyorsun değil mi?” diye sordu.
Yüzünde, şüpheci bir ifade vardı. Bir an, bir şeyleri gerçekten
hatırlamıyor olduğumu hissettim. Bir yerlerde, bir boşluk vardı hem de büyük bir
boşluk. Ancak dolduramıyordum ve ne olduğunu anlayamıyordum. Kapana
kısılmış gibi hissettim.

“Hatırlayacaksın”, dedi. Sonra, onu ilk gördüğümdeki gibi, havada bir sis
gibi dağılarak kayboldu.
“Ne oldu?”
Sesin sahibi Lena idi. Döndüm. Tek gözü yorgunca aralık, bana
bakıyordu. Yanına oturup ona sarıldım. Gözümden akan yaşlar geceliğinin önünde
ufak damlalar halini almıştı.
“Ne oldu dün gece?”
Kahvaltı ediyorduk. Onun bir saat kadar daha uyumasını istemiştim. Ben
de, bu esnada güzel bir kahvaltı masası kurdum. Televizyon kapalıydı. Bilerek
açmadığımı biliyordum ancak neden açmadığımı hatırlamıyordum. Bir tür iç
güdüydü.
“Çok net bilmiyorum aslında, ben arka bölümdeydim. Her şey, business
class ile kokpit arasında olmuş.”
O gün, televizyonda izlediğim kadarıyla, Lena’nın geldiği uçak, inişe
geçmesi gerektiği sırada, kuleden yanıt alamamaya ve rotasını terk etmeye
başlamıştı. Ruh hastası bir manyak, kokpite giren bir pilotun boşluğundan
yararlanıp, hala nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde içeri soktuğu çoğu plastik
alaşımlı gerçek bir silahı pilotun kafasına dayayarak uçağı ele geçirmişti ve
amacı, radikal İslamcı bir örgüt adına, onbir eylüldeki gibi bir katliam yapmaktı.
Sonra, kokpitte bir arbede yaşanmış ve anlatıldığı kadarıyla bir pilot eylemciyi
etkisiz hale getirmişti. Haberde, bu konuyla ilgili her hangi bir detay yer
almıyordu. Eylemci, ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ancak ne tür
bir arbede yaşandığına dair bir bilgi yoktu.
Lena’nın hayatımdaki değerinin büyüklüğünü o gün bir kez daha fark
etmiştim. O olmadan, yaşayamazdım ve ölüme çok yaklaşmıştı. Gerçekten çok.
Neredeyse, hayatımda yaptığım her şeyi, onun için yapıyordum. Tüm bu
başarılara aslında hiç ihtiyacım yoktu. Ben, pek ala büyüdüğüm mahallede bir
bakkal dükkanı da işletebilirdim ve bundan asla gocunmazdım. Hatta, keyif
alırdım! Ancak, hayır. Ben, Lena’ya her zaman hak ettiği hayatı yaşatabilmek için
çalışıyordum. Ne yaparsam yapayım, ona hak ettiği her şeyi sağlayamayacaktım
çünkü benim için onun değerinin bir karşılığı yoktu. Sadece, O vardı ve
hayatımda bir başkasına ihtiyacım yoktu.

Bir hafta kadar sonra, bir rüya gördüm. Yani, sanırım rüyaydı. Ya da...
neyse ben sanırım olanları anlatsam daha iyi olacak. Çünkü, hiç bir şey, rüyaya
benzemiyordu.
Bir cenazedeydim. Çimenlerin dahi, kasvetli bir yeşil tonunda olduğu bir
mezarlık. Gök yüzünde koyu gri bulutlar, hafif bir yağmur yağıyordu. Rahip,
anlamadığım bir dilde konuşuyordu. Lena’nın anne ve babası, acılı bir halde,
mezarın başında güçlükle ayakta duruyorlardı. Bir yanlarının, beni ebediyete
kadar lanetlediğini, benden nefret ettiklerini çünkü kızlarının bana gelirken bu
büyük trajediye kurban gittiğini biliyordum. Bunu, yüzüme söylememişlerdi
ancak bakışlarından dahi anlamak mümkündü. Zaten, pek fazla söze de gerek
yoktu.
Cenaze bittikten sonra, Lena’nın, üniversite yıllarından tanıdığım birkaç
arkadaşı yanıma geldiler. Birkaç gün daha şehirde olacağımı ve hafta sonu
ayrılacağımı söyledim. Belki, bir yere gider, Lena’dan, eskilerden falan bahseder,
acımızı biraz daha deşerdik. Biraz ağlar, biraz açılırdık ve sonra ben, sonsuza dek
hiç bitmeyecek olan yasıma geri dönerdim.
Herkes dağılırken, gözlerden uzakta, bir bankta bekliyordum.
Islanıyordum. Yağmur içime işliyordu ama o an, hastalanıp orada ölmeyi
umuyordum. Belki, birisi bir iyilik yapar ve beni oraya öylece gömerdi. Herkes
gittikten sonra, Lena’nın mezarının başına gittim. Aramızda, sadece iki metrelik
bir toprak vardı. Belki, o kadar bile değil. O, orada, toprağın altında küçük bir
kutunun içinde yatıyordu. Hepimiz, orada yatanın Lena’nın bedeninden arda
kalanlar olduğunu biliyorduk ve en acısı da buydu. Uçak, pilotun son anda
müdahalesiyle şehre değil, Şile’yi geçince bir tepeye çakılmıştı.
Orada, öyle bekliyordum. Sanki, birisi, “git artık, dön evine” demeliydi.
Ya da, Lena gelmeliydi ve gülerek tekrar evimize dönmeliydik. Ölüm, tuhaf bir
duygu. Hiç bir zaman, dindar bir adam olmadım. O gün de dahil. Cennete ve
cehenneme inanmadım. Bütün olan biten buydu. Elimizde olan buydu ve artık
Lena yoktu. Yani, hayatta güzel olan ne varsa, yoktu. Okuduğumuz şiirler yoktu.

Yeni fotoğraflar yoktu. Yeni hatıralar olmayacaktı ve olanlar da zamanla solacaktı.
Unutacak ve unutulacaktık.
Tanrım! Bir rüya olmasını diliyordum ancak bitmiyordu. Hiç bir rüya,
günlerce ve haftalarca sürmemeliydi. İşimden ayrılmak istedim ancak bunun
yerine iki ayı bulan birikmiş izinlerimi verdiler ve eve geri gönderdiler. Sadece,
ağlıyor, fotoğraflara bakıyor, Lena için şiirler yazıyor, sonra onları yırtıyor, çöp
kovasında yakıyor, bir şişe votka açıyor, sonra Lena’nın ailesinin yanından her
geldiğinde yanında getirdiği votkaları hatırlıyor, tekrar ağlıyor, tekrar fotoğraflara
bakıyor, tekrar Lena için şiirler yazıyor, onları tekrar yırtıyordum... bir kısır
döngüde kayıp kişiydim ve hükmüm yoktu.
Yapabileceğim çok fazla şey kalmamıştı. Bazen, şehirde dolaşırken, en
yüksek binanın hangisi olduğuna dair tartışırdık. Lena, hep dışı beyaz camdan
yapılma gökdelen olduğunu söylerdi çünkü o binayı neden bilmem, çok severdi.
Aslında, en yükseği o değildi ama en güzeli, ona göre, oydu. Bazı şeyleri,
tartışmadan kabul etmelisiniz. Bu da, onlardan birisiydi işte.
Bazı binaların, ne kadar korumasız olduğunu görseniz şaşarsınız.
Gökdelenin çatısına çıkmam sadece on beş dakikamı aldı. Çatıya, asansör
çıkmıyordu ve servis merdivenleri her zaman müsaitti.
Çatıdan şehre ve uzaktaki denize baktığımda, dünyanın en yüksek
noktasında olduğumu düşündüm bir an. Belki Lena gerçekten haklıydı.
Ayağımı boşluğa bıraktım. Düşme hissi. Korkuyla gözlerimi kapadım.
Birisi koluma girdi.
“İyi misin, tansiyonun mu düştü?”
Ses, anlaşabildiğim en iyi yabancı dil olan İngilizceydi ve sesin sahibini
üniversite yıllarından tanıyordum. Bu, Lena’nın erkek kardeşi, Andre idi. Anne
babasına karşın, beni suçlamıyordu. Sadece, ablasının benimle birlikte hayatının
en mutlu yıllarını yaşadığını ve bunun için bana teşekkür ettiğini söylemişti. Geri
kalan şeyler, benim suçum değildi. Başımı kaldırıp etrafıma bakındım.
Cenazedeydik.

Beni cenazenin dağılmasını beklediğim banka götürdü. Oturttu.
“Birazdan dönerim”, dedi.
Sanırım, ablasından geriye kalanlar toprağa indirilirken orada olmak
istiyordu ki bu en doğal hakkıydı. Benimse, o tarafa bakmaya gücüm yoktu.
Sadece, az önce ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Aklım karışmıştı. Çok net
bir şekilde gökdeleni hatırlıyordum. Adımımı hatırlıyordum.
Neler olduğunu anlamaya çalışırken, birisinin yanıma oturmuş olduğunu
fark etmedim. Başımı çevirdiğimde korkuyla irkildim. Bu, siyah cübbeli adamdı.
Ancak cübbesini başına geçirmemişti. Yüzü, göğe dönük, yağan yağmuru
izliyordu.
Onu, komadan uyandığımdan beri ilk kez görüyordum. Ya da ilk kez,
Lena’nın yanında uyandığımda görmüştüm. İşte içinden çıkamadığım sorulardan
birisi buydu.
Gülümsedi.
“Saat kaç?” Saatime baktım.
“Üçü beş geçiyor.”
Düşündü. Bekledi. Sessizce oturduk bir süre. Başı hala göğe dönük:
“Saat kaç?” Saatime baktım tekrar.
“Üçü... üç.”
Dijital saatlere karşı bir sempatim vardır çünkü okumaları kolaydır.
Ayrıca, hiç kullanmayacağım on tane gereksiz fonksiyonunun olmasını severim.
Casio’lar kolay kolay hata yapmazlar.
“Bazı insanlar, farklıdır. Sadece farklıdır. Bunun nedenini bilmiyorum.
Kimisi, tat alamaz örneğin. Bu sanırım bir hastalık. Kimisi, dokunduğunu
hissetmez. Bu bir lütuf ve bir azap sanırım. Acıyı hissetmiyorlar ancak bu yüzden
kendilerini kolayca yaralayabiliyorlar. Kimisi, doğuştan kör, kimisi sağır. Kimisi,
bir çiçeğin nasıl koktuğunu bilmiyor. Bir de, tabi bunların tersi var. Bizden çok
daha detaylı tat alabilenler, renklerin milyarlarca tonunu ayırt edebilenler, çok
uzaktaki ufak sesleri duyabilenler... onlar da tuhaf.” Sonra bana döndü. “Bir de,
senin gibiler var. Zamanı, hissedemeyenler ya da farklı hissedenler. Bu bir “his”
mi yoksa başka bir şey mi ben de bilmiyorum.”

“Sen kimsin?”
“Adım Remiel, ya da bana böyle derler.”
“Melek falan mısın?”
Kahkaha atarcasına güldü ve bu gülüşü benim gerçekten sinirlerimi
bozuyordu.
“Henüz tanrı falan görmedim, sadece oradan oraya savruluyorum.”
“Neden?”
“Amacımı arıyorum, diyebiliriz. Bazen de, senin gibi, bana benzeyenleri
görüyorum. Bir şekilde, o kadar güçsüz görünüyorsunuz ki, size yardım etmeden
geçemiyorum işte. Bu da benim kaderim.”
“Ne yardımı?”
“Anlamıyor musun? En son hatırladığın neydi?”
“Başım döndü…”
“Hayır, ondan öncesi.” Hikaye anlatmayı kes, der gibiydi bakışları.
“Gökdelen…” diye geveledim.
“Evet. Oradaydın ve şimdi buradasın.”
“Beni sen mi getirdin?”
“Hayır, hayır. Bunun için uğraşmazdım. Buraya sen geldin. Ben sadece
seni izledim.”
“Bu nasıl mümkün olur ki? Peki bu mümkünse!?”
“Evet, düşündüğün şey de mümkün. Ama riskleri var.”
“Umurumda değil! Sadece, nasıl yapacağımı anlat!”
Aklımda, sadece, Lena’yı o uçaktan çekip çıkarmak vardı.
“Saat kaç?”
“Lanet olsun ne önemi var!”
“Saat kaç!” Sesinde, sakin bir öfke vardı. Saatime baktım.
“Üçü beş geçiyor.”
“Güzel, yani bol bol vaktimiz var. Çünkü ben senin o asi kafana bir
şeyleri açıklamaya çalışırken zamana ve sabra ihtiyacın olacak. Her şeyden önce,
aklında tutman gereken bir şey var. Hayatta, alınan kararlar, tahmin edemeyeceğin
kadar çok kritere bağlıdır. Örneğin, Lena’yı o uçağa binmekten vazgeçirebilir
misin? Sanırım pek mümkün değil çünkü uçak biletleri pahalı ve sırf sen istedin
diye o uçağa binmemezlik yapmayacaktır. Bu isteğin çocukça olurdu. Ayrıca, o

saate uçak bileti almasını engelleyebilmek için de binlerce farklı değişkeni
değiştirmen gerekir. Evet, belki çok uğraşırsan mümkün kılabilirsin ancak bu
gerçekten çok büyük bir uğraş gerektirir. Her bir kriteri teker teker deneyeceksin
ve sonra kontrollü bir deney halini alacak bu. Ve daha kötüsü, her bir değişkeni
değiştirip tekrar denediğinde Lena’nın öldüğünü tekrar göreceksin ve emin ol,
acısı hiçbir zaman azalmayacak …”
Belki bir iki saat boyunca zaman ve zamandaki seçimler üzerine
konuştuktan sonra, geriye tek bir çözüm olduğunu anlıyordum. Problem, son
düğüm noktasında çözülmeliydi.
“Önce sana, zamanda hareket etmeyi öğretmemiz gerek”, dedi.
Bunu nasıl yaptığımızı anlatmam güç. Kolunu ya da parmağını hareket
ettirmek gibi bir duyu. Bir hareket. Sadece, işliyor. Bir yöntem ya da bir büyü
değil. Sadece, fiziksel bir hareket zaman. Ancak öğretti.
“Dikkatli ol. Geçmişte değiştirdiğin her şeyin etkisi bugüne yansır ve
bazen, o binlerce değişkenden birisini bozarsın ve sonuçlar kestiremeyeceğin
kadar katastrofik olabilir. Sanırım, sende bu his, geçirdiğin kazayla başladı. Seni,
ilk defa o zaman “hissettim”. O yüzden, kazadan önceki günlere sakın gitme. Bir
şekilde, o kazanın olmasına engel olacak olursan, bugünü asla göremeyeceksin
tekrar ve bu yeteneğin olmayacak.”
Bunu hissetmek için çıktığım tek yolculukta, ayağa kalktım ve bir adım
ileri attım. Gözlerim kapalıydı. Burnuma, harika bir kek kokusu geliyordu.
Gözlerimi açtığımda, Lena, elinde yeni pişmiş ufak bir tepsi kekle, yanıma
geliyordu.
“Kaldır kıçını da çay koy, artık hasta falan değilsin!” diye gülerek
söyleniyordu.
Bu, hastaneden çıktığım haftaydı. Beni mutlu etmek için sade kek
yapmıştı. Evet, sade basit bir kek, benim için en güzel tatlıydı. Bazıları fazla
mütevazi büyüyor.
Onu gördüğümde, ağladığımı fark etmesini istemedim. Gözlerimi
kapadım ve zaman durdu. Ayaktaydı ve gülümsüyordu. Yanına gittim. Bir cansız
manken gibi durmuştu öylece. Sarıldım. Kokusunu çektim içime. Hayat doluydu.

Kendime göre belki, on dakika boyunca durmadan ağladım. O’na göreyse zaman
durmuştu zaten. Sonra, son zamanlarda çok ağladığımı fark edip güldüm. Sonra,
halimin son derece şizofrenik olduğunu fark edip toparlandım. Bir şekilde orada,
sonsuza dek yaşayabileceğimi düşünüyordum ama bu mümkün değildi. Olan,
olacaktı ve bunun önüne geçmem gerektiğini biliyordum. Yine de, zamanın
akışını bıraktım ve o keki yedik birlikte. Gözlerinin içi gülüyordu.
Banyoya gitmek için ayağa kalktım ve beni göremeyeceği bir noktada
gözlerimi kapatıp bir adım daha attığımda, bankta, beni bekleyen Remiel’in
yanındaydım.
“Kek nasıldı?”
“Nereden biliyorsun?” diye sordum.
“Ben, zamanı, senden biraz daha farklı algılıyorum. Sonra öğrenirsin”,
dedi.
Hiç kavgacı bir adam olmadım ve bir kavgaya öylece atılamayacağımı
biliyordum. Sonraki iki hafta boyunca özel bir hocayla birlikte hazırlanıyordum.
Bir dövüş sporları salonuna giriyordum, her gün bir önceki gündü. Aynı günü
tekrar tekrar yaşıyordum ancak salona her girdiğimde, bir öncekinden daha
iyiydim ve ona göre bir antreman istiyordum. Antremanların sonuna geldiğimde,
antrenöre yalan söylemek zorunda kalıyordum. Ona sadece birkaç günlüğüne
geldiğimi ve dişime göre rakip aradığımı söyleyerek ikna edebiliyordum artık. Bir
yandan da, Lena’nın bindiği uçağın planlarını, şeklini inceliyordum. Her olasılığı
aklımda tartmaya çalışıyordum.
Günü gelmişti. Tekrar, cenaze günündeydik Remiel ile birlikte. Bankta
otururken gözlerimi kapadım. Açtığımda, uçaktaydım. Haberlerde yüzünü
gördüğüm o manyak, yanımdaki koltukta sessizce oturuyordu. Bir şeyler
mırıldanıyor gibiydi. Dua ediyordu.
Pilotun koridordan gelip yanımızdan geçtiğini gördüm. Adam, yavaşça
yerinden doğruldu ve kokpitin kapısı açıldığı anda ayağa fırladı. Elindeki silahı
hızlıca kavradım. Bileğini büktüm. Silah patladı. Tanrım. Acı. Sıcaklık. O büyük
ses. Ne kadar çalışırsan çalış, bir şeyler ters gidiyor.

Pilot hızlı davranıp adamın üstüne çullandı ve yere yatırdı. Gözlerimi
kapadım. Açtığımda yine cenazedeydik. Yine banktaydım.
“Lanet olsun!” Remiel karnımda sızan kanı gördü.
“Çok acıyor! Neden geçmedi! Buraya dönünce neden geçmedi?”
“Çünkü zaman, senin için tam bir doğru şeklinde ilerliyor. Senin için
zaman tam olması gerektiği düzeninde. İleriye gidiyor. Lanet olsun.”
Tekrar deneyebilmek için hastanede bir ameliyat ve iki hafta daha
geçirmem gerekti. Yanımda kimse yokken, çok sıkıcı oluyordu. Üstelik, polise bir
şeyleri açıklayamıyordum. Eğer, benim bedenimden çıkan çekirdekle, uçağı
düşüren manyağın silahından çıkanlar karşılaştırılacak olsaydı, kriminal
laboratuvarında çalışanların yüzündeki ifadeyi görmeyi isterdim ancak böyle bir
şey hiç olmadı. Ben, sadece soyulduğumu söylemekle yetindim. Bir serseri
yolumu kesti ve beni vurdu, demiştim ve inanmasalar da başka çareleri yok
gibiydi.
Tekrar denediğimde, koltuğumdaydım. Adam yanımda dua ediyordu.
Pilot yanımdan geçti. Adam ayağa kalktı. Tam kalkacakken, adamın diğer
yanındaki koltukta oturan birisinin, silaha sarıldığını gördüm. Takım elbise
giyiyor olmasına rağmen, bunun O, olduğuna şüphe yoktu. Remiel, adamın
bileğini büktü, silah patladı. Uyandım.
Lena yanımda yatıyordu ve ona sarıldım. Kalbinin atışlarını dinliyordum
ve sonra durdu. Pencerenin önünde Remiel duruyordu. Sağlamdı. Sağlıklıydı.
Takım elbisesinde kan yoktu. Cübbesi de yoktu tabi ki.
“Nasıl?”
“Ben, zamanı senden farklı yaşıyorum. Bir gün öğreneceksin…”
Aradan kaç yıl geçti bilmiyorum. Hiç saymadım.
İnsan, öldükten sonra, saçları ve tırnakları bir süre daha uzamaya devam
ediyorlarmış diye okumuştum. Doğru mudur değil midir bilmiyorum ancak
saçlarım, zamana yenildiler. Artım bembeyazlar. Ancak yüzüm. Yüzüm hala

uzun. Zaman içinde, gördüklerim, yaşadıklarımla sertleşti bakışlarım. Aynaya
baktığımda, kendimi tanıyamıyorum. Bir savaşçı gibi yüzüm. Lena, yatağımızda
huzur içinde gözlerini yumduğunda yetmiş yaşını geçmişti. Bense hala yirmi
sekizimde gösteriyorum. Ve onu, hala çok özlüyorum. Zaman zaman, ziyaret
ediyorum ancak, o kadar mutlu bir ömür sürdü ki, ona müdahale edip, bozmaktan
korkuyorum. Bu yüzden, kendime yaptığım ziyaretler ve kendime gösterdiğim
yolu saymazsak, Lena’ya ya da kendime, yaklaşmıyorum.

Lilith.
Çok fazla okuyucum olmadığı için öykülerime çok fazla ön yazı da
yazmıyorum. Bu aslında, ukalalık gibi geliyor ve ben ukalalık etmeyi sevsem de,
kendi kendisine yazan bir insan için (burada “yazar” diyecektim ama haddimi
aşacağım için vazgeçtim) kendime ukalalık etmek saçma olacaktı. Yakın
zamanda, zaten çok sınırlı olan eleştirmenlerim arasına gerçekten esaslı bir
eleştirmen daha eklendi ve bana verdiği tavsiyelerden, “fazla detay yazmam” ile
ilgili tavsiyeye muhtemelen hiç uyamayacak olmama rağmen, bir başka
tavsiyesine uyarak, “kimse okumayacakmış gibi” yazmaya karar verdim. Detaylar
mı? Ben onlarda yaşıyorum. Aslında, o bana bunu söyleyene dek fark etmemişim.
Gerçekten de, insanlar beni ayıplar mı gibi saçma bir soruyla her şeyi açık seçik

yazamıyordum. Neyse, bu öyküyü tek bir amaç için yazıyorum aslında. Tek bir
sorunun cevabıyla yüzleşebilmek için. Şimdi, yazma vakti.
Karacaova’da doğdum ben. Babam, eski bir saat tamircisiydi. Savaş
yıllarında çocuk yaştaydım. Ailemin yanından, Makedonyam’dan kopmuş,
İstanbul’a gelerek albay olan teyzemin kocasının yardımlarıyla Kuleli Askeri
Rüştiyesine yeni girmiştim. İstanbul işgal edildiğinde neler olup bittiğini tam
anlayamıyorduk. Okul sıralarında siyasetten konuşmak yasaktı. Bir şeylerin ters
gittiğinin farkındaydık ancak kimse, bir şeyleri dillendiremiyordu. Padişahın
gölgesi, bir tanrı gibiydi tepemizde. Kimse, onu eleştiremez, yürütülen politikalar
hakkında söz söyleyemezdi. Pek çok arkadaşım bu durumu normal
görebiliyorlardı ancak babam bana, her zaman, her şeyi sorgulayabileceğimi
öğretmişti. Bu yüzden, insanın bir başka insana kulluk etmesini bir türlü
yediremiyordum. Ancak susmaktan başka şansım da yoktu. Bir sene sonra İzmir
de işgal olundu. O vakitler, Anafartalar Kahramanı olarak anılan Kemal Paşa
Anadoluda Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni yeni örgütlemekteydi.
....
Bir zaman sonra, mücadele başladı. O vakitler, on yedi yaşındaydım.
Rüştiye bitiyor, harp okuluna katılmam gerekiyordu ancak hemen her Harbiyeli
gibi, bizler de vatan aşkını üniforma, mevki ve makama tercih ederek, birer er
olarak cepheye koşuyorduk. Harbiyeye başlamış olanlar rütbelendiriliyorlardı.
Bizler ise, gücümüze ve bilgimize göre kimimiz çavuş oluyorduk, kimimiz asker.
Yine de, verilen görev her ne olursa olsun gücenmiyorduk. Tek bir gayemiz vardı,
geri dönmeyecektik. İstanbul’un ve İzmir’in kurtulduğunu görmeden, bize geri
dönmek haramdı. Bir vakit sonra, ailemden mektup alamaz olduğumda dahi,
cephede şehit düşen akranlarımı düşünüp, bir sonraki güne daha büyük bir kavga,
daha büyük bir şiddetle uyanıyordum. Esasında, ben hiç arkadaşlarım kadar
dindar olmamıştım. Bana çoğu vakitler “imansız imam” diye takılıyorlardı.
İmansızlık, hakikaten hiç din işleriyle alakamın olmayışındandı. İmamlık ise, hep
en ön safta cepheye atılıyor olmamdan. Onlar, bunu tuhaf buluyorlardı. “Eh be
oğlum, şehit olsan cennete mi cehenneme mi gidersin belli değil, ne diye en önde
atılırsın!” diye çıkışacak olmuştu bir vakit bir komutanım. “Bir ülke cehenneme
düştükten sonra ne önemi kalır ki” demiştim.

....
On dokuz yaşındaydım ve güçlü bir delikanlıydım. Savaş zamanı
yokluktan epeyce kilo vermiştik ama yine de yılmıyorduk. 15 Temmuz günü, 4.
Tümende Eskişehir Yumurçal’da cephedeydim ve o gün Yunanlılara karşı büyük
bir savaş veriyorduk. Komutanımız Yarbay Mehmet Nazım Bey şehit düşerken,
ben de göğsümün sağ tarafından vurulmuştum. Kör kurşun girdiği yerde kalınca
bir yere kadar kan kaybını engellemişti. Bilincim kapalı bir şekilde savaş
meydanında kalmıştım. Birisi gelip nabzımı kontrol ettiğinde ve şans eseri hala
yaşadığımı gördüğünde gece yarısına yaklaşıyormuş. Göğsümden kurşunu
çıkardıklarında, yaram iyileşip kendime gelinceye dek, savaş sona ermiş, Mustafa
Kemal Paşa, İzmir’e ulaşmıştı.
....
Sonraki yıllarda Harbiyeye devam ettim. Ailemden bir daha hiç haber
alamadım. Çok sefer, soruşturdum, bir iz aradım ancak onlarla ilgili ulaşabildiğim
tek şey, mübadeleden önce babamın ölmüş olduğuydu. Kız kardeşim ile annemin
izine 24 mübadelesinden sonra rastlayamıyordum. Türkiye’ye geldiler mi yoksa
orada mı kaldılar, yoksa başlarına bir fenalık mı geldi, bilmiyorum. Tek
yapabildiğim, diğer arkadaşlarım gibi, ailemin ismini diğer arkadaşlarla
paylaşmaktı. Benim gibi, ailesinden ayrı düşmüş epey arkadaşım vardı ve bir söz
vermiştik. Her kim, bir diğerinin ailesine rast gelirse, haber edecektik. Bir haber
çıkıncaya dek de, onların hep Türkiye’ye gelebildiklerini ümit ederek yaşamaya
karar vermiştim.
....
Harp okulundan dereceyle mezun olduğumda, göğsümü kabartan şey, ne
taktığım yalın kılıç, ne devletin zor imkanlarla verdiği temiz üniforma idi. O gün,
Kemal Paşa elimi sıkarak beni tebrik etmişti ve hayatım boyunca başka hiçbir
şeyden o denli büyük bir gurur duymamıştım. Göğsümde, tam kurşun yaramın
üzerinde asılı bir İstiklal Madalyası duruyordu. Bir komutanım benim gazi
olduğumu kendisine ilettiğinde samimi bir şekilde, bir baba gibi kucaklamıştı
beni.

....
Yeni bir teğmen olarak ilk görev yerim Erzurum’du. Orada, gerçekten çok
güzel üç yıl geçirdikten sonra, rütbem artmış ve üsteğmen olarak tayinim
Trabzon’a çıkmıştı. Rumların söylemesiyle Matsuka, Lazlara göre Maçka’da
Jandarma komutanlığı yapacaktım. Eski Jandarma komutanı yeni vefat etmişti ve
Subaylar Savaşından bugüne, orduda her yere yetecek sayıda subay
bulunmuyordu. Bu yüzden, bu gibi daha küçük ilçelere benim gibi savaş görmüş
ancak rütbe olarak tecrübesiz subaylar tayin edilmekteydi. Yapacak bir şey yoktu.
Anadolu’da bir eğitim ateşi sürüyordu. Harf ve eğitim devrimi başlayalı
bir yılı geçmişti ve pek çok eğitimli genç, öğretmen olarak Anadolu’ya geliyordu.
Bir gün, bir yazı gelinceye dek, ilçede ben ve harbiyeden birkaç sene altımda olan
teğmen arkadaşım, elimizden geldiğince, önce erleri sonra halkı eğitmeye
çalışıyorduk. Ama askerlik mesleği, öğretmenlik gibi değil, savaş yıllarından
kalma birkaç başı bozuk rum çetesiyle uğraşmaktan zaman zaman vakit
bulamadığımız da oluyordu. Neyse ki, gerçekten zeki bir halk vardı ve din
adamları halkın cehaleti karşısında sessiz kalmak yerine, camileri okula
dönüştürmüş, bizden öğrendikleri şekilde halka Latin harflerini öğretmeye
çalışıyorlardı.
Bu durum çok uzun sürmedi. Yani, en azından bizim adımıza. Bir gün
gelen bir telgraf ile, ilçeye yeni öğretmenler gönderildiğini öğrenmiştik ve bu
durum bizim için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Biz, bir şeyleri eksik yaparız,
bir şeyleri atlarız ve görevimizi tam olarak yerine getiremeyebiliriz diye derin bir
tereddüt içerisindeydik ve artık bu yük omuzlarımızdan alınacaktı.
Bir eylül sabahı, Trabzon’a gidip limandan yeni gelen öğretmenleri
karşılayacaktık. Heyecanlıydık. Trabzon, her zamanki gibi yağmurluydu. Geleli
henüz bir yıl kadar olmuştu. Sene 1929. Eylülün dokuzu.
O tarihi hiç bir şart altında unutmam mümkün değil çünkü hayatımda
tanıdığım en muhteşem kadınla –ki harbiyedeyken gerçekten çok fazla kadın
tanırdık o gün tanışmıştım. Alissa. İstanbullu Rum bir tüccarın kızıydı.
Mübadelede gitmemişlerdi. İstanbul, Türkiye, onlar için vatandı. Ancak yine de

Anadolu’ya gelirken ailesinin ısrarıyla problem yaşamamak için, kimliğinde
ismini Fahriye olarak yazdırmıştı. O gün, vapurdan indiğinde, Alissa ismi,
ağzından o kadar güzel çıkmıştı ki... sonra, ürkekçe tutmakta olduğum şemsiyenin
altında yanıma sokuldu. Ufak tefek görünüyor olsa da, hayat doluydu. Yanında
kendisiyle birlikte gelen iki öğretmen daha vardı.
Birer harbiyeliye yakışır şekilde, gözlerinin içine bakmaktan kaçınarak,
nezaketle onları iki güçlü atın çekmekte olduğu arabaya aldık. Bir tarafta
arkadaşımla ben, diğer tarafta Alissa ve arkadaşları oturmaktaydı. Elimizde,
zaman zaman çalışan ancak çoğu zaman çalışmayan bir cipimiz de vardı ancak o
gün, çoğunlukla çalışmayan zamanına denk gelmiştik. Yine de, at arabası
gerçekten konforlu sayılırdı. Kokmuyordu ve içeriye yağmur geçirmiyordu.
Sabahın sekizinde yola çıkmıştık. Yolumuz uzundu ve akşama dek ancak
Maçka’da olurduk. Zaman içerisinde o zamanlar kat ettiğimiz yolları
iyileştirmişlerdi ancak o zamanlar, henüz yolların tünellerden değil, sarp
yamaçlardan geçtiği yıllardı.
Maçka, sanırım hiç bir zaman büyümedi. Zaman içerisinde çok gelişti
demeyi isterdim ancak durum ortada. Yine de, bir derenin etrafına kurulmuş
sokaklardan ibaret, iki dağın arasına sıkışmış bir kasabaydı hep. Dürüst olacağım.
Buraya her gelen, ilk önce yemyeşil ormanlara ve yaylalara hayran olsa da, bir
zaman sonra yeşilden kusmak istersiniz. Sırf, başka bir renk görebilmek için, gün
içinde gök yüzüne kaldırıp başınızı biraz mavilik ararsınız ancak çoğu zaman
orada da gördüğünüz masmavi bir gök yüzü yerine gri bulutlardır. En azından,
benim için hep öyle olmuştu. Yolda, onlara Maçka’yı, yerli halkı, insanların geçim
kaynaklarını, konuştukları dilleri, yöreyi anlatıyorduk ancak bir türlü lafı
dolaştırıp halka bir şeyler öğretmeye çalıştığımızı, bir kısmının okuma yazma
bildiğini söyleyemiyorduk çünkü bu hadsizlik gibi geliyordu. Bir de, eğer
“öğrettik” dediğimiz kişileri sınava çekerler de rezil olursak diye korkuyorduk!
Alissa ve arkadaşlarını, karakolun yanında halkın onlar için ayırdığı
lojmanlara yerleştirdik. Başlarına, ne olur ne olmaz diye güvendiğimiz iki askeri
nöbetçi diktik. Tabi, o vakitler köylerde ve ilçelerde misafirler için evler
bulunurdu.

Lafı bu noktada çok uzatmaya gerek duymuyorum ancak öğretmenlik
denemelerimizin o kadar kötü olmadığını görmek bizi sevindirmişti. İlçede, birisi
karakolda olmak üzere üç derslik kurmuştuk ve Alissa karakoldaki derslikte ders
veriyordu. Sabahları çocuklara, öğlenleri kadınlara ve akşamları erkeklere. Hatta
bazı sabahlar, dersten önce bizimle birlikte kumanyadan kahvaltı ediyordu. Eğitim
verdiklerinin yarısının zaten okumayı bildiğini, hatta birkaçının yazma
öğrendiğini gördüğünde, bu işin arkasındakinin biz olduğumuzu anlamıştı ve
bunun için nazikçe teşekkür etmişti.
Çoğu akşam, ben, teğmen arkadaşım Tayfun, Alissa, Ayşe ve Hatice
birlikte yemek yerdik. Hepimiz, oranın yabancısıydık. Her akşam, ilçede bir başka
aile bizi misafir etmek isterdi ve biz de onların maddi durumlarına göre ya
reddeder ya kabul ederdik. Pek gücü olmayan ailelerin sofralarına yük olmak
istemezdik. Bazı zamanlar gerçekten kıramadıklarımız olurdu. Bu durumlarda da
muhakkak elimizde başka hediyeler ile gitmeye çalışırdık. Her gittiğimiz evde,
mücadele döneminden anılar dinliyorduk ancak bunlardan en ilginçleri, Pontus
devletini tekrar kurmak isteyen Rum milislere karşı uzun yıllar mücadele vermiş
Hakkı Çavuş’un hikayeleri oluyordu.
Bir kış akşamıydı. Maçka’ya bir soğuk çökmüştü. Evlerden yayılan sarı
sıcak kandil ışıkları sokakları belli belirsiz aydınlatıyordu. Yerde bir karış kadar
kar vardı. Dikkatli adımlarla yine Hakkı Çavuş’un evine doğru yol alıyorduk.
Alissa’ya kör kütük aşık olmuştum. Dalgalı siyah saçları, narin omuzlarına
dökülüyordu. Sırtına kabanını geçirmiş, kalın bir şala sarınmıştı. Onun yüzünden
adım “deli subay” olmuştu. Kabul. Burada “subay” kelimesini ben ekliyor
olabilirim. Özellikle orduyu ve cumhuriyeti pek sevmeyen kişiler bana çoğunlukla
sadece “deli” diyorlardı. Çünkü Rum milislere karşı pusu atmak için dağa
çıktığımızda, pusu noktasında beklemek yerine, bir an evvel bitsin de kasabaya
geri dönebilelim diye her delikte eşkıyaları arıyor, üstlerine biniyor ve yakalayıp
karakola getiriyordum. İlk zamanlar, Alissa da Rum olduğu için tereddütte
kaldığım oluyordu ancak O, bu durumun bir vatan meselesi olduğunu söylüyordu
ve kimsenin bu halka zulmetmeye hakkı yoktu.
Kararlıydım, Hakkı Çavuş’un evinden çıktığımızda muhakkak ona
açılacak, hissettiklerimi söyleyecektim. İnceldiği yerden kopsun diyordum.

Savaştayken, çoğu gece düşmanı dinlerken sessizlik içinde gök yüzüne bakardık.
Sayısız yıldız görürdük. Bazen, içlerinden en güzellerine isimler verirdik.
Alissa’ya baktığım zaman, gördüğüm tüm yıldızları, ölümün korkusunu,
göğsümdeki yaranın sızısını, her şeyi unutuyordum. Sanki, dünyanın hiç bir
yerinde savaş olmamış gibi hissediyordum. Sevdiğimiz her şey aynıydı. Bazı
akşamlar kimseye yakalanmadan kaçardı karakola, koyu bir sohbete tutuşurduk.
Hiç sıkılmadan bana savaştaki günlerimi anlattırırdı. Makedonya’yı, ailemi,
harbiyeyi... Aynı türkülerle mey içerdik. İkimiz de Cumhuriyet çocuklarıydık.
İkimiz de aynı yazarları okumuştuk. Dans ederdik üstelik! Vals! Tüm bunları
birlikte yapabiliyorduk ancak konu, ona açılmak olduğu zaman, sayısız düşmana
karşı ilk safta taarruza kalkmış olan ben, sessiz bir çocuk kadar masum
kalıyordum. Ancak bu akşam kararlıydım!
O gün, Emine Ana’nın güzel yemeklerinden sonra, kahveler pişmiş,
Hakkı Çavuş, bir başka hikayeyi anlatmaya koyulmuştu. Esasında, bu anlattığı
hikayelerden, çok şey öğreniyordum ve bunları bana, babacan bir şekilde, askerlik
sanatına ait bildiklerini, tecrübelerini aktarmak için anlatıyor olduğunu da
biliyordum. O dağları karış karış biliyordu ve anlattığı her şey çok işime
yarıyordu.
“Sümela’yı gördünüz mü çocuklar?” diye sordu.
Ben, eski askerlerden adını birkaç kez duymuştum ancak nüfus
mübadelesinde gönderilen Rumlarla birlikte orası da terk edilmişti. Eskiden, Rus
işgali sırasında Rumlar orayı kendilerine bir sığınak, bir karakol olarak
kullanıyorlardı. Birkaç sefer uzaktan görmüştüm ancak kasabaya epey uzak
sayılan bir noktadaydı ve ulaşımı gerçekten zordu. Sümela ile ilgili bildiklerim,
savaş yıllarında yaşanan birkaç olaydı. Çok detayını bilmiyordum.
“Orası kötüdür evladım, orada pek pusuya yatmayın, gündüz gidin, gezin,
görün. Yakınlardaki bir köyde manastırın eski kapıcısı yaşar şimdi yaşlı bir
adamdır. Adı sanırım Yakup idi. Bulun onu, hayattaysa o gezdirsin sizi. Bir görün
mutlaka. Şimdilerde kimse yaşamaz orada, herkes gitti zaten.”
“Nasıl kötü?”

“Tekinsiz işte evladım. Orasının ne zaman kurulduğunu pek bilen yoktur
buralarda. Hep manastırdır ama. Kaç sefer gömü falan aradılar da helak oldular
oralarda. Var bir uğursuzluk.”
Bütün gece, Manastırdan gelen seslerden, orada görünen ışıklardan
bahsedip durmuştu. Bu anlattıkları, beni korkutmuyor, aksine orada hala kalan
milisler olabileceği şüphesini aklıma getiriyordu. Bu yüzden, aklımın bir
kenarına, oraya bir kış baskını vermeyi koymuştum.
O gece, Hakkı Çavuş’un evinden ayrılıp karakola doğru yürümeye
başladığımızda, cesaretimi toplamaya çalışıyordum. Çenem soğuktan mı yoksa
heyecandan mı titriyordu emin olamıyordum. Şalına iyice sarılmıştı. Ben de,
kabanımın yakalarını kaldırmış sessizliğe bürünmüştüm. Yağlı kandillerin ışıkları
ve bazı pencerelerden sızan titrek ışıklar, kardan beyaza bürünmüş sokakları
aydınlatıyordu. Ayaklarımızın, kar üzerindeki sesi huzur veriyordu. Bizim
dışımızda sokaklarda bir ses yoktu. Tam açılacaktım ona dönüp, onu durdurup,
ona onu sevdiğimi söyleyecektim... elimde bir sıcaklık hissettim. Elini elime
uzatmıştı ve avuçlarımız birleşmişti. Sonra, biraz daha sokuldu bana. Başını
omuzuma yasladı. Bir şey söylemedi. Söze gerek kalmamıştı. Elinin üşüdüğünü
fark edince, elimi çekerek omuzuna sarıldım. Kolumun altına aldım onu. O,
belime sardı kolunu. Ağır adımlarla yürümeye devam ettik.
Onu, misafirhanenin kapısında bırakıp karakola girdim. Neredeyse hiç
uykum yoktu. Aklımda, sadece Alissa vardı. Elinin sıcaklığını hayal ettim. Bir an
evvel evlenmek gerekirdi. Küçük ilçede, ufak bir ev tutardık. Başka türlü bu gibi
yerlerde insanlar hoş karşılamazlar. Hem, bizler, insanlara örnek olmalıydık.
Gece, baş ucumdaki mum sönerken uyuya kalmıştım. Bir hisle irkildim.
Dışarıda sert bir rüzgar, karakolun ahşap duvarlarının arasından geçerek çığlıklara
sebep oluyordu. Beni uykumdan uyandırıp irkilmeme sebep olan bir ses duymaya
çalıştım ancak rüzgardan başka bir ses yoktu. Dışarıdan belli belirsiz bir kandil
ışığı içeri yansıyordu ancak hiç bir şeyi görmek mümkün değildi. Ben de, kötü bir
rüya görmüş olabileceğimi düşünerek yatağıma uzandım. Gözlerimi kapadım.
Ama, bir şey ısrarla beni rahatsız ediyordu. Bir huzursuzluk gittikçe artıyordu

ancak bir anlam veremiyordum. Doğruldum. El yordamıyla baş ucumda duran
mumu yakmaya çalışıyordum. Bir iki ufak uğraştan sonra, mum alev aldı.
Mumun alev almasıyla sönmesi arasında geçen bir saniye, hayatımda
yaşadığım en korku dolu andı. Bir kadın, orada, küçük masamın diğer tarafında
eğilmiş duruyordu ve muma neredeyse benden daha yakındı. Ben, korkuyla
bağırırken, mum bir anda söndü ve oda bir sessizliğe büründü. Çok geçmeden
kapının açıldığını duydum. Elinde, bir kandille nöbetçi er sesimi duymuş ve odaya
koşmuştu. Kandilin aydınlığıyla elimi yastığımın yanında duran silaha attım,
ayağa fırladım.
“Komutanım iyi misiniz?” diye sordu asker.
Bir cevap vermeden önce, odada bir insanın saklanabileceği her yere
bakmaya başladım. Asker kapıda duruyordu ve kapıyı o açmıştı. Bu durumda
kapıdan kaçmış olsaydı, onu mutlaka görürdüm. Kapının arkasına baktım, dolaba
baktım. Son olarak da boşta duran yatağa baktım ancak kimse yoktu.
“Herhalde kabus falan gördüm, kusura bakma evladım, sağ ol
gidebilirsin, dedim askere.”
Asker, dindar bir çocuktu.
“Komutanım, izninizle ben bir okuyayım, iyi saatte olsunlar görünmüş
size”, dedi.
Bu gibi şeylere hiç inanmıyor olsam da, onun iyi niyetini kırmak
istemedim ve müsaade ettim. Sonrasında, sinirlerim yatışıncaya dek sabah
olmuştu.
Ertesi sabah kahvaltı edip Alissa’yı gördükten sonra, gece yaşadıklarım
bir rüya gibi silinmişti hafızamdan. Artık, belli belirsiz bir kabusun parçasıydı o
kadın. Zaten, yüzünü dahi doğru düzgün hatırlayamıyordum. Sonra, bunun
gerçekten de, uyanamadığım bir kabusun bir parçası olduğuna karar vermiştim.
Alissa ile, herkesin içinde yakın durmuyor, mesafemizi yine koruyorduk.
Yalnızca, baş başa kaldığımız zamanlarda, el ele tutuşup sessizce huzur

buluyorduk. Bir kez öpmüştü beni. İstanbul’da geçirdiğim yıllarda çok kız
öpmüştü ama, hiç birinde bu denli kulaklarım kızarmamış, aptallaşmamıştım.
Hakkı Çavuş’un söylediklerini unutmamıştım. Aklımda bir planım vardı
ve vakti gelmişti. Sümela, Altındere denen bir köyün yakınındaydı. Sabahtan bu
köye gidecektim. Hızlı hareket edebilmek için, bir süvari gibi at sürmeyi
planlıyordum. Yanıma sadece silahımı alacaktım. Kimseye haber vermeyi
planlamıyordum. Birkaç askerin bir arada hareket etmesi her zaman göze batar, bu
gibi durumlarda sizden önce haber ulaşmasına neden olurdu. O yüzden, tek
başıma gidecektim, gündüzden Sümela’ya çıkacak, orada bekleyecek, kimseyi
görürsem sesimi çıkarmadan gizlenecek ve ertesi sabah geri dönecektim.
Sonrasında, duruma göre bir plan yapabilirdim. Bu kolay olurdu.
Bulabileceğim en güçlü at, Hakkı Çavuş’un ahırında olanlardan birisiydi.
Sabah erkenden gidip ondan atı istedim. Nedenini sordu. Soruşturma için, bir
köye gitmem gerek dedim. Tek başıma en iyi atla bir köye devlet işi için kolay
kolay gidilmezdi. Böyle şeyler genellikle birkaç asker ile birlikte olurdu. Yine de
üstelemek istemedi.
Arada kalan iki köye daha uğradım ve Altındere’ye varmadan, köye
uğramaktan vazgeçip yolumu Sümela’ya çevirdim. Manastır, yörede Mela da
denen, Kara tepesinin yamacına oyulmuştu. Atımı, yol üstünde kimsenin
göremeyeceğini düşündüğüm bir yere bağlayıp, güneş batıncaya dek manastıra
varabilmek için yürümeye başladım. Yamaçtan aşağı yolunu bulmuş küçük bir su
akıntısı vardı. Ben bu akıntıyı takip etmeye başladım. Bir zaman sonra, dik ve
dolambaçlı patikadan yukarı çıkarken, ileride tekrar manastırı görüyordum.
Buraya, başka bir araçla çıkmak gerçekten çok zor diye düşündüm. Oysa, birileri
oraya gerçekten büyük bir manastır inşa etmişti. Buna hayran kalmamak elde
değildi.
Çıkış merdivenleri sona erdikten sonra bir kapıdan geçip avluya inmeye
başladım. Etrafta hiç ses yoktu. Tamamen terk edilmiş görünüyordu. Birilerinin
yakın zamanda burada konakladığını gösteren bir şey görememiştim. Hızlıca,
etrafı öğrenebilmek için avludan çevrede görünen binalara girip çıkmaya
başladım. Aynı zamanda, bir elim silahımdaydı. Karşıma çıkabilecek birisini

vurup vuramayacağımdan emin değildim ancak temkinli olmak istiyordum. Sağ
tarafta mutfak olabileceğini düşündüğüm birkaç ufak bölüm vardı. İlerlediğimde
ise, kilise olduğunu düşündüğüm bir bölüme giriyordum. Ancak bu bölüm
batmaya yaklaşan güneşle birlikte karanlıktı. Ayrıca saklanmaya çok uygun
görünmüyordu. Oradan vaz geçip, yamaç tarafına yöneldim. Burası, gelirken
dışarıdan gördüğüm manastır yatakhaneleri olmalıydı. Hepsini dolaşmama imkan
yoktu. Ben de, birkaçına göz atıp en korunaklı ve gözden uzak görünen ancak
manastıra girenleri mutlaka görüp duyabileceğim yeri aramaya başladım.
Bulduğum yer, giriş merdivenlerinin sağında bir kuytuda yer alan, sonraları
keşişlerin kütüphane olarak kullandığını öğrendiğim ufak salondu. Salonun
kapısının yanında yere oturdum. Bir ateş yakmayacaktım. Çatıyı iki yüksek kemer
taşıyordu ve iki penceresi vardı. İçeride bir eşya görünmüyordu.
Hava karardığında içerisi iyice soğumuştu. Sıkıca kabanıma sarıldım. Atı
aşağıda bıraktığıma pişman olmaya başladım. Sabah aşağı indiğimde hayvanın
helak olduğunu görmek istemiyordum. Ancak Hakkı Çavuş, atın son derece
dayanıklı olduğuyla övünür dururdu. Şimdi, bu düşünceye sıkı sıkıya sarılmaktan
başka çarem yoktu.
Gecenin karanlığını dinlerken, Hakkı Çavuşu haklı çıkaran ilk sesleri
duydum. Bir grup ayak sesi, yukarıdaki avluya inen merdivenlerden yankılanarak
aşağı iniyorlardı. Aynı zamanda, burada yalnız olduğunu düşündükleri için yüksek
sesli konuşan adamlardı bunlar ancak ne konuştuklarını anlamıyordum. Ses, hem
yankılanıyor hem de sanırım anlamadığım bir dilde konuşuyordu. Diğeri gülerek
cevap verdi bu sese. Ayak seslerinden ayırt edebildiğim dört ya da beş kişi
olmalılardı. Titrek bir ışık, duvarı aydınlatıyordu. Adamlar, avluya indikten sonra
uzaklaşmaya başladılar. Arkalarından gizlice kafamı çıkardım ve adamların
avluyu geçerek, kiliseye doğru ilerlediklerini gördüm. Orada, öylece gitmelerine
izin vermek istemiyordum. Takip etmeliydim ancak önce, arkadan başkalarının
gelip gelmediğinden emin olmak için beklemem gerekiyordu.
Bir süre bekleyip, kimsenin gelmediğinden emin olduktan sonra,
karanlıkta dikkatlice yürümeye başladım. Çok uzun zamandan sonra, gök yüzünde
bulut olmaması ve ayın neredeyse dolunaya yakın olması sayesinde, manastır
biraz olsun aydınlanıyordu. Kiliseye giden avluyu geçip sessizce kilisenin

kapısında durdum. Kapıdan usulca içeri göz gezdirdiğimde beş kişi olduklarını
gördüm. Dördü, oturmuş konuşup şarap içiyorlardı. Beşincisi ise, yerde ufak bir
ateş yakmakla meşguldü. Hepsinin arkası bana dönüktü. Çevreme bakındım. Sağ
tarafta bir oyuntu, bir kapı görünüyordu. Buraya saklanabilirdim ancak oraya nasıl
geçebileceğimi bilmiyordum.
Ben bunu düşünürken, bir adam tüfeğini alarak ayağa kalktı. Hızlıca geri
kaçtım. Sessiz adımlarla duvarı takip ederek geriliyordum. Sonrasında, etrafından
döndüğüm duvarın, içeride gördüğüm bölüm olduğunu anladım. Burası kilisenin
şapeli olmalıydı. Buraya saklanamazdım çünkü içeri girecek olurlarsa kendi
kendime kapana kısılmış olurdum. Bir köşeye pustum ve adamın geçmesini
bekledim.
Adam su dökmek için avluyu geçmiş, bir kuytu köşeyi seçmişti. İşini
bitirdikten sonra, diğerlerinin yanına dönmek yerine, etrafı kolaçan etti.
Arkasından, belindeki kuşağın içinden para olduğunu düşündüğüm bir tomar
çıkardı. Birkaç tane de mücevher ay ışığıyla parlıyordu. Bunlar, civar köylere
dadanan, son kalan milisler olmalıydılar ve bu eşkiya belli ki diğerlerinden
ganimet saklıyordu. Ganimeti güvenli bir yere saklamak için, tekrar çevresini
kolaçan ettikten sonra, manastır yatakhanelerine doğru ilerlemeye başladı.
Uzaktan onu takip ediyordum. Bir merdiven alt katlara doğru iniyordu.
Adam, elindeki titrek kandilin ışığında aşağı inmeye devam etti. Bir kat aşağı
inerken, peşinden gidip gitmemek konusunda tereddüt ediyordum. Aslında, o
aşağı indiği sırada, yanına gidip onu etkisiz hale getirebilirdim. Diğerlerini de
sonra düşünürdüm ama bu benim için dahi çok riskliydi. Onun yerine sadece
izlemeye devam ettim. O aşağı inmişti ancak geri dönmeye kalkarsa
saklanabileceğim bir yer bulamazdım, bu yüzden onu takip etmekten vazgeçtim.
Beş dakika kadar sonra, manastırın alt katından bir feryat yükseldi. Ne
olduğunu görmek için hızlıca alt kata inecektim ancak son anda, diğerlerinin de
bu sesi duymuş olacağını düşünerek bir kenara saklandım. Gerçekten de,
tedbirsizlik etseymişim, birkaç saniye sonra sırtımdan vurulabilirmişim. İki adam,
hızla yanımdan geçerlerken, duvar dibine pusmuş olduğum için beni fark
etmemişlerdi. Birisi aşağıda feryat etmeye devam ediyordu. Ancak aklıma gelen,

bu beş adamın kendi içlerinde kendilerine güveni olmayışıydı. İki kişiyi geride,
ganimetlere göz kulak olmaları için bırakmışlardı. Tek kişiyi değil.
Bir süre sonra ses kesildi. Sonra, gergin bir bekleyiş başladı. Aşağıdan hiç
ses gelmiyordu. Merakıma yenilip usulca merdivenlerden aşağı inmeye başladım.
Bir kat aşağı inerken, duvara yansıyan titrek bir ışık vardı.
Başımı usulca koridora çevirince onları gördüm. Az önce koşarak aşağı
inen iki adam, şimdi tavandan sarkan iki eski ve kalın urganla asılmış
sallanıyorlardı. Henüz yeni asılmışlardı çünkü dönüp duruyorlardı ancak ne
yüzlerinde bir acı ifadesi vardı ne de ayaklarında bir hareket. Kesin bir şekilde
ölmüş görünüyorlardı. Silahımı çektim. Yanlarında getirdikleri kandillerden birisi
düşerek kırılmış, ufak çapta bir yangın çıkarmıştı. Neyse ki her yer sadece taştı ve
kısa süre içerisinde kendi kendisine sönecekti. Sallanmaya devam eden cesetlere
çok yaklaşmamaya çalışarak, yanlarından geçtim ve eğilip yerde duran diğer
kandili elime aldım. Diğer adamı bulmak için kontrol edebileceğim üç oda vardı.
Ani bir hareketle ilkinden içeri döndüm ancak kimse yoktu. Sonra sessizce ikinci
odaya yürüdüm.
İçeri girdiğimde, nefesim kesildi. Göğsümün ortasına bir tekme yemiş
gibi hissediyordum. Bir kadın. Benim yaşlarımda. Benim boylarımda. Siyah gür
saçları, beyaz teni, üzerinde, sadece beline sarılı siyah bir örtü, üstü çıplak. Bana
gülümsüyordu. Vücudu, temiz, pürüzsüz ve inceydi ancak iri ve diri göğüsleri o
korku anında dahi bir erkeğin arzularını kabartıyordu. Silahımı doğruca yüzüne
doğrultmuştum. Yüzüne baktığımda, bunun, birkaç gece önce gördüğüm yüz
olabileceğini fark ederek, biraz daha dehşete düşüyordum.
Sonra, bir anda hiç tahmin etmeyeceğim bir şey oldu. Sakinleştim. Sanki,
zaten görmem gereken şey oymuş gibi geliyordu. Bir his... bir sakinlik hissi
sarıyordu her yanımı. Kadın, masumca gülümsüyordu. Silahımı indirerek ona
doğru yaklaşmaya başladım. Elimdeki kandili bir kenara koydum. Elini uzattı.
Tuttum. Sonra, sarıldı bana. İri göğüslerinin bana yaslandığını hissediyordum.
Başını omuzuma yasladı. Derin bir nefes aldı. O esnada, o huzur içerisinde,
pencerenin kenarında tutunmaya çalışan bir çift el gördüm.

Bunu gördüğüm anda, bütün sinir hücrelerim tekrar kendine gelmeye
başladılar. Büyük bir çalkantı içindeydim. Bir yanım, korkuyla haykırmak
üzereydi, bir yanım silahımı tekrar çekmek istiyordu ancak bir başka duygu da
beni kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Bu, beklenmedik durumda ve kararsızlık
içerisindeyken, dışarıdan gelen ayak seslerini duydum. O anda, kadın beni
bırakarak kapıya yöneldi ve hızla dışarı çıktı.
O dışarı çıktığı anda, tüm duyularım yerine gelmişti. Önce silahımı
çektim. Ardından pencereye koştum. Az önceki adam, son kalan gücüyle
pencerenin dışında asılı kalmaya çalışıyordu. Yüzünde derin bir yara izi yanağını
kana boyamıştı. Kollarından tutup tüm gücümle odaya geri çektim. Bir an, benim
asker olduğumu fark etti ancak içinde bulunduğumuz durumda ortak bir
düşmanımız vardı. Savaşamazdık.
“Komutan kaçmalıyız!” dedi.
“Nereden? Başka bir yol var mı?”
“Hayır yok, bir şekilde onu geçip dışarı çıkmalıyız. Yüce İsa! Öleceğiz
burada!”
Adamın yüzü, kana bulanan yerleri saymazsak korkudan bembeyazdı.
“Kim o kadın”, diye sordum.
“Bilmiyorum komutanım ilk kez görüyorum. Peşimden geldi, yüzüme
vurdu, can havli kendimi pencereden attım, tutundum. Sonra, arkamdan ayak
sesleri gelince böyle çıkmıştı. Komutanım kurbanın olayım acele!”
Kapıya yöneldiğimizde, cesetler hala tavandan sallanmaktaydı. Bu
görüntüyü gören adam, öğürerek duvarın kenarına eğildi. Çok suça karışmış
olmasına rağmen ilk kez ceset görüyor gibiydi ya da sinirleri çok harap olmuştu.
Hızlıca koridordan geçip merdivenlere yöneldik. Köşeye vardığımızda avluda
kimse görünmüyordu. Dışarı çıktığımızda, yerdeki kan izlerini gördüm. İki kan
izi, yerde sürüklenerek kiliseye doğru ilerliyordu.
Hızlıca giriş merdivenlerine doğru koşmaya başladık. Bir an, başımda bir
acı hissettim. Yuvarlandım ve her şey karardı.

Uyandığımda, kilisedeydim. Birkaç büyük mum etrafta yanmaktaydı.
Kadın, şapelin önünde duruyordu. Bu defa, tamamen çıplaktı. Arkası bana
dönüktü. Mumların alevinde aydınlanan sırtı, daha önce gördüğüm gibi, pürüzsüz,
bembeyaz parlıyordu. Bana döndü. Yüzünde, yine aynı masum bakışlar vardı
ancak bu sefer, bu masum bakışlara, şehvetli bir ifade daha eklenmişti. Yerde
doğrulmaya çalışıyordum. Sonra, çıplak olduğumu fark ettim. Ama bir şekilde
üşümüyordum. İçerisi, sıcaktı.
Kadın, çok güzeldi. İri göğüsleri hiç bir kadında görmediğim kadar dikti
ve beyazdı. Beli inceydi ve kadınlığının üzerinde hiç tüy görünmüyordu. Yanıma
geldi. Yere uzandı. Sonra, arkamda durduğunu fark ettiğim tahta bir masanın
üzerinden gümüş bir kadeh aldı. Kadehin içinde şarap vardı. Bir yudum içmem
için dudaklarıma yaklaştırdı. Karşı koyamıyordum. İçimde, bir kez daha, normal
olmadığını bildiğim bir itaat hissi hakimdi. İlk yudum, o güne dek içtiğim en
güzel şaraptı. Sonra, kadehi kendi dudaklarına götürdü. Kana kana içmeye
başladı. Dudaklarının yanından sızan şarap damlaları, mum alevinin altında
titreşerek göğüslerine damlıyor, oradan göbeğine ve bacaklarına ilerliyordu.
Nefesimi tutmuş, yalnızca bu görüntüyü seyrediyordum. Kadehi kenara bıraktı.
Sonra, bana yaklaştı ve dudaklarımı öpmeye başladı. Bir eli, bacaklarımdaydı,
oradan da kasıklarıma ilerliyordu. Beni arkaya doğru iterek üzerime uzandı.
Şehvetle dudaklarımı, boynumu öpüyor, kendisini bana yaslayarak hafif bir
şekilde sallanıyordu. Nefesinden tatlı bir şarap kokusu yayılıyordu.
Koku... beni kendime getiren koku oldu. Bir duman kokusu. Kadın
kokuyu fark ettiğinde, bir elim göğsünü tutuyor, diğeri üzerimdeki hareketlerini
yönetmek için kalçasında duruyordu. Şehvetle kapanmış olan gözlerini irkilerek
açtı. Hızlıca beni bırakarak ayağa kalktı ve kapıya doğru ilerlemeye başladı.
Yürüdüğünü ya da koştuğunu görmüyordum ancak havada süzülüyor gibi de
değildi. Sadece, ilerliyordu. An ve an daha yakın oluyordu kapıya. Ben, sarhoş
gibiydim ve az önce yaşadıklarım yarım kaldığı için biraz mutsuzluk
hissediyordum.
Ne kadar geçti bilmiyorum. Bir anda tüm mumlar söndü. İliklerime kadar
üşümeme sebep olan bir soğuk rüzgar sardı her yanımı. Gerçek, yüzüme bir tokat
gibi çarptı. Korku, damarlarımda dolaşıyordu. Yolumu kaybetmiştim. Hiç bir şey

görünmüyordu. Sürünerek bir duvar dibine geçtim ve bacaklarımı kendime
çekerek büzüldüm.
Yine ne kadar o şekilde beklediğimi bilmiyorum. Kapıdan bir meşalenin
alevi içeri aydınlattığında, korkuyla yüzümü kapadım. Gelen, yaşlıca bir adamdı.
Sonra, kapıdan içeri girmekte olan Hakkı Çavuş ve Tayfun Teğmen’i fark ettim.
Sonra da Alissa.
Alissa, elinde
koştu. Bana sarılarak
Hemen pantolonumu
hatırlamadığım bir kan
iyisini ümit ettim.

kabanımı ve üniformalarımı taşıyordu. Hızlıca yanıma
önce beni ısıtmaya çalıştı. Gerçekten buz kesiyordum.
giydim ancak kalın gömleğim nereden geldiğini
içinde sırılsıklamdı. Bunun yerine kabanımı giydim ve en

Beni ayağa kaldırdıklarında korkudan konuşamıyordum. Dışarı çıktık.
Manastırın yatakhanelerinden aşağıda bir yangın devam ediyordu. Hızlıca
manastırdan çıkarak aşağı indik. Uzak bir mesafede cip bizi bekliyordu. Beni ilk
bulan adam, getirdiğim atı alarak Altındere yönüne giderken, biz araçla kasabaya
dönüyorduk. O sırada tepedeki yangını bir kez daha gördüm. Bir aralık, bir
kadının keskin feryadı yankılandı tüm vadide. Bu kadar uzaktan dahi, içime korku
salıyordu. Diğerleri, bu sesi duymamış gibilerdi.
Neler olduğunu hiç kimseye anlatmadım. Alissa’ya beni bulmadan
öncekileri hatırlamadığımı söylemiştim. Hakkı Çavuş ne yapacağımı tahmin edip,
tek başıma gittiğim için endişeye kapılmış, Tayfun’a haber vermişti. Birlikte yola
çıkacaklarken Alissa da büyük bir ısrarla onlara katılmıştı.
Kiliseye ilk giren adam, oranın eski bakıcısı Yakup efendiydi. Onu almak
için köye gittiklerinde, Yakup Efendi, eski rahiplerden öğrendiği bir efsaneyi
anlatmıştı onlara. Efsaneye göre, Aziz Barnabas ile Sophronios, kendilerine
emanet edilen bir Meryem Ana ikonasını Atina’dan buraya kadar getirip, burada
bir mağarada kiliseyi ve sonrasında manastırın temellerini kurmuşlardı. Onların,
bu kadar uzağa, bu kadar gizli bir yere gelmelerinin sebebi olan ikona ise,
esasında Meryem Ana’ya ait değildi. O, çok daha eski bir kadına, ilk kadın
sayılan Lilith’e aitti. Ancak, Lilith bir efsaneydi ve yasaklı bir düşünceydi. Bu

yüzden buraya neyle geldiklerini asla kimseye açıklamadılar. Lilith, insanoğlu
ölümlü olmadığı zamanlarda cennetten çıktığı için, ölümsüzdü. Ancak, onu bu
dünyaya bağlayan bazı ikonalar vardı. Beni kurtarmak için, ikonayı aramışlar
ancak onu bulamayınca, var olduğundan şüphelendikleri manastırın en alt katını,
yağ kandilleriyle ateşe vermişlerdi. Kullanılan ahşaplar bir anda tutuşmuş ve en
sonunda bir duvarda ince sıvanın arkasına saklamış ikonayı alevler içerisinde
bırakarak yok etmişti.
Yazar Notu: Sümela Manastırı 1930 yılında sebebi belli olmayan bir
yangın ile hasar görmüştür.

Asansör
Yılbaşlarının tuhaf bir hüznü oluyor sanırım. Eskiden, sanki böyle
değildi. Gerçekten eğlenirdik. Yeni bir yıla başlıyor olmaktan mutlu olurduk.
Şimdi, sadece eğleniyor taklidi yapıyoruz. Her birimizin yüzünde, bir sonraki
günün sıkıntısı. Tükeniyor ve tüketiyoruz bu kaliteli zamanları. Gereksiz kaygılar.
Gereksiz hayatlar. Gereksizleştirdiklerimiz. Sevinçten, eğlenceden ve mutluluktan
gözlerimiz yaşarıyor taklidi yaparken, içten içe, aslında bir anlamsızlığın
içerisinde buluyoruz kendimizi. Yaptıklarımız ile hissettiklerimizin arasındaki
bağlar en çok, yılbaşları gibi zamanlarda kopuyorlar. Tek bir sebebi var.
Yanımızdaki hıyar. Bizden çok eğleniyormuş gibi görünüyor ya hani, sırf o

yavşaktan altta kalmamak için, biz daha çok gülüyoruz, daha çok içiyoruz, daha
çok yaşıyoruz. Gibi.
Aslında, aklımda bu yılbaşının böyle geçmesi gibi hiçbir düşüncem yoktu.
Önce ajansta buluşacaktık, dışarıdaki mekanlarda kafayı bulmak için paralar
saçmak yerine, bir tekelden çok daha ucuza alacağımız içkilerimizi yudumlayıp,
yüksek seste anlamsız hippi şarkıları dinleyecek, entellektüel gibi görünecek,
aslında içten içe bir kese kağıdına doldurulmuş kestaneleri özleyecek, gece saat
ilerledikçe, kendimizi İstiklal’in ara sokaklarına bırakacak, biraz bağırıp
çağıracak, arada “sarhoştum Busecan yaaa” yalanlarına sığınıp ajanstaki birkaç
hatuna yavşayacak, sonra biraz daha içip evlere falan dağılacaktık. Ama
yapamadım.
Evden akşamüstü çıktım. Bazı yolları yürürken, artık hiçbir şeyi
hatırlamaya gerek olmuyor. Bu çok tuhaf. Yani, bir yoldan birkaç kere yürüyünce,
bir sonraki yürüyüşünde, nereye gideceğini bile düşünmene gerek kalmadan,
kendini orada buluveriyorsun. Sana kalan tek şey sağda solda birkaç vitrini
seyretmek, tanıdıklara selam vermek. Evimle ajans arasında çok fazla bir yol
olmayınca, on dakika sonra ajanstaydım.
Bazen olur. Yani, hayatımda toplasan belki beş ya da on keredir ama
oluyor işte ve her olduğunda dağılıyorum. Masamın yanında ayakta duruyordum.
Karşımdaki duvarda, adına modern sanat denen saçma resimlerden birinin
fotoğrafı asılıydı ve çerçevedeki aksime baktığımda, uzun sakallarım, son
düğmesine dek iliklenmiş kareli gömleğim, kalın çerçeveli gözlüğüm... yani tabiri
caizse bir hipsterlık vardı görünüşümde. Etrafıma baktım. Köşede bir “tip”, sözde
sanat yönetmeni. Saçları tam tepeden açıldığı için bir muhasebeciye benzememek
adına traş ediyor sürekli, biliyorum. Başı kel. İnce bir bıyığı var. Bir de dudağının
altında bir tutam sakal. Hepsi bu. İki kulağında da bir çok küpe. Adam kırk yedi
yaşında. Bekar. Sanırım en yavşağımız o. Yirmi yaşın altında ya da hemen
üstündeki –yani yeni reşit olmuş ama gözü açılmamış tüm “presentabl” kızların
ajansta bir kariyer imkanı bulmasının tek sebebi de o. Bir başka köşede, kendisini
Yoko Uno zanneden beyaz tenli bir kız. Karşısında, beyaz gömlek giyen, esmer
teni solaryum ürünü, dar pantolonlu “grafiker” ile bir şeyler konuşuyor. Herkesin
ellerinde beyaz şarap. Serap Hanım’ı görüyorum bir ara. Herkes, patronla yattığını

biliyor ama olsun. Onun burada olmasının asıl sebebi Amerika’da sanat tarihi
okumuş olması, yerseniz. Biliyoruz. Kadın, saçlarını salmış, üzerinde mini bir
etekle neredeyse “teşhircilikle” suçlayabileceğiniz bir bluz var. Etek kısaldıkça
entellektüellik ve modernlik artıyor.
Konuşmalara kulak kabartıyorum. Yine aynı sıkıcı sohbetler. Aslında çok
komik. Yani kural basit. Kimsenin okumuş olamayacağına kanaat getirdiğiniz bir
kitap bulup okuyorsunuz ya da kimsenin izlemeyeceği, adını bile duyamayacağı
bir ülkeden tırt bir film izliyorsunuz, sonra bunu dünyanın en büyük sanat
eseriymişçesine, “yaaa abi, bir sanat filmi var biliyor musun?” gibi bir cümleyle
satmaya çalışıyorsunuz. Kimse de, “aga sen gerizekalı mısın?” diye sormaya
cesaret edemiyor. Sorsan, ne Ömer Seyfettin, ne Sait Faik, ne Attila İlhan, ne
Tolstoy, Dickens ya da Elliot bilir pezevenk. Nazım Hikmet onun için
ezberleyeceği üç satırlık şiirdir. Ama okuduğu kitap, onu derinden sarsmıştır,
hayatını değiştirmiştir. Ama işte onun yerine genç kızlar “ne kadar da kültürlü bir
erkek” diyor. Biraz daha olgun olanlar, “anlatsana biraz”, biraz yalancı olanlar
“aabiii harika o film ya” diye sallıyorlar. Japon sinemasının yönetmenlerini ezbere
bilirler. Bir kez daha dönüp kendime bakıyorum. İşte tam o anda, oluyor yine.
Ne yapıyorum lan ben burada bu yavşaklar sürüsüyle?!
Hızlıca montumu aldım, birkaç kişi nereye gittiğimi sordu. Kimsenin
sözlerini anlamadığı İtalyanca müziğin tantanasından duymamış gibi yaparak
aradan sıyrıldım. Kendimi, sokağın serinliğine bıraktım. Karşıdaki boş dükkanın
penceresinde kendimi gördüğümde kendimden tiksindim. Görünüşümden, artık
kim olduğumdan. Sahte değer yargılarımdan. Sahte hümanizmimden. Gereksiz
duyarlılık kasmalarımdan. Yüzlerce kilometre uzakta tamamen politik sebepler ve
maddi değerler uğruna yapılan savaşlarda ölenlere üzülür görünüp karşıma çıkan
tinerciden beş metre uzaklaşarak koşar adım kaçtığımdan utandım. Irkçılık,
faşizm üzerine atıp tutarken, yanımdan bir çingene geçtiğinde cüzdanı sağlama
alıyor olmamdan utandım. Utandım.
Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ve bunu yılbaşına girmeden yapmak
gerekiyordu. İlk yaptığım şey de, aslında gözlerim bozuk olmamasına rağmen
artistlik olsun diye taktığım dinlendirici gözlükleri çıkarıp cebime koymak ve

gömleğimin ilk iki düğmesini açmak oldu. Gömleğin eteklerini pantolonumun
içinden çıkardım. Ama en sinir olduğum şey sakallarımdı. Yılbaşı akşamıydı ve
açık bir berber bulamayacağıma emindim. En iyisi eve gidip traş olmak. Sonra
canım isterse belki çıkarım dışarı, diye düşündüm. Cihangir’e yöneldim.
Oturduğum apartmandan da utandım bu arada. Sırf bu muhitte olsun diye
yüksek bir kira veriyordum. Çok eski beş katlı bir apartmandı. Vera apartmanı.
Kelimenin tam anlamıyla dökülüyordu. İki göz bir evim vardı ve odaları
gerçekten küçüktü. Manzarası bok gibiydi. Ama Cihangir’derydi ve ben kendimi
o anda keriz gibi hissediyordum.
Hava kararmıştı. Saat sekiz. Apartmana girdim. Genellikle pek
çalışmayan, otantik eski bir asansörü vardı apartmanın. Aslında, orjinalde yoktu
muhtemelen ve apartmana, asansör teknolojisinin İstanbul’a geldiği zamanlar
eklenmiş olmalıydı. Apartman boşluğunda, yukarı aşağı gidip gelen paslanmış
demir bir kafesten ibaretti. Yine de çalıştığı zaman iş gördüğünü itiraf etmem
gerekir. Sanırım beş kişi rahatça binebiliyordu ancak kimse bunu riske atmak
istemiyordu. Asansöre bir kadın giriyordu. Üzerinde kırmızı, kaşe bir kaban vardı.
Kabanın altından incecik bacakları, hafif topuklu ayakkabıları. Gür saçları ya
kızıldı ya kahverengi. Apartmanın soluk sarı ışığında seçmek çok mümkün
olmuyordu. Asansöre girdi, bana döndü. Göz göze geldik. Derin bakan, güzel
kahverengi gözleri vardı. Güzel bir yüz. Geldiğimi görünce, bekledi. Asansörün
kafesten kapısı kapatılmadan hareket etmiyordu. Çok bekletmek istemeden
adımlarımı sıklaştırdım.
Nazikçe başımla selamladım, içeri bir adım attım. Bir adım sağa, kız sola
bir adım attı, yan yana geldik. Tam asansörün demir ızgaralı kapısını çekecektim
ki, kapıdan birisinin acele adımlarla içeri girmekte olduğunu gördüm. Yirmilerinin
başında bir genç, temiz yüzlü. Gözlerinde bir telaş vardı. Saçları kıvırcık, parkası
yeşil. Sanki, altmışsekiz kuşağını anlatan bir filmden çıkmış gibiydi. Asansörü ve
bizi görünce bir an yüzünün rahatladığını fark ettim. Hızlı adımlarla asansöre
doğru yaklaşırken biraz dikildi, kendisine çeki düzen verdi, bir ayağının hafifçe
topallıyor olduğunu fark ettim. Asansöre bindi, “teşekkürler” dedi. Asansörün ilk
üç yolcusu böylelikle tamamlanmıştı.

Çoğu, bu eski asansörleri çalıştırmayı bilmez. Biraz uğraş gerektirir. Yani,
sadece düğmesine bas, yukarı çıkarsın demekle olmuyor. Apartmana ilk
taşındığım zamanlar, benim de alışmam biraz zaman almıştı. Asansör kapısının
kolundan tutarak sürgü boyunca kaydırdım. Bir tık sesinin oturmasını bekledim.
Böylece, asansörün emniyet kilidi yerine giriyor, beklemeden açılmasını
engelliyordu.
Beşinci katın düğmesine basarken, aynı zamanda asansörün yukarısında
duran bir başka düğmeye daha bastım. Bu, çocukların asansörde gereksiz
oynamasını engelleyebilmek için konulan çok basit bir önlemdi. Boyun
yetmiyorsa, merdivenlere mahkumsun. Sonra, asansörün diğer iki yolcusuna
baktım,
“Siz kaça çıkıyordunuz?” diye sordum.
“Aynı”, dedi kız. Hafif gülümsemesinin altında, belli belirsiz bir
tedirginlik vardı. Çocuk da onaylar şekilde başını salladı.
Ben dokuz numarada oturuyordum. Her katta iki daire vardı. On
numarada bir yılbaşı kutlaması olmalı, diye düşündüm. Apartmanda oturanları
pek fazla tanımıyordum. Yeni çağın, insanları yabancılaştırmasının bir sonucu.
İnternette, orada burada, hiç çekinmeden en açık seçik sohbetleri yapıp, her
birimiz filozof kesilirken, her facebook grubuna üye olup hararetle tartışmalara
girerken, gerçek dünyada birbirimizin yüzüne bakamıyor olmak, ayrı bir
tuhaflıktı. Traş olduktan sonra ilk yapmam gereken şeyin, komşumun kapısını
çalıp onunla tanışmak olduğuna kanaat getirmiştim.
Asansör, hafif bir titremeyle hareket etmeye başladı. Hala, merdivenlerin
arasındaki bu boşlukta olma hissi bana heyecan veriyordu. Diğer, dört köşe çelik
kutu asansörler gibi, seni sanal bir oda hissiyle kapamıyordu. Açıktaydın ve
yükseldiğini görebiliyordun. Birinci katta durduk. Sarışın, ondört, onbeş
yaşlarında bir kız, elleri mavi montunun ceplerinde, başında bir bere, bekliyordu.
“Asansör yine çalışmıyor sanmıştım, ben de yukarı yürüyerek
çıkıyordum, sesi duyunca şansımı denemek istedim, gelebilir miyim?” diye sordu.
Yüzünde, sempatik, içten bir gülümseme vardı. Kırmızı kabanlı kız, bir adım sola

kaydı, yanıma geldi. Yeşil parkalı genç bir adım geri, kapının kilidine uzanarak
kapıyı çektim. Kız hızlı bir adımla içeri girdi. Asansörün eskimişliği onun da
ilgisini çekmişti. İlk kez, böyle kafes bir asansöre biniyor olmalıydı. Gülümsedi.
“Kaça çıkıyorsun?” diye sordum. “Ben de beş”, dedi. Gülümseyerek,
demir parmaklıklı kapıyı tekrar çektim, tık sesi. Ve asansör bir kez daha
yükselmeye başladı.
Dördüncü katta, asansörün kapısının tam iki kat arasındaki zemin
betonuna denk geldiği yerde, birden karanlığa gömüldük.
“Ne oldu?” diye sordu yeşil kabanlı genç.
“Yine mi elektrikler kesildi yaa.” Ses tam karşımdaki sarışın kızdan
geliyor olmalıydı ancak hiçbir şey görmek mümkün olmuyordu. Apartmanda hiç
ışık yoktu.
“Tamam sakin olun, birazdan gelmesi lazım” dedim. Eğer genel bir
kesinti varsa, kimse yılbaşı gecesi Cihangir’i uzun süre elektriksiz bırakmak
istemezdi. O yüzden, mutlaka birileri bir şeyler yapacaktı ama diğer yandan, eğer
bu genel bir kesinti değilse, işin rengi değişiyordu. Apartmanda daha önce de tüm
elektrik tesisatının arızalandığı olmuştu ve tamiri neredeyse dört ya da beş gün
sürmüştü.
Sonra, tavandaki acil durum lambası geldi aklıma. Her bir daireden saçma
bir şarjlı ışıldak için yirmişer lira toplamışlardı. Işıldağın kendisini Japon
pazarında on liraya almayanı dövüyorlardı ama kimse de burjuvazisinden ödün
verip “bizi mi sikiyorsunuz lan, bu fiyata ışıldak mı olur” diye sesini
çıkaramamıştı. El yordamıyla tavandan sarkan ipi bulup çektiğimde, soluk beyaz
bir ışık aydınlattı yüzümüzü. Çok kuvvetli değildi ama eğer verdiğimiz parayı
biraz bile hak ediyorsa, hiç sönmeden birkaç gün ışıldayabilmeliydi.
“Sence kapıyı açamaz mıyız?” dedi kırmızı kabanlı kız. Yüzünde bir
korku vardı. Hatta hepimizin yüzünde sanıyorum aynı korku vardı. Ama
bazılarımızın yüzünde, başka bir şey de vardı. Örneğin ben, o bu cümleyi
kurduktan sonraki beş saniye boyunca, ona aşık olmakla meşguldüm ve ona cevap

veremedim. Yüzüne öylece bakıyordum. Gözlerini merak edercesine kıstı,
dudaklarının kenarlarında bir tebessüm oluştu, kendime gelmem için gözlerimin
içine bakıyordu ya, o benim gözlerimin içine baktıkça, benim gözlerimden tüm
ruhum çekiliyordu.
“Aah, şey... bu riskli olur. Yani tabi ki kapıyı açabilirim ama bu asansör
yeni moda asansörler gibi değil, elektrik geldiği anda yüzde elli ihtimal yukarı
çıkmaya devam edebilir, yüzde elli ihtimal ise, ilk anda motor boşa çıkar ve bir
metre kadar hızla aşağı indikten sonra makara kendisini toplar. Yani kapıyı
açtıktan sonra, yukarı çıkmaya çalışmak da aşağı inmeye çalışmak da, kumar.
Burada sonsuza dek kalamayız ama önce bu riske girmeden biraz bekleyelim
derim. Hem birileri elbet gelecektir on numaraya değli mi?”
“Sanırım, dedi kırmızı kabanlı kız.”
“On numara mı? O aksi kadına mı? Kim yılbaşını o cadının evinde
geçirmek ister ki?” bunu söyleyen, sarışın kızdı.
“Kenan öğretmen oturmuyor muydu on numarada ya? Hangi apartman
bu?” diye sordu yeşil parkalı.
Benim aklımda tek bir soru vardı o anda.
“İyi de siz kaç numara geliyordunuz?”
“Ben dokuz numarada oturuyorum”, dedi kırmızı kabanlı kız. “İsmim
Eleni.” Tokalaşmak için elini uzattığında, kısa sürede içimde alevlenen platonik
geçici aşkın aleviyle kurduğu cümlenin farkına varamamıştım. Elini sıktım.
“Levent Ben.”
“Nasıl dokuz numarada oturuyorsun?” Sarışın kız şaşkındı. “Biz
oturuyoruz orada? Yeliz ben.”
“Dokuz numara? Bir saniye, gerçekten, ne dokuz numarası? Ayrıca orada
ben oturuyorum sekiz aydır,” diyebildim.

“Vera apartmanı, dokuz numara. Doğru apartmanda olduğunuza emin
misiniz?” diye sordu yeşil parkalı genç. “Polis misin lan sen yoksa?!” gözlerimin
içine bir an öfkeyle baktı.
“Ne polisi arkadaşım, bonzai mi çektin sen?”
“Bonzai ne lan?”
“Merhaba gençler.”
Son sesin sahibi, asansörden değildi. İrkildik. Yeliz, yani sarışın kız bir
çığlık attı. Arkamızı döndüğümüzde, merdivenlerde oturan bir adam vardı.
Saçlarının iki yanı kırlaşmış, zayıf ve uzun, yüzü karakteristik, yakışıklı, uzun sert
bir yüz, biraz Antonio Banderas’ı anımsatan, üzerinde siyah kaşe bir kaban, bir
cebinde muhtemelen bir cep saati olabilecek bir zincir, sırtı duvara dayalı,
gözlerinde delice bir ışıltı parlıyordu. O ana dek, onun orada olduğunu fark
edememiştik.
“Sen kimsin? Yardım çağır asansörde kaldık.” dedi Yeliz.
“Hassiktir, sahi, telefonum.”
Telefonumu çıkardım. O anda, birilerini aramak aklıma gelmemişti ama
ajanstan birilerini ararsam mutlaka gelip bizi buradan kurtaracaklardı, buna
emindim. Telefonu cebimden çıkardığımda, herkesin yüzünde tuhaf bir ifade
vardı. Ekranın görüntüsünü açmak için üzerindeki tek düğmeye bastım ancak
hiçbir ışık gelmiyordu. Bir iki kez, avuç içime vurdum. Bir türlü telefon kendisine
gelmiyordu. Arka kapağı açtım. Pili çıkardım. Bekledim. Tekrar taktım. Sessizlik.
Telefon, son nefesini vermiş gibi görünüyordu.
“Telefonun burada işe yaramaz”, dedi adam.
“O şey bir telefon mu?” dedi Eleni.
“Amerikan ajanı falan mısın sen?”, diye sordu yeşil kabanlı genç. Eliyle,
karnını tutuyor olmasaydı, üzerime atılacak gibiydi. Sonra, asansöre
bindiğimizden beri, elinin karnında olduğunu fark ettim. Biraz daha dikkatli
bakınca, pantolonunda hafif kan lekeleri olduğunu gördüm.

“Sen kimsin”, diye sordum adama.
“Şey, bu nereden baktığınıza göre değişir aslında.”
“Ted Bundy alıntısı yapacaksan lütfen vazgeç”, dedim.
“Ahh Ted. Onu çok severdim. Favorilerimden birisiydi. Ama hayır. O bu
sözü benden çaldı. Oysa ben, devamını onun getirdiği gibi getirmedim hiçbir
zaman. Eğer dindarsanız ve dört büyüklerden birisine inanıyorsanız, beni size
muhtemelen Şeytan ya da İblis olarak tanıttılar. Ya da bazıları Lucifer de der. Eski
Yunanda Hades’tim. Yer altının ve kötülüklerin tanrısı. Mezopotamya’da Baal.
Pek çok eski yazıtta bir çok farklı isim verdiler bana.”
“Ben sana şizofren demeyi tercih ederim”, dedim.
“Mantıklı bir bakış açısı, o zaman senin Ateist olduğunu düşünebiliriz?”
Bu soruya karşı sessiz kaldım.
“İşin doğrusu, bir tanrı var mı yok mu ben de bilmiyorum. Hatta kutsal
kitaplarda yazılan meleklerden ve hatta benim gibi olan herhangi başka bir
varlıktan da haberim yok. Bir dönem, o yazılanlara ben bile inandım. Kendim gibi
olabilecekleri, melekleri ve tanrıyı çok uzun süre aradım ancak bir sonuç
alamadım. Ben de keyfime bakmaya karar verdim. Yaşlıyım. Hem de çok. Bir
dönem insanların arasında yaşadım. Sonra bundan da sıkıldım. Şimdi, farklı bir
şey yapmaya karar verdim. Benim gibi birisini nasıl var edebileceğimi arıyorum
diyelim.”
“Sen gerçekten delirmişsin. Arkadaş tüm yeni yıl delileri beni mi bulur?”
Adam, yerinden bile kalktığını fark edemeden hızla asansöre saldırdı. Bir
deli hatta bir maymun gibi yapıştı asansör kafesinin parmaklıklarına. Nefesinde
ağır bir çürük kokusu vardı. Eleni, korkuyla geri sıçradı. Onu tuttum ve arkama
aldım. Adam, kafese hapsettiği farelere psikopatça bakıp izleyen yaramaz ve hatta
deli bir çocuk gibi bakıyordu yüzümüze. Teker teker hepimizin yüzünü inceledi.
Simsiyah gözlerinin derininde, bir alev parıltısı, bir kızıllık olduğuna yemin
edebilirdim. Sonra kafesi bırakıp bir adım geri gitti. Gözlerini kapatıp derin bir
nefes aldı. Kravatını düzeltti. Sesini kontrol edebilmek için öksürdü ve devam etti.
“Lütfen Levent Bey, beni tanısanız, aslında çok iyi birisiyimdir ama
sabrımın sınırlarını keşfetmeye çalışmayın. Bunu kesinlikle önermiyorum.”

“Diyelim ki sen Şeytansın. Ne istiyorsun bizden?”
“Güzel, konuşmaya başladık. Öncelikle bir şeyin farkında olmanızı
istiyorum.” Elini cebine sokup bir dolma kalemle bir kağıt parçası çıkardı.
“Levent Bey, lütfen bu kağıt ve kalemi alın. Kağıdın en üstüne, bugünün
tarihini yazmanızı ve sonra arkadaşlarınız görmeyecek şekilde üstünü katlamanızı
istiyorum. Ardından aynısını yapması için kağıt kalemi Eleni’ye verin.”
Kalem ve kağıdı korkarak aldım. Adam tam bir deliydi ve o pardesünün
altında başka neler saklıyor olabileceğini öğrenmek istemiyordum. O yüzden, en
azından işler değişinceye kadar, istediklerini yapabileceğimi düşündüm. Kimseye
göstermeden 31 Aralık 2015 yazarak üstünü katladım ve kağıt kalemi Eleni’ye
verdim. Yazdı ve katladı. Sonra yeşil parkalı gence verdi. Genç, elini karnından
çekmekte tereddüt etti. Adama baktı. Adamın gözlerinde bir anlık, çok ama çok
kısa bir anlık büyük bir öfke belirdi ve yok oldu. Bu, genci korkutmaya yetmişti.
Asiliği bir kenara bırakarak, laf dinlemeye karar vermiş gibi görünüyordu.
Yazarken, kağıdın köşesine elinden bir parça kan bulaştığını fark ettim. Kağıdı
yanındaki sarışın kıza (Yeliz) uzattı. Son olarak kız da tarihi yazmıştı ki, gencin
bir an gözlerinin kaydığını fark ettim. Dizleri boşaldı. Olduğu yere düşerken,
koltuk altlarından tutarak, düşmesini engelledim. Ayaklarını uzattık, montunu
araladım. Tahmin ettiğim gibi, karnının sol tarafında kötü bir yara görünüyordu.
Bir delik gibiydi ve kötü bir şekilde kanıyordu. Ne kadar derine gittiğini görmek
mümkün değildi.
“Hakan Bey biraz daha yaşayacak merak etmeyin. Sadece bir kurşun
yarası, değil mi Hakan Bey?”
Gencin sırtını demir parmaklıklara yasladık. Sonra kağıdı Yeliz’den
alarak adama uzattım. Adam kağıtta yazanlara bakma ihtiyacı duymadan, bize
çevirerek açtı.
31 Aralık 2015 (Bu benimkiydi)
31 Aralık 1914 (Eleni)

31 Aralık 1967 (Hakan)
31 Aralık 1997 (Yeliz)
“Bu ne demek oluyor?”
Hepimiz şaşkın bir şekilde birbirimize bakıyorduk. Hemen sonra,
giydiklerimize, kılık kıyafetlerimize bakmaya başladık. Eleni’yi en çok ürküten
sanıyorum Yeliz ve benim giydiğimiz spor ayakkabılardı. Hakan ise hem bu
ayakkabılara, hem kot pantolonlarımıza bakıyordu. Eleni elini cebime attı, cep
telefonumu çıkardı. Bir Samsung.
“Bu şey bir... bir..” sonra yukarı baktı. Tepemizdeki ışığa. Ufak ledler
aydınlatıyordu bizi. O ana dek, onların led olduğunu fark etmemişti.
Umursamamıştı belki de.
“O bir telefon. Yani, bilmiyorum. Senin zamanında telefon var mıydı?”
“Ne işe yarıyor tam olarak?”
“Şey, konuşuyorsun işte, istediğin bir kişinin numarasını çeviriyorsun ve
onunla konuşuyorsun. Şu an bu diyaloğu kurduğuma inanmıyorum.”
“Bu imkanız. Bu... bu şeytan işi”, dedi Eleni.
“Yok, hayır hanımefendi, inanın bu gibi teknolojik icatlarla Manhattan
Projesiinden beri uğraşmıyorum. O dönem, nasıl desem... biraz depresyondaydım
ve kendimi öldürmenin bir yolunu arıyordum diyelim.”
“Hiroşima! Nagazaki!” dedi Hakan.
“Evet, Nagazaki’de, patlama noktasına yüz metre mesafedeydim.
İnsanların bir anda gölgeye dönüştüklerini, kendi gözlerimle izledim diyecektim
ama o kadar parlaktı ki her şey, bir şeyleri görebilmek, fark edebilmek mümkün
değildi. Birkaç dakika sonrasında ise, patlamanın etkisiyle yaklaşık bir kilometre
kadar uzağa fırlamış bir haldeydim. Bombanın etkisiyle üzerimde tek bir elbise

kalmamıştı. Çok komik görünüyordum, neyse ki beni görebilecek kimse
kalmamıştı çevrede. Ve yürüyerek uzaklaştım.
“Bana bak orospu çocuğu, bu şaka hiç komik değil!” diye bağırdı Hakan.
“Haklısın, değil ve bu bir şaka da değil.”
“Bizden ne istiyorsun”, diye sordum.
“Ufak bir oyun oynayacağız. Sonra, elektrikler gelecek ve bu asansör
beşinci kata ulaşacak. Ancak hanginizin beşinci katı olduğuna oyun karar
verecek.”
“Ne oyunu?”, dedi Eleni. Konuşmasındaki hafif Rum aksanını yeni fark
ediyordum.
“Yılbaşı akşamı olduğu için favorim Tombala ama Yeliz ve Levent
haricinde sizin Tombalayı bilip bilmediğinizden emin değilim ve size tombala
öğretmekle de zaman kaybetmeyi düşünmüyorum. Bunun yerine size sorular
soracağım. Hepsi bu. Karşılığında size meydan okuyorum elbette. Ben adil bir
tanrıyım. Siz de bana soracaksınız.”
“Peki içimizde hangimizin kazandığını nasıl belirleyeceğiz?”
“Çok basit, örneğin ben ilk sorumu Hakan Bey’e soracağım. O da bana
bir soru soracak. Birimiz cevabı bilemeyinceye kadar sorular sormaya devam
edeceğiz. Eğer Hakan Bey kazanırsa, dördünüz birden beşinci katınıza
ulaşacaksınız. Kazanamazsa, üzgünüm. Sonra sıra Yeliz Hanım’a geçecek.”
“Peki ya cevap vermeyi reddedersek?”
“Bunu, cevabı bilmediğiniz şekilde yorumlarım.”

“Bilemeyeceğimiz kadar zor sorular sormayacağını nereden bilebiliriz?
Örneğin bir elektronik sorusunu Eleni’ye sormayacağını garanti edebilir misin”,
diye sordum.
“Dediğim gibi Levent Bey, ben adil bir tanrıyım. Ayrıca tuhaf bir şekilde,
bu evreni ayakta tutan, benim dahi karşı duramayacağım bazı kurallar var. Bu
kurallar beni bu gibi hilekarlıklar yapmaktan uzak tutuyor. Bunu daha önce
denemiştim, sonuçları sonraki yediyüz yıl boyunca bana ızdırap verdi. Bir daha
deneyeceğimi düşünmüyorum.”
“Bunu konuşmamız için bize zaman ver, bu teklifini tek başıma kabul
edemem.”
“Beş dakikanız var”, dedi. Bir adım geri çekilip ışıktan kaybolduğu anda
ise, sanki tamamen ortamdan yok olmuş hissine büründük. Artık, orada yok
gibiydi. Bunu anlamak mümkün değildi ama üzerimizden büyük bir gerginliğin
biraz da olsa dağıldığını hissettik.
“Ne yapacağız”, diye sordu Hakan.
Ben hızlıca kapıya yöneldim. Kilidi kaldırıp sürgüyü çektiğim anda,
asansör sarsılarak bir karış kadar aşağı düştü. Eleni ile Yeliz çığlık attı. Bu hareket
Hakan’ın da canını yakmıştı. Etrafıma baktım ama elektrikler henüz gelmemişti.
Sonra, sürgüyü biraz daha çektim. Bu sefer, hızla iki karış kadar yükseldi. Bu
olağandışılık bize bir şeyi anlatıyordu. Buradan çıkmaya çalışmak, delilik
olacaktı. Bu kesinti değil, başka bir şeydi. Belki bir lanet.
“Kapana kısıldık”, dedim.
“Şimdi, bir şeyi netleştirelim, herkes dokuzuncu dairede mi oturuyor
gerçekten?”
Soruyu soran Hakan’dı. Sesi titremeye başlamıştı. Epeyce kan kaybetmiş
olmalıydı. Bir elini sıkıca yarasının üzerine kapatmasını söyledim. “Şaka bu değil
mi?”

“Sanırım değil”, dedi Yeliz. Yavaşça, durumu kabullenmiş bir şekilde
yere oturup bağdaş kuruyordu. Eleni ile ben ayaktaydık. Birbirimize baktım bir
süre.
“Bu delinin söylediklerini yapacak mıyız?”, diye sordu.
“Bilmiyorum, sanırım burada onun tutsağıyız ve başka bir yol
göremiyorum. Hakan, senin silahın falan var mı?”
“Yok”
“O adamda var mıdır dersin?”
“Bu konuda bahse girmezdim.”
“Bunu yapmak istemeyen var mı aramızda?”
“Hiçbirimiz, ama başka fikri olan var mı?”, diye sordu Yeliz. Hepimiz
suskunduk. Sonra, karanlığın içinden, O’nun bir adım ileri çıktığını gördük ve bir
kez daha içimiz, aynı soğuk korkuyla dolmaya başladı.
“Sanırım bir karara vardınız, öyleyse başlıyoruz. Kusura bakmazsanız,
henüz cevap verebilecek kadar kendisindeyken Hakan Bey ile başlamak
istiyorum”, dedi adam.
Hakan, dikkatli ve sinirli gözlerle sessizce adama bakıyordu.
“Bir şeyi hatırlatmama izin verin. Kimse, Hakan Bey yerine cevap
veremez. Bunu denemeyin bile. Şimdi, gelelim soruma: Sütten beyaz ipekten
yumuşak olan nedir?”
“Sen Şeytan değilsin orospu çocuğu, delinin tekisin!” diye haykırdı
Hakan. Ağzının bir kenarından hafifçe bir kan sızmaya başlamıştı. Yeliz, eliyle
kanı sildirdi, Hakan’ı biraz daha dik oturtmaya çalışıyordu.

“Çok yazık. Oysa bu en bilinen dokuz sorumdan en kolayıydı.
Bilemedin. Şimdi sıra sende.”
“Bırak da gidelim ölüyorum! Bunu neden yapıyorsun?”
“Bunu sorun olarak kabul ediyorum. Hepiniz zaten öldünüz. Sadece
farkında değilsiniz. Size bunu yapıyor olmamın ise tarihsel birkaç sebebi var.
Birincisi, bu artık bir gelenek. İkincisi ise bunu ilk yaptığımda neden yaptığım.
Basit. İnsanoğlunun gerçekten zeki olduğunu görmeye ihtiyacım var. Bir meydan
okuma. Evet belki de egomu tatmin etmek. Her şeyi biliyorum ve her soruya bir
cevabım var. Ve her yıl birkaç ölmüş kişiye bir şans daha veririm. Biraz daha
yaşayabilmeleri için. Ancak son üçyüz yıldır kazanabilen olmadı ne yazık ki.
Buna siz de dahilsiniz Hakan Bey. Üzgünüm, görüşmek üzere.”
Parmaklarını şıklattı. Tepemizdeki soluk ledler söndü bir an. Sonra,
sadece hafif bir esinti duyduk. Birkaç saniye sonra tekrar şıklatma. Işık geri geldi.
Gelmemiş olmasını dilerdim. Adamın arkasında duvarda, beyaz ışıkla belli
belirsiz aydınlanan kırmızı bir hat boyunca duvara saçılmış kanı ve etraftaki kötü
kokuyu fark etmemek mümkün değildi. Hemen yere baktım. Az önce Hakan’ın
olduğu yerde şimdi sadece hafif bir kan birikintisi duruyordu. Artık asansörde üç
kişiydik.
“Evet Yeliz Hanım”, dedi adam. Yeliz, birden korkuyla titremeye başladı.
“Yo hayır, hayır ben oynamıyorum, hayır. Hayır!”
Adam şimdi asansörün içindeydi. Bir anda, nasıl içeri girdiğini hiçbirimiz
anlamadık. Ben, hızlıca Eleni’yi bir kez daha arkama çektim. Adam, yere uzandı
ve Yeliz’i boğazından yakalayarak ayağa kaldırdı. Sonra, demir parmaklıklara
dayadı. Biraz yükseltti. Yumruk yaptığı boştaki elini havaya kaldırdı. İşaret
parmağını açtı. Tırnağı, kalın, siyah ve sivriydi. Sanki bir odun parçası gibi.
Yeliz’in montunun fermuarını açtı. Kızın içinde siyah bir tişört vardı. Adam,
tırnağını kızın tişörtünde dolaştırmaya başladıkça, tırnağının değdiği yerde ufak
alevler çıkıyor, tişört yırtılarak ve yanarak açılmaya başlıyordu. Tırnağının ucu

tenine değdikçe, teninden kan damlaları süzülüyordu. Yeliz, korkuyla şoka girmiş
gibiydi. Adam ise onunla eğleniyordu. Adamın kolunu tuttum, geri çektim. Yeliz’i
tutan kolunu bırakmıştı. Arkasını dönerek bana baktı. Gözlerinin içinde yine aynı
alevi görür gibi olmuştum ancak bu sefer, nedenini bilmediğim bir cesarete
sahiptim. Gözlerimi onun gözlerine diktim.
“Sana meydan okuyorum. Yüreğin yetiyorsa bana sor egoist pezevenk”,
dedim. Adamın gözleri normal değildi. Şimdi, gerçekten parlıyorlardı.
Tepemizdeki beyaz ledler bir an enerjileri tükenmek üzereymiş gibi kısıldılar. Bir
an sonra adam tekrar merdivenlerdeydi. Yeliz, korkuyla yere çömelmiş, önünde
açılan bedenini kapatmaya çalışıyordu. Kendisini tecavüze uğramış gibi
hissettiğine emindim.
“Önce ben soruyorum”, dedi.
“Hayır, ben soruyorum. Bu kadar kolay kurtulamazsın”, dedim.
Öfkesinin gittikçe arttığını görebiliyordum. Ama sahip olduğu egoyla
teklifimi kabul etmeme şansı yok gibiydi.
“Benim bilemeyeceğim nasıl bir soruya sahip olabileceğinizi merak
ediyorum Levent Bey. Yakşalık yüz bin yıldır bu dünya toprakları üzerinde
yürüyorum. Üstelik kimsenin sahip olmadığı güçlerle donatıldım. Örneğin siz,
doğduğunuz andan itibaren her attığınız adımı, yediğiniz her yemeği,
hatırlamadığınız her detayı ben ezbere biliyorum. O yüzden gerçekten
bilemeyeceğim, bilgimin bir sınırı yok.”
Eleni ve Yeliz bana bakıyorlardı merakla.
“Önce anlaşmaya sadık kalıp ben kazanırsam, bizi salacağına söz ver.”
“Söz veriyorum.”
Eleni elimi tuttu.
“Sorum şu: Sahip olduğun bilgin, bana cevabını bilemeyeceğin bir soru
sormaya yeter mi?”

Adam durdu. Düşündü. Yüzünün kıvrımlarında, içten içe delirmekte
olduğu görülüyordu. Belki bir saat boyunca, orada öylece durdu ve bana baktı.
Vazgeçti. Elleri iki yana düştü.
“Kurnazsın ve adil değilsin insanoğlu. Oyuna başlarken paradoks
soruların geçerli olmadığını söylemem gerekirdi, bu da benim hatam. O yüzden
sözüme sadık kalıyorum. Sen kazandın ama unutma, benim hala bir soru hakkım
var.”
“Gönder gelsin.”
“Hayır. Bu hakkımı saklıyorum. Ancak son nefesini vermeden önce sana
mutlaka bu soruyu soracağım ve bilemezsen, tekrar bir soru soracaksın ve elbet
ben kazanacağım, ruhunu ebedi listeme ekleyeceğim. Bu sayede, oyun bitmiş
sayılmıyor. Yalnızca, erteliyorum. Bir gün tekrar karşılaşacağız. Gidebilirsiniz.”
Bir an tekrar karanlık oldu. Sonra, giriş katta asansör kapısının önünde
duruyordum. Etrafıma baktım. Arkamı döndüm. Hakan’ın ya da Eleni’nin
kapıdan görümesini bekledim. Sonra, korku içerisinde merdivenlere baktım.
Asansöre binmeye korkuyordum. Ben de merdivenlerden çıkmaya başladım.
Eve girdim. Yorulmuştum. Oturdum. Derin bir nefes aldım. Sonra, her
şeyin bir rüya olduğunu düşünerek kalktım. Traş oldum. Üzerimdekileri
değiştirdim. Daha “adama” benzemeye çalıştım bu sefer.
Dairemden çıkıp, yan dairenin kapısını çaldım.

Savaş.
Sanırım her şeyin üzerinden, hakkında yazabileceğim kadar zaman geçti.
Bir süre boyunca, her şeyi mantıklı bir sebep  sonuç üzerine oturtabilirim diye
düşünmüştüm. Sonra, her şeye bir açıklama bulmaya çalışmaktan vazgeçtim. Tüm
teorilerim zaten, zorlama senaryolardan ibaretti. Hiçbir zaman tam olamadılar.
Her şeyin mantıklı bir noktada olduğu ana kadar geri dönmek yeterli olur
diye düşünüyorum. İşten erken çıkmıştım. Zaten kafamın pek yerinde olmadığı

dandik bir cuma öğleden sonrası, yaklaşan fırtına ve yağmurla birlikte trafiğin felç
olacağı düşüncesiyle ofisten kendimi dışarı attım. Yolda, bazı araçların güçlükle
yol aldıklarını hatırlıyorum. Pek çok araç yoğun yağmur ve rüzgar sebebiyle bir
kenara çekmiş görünüyorlardı ve yolda doğru düzgün ilerleyebilen birkaç araç
benim Toyota Cruiser’ım gibi arazi araçlarıydı. Zaman zaman havada uçuşan bir
kağıt parçası ya da bir yaprak gelip ön camıma yapışıyordu ama yağmur o denli
hızlı yağıyordu ki, orada çok fazla durmadan süzülüp bir kenara gidiyorlardı.
Aklımdaki tek düşünce, evime gidip, onyedinci kattaki dairemden bu fırtınayı
seyretmekti. Belki bir sıcak çikolata alırım, arkada Ray LaMontagne çalarken
güzel bir kitap seçerim kendime diyordum.
Eve yaklaştığım zaman, cadde her zamankinden sessizdi. Hafif eğimli
caddenin iki yanında yağmur tüm gücüyle akmaya devam ediyordu. Neyse ki
kapalı otoparkın girişi bu gibi durumlar için yükseltilmişti. Cruiser’ımla önce
yüksek rampanın üzerinden geçip sonra eğimli yoldan otoparka doğru inmeye
başladım. Rampanın cadde tarafındaki su yüksekliği yağmur böyle yağmaya
devam ederse birkaç saat içerisinde tepeye ulaşacak gibi görünüyordu.
Kumandayla otopark kapısını açarken, normalde sitenin giriş kapısında
görevli olan güvenlik görevlilerinin otopark kapısında olduklarını gördüm. İçeride
ayakta durmuş bana bakıyorlardı. Biraz daha içeri girip park etmeden durdum,
camı araladım. Otoparkın kapısı arkamda kapanıyordu.
“Hayırdır beyler? Neden buradasınız?”
“Duymadınız mı Gökalp Bey?”
“Neyi?”
“Haberlerde söyledi, büyük bir tayfun İstanbul’u vuracakmış, bu yağmur
öncü diyorlar, herkes hortumlara ve kuvvetli rüzgara karşı sığınağa insin diye
anons yaptı radyolarda falan. Biz de tüm siteyi buraya indirdik. Neyse ki, herkes
bir yerlere kaçmış, evlerin çoğu boştu.”
“Deme ya, ee? Ne yapacağız? “
“Valla, evden almanız gereken bir şey varsa yiyecek içecek başka bir şey,
alıp hemen inin Gökalp Bey, siz bir de yüksekte oturuyorsunuz sakata gelmeyin.”
“Tamamdır.”

Hızlıca park yerime park edip ayakta bekleyen birkaç komşuya başımla
selam vererek bina girişine doğru yöneldim. Gelirken radyoyu dinlemek hiç
aklıma gelmemişti. Asansör hala çalışıyordu. Hızlıca eve çıktım. Geceyi
düşünerek yatak odasına ilerledim, seyahatlere giderken yanıma aldığım büyük
bir sırt çantam vardı. İçerisine birkaç kalın pantolon, biraz tshirt ve çamaşır
koydum. Üzerimdeki gömleği çıkartırken bir çatırtıyla kendime geldim. Başımı
çevirdim. Yatak odamın penceresine bir dal parçası çarpmıştı. Onyedinci katta
oturduğumu hatırlayana kadar bu o kadar da korkutmamıştı beni. Sonra hızlıca
çantamı toparladım, mutfağa gidip bir çekmecede duran bisküvilerden tıkıştırdım
ve dolaptan da iki şişe su sığdırmayı başarmıştım.
Kapıyı açıp asansöre yöneldiğimde rüzgarın kuvvetiyle olduğum yerde
hafifçe sallandığımı fark ettim. Asansör hızlı ancak güvensiz bir yöntem olacaktı.
Ben de zor yolu seçerek hızlıca merdivenlerden aşağı inmeye başladım. Henüz bir
ya da iki kat inmiştim ki elektrikler kesildi ve asansörde olmadığıma çok mutlu
oldum.
Onuncu kat civarında cep telefonumun ışığı ile merdivenlerden inerken
birisinin asansör kapısını yumrukladığını duydum. Durup dinlediğimde ses, biraz
daha aşağıdan geliyordu. Adımlarımı hızlandırıp dokuzuncu katta asansörün takılı
kaldığı noktaya geldim.
“Tamam her şey yolunda korkmayın, şimdi kapıyı açmaya çalışacağım
kapıdan biraz uzaklaşın.”
İçeriden korkmuş bir kız çocuğunun ağlamaya başlayan sesi geliyordu.
Yanındaki annesi olmalıydı. Kadın korkmuş bir sesle tamam diyebildi. Önce
elimle zorladım kapıyı ancak işe yaramadı. Sonra etrafıma bakındım. İnce ama
sağlam bir şeye ihtiyacım vardı. Daire kapılarının üzerinde çelikten yapılmış geniş
daire numaraları duruyordu. Bir tanesine gittim, telefonumu havayı aydınlatacak
şekilde yere bıraktım ve bütün kuvvetimle çelik plakaya asıldım. Gerçekten
sağlamdı. Neredeyse hiç bükülmeden, duvardaki vidaları sökülerek elime
gelmişti. Ya da duvarlar çok kaliteli değildi ama her halükarda bu çok işime
yaramıştı. Asansöre geri döndüm ve plakayı iki kapının arasına yerleştirip
arkasından tüm gücümle vurarak plakanın iki kapının arasına girmesini sağladım.

Sonra yana doğru bir son vuruş yaptığımda emniyet kilidinin klik sesiyle birlikte
kapıların boşa çıktıklarını hissettim. Kapıyı araladığımda yukarıda elli santimlik
bir boşluktan karanlıkta bana bakan iki çift göz gördüm.
Kadın önce çocuğunun kollarından tutarak bana doğru uzattı aralıktan.
Dikkatlice kıza uzanıp onu yere indirdiğimde, kadın rahatlamışlık hissiyle birlikte
ağlamaya başladı ve o da kendisini asansörden dışarı sarkıttı. Beline sarılarak onu
da aşağı indirdim. Kadın kızına sarıldı, kucağına aldı ve bana teşekkür etti.
Çantama attığım abur cubur arasında duran bir gofreti çıkarıp çocuğa uzattım.
Hıçkırıkları sessizleşerek elindeki gofretin paketine konsantre olmaya başlarken,
“teşekkür ederim” dedi sessizce.
Yerdeki telefonumu ve çantamı alarak merdivenlerden aşağı otoparka
indik. Otoparkta acil durum jeneratörü çalıştırılmıştı.
“Neden jeneratörü üst katlara vermediniz? Asansörde kaldık!” diye
bağırdı kadın güvenlik görevlisine.
“Efendim, jeneratörün yakıtı normalde üç gün yetecek enerjiyi sağlıyor
tüm site için ama burada ne kadar kalacağımızı bilemediğimiz için düşük devirde
çalıştırmaya karar verdik. Kusura bakmayın asansörleri kontrol etmeyi unuttuk
çok özür diliyoruz.”
Kadının koluna girerek güvenlik görevlisinden uzaklaştırdım. Aksi halde
bir kavga çıkacak gibiydi.
“Şey, ben Gökalp bu arada.” Elimi uzattım. Tokalaştık. Saçını düzeltti.
Yüzündeki öfke ifadesini silmeye çalışıp hafif bir tebessümle karşılık verdi.
“Berna. Bu da kızım Damla.”
“Eşiniz gelmedi mi?”
“Eski eşim. Şeytan görsün yüzünü. Sizin?”
“Hiç olmadı. Arabanız var mı?”
“İki haftadır serviste malesef. Neden sordunuz?”
“Ayakta kalmayalım ufaklık yorulur. Buyrun aracım şurada bari oturalım,
belki şansımız varsa buradan çeken bir radyo kanalı buluruz.”

Cruiser’ıma yürüdük. Kapıları açtım. Ufaklık arka koltuğa yerleşip ufak
çantasındaki bir oyuncağı çıkarmaya koyuldu. Bir yandan, elindeki gofreti
kemirmeye çalışıyordu. Dört en fazla beş yaşlarında sarışın annesinin kopyası
güzel bir kızdı. Berna yanımdaki koltuğa oturdu. Radyoyu açtık. Kapıları kapama
zahmetine girmedik. Hiçbir kanalda yayın yoktu. Sadece düz statik bir ses. Sadece
bir kanalda, sanırım TRT idi, sürekli olarak aynı mesaj dönüyordu. “Fırtına
sebebiyle tüm vatandaşlarımızın sığınaklara ya da korunaklı yerlere sığınmaları
gerekmektedir. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Acil yardım hatlarını
gereksiz meşgul etmeyin. Hortum ya da benzeri bir durumla trafikte
karşılaşırsanız köprü ve viyadüklerin altına saklanın…” şeklinde giden ve
peşinden İngilizce, Almanca ve yanlış anlamadıysam Fransızca tekrarlayan bir
mesajdı. Gereksiz akü harcamamak için radyoyu kapattık. Sadece, hazırlıklı
olmak için çakmaklığa takılı şarz cihazıyla telefonlarımızı sırayla şarz etmeye
koyulduk.
Birkaç saat orada öylece oturduk. Damla arka koltukta uyuyordu. Hava
kararalı çok olmuştu. Geniş otoparkta arabalarında oturmuş bizim gibi en fazla
kırk kişi kadar vardı. Geneli kadınlar ve çocuklardı. Anlaşılan işteki insanların
büyük bir kısmı eve ulaşmayı başaramamışlardı. Arada sırada otopark kapısı
açılıyor, içeri tek tük birkaç kişi giriyordu ancak benden sonra arabayla ulaşabilen
yok gibiydi. İki yüz daireden fazla olan bir yer için çok az bir sayıdaydık.
Berna, büyük üniversitelerin birisinde doktoralı bir jeologtu. Kış
süresince derslere giriyor, yazın ise kızını da yanına alarak saha çalışmalarına
gidiyordu. Buradaki dairesini boşandıktan sonra ona ailesi almıştı. Anlattığı
kadarıyla ki kızının olumsuz etkilenmesini istemiyor gibiydi beyaz atlı prensle
evlenmiş, prensi ölmüş geriye at kalmıştı.
Gece yarısına yaklaşırken, dışarıdaki rüzgar yüzünden bir şeylerin aşağı
düşmekte olduğunu duymaya başladık. Kırılan cam sesleri, sürekli bir uğultu,
çatırtılar. En ürkütücüsü ise dışarıdan gelen metalik seslerdi. Merak edip Damla’yı
arabada bırakarak otoparkın kapısına doğru yöneldik. Bir an, bir araba alarmı
çalmaya başladı dışarıda. Sonra bir yuvarlanma sesi, metalik bir gıcırtı ve alarmın
sesi bu metalik yuvarlanma içerisinde sağa doğru hareket etmeye başladı. Sonra
bir çarpışma sesi duyuldu. Ses tam önümüzde cadde üzerindeydi, sonra daha

büyük bir gümbürtüyle sağa doğru savrularak uzaklaştı. Peşi sıra başka
yuvarlanma sesleri de onları takip ederken, üst kattan gelen büyük bir çatırtıyla
sallandığımızı hissettik. Birkaç saniye sonrasında ise, büyük bir toz bulutu açık
olan bina giriş kapısından içeri hücum etti.
“Lanet olsun, buradan çıkmamız lazım. Üst katlardan birkaçı yıkılmış
olmalı. Burası şimdi çok da güven vermedi bana,” dedim.
Bunu söylerken sesimi kimsenin duymamasından emin olmaya
çalışıyordum. Panik yapmadan ilerleyip, meraklı gözlerin arasından bina giriş
kapısını kapatan güvenlik görevlilerini geçtik. Şimdi buradan çıkmak aynı şekilde
panik yaratacaktı ve çıkarsak, Cruiser’ım ne kadar ağır olursa olsun, dışarıdaki
araçların kaderini paylaşma ihtimalim yüksekti. Kapana kısılmış gibi
hissediyordum. İnsanların geneli otopark kapısına pek yakın olmadıkları için neler
olup bittiğini net bir şekilde anlamış görünmüyorlardı. Birisinin bir açıklama
yapması gerekiyormuş gibi görünüyordu aksi taktirde bir panik dalgası hakim
olacaktı. Neden bilmiyorum, belki de bir yönetici olmanın verdiği hisle bunu
kendime görev edinerek otoparkın ortasına yürüdüm. Beni tanıyan ve bir şeyler
açıklamak üzere olduğumu fark eden sitenin güvenlik şefi de yanıma geldi.
“Herkes bir saniye buraya bakabilir mi?” diye seslendim.
Uzakta duran birkaç kişi ortaya doğru ilerlerken yüzler bana doğru döndü.
Sonra, belli belirsiz bir grup oluştu önümde. Tanrım diye geçirdim içimden. Elli
kişilik grupta en fazla on tane erkek vardı. Geriye kalanlar kadın ve çocuktu ve bu
benim daha da korkmama sebep olmuştu. Yine de bunu belli etmemem gerektiğini
biliyordum.
“Bildiğiniz üzere, dışarıda büyük bir fırtına hakim. Üzülerek söylemem
gerekir ki, buradan çıktığımız zaman dışarıda göreceklerimiz bizi biraz ürkütecek
ve üzecek. Şu ana kadar fark ettiğim kadarıyla camlarımızın pek çoğu kırılmış
durumdadır aynı şekilde evlerimizdeki eşyaların da rüzgar ve yağmur sebebiyle
zarar görebileceğini düşünüyorum ancak bunun için yapabileceğimiz bir şey şu an
için yok. Neyse ki, pek çok evin artık zorunlu afet sigortası var ve sigortanın bu
zararı karşılayacağından eminim.

Aynı şekilde dışarıda kalan birkaç araç da rüzgar ile sürüklendiler ve az
önce duyduğunuz sarsıntı, sanırım çatıdaki bazı kalasların çökmesiyle oluşan bir
sarsıntıydı. (aslında buna ben de inanmamıştım, en az iki ya da üç kat üst üste
çökmüş olmalıydı ve içlerinde benim de evim vardı) Şu anda gidebileceğimiz
daha güvenli bir yer yok. Dışarısı, çıkmak için çok tehlikeli. Rüzgar bizi değil,
arabalarımızı da uçuracaktır. O yüzden burada kalmak zorundayız. Dışarıda
kalanlar için dua edin. Bu gibi fırtınalar güçlerini uzun süre koruyamazlar diye
düşünüyorum. Sabaha kadar her şey geçecektir. Lütfen sabırlı olun. Aklınıza
takılan bir şey olursa bana gelebilirsiniz. Sizden ricam üst katlara çıkmaya
çalışmayın çünkü pek güvenli değil şu esnada. Eğer çıkmanız gerekirse mutlaka
birilerine haber verin ve yalnız gitmeyin. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür
ediyorum.”
Sonrasında birkaç soru geleceğini düşünmüştüm ancak gelmedi. İnsanlar,
birbirilerine dönerek fırtınanın ne zaman sona erebileceğini konuşmaya
başlamışlardı.
“Özgüveninin kaynağı nedir çok merak ettim?”
“Askeri lise. Sonra benden asker olmayacağını fark edip ayrıldım.”
“Neden olmaz?”
“Ben öldüremem.”
Sabaha karşı bir sessizlik halinde uyandım. Cruiser’ın içindeydik ve
içerisi nefesimizle ısınmıştı. Camlar buğu tutmaması için spreylenmişti ama arka
camların buna rağmen buğulandığını fark ettim. Damla huzur içinde arkada
uzanmış uyuyordu. Berna da gözleri kapalı, yan kapıya yaslanmış, montunu
üzerine almıştı. Uyanmam onu da uyandırdı. Kendisine gelmeye çalışarak bana
baktı.
Sonra neden uyandığımı fark ettim. Dışarısı tamamen sessizdi. Kapıyı
hafifçe araladım. Dinledim. Gerçekten tam bir sessizlik hakimdi. Fırtına sona
ermiş gibi görünüyordu. Ama beni uyandıran sessizlik olamazdı. Berna da
arabadan çıkıp sessizce yanıma gelmeye başladı.
“Ne oldu?”

“Şşşt.”
Elimle sessiz olmasını işaret ederek otoparkın kapısına doğru ilerledim.
Dinlemeye başladım. Bir şeylerin ters gittiğine emindim ama henüz ne olduğunu
anlayamamıştım. Sonra kulak kabarttım ve beni uyandıran sesi fark ettim. Bir
patlama sesi gibiydi. Çok uzaktan geliyor olmalıydı. Gür bir sesin derinden gelen
bir yankısı gibiydi. Biraz daha bekledim. Bu sefer ne duymam gerektiğini bilerek
dinlemeye başladım. Bir dakika sonra, havadaki o tiz sesi ve hemen ardından
gelen patlama sesini duydum. Bu seferki biraz daha yakından geliyordu.
“On, belki onbeş kilometre uzağa düşmüş olmalı,” dedim.
“Nedir o?” Berna, hala duyduğunu anlamlandırmaya çalışıyordu.
“Roket ya da top mermisi.”
“Ne?! Saçmalama Gökalp.”
“Saçmalamıyorum, ne duyduğumu bilirim. Sana savunma sanayide
çalıştığımı söylemedim değil mi? Bazen sahaya çıkarız biz de, deneme yapmaya.
Konya ovasında defalarca duydum bu sesi, öyle ki uzmanlaştım artık.”
“Saçmalama Gökalp.”
“Fırtına sona erdiyse çıkmamız lazım. Burasının güvenli olduğunu
düşünmüyorum, dedim.”
Güvenlik şefi de uyanmış yanımıza geliyordu.
“Abi, top muydu o?”
“Sen de başlama Ahmet Allah aşkına!” Berna ürkmüş görünüyordu.
“Nerde yaptın askerliğini?” diye sordum.
“Kuzey Irak abi.”
“Toptu ya da roket, bu kadar uzaktan söylemek güç. Ahmet, buradan
çıkmamız insanları da çıkarmamız lazım, ama önce seninle dışarı çıkıp bir keşif
yapalım bakalım ne oluyor.”
“Tamam abi.”
“Berna, sen arabada kal Damla ile birlikte. Sürücü koltuğuna geç, belki
ihtiyacımız olur.”
“Korkutma beni Gökalp.”
“Merak etme, belki sadece abartıyoruzdur ama emin olmakta fayda var,
değil mi?”

Kapıya gidip alttan geçebileceğimiz kadar açtık ve ardımızdan kapattık.
Dışarıda hiç yağmur kalmamıştı, gök yüzünün bazı yerlerde açıldığını fark ettim.
Kötü olan ise bunu fark etme şeklimdi. İlk önce, gördüğümden emin olmaya
çalıştım. Neye baktığımı tam olarak fark ettiğimde ise o ana kadar yaşadığım en
büyük korkuyu yaşadım. Aslında, belki daha kuzayde yaşıyor olsaydım,
Finlandiya’da ya da İzlanda’da, sadece hayranlıkla izliyor olacaktım ama
İstanbul’da kuzey ışıklarını görmek çok da normal bir şey değildi. O anda aklıma
gelen şey, konvansiyonel bir elektromanyetik bomba kullanılmış olmasıydı ama
cep telefonumu çıkardığımda hala ekranında görüntü olduğunu fark ettim. Bu tip
elektromanyetik bombalarda, tüm elektronik cihazların kavrulmuş olması
gerekiyordu.
“O nedir abi?”
“Kutup ışıkları, dur bakalım anlarız.”
“Yok abi o değil, batıdaki.”
Başımı batıya çevirdiğimde, uzakta yaklaşan bir ışık gördüm. Ufukta bir
uçak gibiydi. Sonra yaklaşmaya devam etti. Bir süre izlemeye devam ettik. Çok
yüksekten ilerliyor gibiydi. Tepemizden geçerken bunun ne olduğunu anlamak
güçtü. Biraz daha ilerleyip alçalmaya başladığında çıkardığı sesten bunun uzun
menzilli bir roket olduğunu anladım. Uzakta bir noktaya alçalırken gökte bir okun
arkasından bırakacağı gibi bir ses çıkarıyordu. Önce ufukta bir anlık aydınlanmayı
gördük, saymaya başladım.. bir.. iki.. üç.. ses geldiğinde yanlış saymadıysam
yirmi ya da yirmiiki kilometre kadar uzaktaydı. Ses de içeriden duyduğumuzdan
daha güçlüydü.
Etrafıma bakındığımda, batıdan üç roketin daha yaklaşmakta olduğunu
gördüm. Sonra, yerden yükselen bir başka nokta, roketlerden birisine doğru
yükseldi ve bir patlama görüldü. Bir roket havada patlamıştı ama kalan ikisi
yoluna devam ediyordu. Hızlıca onları bir kenara bırakıp etrafıma bakındım.
Yolun sağına ve soluna savrulmuş ve devrilmiş birkaç araba vardı, birkaç ağaç
aynı şekilde yollardaydı.


Kiminle savaşıyoruz acaba?






Ne yapacağız abi?
Gideceğiz, daha güvenli daha derin, daha sağlam bir yer bulmamız lazım
ve yakın olmalı.
Nerede?
Bilmiyorum, dur bakalım çözeriz. Ama bu savaş yaklaşacak ve sadece
roketlerle de kalmayacak. Bizi vurduğunda burada olmamalıyız.

Başımı yukarı çevirdiğimde binanın yedi ya da sekizinci kattan yukarısı
paramparça duruyordu. Onbeşinci kattan yukarısı yok gibiydi. Duvarlar, beton
parçaları elli metre ileriden başlayarak tüm mahalleye yayılmış gibiydi. Hızlıca
geri dönüp otoparka girdik.
 Ne oluyor dışarıda? dedi Berna. Birkaç meraklı kişi daha uyanmıştı.
 Berna, sen jeologsun, yakınlarda derin bir mağara var mı herkesi alacak
kadar?
 Neden sordun? Ne oluyor?
Birkaç kişi konuşmayı daha iyi duyabilmek için yaklaşmıştı.


Sanırım bir savaş çıkmış durumda. Duyduklarınız yedi ya da sekiz
kilometre uzağa düşen uzun menzilli roketlerin sesleriydi ve saldırı
batıdan geliyor. Yani birkaç saat içerisinde kara kuvvetleri de batıdan
gelebilir demek bu. Buradan çıkmamız ve daha korunaklı bir yere
geçmemiz lazım.

Berna, kendisini toparladı, bir an kaygıyla baktıktan sonra, durumu
kabullenip aklını çalıştırmaya başladı.







Şey bir yer var aslında. Çılıngöz milli parkı içinde kimseyi
yaklaştırmadığımız bir mağara var. Güvensiz biraz ama.
Nasıl güvensiz?
Çok büyük, henüz ilk üç kilometresini falan keşfedebildik. Birkaç define
avcısı girdi içeri ama çıkmadılar. Biz de aşağıdaki galerilerin zehirli gaz
içerebileceğini düşünüp girişi kapatarak güvenlik koyduk.
Haritalarda yeri var mı?
Yok, uydudan da girişi görünmüyor zaten.



Harika, oraya gidiyoruz.

Sonraki on dakikada herkesi uyandırdık. Çok fazla araç vardı ama arazi
şartlarında bize yardım edebilecek araçlar sınırlı sayıdaydı. Biraz sıkışmamız
gerekti. Cruiser’ımda Damla, öne Berna’nın kucağına geldi, arkaya ise iki kadınla
iki çocuk sıkışmışlardı. Benimkisi gibi yedi araç bir araya gelmiştik. Diğer
araçların benzin depolarından boşaltıp kendi depolarımıza aktardık. Neyse ki,
yakıttan yana bir problemimiz görünmüyordu. İşe yarar her şeyi toparlayıp yola
koyulduk.
Dışarı çıktığımızda ilk sırada ben yer alıyordum. İnsanların gözlerinde bir
an korku hakimdi. Farlarımızı yakmamayı öğütlemiştim ve hiçbir araçta ışık
görünmüyordu. Biraz sonra bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu anladım. İki
savaş uçağı batıdan yaklaşarak alçak mesafeden üzerimizden geçti ve şehrin
merkezine yöneldi.
Yollarda zaman zaman ilerlemek çok güç hale geliyordu. Normalde
arabamı çok seviyordum ama o sabah çizikler, darbeler umrumda değildi. Pek çok
yerde ağaç dallarına, büyük taşlara çarpıyordum. Özellikle arkamdakilerin
geçebileceği şekilde yolları açmaya çalışıyordum. İki kez, başkalarını görerek
durduk, onları da arabalara aldık. İlerledik.
Bir saat kadar sonra, milli parkın girişine ulaşmıştık.






Bir tuhaflık var, dedi arkada oturan bir kadın.
Nedir?
Hala zifiri karanlık. Güneş yirmi dakika önce doğmuş olmalıydı.
Ayşegül haklı, dedi Berna.
Bunu sonra düşünürüz, dedim.

Milli parkın kapısı kapalıydı. Amerikan filmlerinden öğrendiğim bir
şekilde, basitçe hızlanarak tel çit kapıyı kırarak devam ettim yola. İçeride biraz
daha ilerledikten sonra Berna araçlarla devam edemeyeceğimizi söyledi. Mağara
çok uzak sayılmazdı.

Araçlardan indik. Damlayı kucağıma aldım. Bazıları söyleniyorlardı
ancak ufukta kalan şehirden bir kızıllık yükseldikçe ve üstümüzden geçen uçaklar
arttıkça söylenmeler yerini hızlıca mağaraya ulaşma isteğine bıraktı. Yarım saat
kadar yürüdük. Güneş doğmuş olmalıydı ancak bunun yerine hala gökteki kutup
ışıkları hakimdi gökyüzüne.
Mağaranın girişi gerçekten kolay bulunacak gibi değildi. Sağlam yapılı
iki dev çalı öbeğinin arasından etrafımız çizilerek tek sıra halinde ilerledik ve
nihayet demir bir kapıyla kapatılmış mağara girişine ulaştık. Berna kapıya güçlüce
vurdu. Bir adam kapıyı araladı.


Berna hanım? Hayır ola?
Altmış yaşına yakın bir adamdı. Yeni uyanıyor gibiydi.




Aç kapıyı Salih Abi. İçeri girmemiz gerek.
Ne oldu Berna Hanım? Adam bir yandan kapıyı açıyordu bizler için.

İçeri girerken Berna da olan biteni adama açıklıyordu. Adam duydukları
karşısında şaşkınlık içindeydi. Anlaşıldığı kadarıyla dün sabah nöbete gelmişti ve
kapıyı kapattıktan sonra hiçbir şey fark etmemiş gibiydi. Mağarada bir kuru erzak
ve konserve deposu vardı. Bir de jeneratör. Belki bir iki gün daha yetecek kadar
jeneratör için yakıt. Ancak gerekirse, gidip araçların depolarından
getirebileceğimizi düşünüyordum. İnsanlar, mağaranın içlerine doğru biraz
ilerleyip sağa sola oturmaya çalışıyorlardı.



Sırada ne var? diye sordu Berna.
Mağarayı keşfetmemiz gerek. Biz Ahmet ile gideriz.

Ahmet de yanımızda kendine güvenen bir şekilde duruyor, başıyla
onaylıyordu.


Erkekliğe lüzum yok, ben olmadan burada on dakika hayatta
kalamazsınız. Birlikte gideceğiz, dedi Berna.

Damla’yı oturanların arasındaki bir komşusuna emanet etti. Sonra birlikte
depoya gittik. Depoda keşif için bazı malzemeler mevcuttu. Baret aldık,
ayakkabılarımızı değiştirdik. Halat, askı ve birer keşif çantası aldık. Çantada
anladığım kadarıyla ilkyardım seti, ekstra pil gibi şeyler vardı.
İnsanlara keşif yapıp onlara yerleşebilecekleri daha rahat yerler
arayacağımızı ve bir iki saate döneceğimizi söyledik.
Yürüyüşümüzün ilk bir saati gayet güvenliydi. Biraz dar bir iki geçitle
birlikte, içinde bir iki ailenin barınabileceği kadar büyük galeriler de gördük.
Berna bir not defterine buraları not alıyordu. Bazı sarkıtlardan temiz su
damlıyordu. Bunların da yerini not alıyordu.
Bir saat kadar ilerlemiştik. Arkamızdan çığlıklar yükseldiğini duyduk.
Bekledik. Sonra, bize doğru koşan insanlar gördük. On ya da onbeş kişiydi.
İçlerinde Damla da vardı. Berna, bir korkuyla Damla’ya koşarak ona sarıldı.


Ne oldu?!

Yüzü kan içinde birisi durarak soluklanmaya çalışıyordu. Sonra elimden
kurtularak içeri doğru koşmaya devam etti. İnsanlar akıllarını yitirmiş gibiydi.
Birkaçı tökezliyordu ve hiçbirinde ışık yoktu. Buna rağmen korkuyla karanlığa
doğru koşmaya devam ediyorlardı.







Ne oldu annecim neden kaçıyorsunuz? diye sordu Berna Damla’ya.
Duvarlar anne! Duvarlardan geldiler!
Kim geldi annecim duvarlardan?
Hayaletler anne! Duvardan geldiler, öldürdüler herkesi. Damla
hıçkırıyordu korkuyla.
Kapıdan mı geldiler? diye sordum
Hayır, duvarlardan geldiler. Duvardan yürüyerek çıktılar.
Ahmet ile birbirimize bakıp bunun ne olduğunu anlamaya çalıştık.



Paralel mağaralar ya da galeriler var mı? diye sordum Berna’ya.



Yok. Burası tek mağara. Mümkün değil, bir terslik olmalı.

Berna’nın arkası mağaranın girişine dönüktü. Gördüğümü görme şansı
yoktu ama Damla’nın neden bahsettiğini anlamıştım. İleriden bize doğru yürüyen
bir adam vardı. Orta yaşlarında, üzerinde beyaz bir örtüden başka bir şey yoktu.
Bu yüzden, ona hayalet diyor olmalıydı. Adamı o zifiri karanlık içerisinde nasıl
görüyor olduğumu bilmiyordum. Sanki, onu görmek için ışığa gerek yokmuş
gibiydi. Önündeki bir sütuna doğru yürüyordu. Sonra, sütunun içinden yürüyerek
geçtiğini gördüm. İşte o anda iliklerime kadar titredim çünkü adam sütunun
içinden öylece geçip gitmişti ve yaklaşmaya devam ediyordu. Onunla tanışmaya
niyetli değildim.


Hadi, hızlı, gidelim.

Damla’yı Berna’nın kucağından aldım. Berna en öne geçti, mağarayı
tanıyan oydu. Hızla koşmaya başladık. Zaman zaman sağa sola çöküp ağlayan
insanlar görüyorduk. Onları kollarından tutup kaldırmaya çalışsak da bizi fark
etmiyor gibilerdi. Kendi kendilerine konuşuyor, ağlıyor, delirmiş gibi
davranıyorlardı.



Lanet olsun, hiç bu kadar derine inmemiştik. Ne tarafa gitmemiz
gerektiğini bilmiyorum. Çok üzgünüm, dedi Berna. Sesi titriyordu.
Öne geçmeme izin ver dedim.

Dar geçitte güçlükle yer değiştirdik. Damla’yı ona verdim. Devam
etmeden önce, başlığımdaki pili değiştirdim. Şimdi biraz daha parlaktı önüm.


Bir saniye nefesinizi tutabilir misiniz? Üç diyince. Ses çıkartmayın,
dedim. Bir.. iki.. üç..

Yanlış duymuyordum. İleride, belli belirsiz bir su sesi vardı. Öyleyse,
muhtemelen bir yer altı suyuydu ve oraya açılan bir yol olmalıydı. Belki, orada
biraz daha şansımız olabilir diye düşündüm. Güç de olsa ilerlemeye devam
ediyordum. İçerisi rutubetli ve havasızdı. Yürümekten hepimizin bacakları
acıyordu. Damla’yı zaman zaman Ahmet ya da ben alıyordum kucağıma. Sonra,

birden güçlükle ilerlediğimiz dar tünel açılarak büyük bir alana geldik. Şimdi
karşımızda iki yol vardı. İkisinin de önünde durup bekledim. Birisinden hafif bir
esinti geliyordu. Temiz hava olabileceğini düşünerek o taraftan ilerlemeye karar
verdim. Damla kucağımdaydı ve Berna elimden tutuyordu. İki ya da üç dakika
sonra Damla’yı vermek için Ahmet’e döndüm. Berna da durdu. Arkamıza
baktığımızda ise Ahmet hiçbir yerde görünmüyordu. Berna tam Ahmet diye
seslenecekti ki hızlıca ağzını kapattım. Bu şu an için çok zekice görünmüyordu.
Bir şekilde yola devam etmek zorundaydık. Başka bir çaremiz yoktu.
Onbeş dakika kadar sonra büyük bir galeriye ulaştık. Önümüzde akan bir
yer altı ırmağı vardı. Derin gibi görünüyordu ve gerçekten çok genişti. Yine de
güzel olan, ileride belli belirsiz bir ışık vardı. Gün ışığına benziyordu. Dışarıda
savaş olmasına rağmen içeriden daha güvenli geliyordu. Bir şekilde yer altındaki
bu ırmaktan geçmeliydik.
Sonra, tuhaf bir şey oldu. Suya yaklaştığım sırada, karşı kıyıdan bir şeyin
bize doğru yaklaştığını fark ettim. Önce bir karartı gibiydi ve çok ağır akan suyu
yararak ilerliyordu. Sonra bunun bir kayık olduğunu gördüm. Gittikçe yaklaştı.
İçerisinde yaşlı bir adam vardı.










Yolunuzu mu kaybettiniz gençler ve güzel çocuk?
Siz kimsiniz?
Ben kayıkçıyım. Sizler de yolcularımsınız sanıyorum.
Bizi karşıya geçir lütfen, dedi Berna.
Paranız var mı?
Para mı? diye sordum.
Adam başı iki para.
Nasıl iki para, diye sordum.
İki madeni para. Anlaşılmayan nedir?

Elimi cebime attım. Tuhaf ama, hep bir şekilde cebimde bozuk paralar
birikir, Sekiz belki on lira çıkardım ve adama uzattım. Adam, sadece altı tanesini
aldı, kenara koydu. Geri kalanları bana geri verdi. Önce Damla’yı bindirdik.
Sonra Berna geçti ve son olarak ben bindim kayığa. Kayıkçı hafifçe çekiyordu
kürekleri. Karşı kıyıya vardık.



Çıkın gidin buradan ve bir daha bakmayın ardınıza, dedi adam.

Teşekkür edip yürümeye başladık ve kısa sürede gün ışığına çıktık. Bir
ormanda, bir tepenin üzerindeydik. Gün aydınlanmıştı. Hafif bir yağmur geri
dönmüştü. İleride bir otoyol görünüyordu. Oraya doğru yürüdük. Otoyoldan
geçen araçlar vardı. Bu tuhaftı. Yola vardık, bir yolcu otobüsünü durdurduk.



Nereye gidiyorsunuz? diye sordum.
İstanbul, dedi muavin.

İçeride oturan meraklı gözler vardı. İçeri girdik ilk boş yere oturduk.
Damla aramızdaydı. Olup bitene anlam vermeye çalışıyorduk. Televizyon açıktı.
Haberlerde sadece bir gün önceki fırtınadan bahsediyordu ve o kadar da büyük bir
fırtına gibi görünmüyordu. Can ve mal kaybından olmadığından bahsediyordu
aynı haberde. Savaş yoktu. Roketler yoktu. Kutup ışıkları yoktu.
Berna içeride yatakta yatıyor. Damla odasında. Ben ise sabahın beşinde
kalkmış bunları yazıyorum. Birkaç haftadır Berna ile birlikteyiz. Damla çok alıştı
bana. Ben de onlara. Döndüğümüzde arabam otoparkta duruyordu. Komşular da
ve apartman da, İstanbul da öyle… ne oldu, ne yaşadık, bilmiyorum. Sadece,
yaşadık. Buna eminiz.
Youtube.



Kafanı kaldır da biraz çalış istersen. Japonlara projeyi zamanında teslim
edemezsek Haldun Bey kıçımızı kesecek haberin yok.
Oğlum bunlar gerçek lan, yemin ediyorum bak.

Bunlar her şeyin başlangıcına dair ilk hatırladıklarımdı. Son iki haftadır
Youtube’da Pergutory adında bir kanalı takip ediyordum. Kanalın adını ilk kez
“deepweb” denen, internetin karanlık yüzünde görmüştüm. Anlatmakta fayda var.
Deepweb, internetin, siz sıradan bilgisayar kullanıcıları tarafından hiçbir zaman
keşfedilemeyecek yanıdır. İnternet yani sosyal ağlar, Google’dan
ulaşabilecekleriniz, vikipedi, haber siteleri… bunların hepsi evinizin arka bahçesi

ise, Deepweb okyanuslar, kutuplar ve hatta Ay’dır. İnternetin %96’sı bu
görünmeyen taraftadır, geriye kalan %4 sizin yaşamınızı geçirdiğiniz alandır. İşte
bu yüzden, sizin pek görmediğiniz tüm suçlar, uyuşturucu ticareti, pedofililer,
kiralık katiller, Snuff pornolar, binbir türlü manyaklık, okült gruplar, satanistler,
misyonerler, çoluğunu çocuğunu kesenler ve diğer tüm ucube işler, aslında burada
yürür. Benim işim “bilmek”. Tüm yapabildiğim, “bilmek”. Neyi mi? Her ne ile
karşılaşırsam. Bir Sokrat ısrarcılığıyla sorgularım her şeyi ve herkesi, onun
dışında ise bilgisayar yazılımları ile hayatımı sürdürürüm. Sürdürürdüm.
Bilmiyorum.





Saçma saçma konuşma oğlum belli ki herif Holywood’da bir yerde görsel
efekt uzmanı falan.
Oğlum bunlar milyar dolarlık yatırım isteyen videolar, hem dahası da var.
Bak, şu videodaki sihirbaz, oğlum bu adam yaşamış ölmüş gitmiş.
Deepweb’te de internette de adamın yaşadığı zamanlardan fotoğrafları
var. Burada da videosu var. Bak, şu asansör videosunda ajansta çalışan
çocuk, oğlum bu çocuğu topluluklardan hatırlıyorum, herif kayıp kaç
haftadır, duyan gören yok manyak mısın böyle prodüksüyon mu olur.
Gerçek sahte ne fark eder, şu anda Haldun Bey gerçekliğinde yaşıyoruz.
Hadi bitirelim kurtulalım sana güveniyorum oğlum ben bak ev bark
kuracağım düğün yapacağım ve elimde senden daha yetenekli bir
yazılımcı yok. Seni de youtube da dandik bir kanala kaybedersem topu
dikeriz.

O akşam proje yöneticisi arkadaşıma bir iyilik yaptım ve iki ay sonra
teslim edilmesi gereken projeyi bitirip kenara koydum. Ofisten çıktığımda
cumartesi sabah sekizdi. Uykulu gözlerle eve gittim ve bir duş alıp uykuya
bıraktım kendimi.
Uyandığımda akşam oluyordu. Telefonun sesiyle irkildim. Tarık’tı arayan.




Aga, araziye gidiyoruz yıldız yağmuru var gelecek misin?
Yıldız ne lan? Göktaşı olmasın o?
Melis de bizimle hem arkadaşı Tülin de var.



Anlaşıldı bilimsel konuşmak yerine romantik takılıyoruz diyorsun, tamam
tamam, Şirince’leri getireyim o zaman. Yarım saate sendeyim, oradan da
çıkarız.

Hızlıca hazırlandım. Nissan Navara’mın kasasında duran çadır ve uyku
tulumlarının yanına elimdeki şarap ve bardak kutusunu da bırakıp direksiyona
geçtim. Uykumu aldığımı ve enerjik olduğumu hissediyordum.
Bir saat kadar sonra İstanbul’dan İğneada Longoz Ormanları’na doğru
yola çıkmıştık. Ve evet, göktaşı yağmuru seyretmek için Longoz Ormanları’nı
seçmek kadar saçma bir fikir olamazdı ama amacımızın o olmadığı da açıktı.
Tülin benim aracıma binmişti, aslında zeki ve kültürlü bir kızdı, neden
Melis gibi bir gerizekalı ile takıldığını anlamak zordu ama aralarındaki bu
arkadaşlığın Melis’i gerçek manada hayatta tutan tek şey olduğunu görmek
kolaydı. Tülin’in yönlendirmeleri olmasa Melis muhtemelen IQ’su 70’in altında
olan bir manyak tarafından çoktan öldürülürdü.
Ormanlık alanda, ağaçların biraz aralandığı bir yere park ettik. Karanlık
çökmüştü, hava hafif serindi. Milli park alanında olduğumuz için ateş yakmak
yerine çadırlarımızı kurup, ortaya bir ışıldak koyduk. Hayatta Tarık kadar fırsatçı
bir dost daha bulmak zordur. Kendisi gitar çalmasa da Vitara’nın bagajında benim
için hep bir gitar bulundurur. Sonra gitar ve şaraplar çıktı.
Pek çok hikaye anlattık, yaşadıklarımızdan bahsettik. Ara ara, bir göktaşı
atmosfere giriyor, yanarak Bulgaristan tarafında gözden kayboluyordu. Her
seferinde bir başka dilek tutuyorduk. İşin en güzel kısmı benim için Tülin’in de
gitar çalmayı biliyor olması ve hatta güzel bir sese sahip olmasıydı. Hikayenin
başında “çöpçatanlık” durumu olduğu için ikimiz de rahatsızdık. Ne ben ne de o,
birileri tarafından başgöz edilmek fikrinden hazzetmiyorduk ama yine de
birbirimizi tanıdığımıza memnun görünüyorduk.
Saat ilerledi ve çadırlara çekildik. Benim getirdiğim çadır, dört kişinin
rahatlıkla sığabileceği bir Anaconda çadırdı. Aramızda daha fazla bir yakınlaşma
olmayacağına emindik ama Tarık ile Melis’i de başbaşa bırakabilmek adına aynı

çadırı paylaşmaya karar verdik. Çadırın üzerindeki şeffaf naylon pencerelerden
ara ara göktaşlarını görmek mümkündü. Uykuya daldık.
Bir iki saat kadar sonra yağmur başladığını fark ettim. Bu tuhaftı.
Herhalde sabaha karşı dört falandı. Hava kapamış ve serin bir yaz yağmuru
başlamıştı. Konum olarak ufak bir tepenin üzerindeydik ve çadıra yağmur
suyunun girmesi pek olası değildi. Çadırın üzerine vuran yağmur damlalarını
dinlemek güzel bir histi. Tülin de yağmur sesiyle uyanır gibi oldu. “Üşüdüm”
dedi. Üzerimize örtmeye birer ince pike vardı.



Yani, bu fikrimi yanlış anlamayacaksan, yanıma gel pikeleri üst üste
örtebiliriz.
Mantıklı.

Hafifçe doğrularak pikesini alıp yanıma kaymaya başladığı sırada, şeffaf
pencerelerden tepemizde bir alev topunun kayarak ilerlediğini fark ettik. Etraf
gündüz gibi aydınlanmıştı. Havada ilerlerken, bir savaş filminde gök yüzünde
ilerleyen bir roket gibi bir ses çıkarıyordu. Sonra batıda gözden kayboldu. Bir süre
durup bir patlama ya da benzeri bir ses bekledik ancak gelmedi.





Biraz fazla alçaktan geçmedi mi o? Tülin’in sesinde hafif bir korku vardı.
Bu tip bir yağmurda binbeşyüz ya da ikibin metre civarında olması
gerekir yağmur bulutlarının. Tabi bu bir genelleme, hava basıncına
bakmak lazım ama mevcut durumda ikibin metreden çok da fazla
yukarıda olduğunu düşünmüyorum. Atmosfer ise yani meteorların
yanmaya başladığı nokta seksenbeş kilometre yukarıda. Bu hesaba göre
temiz seksen kilometrelik mesafeyi yanarak tükenmeden gelmiş olmalı.
Ve yine bu hesaba göre bir yerlere çakılmış ve bizim de onu duymuş
olmamız gerekirdi diye tahmin ediyorum.
Sen, yazılımcı olduğuna emin misin?

Güldüm. Sakinleştik. Yanıma uzandı. Pikeleri üzerimize örterek uykuya
kaldığımız yerden devam etmeye karar verdik.

Birkaç saat sonra uyandım. Bir şeyler yolunda değildi ama neyin yolunda
gitmediğini kestiremiyordum. Hiç kıpırdamamam gerektiğini düşündüm. Tülin’in
yüzü bana dönüktü. Beyaz olan teni, porselen gibiydi. Göz kapakları kapalı.
Havada bir alaca karanlık. Yağmur kesilmiş gibiydi. Sessizlik.
Doğruldum. Bir şey tuhaftı. Yanlış hissettiriyordu. Neyin yanlış olduğunu
anlamam, uykulu halimle çok uzun sürmedi. Pike. Üzerimize aldığımız pikelerdi
tuhaf olan. Sanki, çok çok ince bir camdan yapılmış gibi, çıtırdayarak dağılmıştı.
Bu ses ile irkilerek uyandı Tülin. Üzerimizdeki pikeye baktı ve korkarak geriledi.
Arkasındaki yastık da dağılarak un ufak oldu. Yastığın içindeki pamuk şimdi bir
çuval unu andırıyordu.


Dur! Fazla kıpırdama! Dur sakin. Bir açıklaması olmak zorunda!

Tülin olduğu yerde durdu. Nefesini tutmuştu. Sonra derin bir nefes daha
aldı ve ince narin göğsünü şişirdi. Bekledi. Gözlerini yumdu. Bunun bir rüya
olduğunu düşünmeye çalışıyor gibiydi. Nefesini yavaşça bırakıp bana baktı.
Gözlerinde, dünyanın hala değişmediğini görmenin verdiği bir huzursuzluk vardı.
Elimi yukarı kaldırıp çadırın kumaşına dokundum. Dokunduğum yer ufak
bir çıt sesi ile elimde kaldı. Lanet olsun! Sonra, bu parçayı incelemek istedim.
Keskin miydi cam gibi? Parmak ucumla kenarına dokunduğumda, henüz sertliğini
hissedemeden dokunduğum yer ufalanarak toza dönüştü. Bu toz, pek havada
kalmıyor gibiydi. Bir şekilde, uçuşmak için fazla ağırdı.





Tamam, bir terslik olduğu belli. Belki dün akşam gördüğümüz göktaşının
bir etkisidir, bilemiyorum. Uzaydan gelen her şeyden bir manyaklık
bekleyebiliriz. Evren, bizim ufkumuzun çok daha ötesinde şeylere sahne
olabilecek bir yapıda. O yüzden tavsiyem, paniğe kapılmadan hareket
edip durumu ve sınırlarını anlamak.
Korkuyorum.
Korktuğunu biliyorum, çünkü ben de korkuyorum ama oturup korkarak
zaman kaybedemeyiz. Hadi çıkalım buradan.

Çıkmak eğlenceli bile sayılırdı. Sadece ayağa kalktık ve etrafımızdan
kristalize tozların etrafa saçılışını izledik. Komik birer dev gibiydik. Birer adım
ileri attığımızda çadırın içinden geçip gidiyorduk. Sonra tuhaflık biraz daha
kendisini gösterdi. Aslında yağmur dinmemişti. “Durmuştu”. Damlaların havada
öylece durduklarını görebiliyorduk. Sanki, yaratıcı bir bilimkurgu filminde,
havada asılı duran mermiler gibi, onlara dokunmak mümkündü. Tek fark, onlara
dokunduğumuzda ufalanmak yerine, elimizi ıslatıyor olmalarıydı.
Karşı çadır geldi aklımıza. Tarık ile Melis iyiler mi diye kontrol
etmeliydik. Nedenini bilmesem de üzerimizdeki kıyafetler bu durumdan
etkilenmemiş gibi tek parçaydı ve bu duruma dua edebilirdim. Ayaklarımızı
bastığımız yerlerde yapraklar ve çimenler dümdüz olarak sanki bir pudranın
üzerinde yürüyormuşuz gibi izler bırakıyordu. Tarık’ın çift kişilikten biraz ufak
evet haince bir plan doğrultusunda böyle küçük seçilmiş bir çadırdı çadırına
ulaştık ve hızlıca üstlerindeki çadırı parçalayarak onlara ulaştık. Tülin, elini
Melis’in omuzuna koydu.


Melis çabuk uy.. dondu.

Yüzünde büyük bir dehşet vardı. Melis, sanki bir porselen bebek gibiydi
ve omuzu kırılarak içindeki karanlık boşluğa doğru dağıldı. Panik içinde Tarık’ın
bacağına dokundum. Kırıldı ve cansız porselen bir manken gibi dağılarak yerinde
boş bir karanlık bıraktı. Tülin korku içinde bir çığlık kopardı ve farkında olmadan
Yağmur’un bedenine basıp onu dağıtarak koşmaya başladı. Ben de peşinden
koşuyordum. Aracıma ulaştı. Kapıyı açmak istedi ama dokunduğu kapı kolu,
şimdi elinden dağılarak yere düşüyordu. Koltuğa oturmak istedi ancak onu
taşımadı. Kırıldı. Tülin, kendisini yerde buldu ve şimdi tüm pickup sanki domino
taşlarından yapılmış gibi dağılarak içe doğru çöküyordu. Hızlıca tutup kaldırdım.
Kendime bastırdım başını. Sarıldı. Sonra hıçkırıklar geldi. Ağladığına daha fazla
sevinemezdim. Bu, sürekli bir şok halinde aklını oynatmış olmaktan koruyacaktı
onu belki de. Ve kendisine getirecekti biraz da olsa. Olduğum yerde ters dönerek
şimdi kamp yerini görmesini engelledim. Arkadaşının başındaki kocaman ayak izi
deliğini görmesini istemezdim.





Hadi, buradan gidelim, yapabileceğimiz bir şey yok. En azından bunun
sınırları varsa bunu öğrenmiş oluruz. Ne kadarlık bir bölge bundan
etkilendi. Bu nedir? Ve bundan sağ çıkan sadece biz miyiz?
Tamam, dedi.

Yürümeye başladık. Bir iki kez, denemek için ağaçların gövdelerine
dokundum ve sessizce yıkılışlarını seyrettim. Hiç rüzgar yoktu. En ufak bir esinti
bile. El ele yürüyorduk. Ne yiyeceğimizi bilmiyordum ama karşılaştığımız ufak
bir akarsudan su içebilmiştik. Su durgundu, akmıyordu. Sanki zaman onun için de
durmuştu ama yine de tadı güzeldi. Serindi ve temizdi.
İki saat kadar yürüdük ve D565 Karayoluna ulaştık. Burası İğneada’ya
giden, geceleri pek kalabalık olmayan o tek karayoluydu. Yine de bir iki araç
yolda görünüyordu. Birisine yaklaştık. Beyaz bir Audi. İçinde bir adam, gözleri
açık, cansız manken gibi duruyordu. Tülin, araca dokunacak oldu ama onu
durdurdum. Bunun bir yararı olmayacaktı. Sadece her şey tekrar dağılacaktı. Buna
neredeyse emindim. Başıyla onayladı. Konuşmadık. Yol boyu devam ettik. Bir iki
kilometre kadar ileride bir başka araç duruyordu. Bir süt ürünleri kamyonu. Diğer
her şeyden farklı olarak, neden bilmiyorum, renkleri normalde olması
gerektiğinden daha canlıydı. Altmışlı yıllardan kalma bir fotoğrafta ikibinli
yıllardan bir şey görmek gibiydi. Eğer her şey bir bilgisayar oyunu olsaydı, bu
kamyonun oyunda bir amacı olduğunu söylemek mümkündü. Fark ediliyordu.
Buna güvenerek şansımı denemek istedim. Arka kasasının kapısına gittim.
Nefesimi tuttum ve kapı koluna dokundum. Kapı, sanki kumdan yapılmş gibi,
dokunduğum yerden başlayarak un ufak dağıldı. İçeride, sütler, yoğurtlar ve
peynirler gibi süt ürünleri duruyordu. Şansımı bir kez daha denemek için bir süt
şişesine dokundum. Sert. Soğuk. O anki sevincimi tarif bile edemem. Neden
olduğunu, sebebini, nasılını, arkasındaki bilimsel gerçeği hiç ama hiç bilmiyorum.
Ama o süt orada öylece sapasağlam ve taze bir şekilde duruyordu. Tülin’in bunu
fark ettiğinde yüzündeki mutluluk, altı yaşında bir kız çocuğunun yeni aldığı o
harika bebekte yüzüne yansıyacak mutluluktan bile güzeldi. Birer şişe sütü hemen
bitirdik. Sonra tshirt’ümü çıkardım. Kollarını ve boyun açıklığını düğümledim.
Şimdi bir taşıma filesi gibiydi. İçine alabildiği kadar peynir ve diğer
dayanabilecek şeylerden doldurduk. Üstüne de yol boyunca içebileceğimiz kadar
süt. Önce sütleri ve yoğurtları tüketmeyi, sonra peynirlere geçmeyi planlıyorduk.

Güneş biraz daha göstermişti yüzünü ve yalın bir sıcaklık vardı havada. Rüzgar
olmadan, güneş ne ise oydu. Ne daha serindi hava ne daha sıcak. Bir temmuz
sabahıydı İstanbul’a uzak bir noktada.
Ve son yirmi günümüz bu şekilde geçti. Bazen, renkleri diğerlerinden
daha canlı bir şeylere karşılaşıyoruz. Yolculuğumuzun ikinci gününde arkasında
ikinci bir yolcu için oturma yeri de olan bir bisiklet bulduk Çerkezköy’de. Artık
komik geliyor. Bazen yolda manevra yapmaya üşenip bir kamyonun içinden geçip
gidiyoruz öylece. Gülüyoruz buna. Geceleri yıldızlar altında uyuyoruz.
Akarsulardan su içiyoruz. Bazen bazıları neden bilmiyorum akıyorlar. Hatta
birisinden birkaç tane balık bile yakaladık. Daha doğrusu, balıklar suyun içinde
öylece duruyorlardı. Sadece elimize aldığımızda hala canlı olduklarını ve tek
parça kaldıklarını görebiliyorduk. Bir de ateş yakabiliyorduk. Tabi, yakacak tek
parça bir şeyler bulabilirsek.
İşte böyle İzmir’e kadar geldik. Henüz, bizim gibi hayatta kalmış birisine
rastlayamadık. Bazen, birilerinin ya da bir şeylerin bizi izlediği hissine
kapılıyoruz. Sanırım, bu bozulan ruh sağlığımızdan kaynaklı. Bilmiyorum. Birkaç
gün önce, iki ayak izine rastladık. Bizimkisi gibi, bastığı yerde iz bırakan.
Her şeye bir cevap aramayı bıraktım çünkü bu yaşananın hiçbir mantıklı
izahatı yok. Sağlam kalanlar ile birer toz gibi dağılan şeylerin farkı nedir
bilmiyorum. Sadece, sağlam olanlar biraz daha canlı görünüyorlar. Ama diğer her
şey de dokununcaya kadar normal. Mantık yürütebilmeyi yitirdik. Sadece
yaşıyoruz. Hepsi bu.







Buyrun Haldun Bey?
Gökalp’ten ses yok mu oğlum hala? Kaç hafta oldu. Tamam projeyi
bitirmiş olabilir ama o hala en yetenekli yazılımcımız, bulun getirin
oğlum şu çocuğu.
Efendim, İzmir taraflarında olduğunu düşünüyoruz ama şey… emin
olmak mümkün değil.
Neden?
Boş verin Haldun Bey. Bir ses çıkarsa mutlaka haber vereceğim size.

Adam ekrana geri döndü. O esnada Pergutory adındaki kanala bir video
daha eklendiğini gördü. Videoda Gökalp ile Tülin sağlam bir tekneye
ulaşıyorlardı. Teknede bir kadın ile bir adam onları karşıladılar. Kadın, elini
Gökalp’e uzattı. Merhaba, ben Elpis.. hoşgeldiniz.

Kuşatma



Lanet olsun, neden bu kadar soğuk olmak zorunda.
Kapa çeneni ve gözünü ufuktan ayırma.

Yüksek taş surların üzerinden , ufukta karanlık bir sis gibi belli belirsiz
görüntüyü izliyorlardı. Her şey bir hafta kadar önce havanın soğumasıyla
başlamıştı. Burada, mevsim ya ilkbahardır ya da yaz. Bazen, belli belirsiz sararırdı
yapraklar ama bu ancak bir gün kadar sürer, sonra doğa tekrar bir yeşilliğe
bürünürdü. Güneş hep gösterirdi yüzünü ve bulutlar yalnızca gölgelik edecek
kadar dolaşırlardı gökyüzünde. Fakat bir hafta önce, simsiyah bulutlar
görünmüştü ufukta ve kısa sürede sarmıştı tüm gökyüzünü. Ardından bir sağanak
yağmur başlamıştı. Üç gün üç gece süren yağmur, pek çok şeye zarar vermişti.
Kimse böyle bir şeyi beklemiyordu ve kimse ne olduğuna dair bir açıklama
yapmıyordu. İnsanlar, sadece kaygıyla bekliyorlardı. Ve ardından bulutlar soğuk
bir kışı başlatıp hiç durmaksızın bir kar yağdırmaya başladıklarında, gökyüzü
sürekli gece kadar karanlık bir hal almıştı. İşte o zaman, ilk kez Artemis’i
gördüler. Beyaz mermer tapınaktan çıkıp hızlı adımlarla batıdaki surlara sürdü
atını. Surlara en son ne zaman birisinin çıktığını kimse hatırlamıyordu. O ise,
bunu sanki her gün yapıyormuş kadar kendinden emin ve çevik adımlarla yüksek

basamakları hızlıca tırmanarak gözcü kulesine çıktı ve sessizce ufku taradı
tanrısal gözleriyle.
Çok geçmeden, ufukta yaklaşan karanlığı fark etti. Çok ama çok uzakta,
okyanusun diğer yakasından yola çıkmış gelmekte olan bir donanma, diğer
yakada parlayan deniz fenerinin ışığıyla yavaş ve emin bir şekilde yaklaşıyordu.
Belliydi ki, deniz feneri tam olarak oldukları yere uzanan yolu aydınlatmaktaydı.
Gök yüzünde Apollon’un okları kadar sarı ve parlak bir şekilde yarıyordu
karanlığı.
O gün ilk nöbetçiler dikildi surlara ve Artemis, Apollon’un beyaz
tapınağına geri döndü. Tüm bunlar olduğunda üç gün önceydi ve bu sabah ilk kez
yaklaşan donanmanın karanlığı bir sis gibi ufukta normal gözlere de görünür
olmuştu. Bu hesaba göre bir ya da iki gün içerisinde kıyıya varacaklardı.
Nöbetçilerden büyük olanı, karanlık görüntüyü fark ettiğinde arkadaşını
surlarda bırakarak hızlıca aşağı indi ve bir ata binerek tapınağa sürdü. Tapınağa
varmasına birkaç adım kala kapı yavaşça aralandı. Nöbetçi, altın ve gümüş bezeli
zırhıyla içerideki karanlığa adım attı.
İçerisini tarif edebilmeye yetecek bir cümle bulamadı. Krallıkta, her şey
çok güzeldi zaten ancak tapınak güzellik anlamını değiştiriyordu. Yerde ince bir
bulut gibi, yoğun ama yerden ayrılmayan bir sis vardı ve her adım attığında sis
ayaklarının etrafında dans ediyordu. Bu sis her adımıyla aralandıkça, bastığı yerin
altın hatlarla ve zümrütler, yakutlarla süslenmiş bembeyaz tek parça bir mermer
olduğunu anlıyordu. Geniş avluda ilerlerken, karşıda tahtında oturan Apollon’u
gördü. Kendisine çeki düzen verdi ve yaklaştı. Artemis, kardeşinin yanında
zırhını kuşanmış bekliyordu. Gözleri Artemis’e kaydığında nutkunun tutulduğunu
hissetti. Düzgün ve güzellik abidesi bir yüzü, sert başıkları ve kararlı görünüşünün
altında, altın ve gümüş, beyaz sedeflerle süslenmiş zırhına dökülen sarı uzun ve
dalgalı saçları vardı. O’nun bir bakir olduğuna inanmak güçtü. Kardeşi
Apollon’dan bir gün daha büyüktü ve annesinin Apollon’u doğururken ne denli
acı çektiğini gördüğü gün bir bakire kalmaya yemin etmişti.


Yüce Apollon, kahin, güneşin ve ateşin tanrısı, zaten biliyorsunuzdur
efendim ancak ufukta bir karartı görmekteyiz.

Apollon, o zamana dek elinde bir ok ucunu çevirmekte ve onu
incelemekteydi. Sonra başını kaldırdı.



O kadar yaklaştı demek. dedi sessizce.
Kim efendim gelenler?

Apollon, sert bir bakış fırlattı adama. Adam, bu sorusuyla hadsizlik
ettiğini düşündü ancak neden sonra Apollon’un yüzü aynı sertliğini koruyarak
cevap verdi:





Elatus derler. Aslında ölümlüdür, Hades ile birlikte onu cehennemin
derinliklerine hapsettik. Ancak bir kişi ki kırarak kapısını cehennemin,
toplamıştı tüm cesur yürekli ruhları ve çekip çıkarmıştı onları dışarı. İşte
onlardan birisidir elimizden kaçan Elatus. Ve ebediyen düşmandır bana,
öldürttüğüm için oğlu Ischys’i.
Peki efendim, haddim olmayarak sorarsam, yaklaştıklarını duyduğunuzda
neden şaşırdınız?
Çünkü sevgili dostum, bahsettiğim gibi, Elatus çok zeki bir adamdır ve
ordusunu güçlülerden değil, yeteneklilerden seçer. Yaklaşan o ordu,
aslında bir avuç insan. Ancak her biri biz tanrılar kadar yetenekli insanlar.
İşte onlardan Remiel gibi bazıları olmalı zamana hükmekmetme ve kaderi
tekrar tekrar şekillendirebilmekte. Bunu sağlayan ise, biz tanrılara değil,
kendilerine olan inançları ve gerçeği kendilerinde bulmaları. Aslında biz
tanrılar da Kaos’un kendisinde bulunmasıyla başlamıştık var olmaya. İşte
bu yüzden tüm gördüklerim bulanıklaşıyor. Onlar yola çıktığı günden beri
bir gün gördüğüm diğer gün farklı oluyor, hiçbir kehanetime güvenemez
oldum. Ama hala güvendiğim bir şey var ise, o da okumdur. Gidelim.

Apollon kalkarken ayağa, bir ışık sardı çevresini ve bir anlık parlaklığın
ardından, sarı saçlarından daha parlak tamamı sarı altından yapılma zırhı belirdi
üzerinde, elinde ise gümüş bir yay vardı ve sırtında bir ok torbası ki bunu en
hünerli sentorlar dokumuşlardı asırlar önce.
Tapınaktan birlikte çıktılar. Apollon, Artemis ve adamın bir adım önünde
yürüyordu. Surlara dek yürüdüler. Geçtikleri her yolda, insanlar evlerinden
çıkarak, camlardan sarkarak, Apollon ve Artemis’in üzerine gül yaprakları,

çiçekler bırakıyorlardı. Apollon’un ayaklarını bastığı her yer, tekrar yeşeriyordu,
ne yazık ki, bu yeşerme ve hayat, Apollon uzaklaştığında yerini tekrar kalın ve
kirli bir kar yığınına bırakıyordu.
Hızlı adımlarla çıktı surlara. Orada bekleyen gözcü saygıyla eğilerek
birkaç adım geri çekildi. Apollon ufka baktı. Ardından elini ok torbasına
götürerek, ucu altın bir ok çıkardı. Bu ok, bir vakitler Truva’nın önünde
kullandıkları gibi hem yıkıcı bir oktu. Gerdi gümüş yayını ve bıraktı okunu.
Ok havada hızla ilerlerlen ardında ateşten bir yol bırakıyordu ve göğü bir
kayan yıldız gibi yararak ilerliyordu. Güneş kadar parlak ve sıcaktı. Düştüğü
yerde hiçbir ordu dayanamazdı bu büyük yıkıma. Ok, yolun yarısını gitmemişti ki,
ufuktan bir şeyin yükseldiğini gördü Artemis ile Apollon. Bu bembeyaz parlayan
bir oktu. Ardında yıldırımlar gibi bir yol bırakıyordu. Tam yarı yolda buldu iki ok
birbirini ve büyük beyaz bir patlamayla aydınlandı tüm gökyüzü. Sanki güneşti
patlayan ve kulakları sağır edercesine yükselen bir gök gürültüsü gibiydi.
Arkalarındaki iki asker, korumak için gözlerini, kaldırmak zorunda kaldılar
kollarını bu patlamadan yana. Artemis’in gözlerinde öfkeyle karışan bir kaygı
belirdi. İlk kez, kardeşinin attığı bir okun durdurulduğunu, hem de bunun gökte
olduğunu ve bu kadar büyük bir güçle olduğunu görüyordu. Oysa, Apollon
tanrısıydı okçuların ve onun okları güneşin damlaları gibiydi.


Remiel… lanet olsun. Zeus adına! Bu kadar güçlenmiş olması… bu denli
güçlü… lanet olsun.. Nasıl olur!

Öfkeyle torbasından peş peşe oklar çekerek göğe yolladı arka arkaya.
Şimdi, tanrıların Pompei’deki gazabı gibi gökte peşi sıra ilerleyen pek çok
alevden ok vardı. Oklar bu sefer hiç engellenmeden ilerliyor gibi görünüyorlardı.
Sonra, bir göz kırpışı kadar bir anlık koptu her şey. sanki gözleri bir an kapanmıştı
ya da başka bir şey. Bunu açıklamak mümkün değildi ama artık oklar gökyüzünde
değildi. Bir anda, ufuktaki karanlık yaklaşmış ve gemiler tek tek seçilebilecek
kadar yaklaşmıştı ve az önce Apollon’un ufka gönderdiği okların her biri, hala
torbasında duruyordu sanki hiç atışmamış gibi.
Olduğu yerde dondu. Sonra bir an daha geçti. Ve artık gemiler kıyıdaydı.
Her birinden ufak sandallar iniyordu. İlk sandalın içinde Elatus, Remiel ve
yanında Akdenizin Amirali Artemis’i görebiliyordu. Bir ok daha çekti torbasından

ve fırlattı. Ok havada ilerlerken ikinci bir ok kesti okunu ve yine yıldırımlar
çakmıştı. Apollon’u ise en çok şaşırtan şey okunun havada tekrar kesilmesi değil,
bunu yapanın Remiel olmayışıydı. Oysa Remiel idi zamana ve yıldırımlara
hükmedebilen. Diğer ok, Remiel’in olduğu kayıktan değil, kuzey tarafından
yaklaşan bir kayıktan atılmıştı. İşte o zaman fark etti ayakta duran genci. Üzerinde
bir zırh yoktu. Yalnız, elinde ahşap bir İngiliz yayı, sırtında bir torba ok ve belinde
yalın bir kılıç duruyordu. Yüzüne dikkatlice baktığında anladı bunun Asklepios
olduğunu. Asklepios ki, kendi oğluydu ve ablası Artemis işkenceleriyle
öldürürken kendisine ihanet eden Koronis’i, doğmuştu Koronis’ten. O an, bu
düşmanıyla gurur duydu. Kendi kanından bir okçuydu ve kendisinden daha iyiydi.
Bunu kabul edebilirdi.
Elatus’un yüreklice surların kıyı kapısına doğru yürüdüğünü gördü.
Yanında siyah ile koyu yeşil arası rengiyle bir cübbe giymiş bir adamla
birlikteydi. Remiel, Artemis ve bir grup savaşçı ise geride kalarak surları
izliyorlardı. Bu esnada şehirdeki tüm savaşçılar da surlara çıkmış durumu kontrol
ediyorlardı. Herbiri gümüş, altın ve değerli taşlarla süslenmiş güçlü zırhlara
sahiplerdi. Karşılarındaki bir grup insanda ise ne bir zırh vardı ne de doğru
düzgün silahlar. Belki yüz ya da iki yüz kişi ancak var ya da yoktu. Yine de bu
durumda tedirgin eden şey, bu iki yüz kişinin nasıl bir cesaret ve güven ile Styx’i
geçerek Cennet’in Krallığının kapısına dayanmış olduklarıydı. Üstelik Apollon da
onları karşılamak için kardeşi Artemis ile şimdi kapıya ilerliyordu.
Apollon, az önceki hüsranını gören kimse olmadığı için memnundu, aksi
halde hiçbir savaşçıyı kendi tarafında tutamaz, şehri bir korku salardı. Oklarının
havada kesildiğini gören iki asker de zaten asla konuşmayacak kadar akıllıydı.
Surdaki kapı bir evden daha büyük ve daha ağırdı. Yavaşça aralanırken
kapılar, Apollon ile Artemis ağır adımlarla, karşılarındakileri kollayarak
ilerlediler. Elatus sakince başı dik bir şekilde onların yaklaşmasını bekliyordu.
Yanındakinin kim olduğunu görmek çok kolay değildi. Adamın yüzü cübbenin
karanlığında gizleniyordu. Kendilerine arkadan bir adam daha yaklaştı. Bu iri yarı
bir adamdı.
 Gusto, sen lütfen geri dön, dedi cübbenin sahibi.



Seni o zindanda ölüme gönderen bendim, bir kez öldün benim yüzümden,
bir kez daha olmaz, dedi adam.

O zaman farkına vardı Apollon bu kişinin Ischys olduğunun. Başını etrafa
çevirdi ve ilerideki bir geminin küpeştesinde kendilerini izleyen Koronis’i gördü.
Tanrı kalbinin sıkıştığını hissetti. Elatus gerçekten zekiydi. Kendisine düşman
olan tüm ölümlüleri, ölümün ardında bir araya getirmişti. Bir Tanrı olarak tüm
ölümlülere hükmedebileceğini biliyordu ancak daha önce hiçbir düşmanı ile
ölümün ardında karşılaşmamıştı. Koronis, her zamanki gibi büyüleyici, diye
düşündü.









Nasıl geçtiniz Styx’i ve nasıl geldiniz buraya, söyle!
Ah Apollon, hala tanrı ve hala salaksın. Siz tanrıların genel yanılgısı,
ölümlülerin güçsüz ve aciz varlıklar oluşu, size muhtaç oluşu. Oysa biz
ölümlüler sizden daha üstünüz çünkü siz hiçbir zaman acı çekmezken,
bizler acıyı yaşarız. Sizler ölümü tadmazken, biz ölümün şarabıyla sarhoş
oluruz. Siz cehennemi bilmezken biz cehennemden geçeriz ve kendimizi
yitiririz. İşte bu yüzden Apollon, oğlumun ve gelinimin katili ve
kendisine doğruluk, dürüstlük tanrısı ünvanını veren büyük yalancı, sen!
Senin krallığını yıkmaya geldik.
Eski dostum Elatus, biliyorsun ki oğlun baştan çıkararak karnında oğlumu
taşıyan Koronis’i, aldatmışlardır beni. Bu yüzden sonları acılı bir ölüm
idi.
Biliyor musun Apollon? Sanırım bu yalanı kendine ve başkalarına o kadar
çok kez söyledin ki, unuttun aslında Koronis ile Ischys’in neredeyse
bebeklikten beri birbirine olan aşkını ve kaçırarak Koronis’i Olimpos’a,
kendi karın yaptın zalimce. Yıkadın aklını onun ama aşk aslında Eros’un
yarattığı bir şey olmaktan çok daha üstündü. Bu yüzden kalbi tekrar buldu
yolunu ve kavuştu Koronis’e… ve bir de, söylemem gerekir ki en dürüst
halimle, yemin olsun tüm aşklar üzerine ki Asklepios senin oğlun değil
benim torunumdur.
Benim oğlumdur, dedi Ischys’de çıkararak cübbesini. Gözlerinde büyük
bir öfke bulutu vardı.

Artemis çekti kılıcını ve savurdu hızlıca. Ancak kılıcı bir ahşap asa ile
kesildi havada. Asayı tutan Gusto idi. Artemis’in parlak ve keskin kılıcını
engelleyen bir tahta parçası…





Siz hep, dünyadaki tek tanrıların Olimposta yaşadığını zannediyordunuz
ama insanoğlu kendisine başka tanrılar bulmaya devam etti. Bu da
onlardan birisinin elçisine aitti, dedi Gusto gülerek. Şimdi, lütfen o
kılıcını indir. Savaşırsak, içerideki birkaç masumun canını yakarak zapt
ederiz şehri.
Ne istiyorsunuz öyleyse?! diye bağırdı Apollon.
Bunu, dedi bir ses.

Bir an için Apollon, başının döndüğünü hissetti. Gözleri karardı. Sonra
tekrar açtı gözlerini. Karşısında güzel bir kadın oturuyordu. Kendisine baktı. Hem
şaşırdı hem normal buldu. Saçları karışmıştı birbirine. Yandaki ahşap sandalyede
bir çanta duruyordu. Kadın biraz öne eğildiğinde saçlarındaki bahar kokusunu
içine çekti. Ona yaklaştı. Kadıköy’de bir sokaktaydılar. Bir süredir
konuşuyorlardı. Sohbet ya da muhabbetten öte bir konuşma. Derin. Sonra, fark
etti. Gücüyle “tekrarları yaşayan” o adamın, lanetlendi bir tanrı iken ölümlü
olmaya ve bir hayatı yaşamaya. İşte o gün, her şeyi tekrar yazmaya söz verdi ve
kendisini tekrar bulmaya. Yazdıkça hak verdi ve gördü tüm zalimliklerini. Bir
sabah uyandığında tanrı olabilecekken bir daha. Kaldı bir ölümlü olarak ve
başladı yaşamaya. Ve okudu bu öyküsünü, bir ölümlüyken karşısına çıkan ilk
kadına.

