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Evveliyatından Bir Gece

"Gün ikindi akşam olur/ Gör ki başa neler gelir"

Aşık Veysel

İşlediğin cinayetin kökenine inmek için, en iyisi geçmiş yaşantına 

bir göz at önce ve binlerce halkayı birbirine eklercesine, anılarını birleştirmeye 

başla. Bir rezaletler zinciri elde edeceksin. Belki de işin sırrı, o zincirin 

halkalarında saklı. Bazen de bir tek halka, bütün bir zincire bedeldir. O halka 

1977’li gecelerden, bir Ankara gecesiyse hele...

Okuldan her çıkışınızda, Tombiko adlı avam meyhaneye bir başka 

dolambaçlı yoldan erişirdiniz. O maceralı günün de akşamı inmişti işte ve ikili-

üçlü gruplarınız, Tombiko’nun bir kişi enindeki kapısından yine ayılar gibi 

dalmaktaydılar. Fena gülüyordun mutluluktan. Lise fırlaması kadronuz ücra bir 

masaya dirsekleşerek yerleştikten kısa süre sonra, iyi kederlenecektin fakat.
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Sıkış-tıkış masanızda gece çabuk ilerlemişti. Çağatay’ın "gulüm" 

diye hitap ettiği Urfalı garsonun getirdiği rakılar ağızlarınızın suyuyla ıslanırken, 

ortam güzelleşiyordu. Keyifliydi velhasıl; uyum, arkadaşlık ve... Hoppala! 

Mezeler gelmeden, ilk şişe henüz açılmışken, lök diye neşeli konuşmaların 

arasına oturuverdin. Her masaya bir tema gereklidir.

O akşamüzeri yediğin dayak! Ne biçimmiş ama, alay mangası 

arkadaşlarına tam bir eğlence.

Sonra nasıl pekiyi? Ehe-ehe.

Fırsatçı adi herifler dalga geçiyorlardı. Yenilginin yaşandığı anların, 

konuşulduğu anlardan daha kolay katlanıldığı görülmüştür. Galiba bizzat kendin 

geçiştirmeye çalışmazsan, konu değişmeyecekti, madara olacaktın. Atak 

yaptın:

Bırakın ya, neyse. Olay mı kalmadı oğlum?

Ama pekiyi, sonra şey mi olduydu? Ihı-ıhı.

Herifler bıkmak bilmiyordu, doyumsuz manyaklar.

Bu da bir şey mi? Kantinde pandik sakatlara bindi.

Ve F◦◦◦◦ lafı aldı! "Hah, nihayet insanca, hakça bir konuşma 

başlamak üzere!" Sahneden inmeni sağlayan faktör, F◦◦◦◦’nin de dövülmüş 

olması değildi aslında. Şerefe içerken, dikkatle dinleyin.

Her teneffüste takibata uğrayan ve erkek tuvaletleri 

duvarlarındaki şiirlere nesne olan, yan sınıftaki o kız... Kantine inerken F◦◦◦◦ 

peşindeymiş yine. Sınıflardan çıkışları denk gelmişmiş. Sınırsız alaylardan, işte 

bu olay kurtarmıştı seni. 

F◦◦◦◦ yudum yudum anlatıyordu, masanın beyni olarak. Tabakta 
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meze olmuş beyin bile, o heriften fazla hafızaya sahip değil miydi? F◦◦◦◦ gece ne 

yediğini dahi hatırlamazdı, her sabah sçar atardı nasıl olsa. Acı çekmeyişi, 

pişmanlık bilmeyişi... 

Belleksiz ahlak fukarası, faraş gibi yayvan ağzında sulandırdığı şu 

cümleleri, rakıyla çalkalayarak çiğniyordu:

Allah’ın hikmeti bu. Kantinde kız fazlası olması yani. Gelelim 

meseleye. Ayran, limonata nevinden hastalar edici nevalenin dağıtıldığı 

tezgahta, bir karmaşadır gidiyor. Nefaset billahi, eh-heh-heh.

Bir yudum rakı, bir yudum su.

Kollama raporu "atla, müsaittir," verince, abiciniz derhal dalışa 

geçiyor. Takip dibinden dibinden. Düşün ki, avuç içlerindeki temassızlıktan 

ötürü bir müddettir baş göstermiş, ölümüne bir kaşıntı. Kamış desen, kılıfını 

patlatmak üzere kitabıma, anlıyor musunuz öküzler? Öte yandan, ilahe köçek 

gibi çalkalıyor imanıma, şeytan çarpsın. Allah’ıma, peygamberime yeminler 

olsun. Şerefe be moruklar! (F◦◦◦◦ bir dikişte bitirmezdi, en az iki kere dikerdi.)

... veeeee, Bandırma’ya bir-iki derken tam dört, ve iki-iki, sonra 

yine dört. Ettt... Et geldi o anda elime diyorum, kıpır kıpır ET. Çivilenmiş dört 

parmağın ikisini, yarım saniyelik geçişle yukarıya kaydırmışım, her biri baştan 

beri titreşim vaziyetlerinde. Frekans kimi parmakta beş, kimisinde on Hertz. 

Nah aynen böyle, dinine yandığımın. (Masadaki tavuk budu üzerinde tatbikat 

yapıyordu F◦◦◦◦, budu titreştiriyordu.)

At gibi dişler, kahkahalar... Eli simülasyonla meşgul olan F◦◦◦◦’nin 

bardağını Cem doldururken, biçare but rezonansta. Daha anlaşılır bir ifadeyle 

olay şöyle gelişmişti:
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Kantin, limonata içmek isteyen bir güruhla doluydu. O saatte 

kızların çoğunlukta olması, eylemciye "eylem zamanı" işareti veriyordu. 

Takipteki kız, almış olduğu limonatayı dökmemeye çalışarak taşırken, F◦◦◦◦ kızın 

dibiciğinde, nükleer mantar gibi bitivermişti; zaten en başından beri sadık bir 

götböceği tarzında izliyordu onu. Ve ansızın avucuyla tartarak yokladığı lacivert 

eteğin içinde saklı malzeme, F◦◦◦◦’nin elinde kalıcı bir ısı ve lezzet bırakmıştı! Bir 

tam saniye süreyle, aynı noktadan dokundurmakta olduğu dört parmağın ikisini 

aniden bastırarak, "LIP" diye üç santim kadar yukarıya kaydırışı. Tüm 

parmakları vibratolu olarak bastırışı ve kızın pandik yediğinden tamamen emin 

olduğunda, "eşşolleşşek," sözcüğünü haykırışı. Başka yöne bakarak kaçmaya 

çalışan F◦◦◦◦’nin enselenişi.

F◦◦◦◦’nin bardağı diğerlerince dolduruluyordu, takdirle akıyordu 

rakı. But tabakta hala titreşirken, ağızları yırtılırcasına açılmış, gülüyorlardı, 

dalga dalga havlamalar halinde.

Pandiğin Allah’ını atardı F◦◦◦◦. On saniyede yaşanmış olayın 

anlatımı, tam bir şişe 70’lik rakı içimi kadar sürmüştü. Durmaksızın hoplayan 

göbeklerin ve sarsılan omuzların, kellelerinden çıkabilecek ses, "hıh-hıh, hıh-

hıh," dışında ne olabilirdi?

Ya final? Muavinin odasında acımasız bir dayak oturumu. 

F◦◦◦◦’nin bardağının ışıltısına tutsak masaya hüzün, bir yıldırım gibi 

düştü. Ardından beklenen gök gürültüsü ise, sessizlik biçiminde patladı. Onun 

dövülmesi seninki kadar komik bulunmamış olsa gerek ki, daha ağzını bile 

kapatamadan, başlattığın gülmeyi kesmek zorunda kaldın. 

"Tıp!"
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Bir dakikalık saygı susuşundan sonra, ilk mırıldanan yine sen 

oldun: Okulda yangın çıkmayalı yıllar olmuş, ne de sel basıyormuş demek ha? 

A gucu gucu.

Hoştu, güzel denemeydi, iyi cesaret. Bir başka konu açmak istedin 

ama masadaki sığırların hepsi aynı anda, sorumluluk kavramından söz etmeye 

başladılar. Sanki sana nispet için, ilahi bir işaretle anlaşmışlar gibiydi. "Niye 

cıvıklık yapıyorsun?" tarzında bakışlar yediğin halde, gayretle atıldın:

Bari biz yaksak, hah-hah!

Açtığın konuyu sürdürmek maksadıyla yaptığın bu şık espriyi, 

ciddiyeti ve edebiyatı gelen F◦◦◦◦, anında piç etti: 

Mutluluklardı ki mazilerde kaldılar, çocuklukların rüyalarıydı 

görülenler ve yıllardı rüzgarlar gibi geçenler.

Delikanlılar işler ve aşlar peşinde şimdi ha? Dışarıda karlar 

yağdıkları bile olmuşlardır belki de. Hepsi birden kederlere garklar olmuştu. 

Çoğul taşlar yağsınlar sürüsel kafalarına.

"Ayrılık Kolyesi" çalıyordu, Çağatay ekstra anlamlı bir yüz 

ifadesiyle lafa girdi, bardak elde:

Şerefe!

Acıklı bir fısıltı. Sözüm ona hüzünlenmişti Çağatay! Az konuşurdu 

prensip olarak. Sadece konuşmacıları onaylar, kanla değil gazla dolu yüreklere, 

gazı o sağlardı. Sen de gazın sevimli, kanın çirkin olduğunu bilseydin, laf 

arasından bile dışarıya sepetlenen değil, sevilen olurdun. Dudaklarında kendine 

doldurduğun bardak, kulaklarında şarkıdaki kolye.

O kıza aşık olan belki sendin ama, düşünüyordun ki bunu senden 
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başka bilen yoktu bir, bunu o veya bir başkası bilse bile, bilmelerinin sana 

yararı yoktu, iki. O orostopolla çıkıyordu işte, o yalakla. Devede de boy yok 

muydu? O herif...

Pekiyi, ya senin üstün tarafların hiç mi yoktu? Örneğin, saman 

altından su yürütmede, kimse eline su dökemezdi. Mükemmel buluşlarına 

kalleşlik diyenler halt etmiş. Tombiko’da içtikçe sessizleşmenin, serseri 

arkadaşlarını onaylamayan dingin ruhunun bir göstergesi olmadığını biliyordun, 

ne yapman gerektiğini tasarlamak için susmuştun. Düellolar terk edilemez.

Bardağın parlaması artık gözüne batıyor, herifler yine ayılar gibi 

inliyorlardı. "Gülün bakalım lanetli manyaklar!" sanki hayat güzelmiş gibi. 

Bardak mı keskin, parlama mı...

Sağlığınıza!

Ayıp olmaması maksadıyla tısladığın kelimeyi duyan olmadı.

Suç kavramı üzerinde düşünmeye dalmıştın. Sence, senin 

arzuladıklarını elde edenler suçluydu daima. İster hakkıyla kazanmış olsunlar, 

ister konunun senle bir ilgisi olmasın. Birisinden intikam alma sürecinin 

başlaması için, o kişinin bir şey kazanması yeterliydi. Ödül törenlerinde 

örneğin; avuçlarını birbirine patlatırcasına vuranları düşün, basket maçlarında 

kızlar o herifi alkışlarken... Şu kazandı diye, bu neden mutlu olur? "Voodoo 

ayinleri bile daha mantıklıdır. Sanki top zıplatmak bir marifet. Bunlar tapmaktan 

-hık-başka ne yapmışlar ki bugüne dek? Hık..." 

Bardak devrilince, peçeteler... 
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Emiciliği taştan hallice o kağıtları, peçete niyetine masaya getirmiş 

olmaları bile bir şey. Suya batmıyorlar hiç değilse. Masada oluşmuş gölde kağıt 

gezdirirken, gözlerin dalmıştı, anılar canlanıyordu. Akşamüzeri hani...

(...)

O akşamüzeri 14.50’de okul dağılırken, şarkı söylemek için asfalt 

bahçesinde yine toplanmıştı öğrenciler. "Yalnızca bu hengamenin yarım saat 

sürüyor oluşu, vakit kaybının ta kendisi," derdin hep.

Sirk tribünlerinde rastlanan bir pişmiş kelle misaliydin. Ortamdaki 

coşkuya katılacağına, gülmekten katılıyordun. Sıklıkla söylettirildiğin halde, tüm 

bir hafta boyunca düşünsen de besteyle güfte arasındaki uyumsuzluk nedeniyle 

içeriğini anlayamadığın, o izci şarkısı yine söylettirilirken. Dörtlüklerinin 

sekizlikler gibi algılattırıldığı... Şu satırbaşlarının kelime ortalarına kaydırılmış 

olması nedeniyle, ta ezelden beri deşifre edilememiş sözleri olan, ama 

mevcudiyeti kati olup, en azından hece bazında herkesçe ezbere bilinen.

Güftede öngördüğün değişiklikleri, olmadık yerlerde bağırarak 

uyguluyordun, terbiyesizcesine. Pekiyi ama güneş ışınlarını şişe dibi gibi 

gözlüğün vasıtasıyla önündeki ensede odaklayarak, fizik deneyi de mi 

yapıyordun aynı anda? 

Kendi esprinin zarafeti nedeniyle kanatlanıp uçmuş olmasaydın, 

facianın yaklaşmakta olduğunu duyumsardın, deliler gibi güleceğin yerde. 

Üstelik senden başka bir tek kişi gülmezken, nasıl oluyordu bu yalnız başına 

neşe-i muhabbet? (Finale doğru arkadaşının sıçraması bile, senin gülücüklerin 

kadar etkili değildi, düşün.) Halbuki, çocuğun ense kökündeki o 

milimetrekareyi, ne de güzel, parıl parıl aydınlatmıştı ışık ışınları! Noktasal ısı 
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ölçümü, orada kaç derece verir? Gülerken gözlüğü sallamamak, bembeyaz 

parıldayan odak noktasını kaydırmamanın önkoşuluydu.

Kafandaki şaklama, okul duvarlarına şiddetlenerek patlayan son 

akortsuz nağmenin ekosu oldu. Tekmelediğin zamanlarda yerçekiminden 

kurtulan bir grup ders kitabı gibi, camları ve çerçevesi apayrı yönlere doğru 

olmak üzere, elindeki gözlüklerin eğik atışa geçti. Gözlüğün uçuşunu 

izleyemedin, öndeki arkadaşının sırtına, suratın yapışmıştı zira. Birkaç saniye 

boyunca dengesini yitirmiş bir beygir gibi debelendikten sonra, yere yıkılışını da 

görmedi kimsecikler. Paydos anlarındaki sevinç uğultusunda, duyumların 

köreldiği bilinmektedir.

Diğerleri aceleyle dağılıyor olmalıydı, gözünün önünden onlarca 

ayakkabı bir çırpıda geçtiğine göre... Ama yerde fazla yatamadın. Seni 

tekmeleyerek ayağa diken vatanperver bedenci, suratına sağlı sollu iki ek tokat 

ikram etti başlangıç olarak. Bu dengeli tokatlar sayesinde, bu kez düşmekten 

yırttın. Oymak başı hocan, haklı olarak dayağı çeşitlendirecekti, ne yapsaydı 

yani?

Vuruyor, patlatıyor, yumrukluyor, tokatlıyor, tekmeliyor, koyuyor, 

çakıyor, şaklatıyor, oturtuyor, geçiriyordu.

(...)

Rakı yemek borundan kayarken, ısındın. Ciğer ve soğan. Salakça 

sohbetler uzaklardaydı, kendi hayallerinden daha gerçeği olmaz insanın. Aynı 

akşamüzeri... 

(...)

Muamele esnasında, asılmış bir kum torbası gibi sen ayakta 
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salınım yaparken, hala elinden yere düşmemiş Tom Braks’ı öğretmenin bir ara 

fark etti ve koymalara ara verip, elinden kaptı. Bedencinin yüzü, inanamaz bir 

ifadeye bürünmüştü. Adamcağız dehşetten donakalmıştı. Sanki tüm evrende 

hareket durmuş, Samanyolu gökadası bile, vaziyet karşısında hareketi 

bırakmıştı. Derken fotoğraf karesi yeniden hareketlendi ve yığıldın.

Mutlak kıpırtısızlık süreci sona erdi. Enerji saçan hareketlerle 

kitabın sayfalarını kopararak, her bir sayfa için ayrı ayrı geçerli olacak şekilde, 

"Bu ne, bu?" sorusuyla, kağıtları teker teker ağzına sokmaya başlamıştı 

eğitmen, zahmetle yere eğilerek. Oturduğun zeminden daha da aşağıya 

düşmemek için, yere tutunuyordun. Adam 1. fasikülün 3. yaprağını soruyordu:

Bu ne, bu?

1. fasikülün 7. yaprağını soruyordu: 

Bu ne, bu?

Ağzın tıka-basa dolmuş, kağıtlar dilini de nefesini de kesmiş, 

sayfaların bir kısmı dışarıya taşmıştı. Bir noktadan sonra boğulmayasın diye, 

ağzından biraz kağıt çıkarmana göz yumdu iyi yürekli öğretmen. Aksi takdirde, 

kitabın geri kalan kısmını ağzın almayabilirdi. Yerde öylesine ezilmiştin ki, iki 

boyuta inmek üzereydin, çıkardığın kanlı hamurları bir de etrafa yaymıştın, 

disiplinsiz. Kağıt yüklemesi bittiğinde fırtınanın dindiğini zannettiğinden, göğe 

bakarak sessizce dua ediyordun, ağzın tam bir kan çanağı. Oysa henüz 

bitmemiş. Öğretmen aniden kulağından çekerek, seni tekrar ayağa dikti. Kafanı 

mikser frekansında çevirerek, ağzındaki kanı çalkalamaya koyuldu, rondo 

allegretto. Ve dans, ve kulaklarında uğultuyu izleyen ani sessizlik! Kulağındaki 

Sayfa 13 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

el artık seni taşımaktan vazgeçince, moloz dolu şeker çuvalı gibi, olduğun yere 

tekrar yığıldın.

Gitmişti, yorulmuştu çünkü adamcağız. Ama sen hala orada 

sanıyordun, her an bir yerlerden tekme yağacak gibiydi. Embriyo konumunu 

almış, yattığın yerde tedirgin, uykuya geçerken olduğu gibi durmaksızın 

sıçrıyor, yuvarlanıyordun. Dayaksız geçen anlar, dayağın devamıydı sanki. 

Karanlık ve sessizlik çökmüştü. Sadece oradan oraya uçma duygusu... 

Çırpınarak sağa sola canhıraş dönüşler. Aşık olduğun kız... Senin için dayak 

bitmese de olurdu aslında, artık acı eşiğini aşmıştın.

Bir ara zihninde o canlanmıştı. "Ya gördüyse?" Merak etme, o 

çoktan sınıfın basketbol takımının kaptanıyla çıkmıştı, sana hiç bakmadı ki, 

görsün.

Biraz sonra, yan sınıftaki kadirşinas arkadaşın Cem gelmiş, sana 

destek olmaya çalışıyordu. Ağlayarak bekleyen Cem’i görmüyordun bile yattığın 

yerden.

Tamam, tamam s....r git.

Bunu söyleyebilecek duruma gelmen tam on dakika almıştı ama 

çocuk oradaydı ve sevinmişti ayılmana.

Lan ne ayı herif be!

Uğultuların arasındaki Cem miydi? Ne diyordu?

Telefonla işletmelere devam mı?

Sanki durum çok normalmiş gibi konuştuğunda, ağzından kan 

sızdı.

Kanıyor lan!
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Cem’in gözleri yeniden yaşarmıştı. Bırak gözyaşını, Cem’i zor 

görecek durumdaydın. Biraz daha kan tükür bakalım. Ah keşke Tom Braks 

olsaydı, bedenciye gösterirdi. 

Şöyle kafayı arkaya yatır.

Meğer dünya ne hızlı dönüyormuş, rüzgar nasıl da uğultulu 

esermiş, gökyüzündeki bulutlar... 

Asfalt zeminin üstünde kıvrılarak, biraz daha uyukladın. Ve Cem 

senin başında, aralarda ağlayarak, öylece bekledi. Okul dağılmış, hava 

kararmaya yüz tutmuştu. Uzunca bir süre sonra biraz kendine gelip, gözlerini 

açtığında, yere oturup kalmış Cem’i görmek seni şaşırttı önce. Hemen 

toparlandın, kendini daha iyi hissediyordun ve ona projeni anlatmaya başladın. 

Parti düzenlemenin vakti geliyordu, hava öğrenciden yana dönmüştü. Hararetle 

savunmaya başlamıştın görüşlerini; bir şeyler yapılmalıydı. "Sağlık Sokak 

boşaldı işte, Bentderesi’ne sonbahar geldi." Bu slogan iyi mi? (Fakat partiye tek 

bir kız getiremeyeceğinizden, 15 erkek bilardoya gitmek zorunda kalacaktınız.) 

(...)

Sağlık Sokak yerine, şişe boşalmıştı. Yepyeni bir Yeni Rakı daha. 

Hiçbir tokat yoktan varolmaz, o dakikaya nasıl ve nereden gelinmişti? Bu 

noktada bir adım daha geriye döndün masa başındaki hayal dünyanda. O 

hafta...

(...)

O hafta anlamlı ve başarılı geçmişti; okulu her sabah asmış, her 

öğleden sonraki ilk derse geç gelmiştin.

Çünkü sabahları, öğleden sonrakilerden daha çok ders vardı ve 
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günün her iki dönemi de, devamsızlık çizelgesinde yarım gün olarak kayıtlara 

geçiyordu. Dersin bitim anına bir dakika kala sınıfa girmenin sence "geç 

gelmek" olduğunu, tesadüfen boş geçmiş o dersi ve cesurca kaçtığın beden 

dersini de göz önüne alınca, otuz iki dersten oluşan hafta içinde hocasına 

katlandığın derslerin toplam sayısı, o hafta beş ile sınırlı kalmıştı. O beş dersin 

ikisinde de, sınıftan atılmıştın. 

(...)

Tombiko’daki hayvanlar aleminde, çılgın bir eğlence havası hüküm 

sürüyordu. Herkesin kendi dünyasında atmosfer başkadır oysa. Sınıftan 

atıldıktan sonra uğradığın haksızlık... "Fon-dip!" Ders esnasında...

(...)

Bir başka sıkıcı ders. Devamlı sıranın altına eğilip, bileklerini 

üfleyerek osuruk sesi çıkartıyordun, fark edilmediğini sanarak. Tahtaya formül 

yazmaktaki matematikçi, arkası dönük halde "dŞARIII!" diye seslenmişti 

sonunda. Sesin sana hitap ettiğini derhal anlayıp, yerinden ağır çekimde kalkıp, 

kapıdan sallanarak çıkarken sen, herif yazmaya devam ediyordu. 
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Kapıyı ardına kadar açık bırakarak, koridorda, kapının hemen 

dışında dikilmen, herifin sakin tavrına çomak sokacak ince bir düşünceydi. Ama 

herif yine sakin bir şekilde kapıyı kapatarak, derse devam etti demek ve 

arkandan seni güçlendirecek konuşmalar yapmadı? Bu kadar olaysız bir atılış 

sadece can sıkıcıydı ve o kapı aslında tekmelikti. Yeniden sessizce aralayıp 

-kapatırken kapanmamış süsü vererek- tuvalete yönelmekle yetindin: Ruhen 

en rahat ettiğin yere.

Kapının çarparak kapandığını teyit eden ses, seni yolda rahatlattı.

(Tuvalette, giderlerine naylon torbalar tıkadığın dört lavaboya 

tiner doldurup, hepsini birden yakmak... Aslında kötü niyetli bir insan olsaydın, 

sırf yangın çıkmasın diye o kadar tedbirli davranmazdın kuşkusuz. Duman 

feciydi. Öksüre-güle tabanları yağlarken, tiner gölüne tutuşturmadan önce 

jelatinle sarmalayıp attığın mantarların, patlayıp patlamayacağı aklına takılı 

kalmıştı. Kızlar tuvaletine şiirler yazmaktaki ihmalkarlığın da ayıp doğrusu.)

Gerçek haksızlığı başka noktada yapmışlardı, hani onca iz 

kaybettirme çabalarına rağmen seni yakaladıklarında. Okulun bambaşka bir 

yerinden, elleriyle koymuş gibi, seni nasıl bulmuşlardı o önyargılı şahıslar? 

Kimseye görünmeden fıymıştın, kimliğine dair ipucu da bırakmamıştın oysaki. 

(Lavabolar ısıdan çatlamışmış, bunu imzan saymışlarmış.) Ya 19. ihtar fazla 

gelmiş olmalıydı, ya da yakalama yöntemlerini tutmamıştın ki, haksızlığa isyan 

ettin. Teorik açıdan ele alsana; hem gelmeye zorunlu bırakıyorlar, hem de 

neredeyse her gelişinde, bir bahaneyle sana ihtar veriyorlardı.
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Gelmeyince de, okuldan kaçmak suçundan. Maksat ihtar 

vermekse, hiç okul olmadan da olmaz mıydı? Okulları kapatıp, bütün 

öğrencilere haftada bir ihtar yollayacak Milli İhtar Bakanlığı kurulsa?

Bu ihtarlar yağmurunda, okulu asmayıp da besleyecek halin yoktu 

ya? Sırf "ihtarları toptan gönderseniz de, okulun PTT masrafı azalsa," dediğin 

için, hoca patlatmıştı.

(...)

Kadehini doldururken, tebessümün zarifleşmekteydi. Madem "çivi 

çiviyi söker..." diyorlardı ataların kulağına, "...rakı almaz mısın?" demek değil 

miydi bu? Atalarının ikramı, kırma merhumları. Detayları önemsemeyerek, 

daha global düşünmeye başlamıştın...

(...)

O yıl, aynen ikinci dikişti yine. 17 yaşında hala lise birdeydin, 14 

yaşındaki görüntün ve ilkokul düzeyindeki espri anlayışınla.

Nasıl bir tip olduğunu bilirsin: İki haftada bir yıkanan ve aynı 

gömleği üç hafta boyunca giyen, (bu hesaba göre, aslında en iyi olasılıkla, 

temiz beden ve temiz gömlek altı haftada bir buluşuyorlardı) yağdan 
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kahverengileşmiş, lacivert varsayılan aynı emektar ceketle altı yıldır dolaşan... 

O ceket öyle bir çuval parçasıydı ki, kumaşla astarın bağımsızlıklarını ilan 

etmişliğinden dolayı, bir bütün olarak tasviri olanaksızdı. Cepleri için delik 

diyemezlerdi, arasından kol geçebilen yarıklardı onlar. Düğmeler? 

Namevcutlardı. Sonuncusunun kopuşu, iki yıl öncesindeki bir uzun eşek 

oyununa dayanır. "Hem, düğme de neymiş, neyi nereye iliklermiş?" Pantolonun 

parçalanmamıştı, her ne hikmetse, bir bütün olarak sidik kokardı. O kokunun 

hikmeti, işerken üstüne başına sıçratmandaydı, paçalara ise pipini yerine 

koyarken damlatıyordun, sallarken de... 

Kirli boynun ve sivilce tarlası gibi suratındaki daimi yılışıklık 

portrenin cabasıydı. Yağlı saçlarını ortadan ayırır, limon suyuyla yapıştırırdın. 

Paytak yürüyüşün, çamurlu sokakları sırtına kadar taşırdı. Bir de, 1.57’lik 

boyuna rağmen, sınıfın en revaçtaki kızına aşık olacak kadar da iddialıydın. 

Milli güvenlik dersinde kamışla cep kanyağı içiyor olmana, ahlak 

dersinde yere bir şeyler düşürme numaralarıyla öndeki kızı elle taciz etmelerine 

"düşük davranışlar," diyenleri bırak. Teneffüslerde de, iki koluna iki sandalye 

takarak, demir ayakları beton zeminde inanılmaz bir yavaşlıkta, tavana bakarak 

sürüklerken, korkunç bir gıcırtı çıkartırdın. 

Derslerden atılmaya gelince, bu en büyük ödüldü. Canlanır, 

oradan oraya koşar, yaşardın. Kopya? Sınavlarda kopya çekmezdin, 

yararlanacak herhangi bir kaynağın olmadığına göre... Ne sınav bittiğinde boş 

kağıt verirdin, ne de başta "çıkarın kağıtları," dendiğinde kağıt çıkartırdın. Şu 

hep aynı işleyişten ötürü: istenen neviden malzeme sende bulunmazdı. 

Sınavlarda ya başka bir yerlerde ense yapardın, ya da sınıftan çıkamamışsan 
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oturduğun yerde geviş getirirdin. Asla boş durmazdın ama...

Örneğin, sınavın birinde çadırı kurmuş, yandaki kızın bacaklarına 

bakışların ful konsantre olmuş, cepten çalışırken, kopya çekmek kadar boş bir 

iş için masa altına baktığını sanmıştı fesat kimyacı. Herif ok gibi fırlayarak yanı 

başına saplanmış, sıranın altında -aslında kesinlikle sana ait olmayan- açık bir 

defter bulup, kafanda paralamıştı. Haksızlığı anlatamadın. Senin asla kimya 

defterin, daha doğrusu, herhangi bir defterin olmamıştı ki. Sadece bacak 

seyrediyor, her zamanki gibi bir el çalışması yapıyordun. Okul dışındaysa...

(...)

Şerefe... 

(Seni ipleyen yoktu masada, indir kadehi.)

(...)

Kendin gibilerle takılırdın bilardo salonuna... O bilardo salonuna, 

bir ara günde yaklaşık sekiz saat süreyle demir attığınızda, tüm gözler size 

çevriliyordu. Bazen bir vuruşta, üç topun ikisi, hatta üçü birden masadan 

dışarıya fırlar, "tonk, tonk," sesleriyle yerde zıplar, kağıt oynayanların 

masalarının altına kaçardı. Orada ancak bir hafta tutunabilmiştiniz. Bilardo 

masanıza, kesme şekerler atılmaya başlanana dek.

Ah şu Cem! Kendiliğinden hiçbir kötülük düşünmeyen, çalışkan bir 

öğrenciydi. Tek sorunu, piçlik fırsatı ayağına gelirse kaçırmamaktı. 

Yapılabilecekken yapılmamış en ufak bir haytalığı, "yaşanmamış anlar" olarak 

tanımlamaktan onu kimse alıkoyamamıştı.

(...)
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Sofrada tıkanırcasına gülüşülürken, Çağatay’ın Urfalı gulü, daha 

da aktifti. Tüm derin muhabbete ve diğer hayallerine rağmen, paydos sonrası 

yata kaldığın yere dönmüştü aklın, kan kaybından ölecektin o akşamüzeri...

(...)

Yerden kalkabildiğinde Cem kolundan tutmuş, yürümene yardımcı 

oluyordu. Sen ise burnundan akan kanı yalıyor, bir yandan da: "Sistem hazır 

abi. O herifi işletmeye devam edeceğiz," diyebiliyordun hala.

Nasıl yani?

Cem bu işlerden hoşlanmazdı, ama fırsat kaçırmaktan da.

Telefonu teybe bağladım. Mikrofona konuşuyorsun, karşı tarafın 

sesi hoparlörlerden geliyor.

Cem ardın sıra geliyordu elbette. Amanin, önünüzde iki kız! 

Dolayısıyla, kızların peşlerine takılma sürecinin aranızda bir tek işaret bile 

olmadan başlaması, gerçek bir koordinasyon oldu. Kızlar dolmuş 

kuyruklarından birine girmişlerdi, siz de doğru o kuyruğa tabii. 

Belli ki erkek aranıyorlardı. Amansız takip, artık tümüyle Cem’in 

yönetimindeydi. Elindeki fotoğraf makinesinden kızlara bakıyor, "çıplak 

gösteriyor," gibi espriler yapıyordu. Kızlar kıkırdaşırken, sen de "Hani, 

bakayım? A-auvv!" yapıyordun. Cem sürekli fotoğraf çekmekteydi. Kızlar 

elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışıyor, Cem sırnaşık tavırlarla, bir eliyle kızların 

yüzlerini açmaya çalışırken, diğeriyle deklanşörü kullanıyordu. Bir itiş kakıştır 

gidiyordu kuyrukta. Kızlar dayanamayıp sonunda kuyruktan çıktığında, siz de 

kös kös diğer durağa geçip, orada beklemeye başladınız. Cem’deki şu kadın 

deliliği... Tutkunun her türlüsü ölümcüldür.
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Nihayet ev. Kendi oluşturduğun ses sisteminin başında bir 

"Görevimiz Tehlike" kahramanıydın adeta, tek elde ahize. Daima çevirdiğiniz 

aynı numara cevap verdi:

Efendim?

Şimdi, ben flüt dersi almak istiyordum da.

Tabii, hayhay buyurun konuşalım.

Konuşmalar hoparlörlerden evi dolduruyor, banda kayıt yapılıyor, 

komite tarafından da köpüklü şarap içiliyordu.

Şimdi yalnız, şöyle bir durum var, ben gelemiyorum.

Iııı, pekiyiii...

Dayımın yanında kalıyorum, dayım gelse olmaz mı?

Olur olur, gelin konuşalım.

Dayım hasta yalnız. O da gelemez.

Ya, o zaman kim gelebilir?

Yengem...

Tamam, o gelsin.

Şu sıralar çok işi var... 

Kişnemeler eşliğinde telefon kapatılmıştı. Zaten yapılmayacak bir 

işi, kendisi ortaya atıp sonra da yokuşa sürmek, her Ankaralının milletlerarası 

şanıdır. 

Saatlerce çalışmaktan yorgun gençlerin, okul elbiseleriyle sokağa 

dökülmelerinin zamanıydı: dışarıya fırladınız.
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Sağa sola itler gibi koşturarak, çalmadık kapı bırakmadınız. Kapıyı 

açmayanların camına taş, kapısına tekme, isminin koral anonsu. Bu baskı 

gereksizdi, meyhane önerinize tüm arkadaşlar tam destek verdi, anında 

görüntüye girerek. Herhangi bir arkadaşınızın, isminin anırıldığı andan itibaren 

geçen ortalama size katılma süresi, olası bir deprem anında evini terk etmesine 

yetecek kadar kısa olmuştu. Çığ gibi büyüyen bir topluluk halinde 

yürüyordunuz. Ülke düşman kuvvetleri tarafından işgal edilse, sokaktaki halk, 

size rastladığı anda uğradığından daha az tacize uğrardı. Sizi kendi kaldırımında 

görenler, ezilme pahasına caddeye atılarak karşıya geçiyor, kadınlar çil yavrusu 

gibi kaçışıyorlardı.

Ordular, ilk hedefiniz Sakarya’dır ileri... 

F◦◦◦◦ avaz avaz bağırıyordu, ordular aynen dıgıdık dıgıdık.

Allah Sakarya Caddesi’ndeki meyhanelerden razı olsun. 

Tombiko’nun kapısında personelin muamelesi davetkar olmuştu. Post gibi 

kabanlarınızı teker teker alarak, vestiyer tabir ettikleri lambri kaplamalı 

hücreye yığdılar. Ne de olsa Çağatay, hava atmak ve son bir "Gulüm" 

çekebilmek uğruna, çıkarken son kuruşuna kadar bahşiş verecekti vestiyere.

Tombiko’nun kapısından ikili-üçlü ayılar halinde...

(...)

Son dört rakı sana fazla gelmişti galiba ki, masayı arozöz 

yöntemiyle ıslatışın, gecenin son varyetesi olmuştu. "Kusmak" yüklemi, 

çıkardığın maddeyi nicel olarak tanımlamakta yetersiz kalır.

Ü-üüÜÜÖ-ÖÖĞĞĞĞĞĞğğğğğğ...hö-öhö...h-hh.
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Yıllar Sonra Maçka’da

"Zor dönemler olmadı-değil, olsundu, oldu"

Özdemir Asaf

Bir işyerindesin, sen bile. Nasıl olsa şu esnada çalışmıyorsundur. 

Birazdan sana gelecek olan o uğursuz telefon alnına "müstakbel katil" 

yazmadan önce, otur geçmişi hayal et. Zincirin o bölümündeki halkaları da 

gözden geçirmiş ol bu arada. Bir keriz misin ki çalışasın sırf sana maaş 

veriyorlar diye? Çalışmayı bırak azıcık canım, düşlere gömül. İstanbul’a kapağı 

atmışsın artık.

Kertaş, bir hafta içinde en az %40 artacak.

Menkul kıymetlerdeydin, gepegenç bir uzmanken hani. Hayata 

sağlam basıyordun, eski ilişkiler ve yanlışlıklar yanıltıcı olmasın. Ve tam da o 
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gün aldığın güvenilir tüyolar, Kertaş hisselerini toplaman gerektiğini söylüyordu 

ve bu kez, kesinlikle köşeyi dönmek üzereydin. Çalıştığın yere güvenmiş olan 

bir grup yağlı hıyarın parasıyla kendi adına alım yapıp, kağıt yükselince (ki bu 

kesindi) küt diye seans içinde satmak yöntemiyle tabii. Fark muazzam olacaktı 

ve doğruca cebine girecekti. İnsan borsadan hatırı sayılır bir servet 

edinebilmeliydi. O şirket ne yer, bu şirket ne içer? Bu araştırmalara bunca yıl 

harcarken, elbet bir bildiğin olmalıydı. 

Zafer sarhoşluğunun getirdiği algı yanılsaması, bilgisayar 

ekranındaki görüntüyü bir an için değiştirdi. Rakamlar, başarılarını gözden 

geçireceğin hayallere dönüştü.

(...)

Açlık ve yokluk çekerek yaşanmış yıllar ne çabuk geride kalmıştı, 

ya da kalmak üzereydi. Nasıl da her baskıya rağmen direnmiştin o güne dek! 

Dünyanın adaletsiz düzenine başkaldırmış, seni çalışmaya zorlayan durumlarla 

ölümüne çarpışmış, ama onurlu amaçlarından asla ödün vermemiştin. Seni 

çalıştıracaklardı köpekler ha?

O şirkette çalışmaya başladığın günden beri tam on yıl, dile kolay! 

Bu deneyimin azımsanamazdı. (Aslında şirket için, sen azımsanamaz bir 

deneyimdin.) Borsa kurduydun tam tamına. Elbette böyle bir kağıt pazarının 

varlık nedeni sendin, zekanın paraya bundan daha kısa yoldan ve üretken bir 

biçimde dönüşmesine olanak var mıydı? Asıl yaşamsal amaca gelince, şu bir 

gerçekti: Kusursuzluğu yakalamış kişiliğin, zengin olmana ramak kalmış olması 

ve yaşının olgunluğuyla birleşmiş olduğuna göre, sana hiçbir kadın artık "hayır," 

diyemezdi.
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Mutlaka Kertaş artacaktı, artmalıydı, tek yol Kertaş. O güne kadar 

çalışmadan zengin olmanın yolunu bulabilmek için deliler gibi çalışmıştın ve 

sonunda bulmuştun anlaşılan. Bu yol, zafere açılan kapıya çıkacaktı. 

Bulunduğun nokta, sadece yakınlarına önemsiz bir miktarda borçlu olmaktan 

ibaretse hele... (Aylarca, yıllarca, ödemeden bekletmeyi başardığın şu anlamsız 

rakamlar... Parayı geri istemekte ısrar eden görgüsüzleri de, harbi iyi bozardın. 

Yani bu kadar az zararı kapayıp, birden zengin olmak, senin için an meselesine 

dönüşmüştü.) Başarmıştın, daha kırkına bile girmeden.

Meziyetlerinin ve saygın geçmişinin ışıltısı, alnında güneş gibi 

parlıyordu. Sen de birkaç hata yapmış olabilirsin, herkes yapabilir, elbette hepsi 

unutulmuştur çoktan. Sana attıkları aşağıdaki iftiralara aldırma, her şey 

düzelecek:

İftira1: Tanıdıklarının yapacağını duyduğun ama davet edilmediğin 

tüm partileri, derhal narkotik şubeye ihbar edip, bastırmak. (Kapıdan 

alınmayınca, soluğu telefon kulübesinde aldığın o Ankara akşamını anımsıyor 

musun? Hem Emniyet Sarayı’nın, hem de semt karakollarının telefonlarını 

ezbere bilirdin, jetonsuz asla dolaşmazdın.)

İftira2: Gittiğin barlarda hoş karşılanmayış nedenlerini 

anlayamadığın tekliflerde bulunarak, rutin biçimde dayak yemek. (O anlayışsıza 

"karını bir kez tattırsana..." dediğin gün hani. Gerçekten de o kadın bir afetti ve 

sırf evli diye istememek, mümkün değildi. Angudun kendisi yaparken iyiydi de, 

sana gelince... Başına gelenlere pek üzülmedin, sadece teklif etmek, işin yarısı 

bitmiş kadar zevk vermişti. Neyse ki fiziksel yaralar, pansumanla kolayca 

kapanıyor.)
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İftira3: Ender durumlarda almayı başardığın herhangi bir borcu, 

katiyetle ödememek. Sana borç vereni "paragöz" ilan ederek, her ortak 

tanıdığa onun hakkında küçültücü öyküler anlatmak. Kendisini yolda falan 

görürsen, selam vermeyerek küstürmeye çalışmak. (İnsanlar böyledir işte, 

paragözler. İyi ki üç paralık yardım etmişler, daima bunu anımsatmak gereğini 

duyarlar. Bir defasında ödünç aldığın bir gitarı satarak, elde ettiğin parayla 

Kaş’a gitmiştin. Ne günlerdi, sahibi amma rezil olmuştu, oh olsun o kapçık 

ağızlıya. Heriften selamı kesmeye bile gerek duymadın, sonunda kendiliğinden 

o küstü.)

İftira4: Birbirlerini aldattığını gördüğün eşleri "adamla araları 

bozulursa, karısından ekmek çıkabilir," mantığıyla, bir diğerine fitnelemek. (O 

olayda herif gerçeği görmüş, kadını da iki yıl boyunca süründürmüştü. Herkesle 

ilgili belge biriktirirdin bu konuda. Ama o kıymet bilmez kadın, sana yine 

vermedi. Olsun, ne kaybettin ki?)

İftira5: Çevrende maddi durumu senden iyi olan herkesin 

dolandırıcı olduğu yolunda dedikodu çıkarmak. (O okul arkadaşın, o arabayla... 

Gerekli dedikodulara bir ay ayırarak, bir adalet mekanizması işletmiştin 

kuşkusuz.)

İftira6: Seninle başka hiçbir türlü (şantajı denemiş olmak 

kaydıyla) birlikte olmayacak kızları bile listeden silmemek. Tasavvuf gibi bir şey. 

Yani kim olursa olsun, inanılmaz vaatler ve icatlarla eve getirdikten sonra, 

içkilerine ilaç koyup uyutarak, onları baygınken iğfal etmek. ("KSPŞ 

Toplantıları" ha? İlk yudumu alanı bir garip uyku bastırıyor, kısa bir istirahat 

için, soluğu iki saniyede yatağında alıyordu. Uyandıklarında işin bittiğini bazıları 
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anlamıyor, anlayanlar da, emin olamadıkları gibi, utandıkları için, şikayet 

edemiyorlardı. Arkandan bu nedenle konuşan çok olduysa da, başına bir tek 

şey gelmedi.)

İftira7: Çalıştığın yerlerden, iş çıkışlarında ufak-tefek aşırmak. 

(Maaşlar malum, kölelik düzeninde bu kadar prim de olsun artık. Evinde 

amblemsiz eşyaya rastlamak hayli zor, aslında neden ayrıca reklam ücreti talep 

etmiyorsun? Sen onların markasını dünyaya tanıt, karşılığında hırsızlıkla itham 

etsinler. Değerbilmezlik firmaların ruhunda vardır.)

İftira8: Arkadaşlarının evlerinden, gizlice uluslararası telefonlar 

açmak. (Hatta bir keresinde tanıdığın kimsenin olmadığı Çin’i bile aramış, 

hattın açık kalma süresini sadece "alo?" kelimesinin türevlerini kullanarak veya 

öksürerek uzatmaya çalışmıştın. O herif sana "Çin’i arama yalnız," dememişti 

hem. Seni evine bir kez sokmuş olan kişilerin, yüzde kaçının kendi ev 

telefonunu milletlerarası görüşmelere kapattırdığını biliyor musun?)

İftira9: Her soruya otomatik bir yalanla karşılık vermek. (Gerekip 

gerekmediğini düşünerek zaman yitirmemen, akıllıca. Art niyetli insanı 

gözünden çakardın. Sana bir şey sorulduğu anda, eskiden paniğe kapılırdın, ne 

günlerdi. Yalanı keşfedişin, mutluluğun başlangıcı oldu.)

İftira10: Kendine bir soda açacak kadar bile, kendi başının 

çaresine bakacak güce sahip olamamak. (Çatal bıçak kullanmayı on iki yaşında 

öğrenmiş olman, hiçbir gereksiz işe zaman ayırmak istemeyişindendi.)

İftira11: Dadandığın kerhanelerden bile, dövülerek kovulmak. 

(Mamaya küfür işler mi? Sonunda çıranı yaktırmıştı, o yüz kiloluk kadın. 

Kalkmamış çk, olmamış iş için para istemişti ahlaksız. Yedin dayağı ama beş 
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kuruş vermedin, veremezdin de. Hem hak etmemişlerdi, hem de yoktu. 

Olmayan parayı isteyenler kadar ahmakları yoktur şu dünyada.)

İftira12: Kabul edilebildiğin esrar partilerinde, cepçilik yapmak. 

(Herifin tekinin "param çalındı" diye tutturup, kimseyi dışarıya bırakmamaya 

çalıştığı partiyi yıllarca sen diline dolayarak, herifin psikopatlığına ağladığı 

yalanını da ekleyerek, herkese anlatmıştın. Yıllar içinde asıl küçük düşen, 

parasını çaldıran olmuştu. Çalan, sendin kuşkusuz. Esrarkeşten alınmış para, 

topluma katkıdır ne de olsa.)

İftira13: Sana ilgi gösteren her insanı, ölesiye küçümsemek ve 

onların isimlerini asla öğrenmemek. (Her seferinde ilk defa gördüğünü sanarak, 

aynı gün içinde, kendisine yedi kereden fazla "tanıştığımıza memnun oldum," 

dediğin insanlar, hayli çoktur. Sana gelip, kendini takdim eden insanları 

düşündükçe gülmen geliyor olmalı, önemsizler sürüsü. Kimmişler ki?)

(...)

Bilgisayar ekranındaki rakamlar belirginleşti, uyandın ve müdürün 

odasına koştun. 

...gerçekten %40 diyorum. Alıma geçmemizde yarar var... 

Adam seni 60 saniye kadar dinlemişti ki...

Telefondan sizi arıyorlar. 

İşe yeni başlamış sekreter araya girerken, sırf seninle laubali 

olmamak  için, sana ikinci çoğul şahıs formunda hitap etmişti. Günlerdir 

yiyecekmişsin gibi bakmandan yorulduğundan, artık eteğini çekiştirmiyordu. 

Sen ise, sekreterin sana bacak açtığını düşündüğünden, daha çok 

hevesleniyordun. Kız, "siz," deyince de havaya girmen...
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Bir saniye, görüyorsunuz müdürümle görüşüyorum.

Ciddiyet her kadını etkiler, ses tonun da tok çıkmıştı. Gözler 

belden aşağıda.

"Çok önemli," dediler.

Sana önemli telefon gelmesi... Tuhaf...

Hay Allah, izin verir misiniz?

Kendisinden, şahsi kibarlığın gereği izin istemeye tenezzül ettiğin 

müdürün, aldırmaz ve müstehzi bakışı. Hayvan.

Tamam sen telefona bak. Ha, yaptığın analize güveniyorum, 

telefondan sonra elimizdeki tüm Kertaş hisseleri için, hemen satış emri ver. 

Anladın değil mi, alım değil. Tekrar ediyorum: SATIŞ!

Pe-pekiyi müdür bey.

Yan masadaki telefona koşarken, müdürden iğreniyordun: "Kıl 

ukala." 

Telefonu aldığında, geçmiş zamandan kalma yılışık bir ses, 

ahizeden kulağına sızınca, suratında güller açacaktı:

N’aber götlalesi?

Bu ses! Bu kadın budalası Cem miydi yoksa, yıllar sonra? 

Cem? Sen misin?

Şaşırmış ve sevinmiştin. Aynı hayat dolu ses, devam etti:

Yok deden. N’abersin yahu? 

İyilik sağlık, nereden çıktın?

Yırtık dondan. Seni bir arayayım dedim.
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Eksik olma, eee, daha daha nasılsın?

Bırak geyiği, bu akşam bir arkadaşla görüşeceğim, seni de davet 

etmek istiyordum. 

Ne arkadaşı?

Taş gibi, taş.

Kaçta, nerede?

19.30’da Taksim’de ol, seni otelin önünden alacağım.

Emredersin komutanım.

Telefonu kapattığında, pek mutluydun. Ciddi ölçüde umutluydun 

bu işlerden, ne de olsa en kötü ihtimalle ilaç koyuyordun, halini sıçırık bulanlar 

utansın.

Borsayı takip etme ayaklarında yerine oturduğunda, senden bir 

yalan uydurup izin istemeni bekliyordu sırıtık müdür. Müessese için çalışmaya 

karar verip, kendi yetkinin sınırlarına dayanacak kadar yüklü o alım emrini 

bekletmeden verdikten sonra, salağa hepsini sattığını söyledin. Ertesi gün 

Kertaş’ın dip yapacağını bilemezdin ki. 

(Kim nereden bilecekti ki, Kertaş’ın en büyük hissedarı gecenin 

köründe, villasında, mali şube ekiplerince tutuklanacakmış? Hisseler Aisopos’un 

masalındaki kurbağa gibi şişmeye başlamadan önce, malı şahsı için toplamış ve 

danışıklı tutuklamanın tam öncesinde, mal balon gibiyken satmış bazı adalet 

otoriteleri hariç elbette. Bir-iki saloz ayağından kurşunlanınca, olay 

kapanacaktı.)
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Hayat kimi yerlerde kötü sürprizlerle doludur, ama sadece 

kimisine. Bu karamboldeki kendi önemin ne kadar mıydı? Yağmur ormanındaki 

bir adet örümcek kadar elbette. Senin için iyi sürpriz, ertesi gün fırça 

yemeyecek olmandan ibaretti. Çünkü ertesi gün, işe gitmeyecektin. Piyango 

çıkacağından falan değil, diğer türlü hayatının intikamını alacak zaman 

bulamayacağından, istifa edecektin. Zengin olamasan da, katil olacaktın. "Ama 

doğrusu iyi ettim," düşüncesinde haklısın, o da yapmasaydı bunu. Hem 

yakalansan ne olur ki? Af çıkar, sadece hassas duyguların nedeniyle kader 

kurbanı olacaksın şunun şurasında. Şiir okuduğunu farz et bir de, esas o 

zaman oyarlardı.

Keşke o akşam çıkarken biraz daha bir şeyler çalsaydın 

işyerinden, mesela kurşun kalem falan hiç değilse. 

Akşama kadar borsa analizleri yapar görünüp, bilgisayar oyunları 

oynadıktan sonra, mesai bitimine doğru pılı pırtını toplayıp -ki yine iyi 

dayanmıştın- sadece birkaç rulo tuvalet kağıdı tokatlayarak, sıvıştın. Çaldığın 

şeylerin peşine pek düşülmezdi biliyorsun, insanlar seninle didişmemek uğruna, 

her şeye razıydılar, yeter ki ortaya çıkma. Tramvaylı caddedeki yürüyüşün 

sırasında acele eder gibiydin ki, sana rastlayanlar bir işin olduğunu 

zannetsinler. Bir tinerciye para bile verdin.

Yanındaki koca torbayla çok havalı değilmişsin gibiydi, o büyük 

otelin önünde dikilirken. Cem gelecek miydi? Veya çöp poşeti yerine başka 

torba mı kullanmalıydın? Karmakarışık duygular. Sabun araklamalıydın aslında 

biraz da, şirkette diş macunu olmadığına göre... Amma uğraşmıştın ha!
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Ama Cem amcasından yalvar yakar ödünç aldığı o koca Amerikan 

arabasıyla gelince, senin de havan yerine geldi. Alış-veriş torbası gibi 

göründüğünü zannettiğin çalıntı tuvalet kağıdı dolu poşeti, bagajın 

derinliklerine gömüştürdün ve koltuğa, lüks arabalara alışkın bir tavırla 

gömüldün.
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Arabadan etkilendiğini belli etmeyecek konular açmalıydın...

Vay be eski toprak! Ressamlık yapıyor musun hala?

Bu gece, hayatının kadınıyla tanışacaksın.

Bırak kadınları şimdi, kaç yıl oldu be görüşmeyeli?

Cem bunu yemedi. 

Senin ilgileneceğin tek konudan bahsediyorum.

...

Susmuş ve kulak kesilmiştin bile. Herifin ağzından bal damlıyordu:

35 yaşlarında, müthiş alımlı ve zengin bir kadınla tanıştım, 

tariflere sığmaz. Geçen ay onun bir yağlı boya portresini yapmıştım, bu akşam 

da evine davetliyim. Portresinin konulacağı çerçevenin rengini, bana danışacak. 

Resmin asılacağı yerdeki dekorasyonu görmemi istiyor. Seni heyecanlandıracak 

ve senin hoşuna gidecek bir tip olduğundan, seni de oyuna dahil etmek 

istedim.

Büyüksün ya!

Aslında, kadını sana yapacağım. Elinde bil.

Bunu duymazdan geldin, camdan dışarıya aşırı bir ilgiyle bakar 

gibi yapmak suretiyle. Cem başka konulara geçti: Kim, kiminle, nerede, ne 

yapıyormuş? Eski arkadaşlar unutulmaz.

F◦◦◦◦ "Nasyonal Kadın" dergisinde genel yayın yönetmeni olmuş.

Deme ya?

Herifin bir eli yağda, bir eli a.da.

Vayz be!
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Çağatay’ı ise, aynı dergide sözüm ona genel yayın yönetmeni 

yardımcısı olarak işe almış. Çaycı yerine, heriften çay kahve istiyormuş. Sonra 

da çayı saksıya döküp, yenisini istiyormuş. Bunu o kadar sık yapıyormuş ki, sırf 

bu iş için odasını koca saksılarla doldurtmuş. Çağatay bir gün çiçekleri sularken 

olayı fark edince, neredeyse ağlamaklı olmuş.

Bu F◦◦◦◦ iğrenç bir tip.

Bir de utanmadan kendisi anlattı, odasında daimi bir gizli kamera 

varmış. Halen aynı çiçekler çay içiyor, yakında mutasyona uğrayabilirler. Çayda 

çıra gibi bir şey.

Odası da kendisi gibi iğrenç kokuyordur o zaman.

Herif arada odaya parfüm sıkarak, bunun da üstesinden 

geliyormuş.

Bu akşamki işte F◦◦◦◦’nin parmağı var mı?

...

Bu sorun karşılıksız kaldıysa da, aldırmadın. F◦◦◦◦’nin canı 

cehenneme. Araba Maçka yönünde yaylanarak ilerliyor ve sizin gençliğinizin 

grupları, teypte rock müzik yapıyordu. Sokaklarda fokur fokur halk kaynıyor, 

senin gibi asilzadeler de, makam arabalarıyla önemli hanımları ziyarete 

gidiyorlardı. Fakirlere oldum olası kanın ısınmamıştı zaten, neydi o otobüs 

duraklarında koyun sürüsü gibi bekleşen serseriler? Bunların vakti, hayatı yok 

muydu? Vatandaşın bekleyerek geçirdiği zamanlar bir toplansa, Maçka’dan Ay’a 

yol olurdu. Kaldırımlardaki it kopuğa çamur sıçratarak Maçka sınırlarına 

girdiğinizde, Cem de arabayı daha efendice kullanmaya başlamıştı.

Sayfa 36 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

Arabada esrar içme, amcam kızıyor.

Başlatma şimdi, nereden çıkardın yahu?

Piponun esrar dolu olduğunu, Cem bilmeyecek de kim bilecekti? 

Bari ona lolo yapma... Yine küsmüş ayaklarda, dışarıyı seyrediyordun. Yolunuza 

dikmiş oldukları trafik ışıkları aniden kırmızıya geçti. Acı bir frenle kayarak 

durduğunuzda, mini etekli bir kadın arabanın yanında duralamak gafletinde 

bulundu. Karşıya geçmek için önünüzden geçmeye korkmuş olsa gerek. Derhal 

toparlanıp, camı bızzz diye açarak, şu sofistike ve zekice yaklaşımda bulundun:

H ü f f f f f f f f f f f f f f f f f f !

Dudakları daire biçimine getirip, havayı içe çekme tekniği. Bunu 

kimse senden daha yüksek sesli ve uzun süreli yapamıyordu, bu alanda da 

rakipsizdin.

Ne o?

Alışık olmadığın biçimde, kadın muhatap olmuştu. 

Şeyy, keh-keh... Yani...

Şaşırdın, korktun. Ama hala, sivilcelerinin arasından fırlayan sarı 

dişlerin ortadaydı. Hırıltılı gülüşünün saçtığı tükürük kadına kadar ulaşırken, 6.5 

numara gözlüklerinin üzerine, ikinci bir kat olarak panjur şeklinde kapatılan 

aynalı güneş gözlüğünden taşan bakışların da, bacaklara çakılmaya devam 

ediyordu. Kellen camdan dışarıya ördek gibi uzamıştı resmen. Kapıya 

abanmıştın, ağzından salya akması eksikti. Çak bir asker selamı.

Şepkemin altında.

Nefis espriydi, sen kendi esprinin inceliğine dayanamayıp bir 

gülücük pırtlatırken, burnundan biraz da sümük çıktı, sonra da boğulurcasına 

Sayfa 37 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

öksürmeye koyuldun. Kimi insan hiç şakadan anlamayabilir, örneğin bu kadın. 

Anlayışsızın tekiymiş, sonra gördün işte ne olduğunu.

Kadın aniden suratına o spreyi sıkınca, birincil olarak sen mağdur 

oldun, bu cezayı hak edecek ne yapmıştın ki?

Yeşil yanmıştı, fakat bir saniye evvel katılarak gülmekte olan Cem 

de, sprey yüzünden hakikaten katılmıştı. Arkadan çalınan kornalar yeri göğü 

inletiyordu, sen geçici bir göçüklük nedeniyle mazeretliydin. Şoför girdiği 

havalardan çıkmış, arabayı gösteriş aracı değil, sadece araç olarak algılayarak, 

zar-zor da olsa kenara çekmeye çalışıyordu. Sen ise bu dakikaları hiçbir zaman 

anımsayamayacaktın, çünkü kısa süreli bir boyut değiştirme deneyimi 

yaşıyordun. İşte bu tuhaf deneyim, sana ilham verecekti.

Bir kazaya uğrayan için, kaza esnasında nedensellik üzerinde 

düşünmek, panik yaşamak, isyan etmek, kızmak gibi tepkiler, söz konusu 

değildir. Kazalar karşılaşıldığında, teknik birer süreçtirler. İnsan o anda içinde 

olduğu duruma içgüdüsel olarak razı gelmiştir. Sakin ve yorumsuz tavrıyla, 

yaşama geri dönme mücadelesini sürdürür. Kaza sürecinde en tembel insan 

bile çalışır, en adalet dağıtma meraklısı bile, suçlu arayışına ara verir. Bir sprey 

nelere kadirmiş.

Birkaç metre sonra, lastiklerden biri kaldırıma yandan sürterek 

gümledi, araç kaldırıma sürtünmesi sayesinde durabildi. Senin kafa kıyaktı ne 

de olsa, o anda altın vuruş yapmış gibiydin. Ama Cem babasından yiyeceği 

dayakları ve amcasının zılgıtlarını düşündükçe, perişan oluyordu. Cem’in galiba 

tek avantajı, onu hala dövecek bir babaya sahip olmasıydı. Sizin gibilerin 

sırtından, toplum sopayı asla eksiltmediği halde, neden adam olamadınız?
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Senin kendine gelmeni sabırla bekledi Cem, kendiliğinden bir şey 

yaptığı görülmezdi. Bu süreç fazla uzamadı. Uyandın ve kısa sürede durumu 

algılayıp, işe koyuldun, senin için hayatın tadı tuzuydu böyle şeyler.

Yakışıklı zamparalar, çamur içinde kalmışlardı. Spreyli kahpe 

çoktan sırra kadem basmış, randevu zamanı geçeli de, yarım saat olmuştu. 

Eğimli yolda takoz koymadan lastik değiştirmek... 

Krikoyla kaldırmayı başardığınız anda kaymaya başlayan arabayı, 

nafile bir çabayla tutmaya çalıştınız. Araba yerde poflarken, tek yapabildiğiniz 

ayaklarınızı kurtarmak oldu.

Sonunda bir taksici lastiği değiştirdiğinde, araba kaza geçirmiş 

gibiydi neredeyse. (Para vermeden kaçmaya çalışmak için de canınızı dişinize 

taktınız. O masrafın yapılmış olmasında sizin bir suçunuz yok, herif söke söke 

aldı. Yoksa dişinize taktığınız canınızı sökecekti.)

Yaşantın böylesine hareketliydi işte, yapay da olsa heyecan 

içindeydin, senin için bir tek eksik vardı, o da anlam. İşte o akşam her şey bir 

anlam kazanacaktı, sen o mükemmel kadını görecektin, dünya yerinden 

oynayacaktı. "Aşk yüzünden" zannetme, "Aşktan da üstün". Ne mi olabilir bu 

anlam? Tüm farklı görüşleri savunan, birbirinden farklı tüm patronların 

gazetelerinin ortak manşet yazım tekniğiyle, bu anlam şöyle ifade edilebilir: 

İhanete İntikam. Zira yazı işleri kadrosu, değişik görüşlerdeki gazetelerin 

hepsinde çalışabilen, değişmez bireylerden oluşmakta. Onların yetenekleri dil 

konusunda öne çıkmayan ama daha önemli alanlarda başarı getiren cinsten. 

Patronlar? Kah o gazetenin, kah bu gazetenin sahibi olanlar mı?
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İntikam alma arzusu, çoğu insanı kasıp kavurmuştur. Bunu doğal 

karşılamak gerekir. Ancak bireyleri bu konuda birbiriyle benzemez kılan, bu 

arzunun şiddetinin farklılık göstermesi değildir. İkinci ve soruna asıl neden olan 

fark, bazı bireylerde bu arzunun zamanla azalırken, azınlığı oluşturan 

diğerlerinde artmasıdır. Zaman her şeyin ilacı olabilir ama, bu ilacın çoğunluğu 

sakinleştirirken, azınlığı iyice azdırdığı hakikattir. Her zaman mutlu 

azınlıktaydın.

Maçka’daki o şahane apartmana, bir saat kadar gecikmeyle 

dalmıştınız, iki zoptik olarak. Paspası bitirmek pahasına, ayakkabılardaki 

çamuru silmeye çalışıyordunuz. Jest olarak bakkaldan şişe şişe bira almayışınız, 

takdire şayan.
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Mermer Sehpa

"Aşkın bir kanadı vardır kırmızı; delinir, kan akar

Bir kanadı var; zehir yeşili"

Sait Faik Abasıyanık

Mutlu bir kuş gibi uçarak girdiğin evden, çıkışın da sevinç dolu 

olsaydı keşke... Ama eğlence buraya kadarmış, zinciri sen kopardın. 

Nerede kaldınız yahu?

Kapıyı nefis ötesi bir kadın açmıştı, kadının sadece kokusu seni 

mahvetmeye, çıldırtmaya, hasta etmeye yetti. Gülen gözleriyle sizi içeriye 

davet ediyordu ilahe.

Sorma, trafik. N’aber?

Cem geyik muhabbetine bayılırdı. Hanzo. Sen ise kadını çırılçıplak 

soyarcasına kesmeye ve nefesin tıkanırcasına solumaya koyulmuştun bile.
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Antreden geçişiniz, girişteki granit döşemeyi çamurla sıvamanız 

demek oldu. Yer nasıl ayna gibi parlak olabiliyordu? Adımlarınızın yerdeki izi, 

ekstra parlak kuşe kağıda patates baskısı misali. İçeride klasik cazcılar canlı 

müzik yapıyordu sanki. "Bir resim müzesi mübarek, duvardaki o koca şeyler 

poster de değil." Bu ayrıntıyı fark etmen bile kültürel anlamda bir aşamaydı, 

hayatta gördüğün orijinal tabloların sayısı ve niteliği, rastladığın kaldırım 

ressamlarının bitmemiş çalışmalarından fazla olmadığına göre... Gocuklarınızı 

arabada bırakmışsınız çok şükür, ortama uymayabilirdi. 

Ve salon. Çin halılarına haksızlık olduysa da, emin ol postallarını 

çıkarmaman yine de insanlık adına iyi oldu. (Sinmiş kokuyu çıkarmak, çamuru 

temizlemekten daha zordur çünkü.) Fakat siz salona geçer geçmez, evdeki 

görevli kadının antreye aceleyle leylak kokusu serptiğini, dikkatli davrandığı için 

fark edemediniz. Yeri temizlemeye de başlamadı, üzüntüyle arka odalara 

kaçarken. O gece işinin erken bitmeyeceğini anlamıştı çoktan, sadece 

sevgilisine bunu nasıl bildireceğini düşünüyordu.

Salondaki beyaz piyano, koyu kırmızı mat duvarlar, şangır şungur 

aplikler... Hele o zeminden ışıklandırma! Siluetler gibi yürüyordunuz. Nesneler 

apaydınlıkken bile, ortam loş olabiliyormuş. Hey siz, mezardan çıkmış gibi 

şaşkın, nereye böyle? Oturmaz mısınız?

İki suskun, yere iyice yakın o karşılıklı koltukların deri kokan 

derisine yayıldığınızda, artık tüm ortam senin gözünde buharlaşmaya 

başlamıştı. Eğer senin derinden koltuk yapılmış olsa ve bir bufalo o koltuğa 

otursaydı, en az senin şimdi olduğun kadar kokudan rahatsız olurdu hayvan, 

beğenmez gibi suratını ekşitme.
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Nasıl da sıcaktı! Bu sıcaklık... Sanki bu kadar sıcaklık daha önce... 

Bu kadar sıcak bir ortamda daha önce de bulunmuştun, neresiydi?

Algılarındaki buharlaşma, hem sıcak, hem de retinanda giderek 

daha fazla yer kaplayan ev sahibesi yüzündendi. Gözlerin kadını dekupe 

etmişti. Sizden sonra salona süzüldüğü anda, gözlerin yalnızca onu görür oldu. 

Mekan tümüyle yitmekteydi.

Bacakları acı bir güzellikte gösteren şeffaf maksi etek...
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 Cem ve kadından “mır mır mır.,” şeklinde çıkan ardışık seslerden, 

tek kelime seçemiyordun. Kısık sesle konuştuklarından değil, senin kulağın 

tıkandığından. Kuşkun tırmanırken, kalp atışların duyuluyor muydu? Emin 

olmak için daha derinlemesine bakarken, "mır mır mır?" sesi, bu kırmızı 

dudakların arasından mı dökülüyordu? Sana hitap edildiğini bile 

anlayamıyordun. Haklıydın galiba. Yüzde yüz OYDU! O kadın Çiğdem’di! Oydu 

işte. Ne mutluluk!

Birden soğuk terler. "Aman ya Rabbim, Cem Çiğdem’i nereden 

tanıyor?" Delirtiyorlardı seni. "Cem bunu mahsus yaptı bana." Kaymıştın. "Cem 

boş yere, hiçbir kadına gitmez." Buradaki tezgah besbelliydi.

Alçakça bir ilişkileri vardı belli ki, tiksinçlerdi. Sen oraya, acı 

çekesin diye davet edilmiştin. Komploydu, tuzaktı düpedüz. Seni 

öldüreceklerdi, kalleşçe. Yatıyorlar mıydı? Belki de birazdan gözlerinin önünde 

soyunup, düzüşeceklerdi. Elinin tersiyle alnındaki terleri silerken, bir şey daha 

aklına geldi. Cem bunu önceden planlayarak, seni ortadan kaldırmak ve 

Çiğdem’in tartışılmaz sahibi olmak için yapmıştı. 

"Bana ayarlayacakmış! Ahlaksızlar."

Önüne konmuş viskiyi hap edince, aklına gelen tehlike seni 

korkudan çıldırttı. Belki de birazdan, halının üzerinde onlar ölümcül bir ateş 

yumağı gibi sevişmeye başladığında, boğazını şimdiden parçalamaya başlayan 

içkiye konmuş zehrin etkisiyle, dünyaya gözlerini yumacaktın. Sürünerek, 

çırpınarak, haykırarak...

Oynamayın benle, oynamayın bana!
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Haykırırken tekmelediğin antika sehpanın pembe damarlı 

30mm’lik mermeri, göründüğü kadar masum değilmiş. Sehpa tepki olarak 

sadece birkaç santim kaydı, sen de en az sehpa kadar güçlü davranmak 

istedin. 

Bozuntuya vermeden, evden dışarıya doğru yöneldin. 

İyi akş... 

Gövdeni taşıma sırası, tekme atarken kullandığın bacağına gelir 

gelmez, Çin halısındaki ejder, seni kendisine doğru çekti. Gözlerin karardı, 

kendinden geçtin...

... ama saatler sonra, ilkyardım hastanesinde ayıldığında 

"neredeyim?" demedin. Çünkü sık sık hastanelerde ayıldığın için, artık kolay 

algılıyordun ortamları. Kararan gözlerin açıldıktan kısa süre sonra, durumu 

çaktın. Yaşama bağlı bir canlı olsan gerek.

Zor günlerdi, yaşanması kadar anlatımı da sevimsiz. 

Uzunca bir süre (ne kadar zaman geçmişti?) sonra, alçılar, tüm 

yediğin azarlar derken, tam hastaneden çıkarayak, seni delilerin cirit attığı 

koridoruna sürüklemiş oldukları psikiyatri departmanında, kime neyi danıştılar, 

neden sana durup dururken iyi davranmaya başladılar ama? 

Koğuşta durmaksızın kumar oynatıp, arbede çıkarttığın için mi? 

Bir hastadan para arakladın diye mi? Kendi anlattığın Namık Kemal fıkralarına, 

gün boyu kahkahalarla gülüyordun diye mi? "İntihar edeceğim," blöfünü saatte 

bir yaptığın için mi? Neden ama? (Hemşireye pandik atmasaydın hiç olmazsa, 

işin tuzu biberi oldu o yaptığın.)
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Kuşkulu yapına borçlusun, nezaketteki tehlikeyi algılamanı. 

Korkaklığına borçlusun, normal davranmayı becererek kurtuluşunu... Acı 

günlerdi. Pamuk ipliği neredeyse o soruda kopacaktı, meğer insanı ne kolay 

deliye sayıyorlarmış!

Sence bazılarını temizlemek gerek.

Titrek bir flüoresanla aydınlanmış, karaltı kılığına girmiş adamların 

gezindiği o sefil odadaki deli doktoru bu oltayı attığında, korkudan sesin 

titremeye başlamıştı bile:

N-nasıl efendim? A-a-anlayamadım da.

Gözlerin sadece kendisini sallaması için imal edilmiş uğultulu 

vantilatöre takılıyken, doğru tavrı göstermiştin: anlamazlıktan gelmek. 

Hastanedeki 2. Şube bu olsa gerekti. Şivesini şehirlilere benzetmeye çalışan 

folklorik şarlatan, zorlama bir yumuşaklıkla devam ediyordu:

Ama insanı hasta ediyor bazı namussuzlar, sevgiline asılmışlar 

hayasızlar demek?

"Başkaları olmasa, siz ne tarak yiyecektiniz?" diyeceğin yere, 

yararlı bir söylev çektin:

Bu tarz söylentileri kim çıkartıyor doktor bey? Hem böyle fasa-

fisolarla gündemi meşgul ediyorlar, hem de sizin değerli vaktinizi alıyorlar.

Atın şunu buradan kardeşim.

Şeklindeki komutu doğal şiveyle alan maganda hastabakıcılar, seni 

dışarıya doğru iteklerken, rahatladın. Nihayet nezaket ve senin tarafında olma 

durumları bitmişti, vatandaş muamelesi çekmeye başlamışlardı. Torpilsiz 

müsvedde seni, tam götürülesi, okşanası, fişlenesi. Göt korkusu salarak, her 

Sayfa 47 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

şeyden vazgeçirilesi. Sen yırttığına dua et, doktoru rahat bırak ki, o da 

aybaşının gelişi için dua etsin. Bazı Latin Amerika ülkelerinde hırtlık ettiğine 

pişman olup intihar edenleri duymuşsundur. Burası Avrupa ama sen yine de 

dikkat et.

İşte o KDV fişi zarflayıcısı doktorun muayenesi, böyle 

gerçekleşmişti. Herif fişleri, epsilon kadar değerli vakti esnasında özenle sıraya 

sokmaya koyulmuştu bile, sen "teşekkür" ve "ederim" kelimelerini bilinçsizce 

bir korkuyla gevelerken. Yersiz teşekkürün buhar olup uçtu, adam fiş listesini 

nasıl şişireceğini hesaplamakla meşguldü.

Evinde içkini doldururken, içini çekiyordun. Manyak doktorları, o 

hastane denilen yeri içiyordun... "Meyhanelerde rakıya kattıkları musluk suyu 

kadar mikroplu, kerhaneler kadar rutubetli, barlarda kül tablasına dökülmüş 

bira kadar pis kokan o yer..." Ağzını topla, ihtiyaçlara binaen açılmış ekmek 

teknelerine karşı saygılı ol.

Planlara başlayalı üç gün olmuştu, evinin perdeleri barbar dünyaya 

sımsıkı kapalı. Artık iş yoktu, tümüyle özgür bir insandın. İşyerinden arayan 

soran da olmamıştı. Kendini sanata, özellikle şiire vermek istedin. Birçok 

çalışma yaptın, ne kadar da teknik bir zanaatmış şairlik. Ne yazık ki, bir gün 

şiddetle yazdığın şiirler, ertesi gün zayıf görünüyordu gözüne. Birinci kadehlerin 

yarattığı duygu hep ikincilerden farklıydı ve üçüncüler şiir yırttırıyordu, emekler 

cart diye boşa gidiyordu. Yırtmayı unuttuğun şiirlerden biri, üçüncü proje 

gününde çöpü dışarıya atarken karşına çıkınca, seni bilgece gülümsetti: 
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Aşkımdın Çiğdem, hayatımdın; ki bir mal parçası gibi 

Ezildin en yakın arkadaşımın altında, pis paçavra

Kalbime soktuğun paslı hançerin kanattığı gibi

Yataklarda inlerken sen de kanadın, regl miydi yoksa?

Sonra evinde geçtiniz –adilerdiniz- benimle arsızca taşak

Neden, niye, niçin yaptın bunu? O mu altta yattıydı yoksa?

Şimdi aşkımız paramparça

Bu düpedüz, şairin ölümüydü. "İntihara hayır," düşüncesiyle, şiiri 

kendisini "şiir kitaplığı" diye adlandıran ve sadece şiir yayımlamaktan söz eden 

bir yayın kolektifine gönderdin. Öyle ya, şiirin yayınlanınca, ödül olarak sana bir 

rakışalgam verirler belki. Allah vere de şiiri paramparça etmeseler, oradaki 

parçalanmış kişilikler.

Beşinci gün makarna iyi geldi, ilk dört günkünden farklı tarzda 

pişirilmiş olmasıyla dikkat çekici, daha fazla konan margarin sayesinde iştah 

açıcı... Hapır hupur yuttun, spagetti ha?

Bırak artık tıkınmayı da, biraz düşün ve çalış. Seni sofra yerine 

çalışma masasının başında görmek harika olacak, bulaşıkları böcekler yıkasın. 

İçinde sabah akşam o kadar yiyip içtikleri şu eve, bir katkıları olsun 

hayvanların. 

Sinirden, tembel böceklerden tekinin üzerinde boş rakı şişesini 

paraladın. Şişe dağıldıktan sonra hayvan zikzaklar çizerek tezgahın altına 

kaçmaktaydı ki, ortalık birdenbire kızıla çaldı. Çünkü şişe, bütünken durduğu 

gibi durmuyormuş, kendisini parçalayandan intikam bile alabiliyormuş. "Kanlı 
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tezgahta, parçalı şeffaf rapsodi."

Çok acıyorsa, bir kadeh daha çek. Kutsanmış rakı şişesinden 

korkma, mikrop kapmazsın. Barış içinde yaşamayı öğren. Nasıl olsa gün gelir, 

böcekler bile senden kaçar, yakında yemekler tükenince görürsün.

Bir saat sonra sakinleşmiş, yazıyor, çiziyordun, plansızlığa 

karşıydın zira. O iş bitecekti. Yaşadıkları aşağılık ilişkinin ikisinin de burnundan 

fitil fitil getirilmesi için, sen kendini görevlendirirken, doğrusu tam adamını 

seçmiştin. Amatör bir heyecan, ilk seferde bile harika bir cinayet planlatır 

insana. Tek temel sorun şuydu: "İkisi de mi, teki mi?" 

Ve kadehteki sıvı midene şelale gibi akarken, sana doğru yolu 

gösterdi, hak yolunu:

"Teki öle ki, diğeri zina neymiş anlaya."

Olayları doğal akışına bırakmak... Yani hangisini öldürmeli? "Ölüm 

bir ceza değildir," diyenler aklına geldi, "ceza akıllandırmak içindir, ölünün 

akıllanması söz konusu olamayacağına göre..." Çiğdem’i modern yaklaşımı göz 

önünde bulundurarak akıllandırmalıydın. "Madem ölüm ceza değilmiş, bir 

ahlaksız ölsün öyleyse, bir faziletsiz akıllansın."

İşin felsefi boyutu tamamlanmıştı. Parmak kaldırarak oy verdin ve 

mutlak çoğunluğun kararıyla çıkan bu yasayı, kağıda döktün. Zina usulleri 

kanunu, i bendi: 

"Arkadaşının aşkına göz diken bir insanın idamı, olaya müdahil 

kadının cezalandırılması açısından, x fıkrası gereğince kitabına uygundur." 

Demokrasi ve hukuk boyutu da böylece tamamlandı.

Müsveddeler çöpe. Yasama bitmiş, iş infaza kalmıştı. Yargılama 
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anlamsız bir masraf kapısı ve zaman kaybı değil midir? Yine de, Avrupa 

dedikodu yapmasın diye, tam demokratik bir yöntemle karar verdin. Sanığın 

suçu yargılamayla değil oylamayla sabit görülmelidir ki, sistem daha 

demokratik olsun.

Çiğdem suçlu mudur?

Yüksek sesle bu soruyu sordun, maksat şeffaflık olsun. Sonra 

masanın karşısına geçerek, "evet" anlamında yeniden parmak kaldırdın, 

yargılama da hemencecik bitti, adalet gecikmemiş oldu. Kalemi kıramazdın, 

çünkü evde başka bir tane daha yoktu. Hem kalemin ne günahı var?

Kararın şerefine.

Kaldırdığın kadehlerin yıllarca görmediği karşılıklar, karnelerindeki 

dijital teknolojiyi andıran birler ve sıfırlar. Sana bırakılmış menkul kıymetler 

portföylerindeki tepe taklak düşüşler yüzünden yediğin azarlar. Artık her şey 

bitecekti. 

Kalemi kırmıyorsun, güzel ama, son kadehi neden kırdın?

İşte o tüyler ürpertici planı, soytarıca davranışların eşliğinde, bu 

dekorda hazırlamaya koyuldun. Plan bir gece sürdü ama sonra günler boyu 

kütüphane araştırmaları, malzeme alışverişi, telefonlar... Hiçbir fedakarlıktan 

kaçınmadan. Tüm kabahat mermer sehpadaydı belki de. 

Cem ise...

Maçka’da birden celallenmene şaşa kalmış Cem, öncelikle seni 

hastaneye taşımak durumundaydı. Kadının evinde, senden sonraki anlar 

bambaşka bir hareketlilikle yaşanmıştı. Utanç Cem’in beyninde, telaş ve 
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tedirginlik ise mekanın her yanında hüküm sürüyordu. Neye uğradığını 

anlayamayan ev sahibesine durumu anlatması olanaksızdı, hem buna vakti 

kalmamıştı. Kaldı ki, Cem’in de herhangi bir şey anlamışlığı tartışılırdı. Kadının 

şaşkın bakışları önünde, apar topar koşturdu, insan yığıntısı halindeki bedenini 

taşıdı, etti ama, sana sinirlenmeye başlamıştı. Seni hizmetçi ve Cem arabaya 

bindirdiler, çözümü ivedilik gerektiren bir sorunun anlamı ve oluşum nedeni 

araştırılmaz.

Manyak gibi korna çalarak seni götürdüğü hastaneden, bolca da 

para ödemek zorunda kaldıktan sonra, çocuk gece yarısı çıkabildi. Sen ancak 

ertesi gün kendine gelecektin, başında bekleyemezdi. Eğlenceyi kaçırmıştın, 

baygın olmasaydın o kornalar sana amma zevk verirdi, trafiği adeta ekip 

otomobili geçmiş gibi allak bullak etmişti Cem. 

Nişantaşı’ndaki evinde inzivaya çekilen Cem’in morali bozuk 

olduğundan, bir süredir seni aramayı canı istemiyordu. Maçka’da yaptığın 

saçmalığa ilişkin mantıklı bir açıklama bulamasa da, sana sormak... İçinden 

gelmiyordu adamın işte, merakını bile yenmişti isteksizliği. Sehpayı 

tekmelerken söylediklerine anlam vermek için kafa patlatmış, bu durumu 

çözememiş, senin delirmeye başladığını bir ara düşünmüş, sonunda pes 

etmişti. İşyerine bile telefon etmedi, senin ne halt ettiğini kurcalamamaya 

kararlıydı. Evde tek başınaydı o gece, sıkkın ve çaresiz.

Dedesinin dedesinden kalma garsoniyer çatı katını, Cem ev 

edinmişti yıllardır. Eski zamanlarda İstanbul’da bolluk varmış, adamların birkaç 
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evi, birkaç karısı, birkaç daimi metresi varmış. Kimisinin bütün bunlara ek 

olarak gelgeç Rum sevgilileri bile. Geçmiş zaman olur ki...

Babasının o şehre tayin olması dolayısıyla, (sürgün gibiydi) yıllar 

önce Ankara’da liseye gitmek zorunda kalmış gariban Cem’in ise, 

telesekreterinden daha kalıcı bir sevgilisi olmamıştı. Liseyi bitirince derhal 

İstanbul’a dönmüştü, bu nedenle uzun yıllar ayrı kalmıştınız hani. Cem 

üniversite yıllarında yurtta kalmamıştı, o gün bugündür yalnız başına 

yaşıyordu, dedelerinin vaktiyle sadece uğramaya tenezzül ettiği o aynı yerde. 

Maddi zorunluluklar mı, modern çağın rezaleti mi? Yine de sonuçta Cem, 

senden her zaman daha görgülü ve daha rahat yaşayan bir insan olmuştu.

Evin iki odasının birinde yaşamsal gereksinmelerini yerine 

getirirken, diğerinde resim yaparak geçen bir hayat. Çeşitli yağlı boyalar, bir 

yığın akla hayale gelmedik malzeme. Karışık teknikle çalışırdı, kolaj ağırlıklı. 

Lisedeki erkekler tuvaletine resim yapan da ondan başkası değildi, üç boyutla 

iki boyutu kucaklaştırma çabası. Üzerinde çalışmakta olduğu resimlerden bir 

tanesi de, Maçka’daki o kadına aitti hem de. F◦◦◦◦ sayesinde tanıştığı o kadına.

 "Dergi denilen poşetli nevale, sosyete için veya sosyete hakkında 

çıkan şu kiloluk kuşe kağıtlardan başka nedir ki?" Arada böyle düşünse de 

Cem, bu ekmek kapısındaki muslukların, arkadaşlarının kontrolünde olduğuna 

sevindiği olmuştur. Özellikle Maçka’dan sonra, hayat görüşünü gözden 

geçirmek gereğini duymuştur.

F◦◦◦◦ de İstanbul’a kapılanmıştı ilk fırsatta, Ankara’dan kim kaçmaz 

ki? Ama o nereye giderse gitsin, hem beslenmiş, hem de eşi dostu beslemişti 

hayatı boyu. Toplam madde miktarı, çıplak tartıldığında hiç değilse 10-12 tonu 
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bulacak kadar kadın yemiş, sonra da hiç ayrım gözetmeksizin, ganimeti tüm 

açlara yedirmişti, rotasyon usulü. F◦◦◦◦ paylaşımcı bir kişiliğe sahipti, alanı 

vereni takip etmez, önceye sonraya bakmaz, hiçbir işe çomak sokmaz 

demokrasi çocuğuydu. Haber olmak isteyenden de, olmamak isteyenden de 

aldığı maddi destekleri, eski arkadaşlarıyla değerlendirirdi. (Talep etmiş olduğu 

ödemeyi alamazsa, istenmeyen haberi yaptığı da olurdu. Bir gün bazı 

densizlerin çıkaracağı bir münakaşa sonrası, elbette tek bacağına platin, bunun 

takılmasına da maddi kaynak gerekecekti.) Hayatta ikram olsun, sipariş olsun, 

her kadının bir mukabil hediye bedeli vardı kuşkusuz. Fakat F◦◦◦◦ Cem’e ahbap 

işi çalışmış, ayrıcalık tanımıştı. Tamamen karşılıksız bir sunum olmuştu 

Maçka’daki kadın, eğer Cem’den rica ettiği o portre bir karşılık sayılmazsa.

Cem kadının portresinde rötuş yaparak oyalanmaya çalışıyordu, 

eser henüz tamamlanmamıştı. F◦◦◦◦’ye sürpriz olsun diye portrenin sol altına 

senin karikatürize bir resmini eklemişti, burnunun ucuna kendi burnundan bir 

saat boyunca çıkardığı sümükleri özenle yapıştırmakla meşguldü. (Kuruduktan 

sonra üzerini vernikle kaplardı bu cins doğal malzemenin.) Bu buluş, senin 

sanatçıya verdiğin ilham sayesindeydi. Portrenin gözüne gözlük takmak için, iki 

süt şişesinin dibini çıkartmış, o malzemeyi suratına yapıştırmıştı. Camların altını 

da gümüş yaldızla boyamıştı ki, güneş gözlüğü duygusu etkileyici olsun. Bir 

yandan da, can sıkıntısından viski içiyordu. Fakat resimdeki en çarpıcı ve 

alçakça öğe, senin kafanın altına, tek torbaya girmiş iki adet elipsoit resmetmiş 

olmasıydı: Aşağıya iyice sarkmış taş◦klar gibi. Kesmiş olduğu kendi saçlarını o 

torbaya teker teker yapıştırarak, kıl yapmıştı.
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20.00’de çalan telefonu isteksizce açtı Cem, arayan sendin. 

Atölyeye paralel telefon çekmemiş olsa, buna üşenirdi mutlaka. Oysa o sırada 

mermerden bir çerçeve hazırlamalıydı bu tabloya, kimine mezar taşı, kimine 

ayak cezası olmuş bu malzeme, kiminin de hayatının kurtarıcısı olurdu o 

zaman.

Şirkette senin kulağına sızan fısıltının aynısı, "alo" bile diyemeyen 

Cem’inkine sızacaktı bu kez, aynı hoş hitapla:

N’aber götlalesi?

Sen misin? Manyak...

Bak oğlum, 15 dakika sonra oradayım, bir arkadaşla beraber.

Cem bir saniye tereddüt ettikten sonra, sinirini yarıya bölerek 

konuştu, "arkadaş" kelimesi etki yapmış olmalıydı.

Bırak lan. Ne arkadaşı?

Taş gibi, taş.

Cem’in yarılanma ömrü bir saniye olan siniri, geçen iki saniye 

içinde dörtte bire inmişti.

Nereden buldun lan?

Pilicini ye, üretim çiftliğini sorma.

Bana bak, saçmalıkların sınırı çoktan aştı, yine gelip felsefe 

zırvalayacaksan, ben yokum.

Abi özür dilerim, özrümü pekiştirecek arkadaş Moldovalı, 

masraflar şirketten ve birazdan oradayız. Topuklu ayakkabı evin ahşap 

döşemelerini çizmez, değil mi?

Puştsun lan sen.
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Ne olmuş öyleysem?

En ufak bir sakatlık varsa, oyarım.

Sen mekanizmanı yağla. 

Yeme lan bizi daha fazla. Harbi mi?

Bana bak, bana adımı kullanarak değil, F◦◦◦◦ diye hitap et ki espri 

olsun. Şaka bir yana, kız gerçek adımı duysun istemiyorum. Ben pezoya adımın 

F◦◦◦◦ olduğunu ve dergide çalıştığımı söyledim. Görüşürüz birazdan.

Tamam.

Cem bunlara yüzde beşten fazla inanacak kadar budala değildi, 

seni yıllardır tanımıyor muydu? Aksine bir beklenti yaratmamışsın gibi vakur bir 

edayla kapıdan tek başına girip, alakasız konular açacağını, kadını sorarsa 

sorduğu için kendisini aşağılayacağını, ısrar ederse saçma sapan mazeretlerle 

onu uyutmaya çalışacağını, bir ara "sıktın ama aklın fikrin kadın," diyeceğini ve 

hatta saatler sonra giderken bir de borç isteyeceğini, adı gibi biliyordu. Neskafe 

kavanozlarını ortadan kaldırarak işe başladı, "sende çok varmış," esprisi 

eşliğinde, malın yarısını bir kağıda boşaltıp cebine atmayasın diye. Ardından 

aceleyle telefonları toparlayıp kaldırdı, orayı burayı araman olasılığına karşı. 

Klozetin kapağını tümüyle açtı, simide fena işiyordun aksi takdirde. Esrar 

sararken rahat çalışabilesin diye de, masanın üzerini boşalttı.

Ödünç isteyebileceğin her şeyi toparlarken kapısı çalıyordu, 

apartmandan gelen kadın kahkahası da ne olsa gerek? Yoksa gerçek miydi? 

Cem asık bir suratla kapıyı açtığında, burnu dibine pürşevk bir surat girecekti, 

senin suratın: 
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Aha-aha! N’aber layn?

Hoş geldiniz!

Bir adım geri çekilen Cem, yanındaki kadını görünce mosmor 

olmuştu, o kadar belliydi ki duyguları. Eli ayağına dolanmıştı salağın. Kimin olsa 

dolanırdı.

Tanışsanıza, bu Tatyana.

Türkçe biliyor musun Tatyana?

Kadın gülümseyerek cevap verdi, belli ki anlamamıştı.

Buyurun içeriye lütfen. Manyaksın lan F◦◦◦◦.

Aha-aha. Çak bir tane.

Avuçlar, basketçiler gibi şaklatıldı.

İçeriye girdikten hemen sonra bilgisayara doğru yönelen Tatyana, 

Cem’in açınca açılmaz, kapayınca kapanmaz külüstür bilgisayarına, Cem ise 

kadının boynuna hayranlıkla bakıyordu. Tatyana için kıytırık renkli bir monitör, 

Cem için kanlanmış dahi olsa mavi bir göz, besbelli dünyanın en bulunmaz 

nimetleri. Cem gözlerden etkilendiği halde neden mi kadının boynuna bakar 

gibiydi? Kendi göz hizası, oraya geldiği için. Ve Cem hala şaşkın, bir o yana bir 

bu yana: 

Şey yani, otursanıza...

Rahatına bak abi, ben birazdan çıkabilirim. Sen geleneksel Türk 

konukseverliğini gösterirsin, istersen pul koleksiyonunu da. Türkiye’ye üç gün 

önce gelmiş, yeni malların fiyatı farklı oluyor...

Bu arada bir dolabın içinden, telefon sesine benzer bir ses 

geliyordu. Gerçek bir merakla sordun:
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Ses nereden geliyor?

Şey, hiç, ben hallederim F◦◦◦◦.

Bana bak, burada olduğumu kimseye söyleme.

Cem utanarak dolabı açtı, telefona uzandı ve ahizeyi kaldırdı. 

Gerçek F◦◦◦◦ arıyordu ve o da kendisine Çağatay diye hitap ettirirdi her zaman! 

Bunun hikmeti ne olabilirdi? Galiba herif utanç verici işler yaptığında, adı 

Çağatay’a dönüşüyordu ve utanılmayacak bir iş yaptığı hiç olmadığından, 

sonuçta her zaman kendisine Çağatay dedirtiyordu. Sanki kendi isimleriniz 

hiçbir çamura bulaşmamış ve dokunulmaz isimlermiş gibi, her piçliği bir 

diğerinizin ismini kullanarak yapmanız... Sen dolaptan telefon çıktığını görünce, 

aşağılayıcı bir tavırla gülmeye başlamıştın. Tatyana ise, bir şaka yapıldığını veya 

gelenekler gereğince telefonların dolaplara kapatıldığını zannettiğinden, 

önemsemedi hiç.

N’aber Çağatay? ... Ha, evet. ... Hayır yalnız değilim. ... Yani bir 

hanım arkadaş var, o değil. ... Dergi nasıl? ... Yarın ararım, şu anda gelmesen 

daha iyi olur. ... Ev küçük biliyorsun, sen ve iki kadın ... Oğlum yarın ararım, iş 

üstündeyim. ... Hoşça kal, kusura bakma kapatmam gerek.

Cem telefonu, sonra da dolabın kapağını kapattı. Sırıtmaya 

çalışarak:

Hay Allah, affedersiniz. Dergici hayvanı aradı, yanında iki kadınla 

gelmek istiyordu, duydun konuştuklarımı.

Boş ver o Çağatay aptalını, atlatmakla iyi ettin.
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Yok oğlum, arayan F◦yani şey! Ne zaman bir karı kız işi olsa, 

kendisine "Çağatay" diye hitap ettiriyor. 

Kafayı yemiş bu ya, neyse siktir et. Hem benim işim var, 

birazdan çıkacağım. Kadına bir şeyler ikram etsene?

Nereye yahu?

Tatyana duvara dayanmış, gülümsüyordu. Ayakkabıyla yatağa 

uzanılacak korkusunu çoktan yenen Cem de pek keyfe gelmeye başlamıştı, 

yatağa gerek kalmayacak gibiydi zaten. Kadın hiç değilse bir ayakkabıyı çoktan 

çıkartmış ve pozisyon almıştı. Çıplak ayağıyla Cem’in oturduğu çıkma otomobil 

koltuğunun arkasına basarken, elleriyle duvardan destek alınacak yeri 

keşfetmeye çalışıyordu. Gözleri denk geldikleri bölgeye kitlenmiş, kadına bira 

şişesi göstermekteki Cem, hala ev sahibi rolü oynamaktaydı.

Bira?

Da, whiskey?

Var var.

Yan odaya geçerken, seslendin:

Yeni çalışmaların var mı Cem?

Cem utanmıştı, karikatürize portreni görmeni engellemeliydi. 

Özellikle bu kıyağından sonra.

Şeyy, yani bırak şimdi resmi.

Bir bakayım ben, sen rahatsız olma.

Abi boş ver ya, bitmeden görmeni istemem.
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Kadına bir bardak viski hazırlarken, bir yandan seni zaptetmeye 

çalışıyordu. Resmi görmekte diretir gibi yaptın:

Ne olmuş lan bir baksam?

Fesuphanallah, yahu yok bir bok.

Aha-aha. İşine bak moruk, merak etme, tuvalete gidiyorum. 

Simide işemeyeceğim hem.

Tatyana, sen odadan çıktığın anda eğilerek, Cem’in dudaklarına 

yapıştı. Yerden aldığı şişedeki viskiyi yere döken Cem şoklardaydı ama yabancı 

dile kolay uyum sağlamıştı: ağzına girdiği andan itibaren. Pilicini yiyor, üretim 

çiftliğine dua ediyordu sanki. Tıkalı burnundan nefes almaya çalışırken, bir 

balon şişer ve sönermiş gibi sesler çıkarıyordu. Yere viski dökülürmüş, klozet 

kapağıymış veya sen o resmi görecekmişsin... Bunları geçmişti Cem çoktan, 

aceleyle çırpınarak, pantolonu tek elle indirmeyi başarmıştı bile. Cem’in 

ağzındaki o lezzet dinmiyordu, adeta büyülü bir şeydi bu, kendisini koltuğa 

bırakırken pek mutluydu.

Pozisyona geçiş pek ani olmuştu. Sırtını duvara dayayan kızın o 

mükemmel 39 numara ayağı, kaykılmış Cem’e gereken masajı yaparken, Cem 

duvardan gelen destekle yetinmeyip, ayağın bacağından kavramış, aşağıya 

doğru daha da bastırıyordu. Tatyana basıncın uygulanacağı doğru yeri, ayağıyla 

koymuş gibi bulmuştu ve tek ayak üzerinde düşmeden çalışmakta fevkalade 

deneyimliydi belli ki. (Galiba işin uygulamadaki teknik sırrı, sadece dışarı yönde 

düşük hızla ittirerek, güçlü bastırmakta. Geri dönüş neredeyse temassız. Süreç 
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uzunluğu kabaca ele alındığında, basıncın karesiyle ters, hızın küpüyle düz 

orantılı.) 

Yani öyle iki parametre var ki, bunların bileşik sonucunu ve kesin 

süreci, aşağıdaki formülle izah etmek gerek:

t = k + k/p² + k/v³

t :incelemedeki vakada, muamele başlangıcıyla salgılama anı 

arasında geçecek süre, birimi saniye.

k:şahsın geçmişindeki minimum süre, birimi saniye. 

p:birim alana uygulanan basınç, birimi atmosferik basınç.

V :uygulama hızı, birimi desimetre/saniye.

Görüldüğü gibi, p veya v değişkeninin 0 olması durumunda, süreç 

sonsuza gidiyor, yani sonuç alınamıyor. Bu önemli bir optimizasyon kuramı 

olup, Slav araştırmacılarca geliştirilmiştir. Ancak p veya v veya her ikisi birden 

0 olduğu durumda dahi sonuçlanan olaylara, bazı Ortadoğu ülkelerinde 

rastlanmaktadır. İşte inancın bilime karşı bir zaferi daha: Ünlü medyum Namık, 

hiç el veya ayak deymeden, sadece zihin gücüyle defalarca patlatabilmektedir.

İş üzerindeki çift, elektriğin kesilmesine aldırmadı. Sen de işin 

zevkini kaçırmadan odaya girdin, o kadar zevk kolay kaçacak gibi değildi hem.

Senin odaya girdiğin ayak seslerinden belli olsa da, pozisyon bile 

değiştirmediler, değiştiremezdiler. Hem sen de olsan değiştirmezdin, o kadınla 

bu işi yapan kim olsa değiştiremezdi. (Yapanlar bilir, zevkli oluyormuş.) Ne 

olacaktı ki başkası görse? Hem insanlık haliydi, hem de karanlıktı, Allah 

taksiratlarını affetsin.

Sayfa 61 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

Sana bakan bile olmadı, o karanlıkta görünmüyordun. Cem 

inlemeye başlamıştı bile, daha elektrik kesilmeden çok önce. Tatyana da 

inanılmaz derecede inandırıcı bir seslendirmeyle, gidişe destek oluyordu. 

"Apartmandakiler kendi ot yaşantılarından utansın," görüşü hakimdi Cem’de ve 

tüm soy ağacının yapraklarında. Dedesinin dedesi mütarekeden önce, dedesi 

de mütarekeden sonra az karyola gıcırdatıp, yay attırmamışlardır.

(Bu muamele için ödediğin $250, başkası için harcadığın en büyük 

rakamdı, Cem’in sevdiği muamele olsun yeter ki. Pezo bu rakamı görünce, 

"limitsiz" demişti, "ne isterseniz yapın, kız çok uysaldır." F◦◦◦◦ Bey göndermemiş 

miydi parayı? İyi müşteri ne de olsa. Pezo senin yüzünü bile görmeden, 

kuryeyle gelen zarftan parasını tam tamına aldığında, amma şaşırmıştı! 

Sektörde F◦◦◦◦ Bey’e güven sonsuzdu.)

Uğursuz bir karaltı halinde kendilerine o denli yaklaştığını fark 

ettiklerinde bile, hala seni umursamıyorlardı. Ta ki, olmaması gereken anormal 

bir "fıssssss" sesi duymalarına kadar. Cem’in fani dünyada son yapabildiği, 

suratına atsineği konmuş bir at gibi, kafasını silkelemek oldu. Tatyana daha atik 

davrandı, ayağını oradan alıp döşemeye basarak, kendisini kenara atmaya 

çalışarak. "Fıssssss" sesini o daha uzun süre duydu, hatta son olarak öksürdü 

bile. Sen "dünya, Tatyana gibi ilahlar için bile faniymiş," diye düşünürken, o her 

zamanki gibi yatağa devrildi.

Savunma spreyinin kendinde birkaç gün önce bıraktığı etki, sana 

ilham vermiş olmalıydı. Marka araştırması, uygulama tekniği ve dozaj ayarı 
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konusunda yeterli çalışmış olduğun da muhakkaktı ki, haşere ilaçlama 

yeterince etkili oldu.

Cinayet anının kısa süre öncesiydi. Ağzını ve burnunu spreyden 

korumak için taktığın maskeyi, müstakbel ölüler baygınken çıkarmış, harıl harıl 

çalışıyordun, ellerde eldiven. Elektrik sigortasını kaldırıp, ortamı aydınlatmış, bir 

takım uğursuz hazırlıklara başlamıştın. Belinden, birbiri üzerine bağlamış 

olduğun kemerleri çıkarıyor, acayip naylonlar hazırlıyordun. Koca naylonları 

küçük bir paket yapabilmek için elektrik süpürgesi tekniğinden 

yararlanmasaymışsın, bunlar ceplerine asla sığmazmış.

Aceleyle çalışırken, keskin bir maziye dönüş. Hani o e-5 

karayolundaki ömür tüketici otobüs yolculuklarında... Ankara’dan İstanbul’a 

gelirkenki hani... Horultu taşıyarak hedefe ulaşmayı başaran koğuş gibi otobüs, 

"Trafik" adıyla anılan yol ortasındaki çamurlu yere bir kısım yolcuları bıraktıktan 

sonra, köprüyü kullanmak için Ankara yönüne osurarak geri tırmanırdı ya... 

Feci bir U dönüşüydü o, insan Ankara’ya kesin dönüş sanırdı, kimin aklında 

kalmamıştır ki? O cins bir U dönüşü de sen yaptın, Ankara istikametine. 
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1975, Müzik Dershanesi

"Sevda denilen şey, yaşayan hatıralardır"

Necdet Atılgan

Maçka’daki o dairede seni şoka sokan rastlantının, doğrudan 

bağlantılı olduğu bir mekan vardı belki de: bir müzik dershanesi. Mekan 

Ankara, zaman ise, Tombiko’lu yılların az öncesi. Kuruntu muydu yoksa her 

şey? Bak bu minik halkayı göz ardı edersen, manyak ruhun iyice açıklanamaz 

bir hal alır. Kuruntu bile bir açıklamadır.

Başkentin yetmişli yıllardaki koşulları, 21. yüzyılın gen 

mühendislerinden daha biçimleyiciydi. Ülke çapındaki olağanüstü sanatçılar, 

işte bu sayede oluşmuştur. Şehrin asitli yağmur damlalarının, kafataslarında 

açtığı mikro deliklerden girmesiyle beyinlerin sulandırıldığı ve donmuş trafikte 

kornayla iletişimin sağlandığı bilimkurgu ortamında, serpilecek bir sanatçı da 
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sendin kuşkusuz. O zamanlar, şehirdeki gürültü yüzünden kulaklarda kir 

kalmamış, insan sümüğü ziftleşmiş, dışkısı taşlaşmıştı. Tüm kuşların sırra 

kadem bastığı o dönemdi, doğa intikamını belki de yıllar sonra alacaktı: O 

şehirdeki bilmem ne dairesi tabir edilen, sonsuz sayıdaki arpalıklarda geviş 

getiren bütün ucubelerin beyinlerini, ölmüş kuşların yumurtalarının hacmine 

küçülterek. Arpalıkların dışına çıktığında, ciğeri metelik etmeyecek sürüngenler 

yaratarak. Kim bilir? Yazgı şakaya gelmez. 

Yeni bir akşamüzeri, hava kurşun gibi. Hamburgerciden çıkmış, 

dört hamburger ve dört bira doldurulmuş midenin isyanlarına rağmen, yaratma 

cesaretiyle müzik dershanesi yönünde akıyordun. O sıralar keman dersleri 

alıyordun ve keman hariç, her konuda muazzam aşamalar kaydetmiştin. Daha 

fazla bira içebiliyor, daha çok kıza sataşabiliyordun altı aylık kurslar sonucu. 

Yolda yüreğin heyecanla çarpıyordu, acaba bu kez çalışmalar 

ilerleyecek miydi? Müzik hocasının tüm dediklerini aynen yapmış olduğun 

halde, son egzersizleri zımpara kapriçyosu formunda icra ediyordun. Bu işe 

nereden de kalkışmıştın? Muhakkak ki keman zor bir enstrümandı, sana hak 

vermemek elde değil. Ama keşke keman yerine kaval dersleri almış olsaydın, 

hiç değilse "Adanalı"’yı çalabiliyor olacaktın. Kabul, Mendelssohn’un keman 

konçertosuna daha çok ilgi duyuyordun ve hakkındı keman. 

Yürüyüş zevkli bir süreçti. Buz tutmuş kaldırımlardaki cüruf 

kaplamada ayakların sürünürken, midendeki biralar çalkalandı, ve geğirtiler... 

Ah o geğirtiler. 

Apartmana girdiğinde ruhen hazırdın. Tel kafes içi asansöre, 

geğirerek daldın. Eksantrik bir yolculuktan sonra nihayet kabin katta durunca, 
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asansörün sırasıyla iç ve dış kapılarını görgülü tavırlarla açmış, zile basmış, 

pozunu almış, bekliyordun bile. Gelmiştin tam 15 yaşına, bir koca katı 

merdivenden çıkacak halin yoktu herhalde, hele bu kadar da çişin varken!

Dairenin kapısını kim açmıştı? Her kimse, içeride yolunu kendin 

bulurdun ne de olsa. Hah! Odalardan birinde, Mozart’tan bir tema 

çalınmaktaydı. Sesin seni çektiği yönde 

birkaç adım ilerledikten sonra, karşına çıkan kapıyı tıklatıp, içeriye 

girdin. Keman hocan harika bir kızla birlikte çalmaktaydı. Eser bitene kadar, 

odada saygıyla ayakta bekledin, çok hoştu her şey. Ama ne hikmetse, derse 

gelişini bu kez o kadar sevinçle karşılamamıştı öğretmenin.

Hoş geldin.

İyi günler.

Seybold’dan mı çalışıyorduk?

Adam çalıştırdığı metodu unutmuş olabilir miydi? Oflayıp-

puflamaya başlamıştı, anlaşılmaz bir nedenle.

Evet.

Hangi dersteydik?

Yedinci egzersiz.

Pekala, çal bakalım.

Sen kemanını ve arşeyi hazırlarken, kızla hocan aralarında bir 

tuhaf fiskosa daldılar. Sen de onları dinlemeye. Bunca zamandır seni amma da 

hiçe saymıştı herif! "Hangi dersteydik?" Her zaman tuzak gözüyle bakmıştın bu 

soruya. Adam, hangi dersi çalıştıysan, orada olduğunu iddia edeceğin 

kuşkusuyla soruyor, seni deniyor sanıyordun. Bal gibi de, hangi derste 
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olduğunuzu bilmiyordu işte. 

Derken, arşeye sürmeye başladığın reçineyi biraz fazla kaçırdın, 

bu kadar reçine, arşeyi tellere yapıştıracaktı ama farkında değildin, hala devam 

ediyordun. Sonunda öğretmenin müdahale etmek zorunda kaldı:

Yeter yahu, amma da reçine sürdün.

Ha? Şeyy... biraz da tersi yönde sürersek reçine azalır mı?

O süper kız, bu kıl esprine gülümsemişti. Hıyarı ilk defa alaya 

almıştın, senin gücünü öğrensin!

Oğlum sen ne acayip çocuksun. Ver bakayım şunu.

Asabi hareketlerle arşeyi çırparak, reçineyi azaltmaya çalışıyordu. 

Kısa sürede havada bir reçine bulutu oluşunca, adam isyan etti:

Öhö-öhhö al şunu da, dışarıda çırp gel, cık cık. Sen ne... tövbe, 

tövbe.

Elimle mi arşeye vurayım, arşeyle mi elime hocam?

ÇKDŞARI!

Suratın mosmor, çıktın. Güya özel ders! Her yerde bir zorbalık 

hüküm sürüyordu. Sonuçta çırptın çırpmasına ama, sinir olmuştun bu işe. 

İçeriye asık bir suratla girdin ve hemen, herifin uyanıp uyanmayacağını 

anlamak için, en iyi bildiğin ve o andaki dersle ilgili olmayan, beşinci egzersizi 

çalmaya başladın.

Maalesef o bile fecaatti, kabustu, kulaktan tacizdi. Karasinekler 

paniğe kapılıp, duvarlara toslamaya başladılar. Bitik balatalardan çıkabilecek bir 

kamyonet freni gıcırtısı sesi eşliğinde, havaya durmaksızın reçine 
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püskürüyordu. Bu uygulama, hiç değilse ritm doğru olsa, üç dakikada 

bitebilirdi, çünkü egzersiz amaçlı kısa parça, orijinalinde tam tamına üç 

dakikalıktı. Ama adacyodan da adacyo yorumladığın egzersiz, o dokuz 

katlanılmaz dakikanın sonunda – ki senin ritminle gelecek sona, daha en az 

dört dakika kalmıştı – dinleyicilerini kıvrandırıyordu. En komiği de, 

öğretmeninin metronomu çalıştırmış olmasıydı. Komikti, çünkü aletin kurgusu 

bile bitmişti, sen parçayı hala çalmaya devam ederken. 

Keees! Kes diyorum, delirteceksin beni, hayatta gördüğüm en 

yeteneksiz öğrenci sensin. Senin yüzünden, buradan istifa edeceğim, yıkıl.

Diye bağırıyordu adam, acıyla. Hafif duralamıştın ama hiçbir acı 

karşısında sırıtmamayı başaramamıştın o güne dek... 

Aha-aha-ha... Ne yöne yıkılayım?

Bir de sırıtıyor! Bak oğlum, keman meman çalma! Defolur 

musun? Salak surat seni, hilkat garibesi, aptal... 

Güzel kız müdahale etmişti:

Şey, çocuğa biraz fazla yüklenmediniz mi?

Çiğdem Hanım, s-siz bilemezsiniz...

Biraz seninle dışarıya çıkalım istersen?

Çiğdem Hanım’ın bu daveti, başından aşağıya kaynar su. Herkesin 

başına geldiğinde "aha-aha-ha" biçiminde tepki gösterdiğin aşağılanma, senin 

başına gelince ve hele bir de güzel bir kadın tarafından tanık olununca, 

nedense aniden acınası bir acıya dönüştü, gülünesi değil. 

Ra-rahatsız olmayın, yolu biliyorum.
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Sırıtmayı şak diye kestin, birden bambaşka bir duygu seline mi 

kapıldın, nedir, başın eğik çıktın. Daha doğrusu gerçekten de çıkmak istiyordun. 

Fakat kapıyı kapatırken arşenin ucu kapıyla pervazı arasında sıkıştı, arşenin 

kıllarının yarısı civarında bir miktarı orada koptu. Bu kazayı belli etmemeye 

çalışarak, arşeyi kurtarmak için kapıyı hafifçe aralayıp, yeniden kapatmak 

istedin.

İşte o anda öğretmen zıplayıp "defolsana, Allah’ın geri zekalısı," 

diye bağırarak, araladığın kapıya tabanıyla oturttu. Herif Battal Gazi gibi uçarak 

müdahale etmişti meseleye.

Arşenin tüm kılları da böylece koptu. Neyse ki kimse görmeden, 

tam bir sessizlik içinde kendini dışarıya atmıştın. Merdiven. Ağlayarak 

iniyordun, kutusuna bile koyamadığın arşenin kopmuş kılları, basamakları 

süpürüyordu.

Dur!

İrkilerek arkana döndüğünde, Çiğdem...

Tamam, gidiyorum, bağırmanıza gerek yok.

Bağırmıyorum ki, olanlar için...

Dinlememiş, hızlanmış, basamaklardan atlayarak inmeye 

başlamıştın. "Aşağıya en az sekiz basamak var daha." Süre açısından bir saniye 

bile kazandırmazdı bu yaptığın, sekizini birden atlayarak inmen. 

Yapmamalıydın. 

"Yine de, bir an önce binadan çıkmam iyi oldu."
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İşte böyle düşünürken, sen aslında bir yere çıkmamıştın, 

apartmanın içinde, yüzükoyun yerdeydin. Keman fırlamış, arşe kırılmış, uçuşun 

acı algılatmayacak kadar ani olmuştu. 

Dur, sakın hareket etme, bir yerini kıpırdatma.

Bir şey yok.

Çiğdem kolundan tutmak istedi ama, kırık kemik aşk dinlemez. O 

tatlı dokunuş bile, senin acıyla haykırmana yetti.

O göz açıp kapayana kadar geçen hastane dönemin, şimdi maziye 

bakınca, Çiğdem’in fiziksel yahut kurgusal anlamda yanı başında olduğu 

zamanlar olarak ikiye ayrılabilir. Orada çektiğin fiziksel acılar hesaplanabilse, o 

yaşadığın mutluluğa değer miydi? Ama işte bu konu, gerçek görecelilik arz 

eder. Orada fena halde mutlu olmuştun, bunun ölçülmesi veya tasviri olanaksız. 

O sabahları, o öğlenleri, o akşamları, ve o geceleri ömrün boyunca 

unutamayacaktın. Görülen o ki, mutluluk duygusu mekandan bağımsızmış.

Koridorda ayak sesleri, Çiğdem mi geliyor? Hava soğukmuş 

dışarıda, Çiğdem yolda üşümüş müdür? Odanın kokusu Çiğdem’i rahatsız 

etmese. Getirdiği çiçekler solacak, gidip su doldurmak gerek. Çiğdem bugün 

saat kaçta gelir? Odayı temiz tutmalı. Çiğdem hangi eser üzerinde çalışıyordur?

Parlayan gözlerinde, pis gri duvarların beyazlaşması, gitgide 

eriyerek düzlenen pürüzleri. Lapa lapa kar. Çiğdem’in beyaz çorapları. 

Kulağında piyano. O cam sürahi...

Su?

Çiğdem abla...
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Ne?

Yok bişi.

Bu aşk hikayesi günlerce, aylarca, yıllarca devam edecekti. Ama 

toplam diyaloglar fazla yer tutmaz, hatta tüm diyaloglar, yukarıdakinden 

sadece biraz fazlaydı denilebilir. Özetle, kısa oynandı: sadece birkaç gün kadar 

ikiniz, gerisi "solo sen" biçiminde.

O muazzam mutluluk, seni senden alan o saniyeler yılların 

gerisinde kaldığında bile hafızanda yaşayacaktı. Günler netliğini yitirse de, tüm 

konuşulanlar birbirine karışsa da. Yaşamında en çok yalvardığın andı o an. Tüm 

umutlarını bağladığın, dilekte bulunduğun, istediğin, ölünceye dek isteyeceğini 

düşünerek konuşmaya başladığın, dünyanın berrak göründüğü. Cam sürahiye 

bakarak "Çiğdem abla" dediğinde, ses çıkmış mıydı? Sen söze hangi anda 

başlamıştın? Hiç o konuşma olmuş muydu? Devamı gelmiş miydi? O isim bir 

anda ağzını o kadar yakmış, kurutmuştu ki... Gerisini artık anımsamadığına 

göre, tüm hikaye o kadardı. Emin misin?

Sonraları onu bir daha göremeyeceğini bilseydin, ömür boyu 

yatalak kalmayı peşinen kabul ederdin, Çiğdem’in günde on dakika ziyaret 

etmesi koşuluyla. Hatta iki günde beş, dahası bir haftada üç dakikaya bile fit 

olabilirdin. Çiğdem gerçekte hastaneye toplam üç kez gelmiş, her defasında da 

yarımşar saat kalmıştı. Birincisi ödevden, ikincisi istekten, üçüncüsü de 

meraktandı.

Hastaneden çıktığın anda, topallayarak Çiğdem’in peşine düştün. 

Dershaneye damlayıp onu sorduğunda, kimsenin onu tanımadığını söylediler. 
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Sadece çaycı sana yardım etti: Çiğdem keman hocasının tanıdığı olarak, sadece 

bir kere uğramış. "Sen de mi o kıza hastasın?" Çaycı parçasıyla muhatap 

olmadan çıkarken, sekreter sesleniyordu: Sen önce borcunu ödemeliymişsin. 

Tabii ki bir daha da uğramadın oraya, ne paragöz insanlar oluyormuş şu 

dünyada.

Yıllar boyunca, Çiğdem ismi aklına her geldiğinde, yeni bir fikir 

bulmuş gibi onu aramaya kalkacaktın. Yaşantının her yeni döneminde, ona 

artık layık olduğuna yeniden karar vererek. Çiğdem nereye yok olmuştu? Bu 

arzu sende hiç azalmadı, hayat boyu vazgeçmeden yaptığın tek iş bu oldu. 

Fakat arzulamak, elde etmek değildir.

Bazı gençlik hikayeleri tüm bir ömre yayılır, anılarda acılar ve 

sıkıntılar barınmadığından, insan gerçek mutluluğu eski zamanlarda tattığını 

sanır. Sonraları anılar sayesinde yaşar neredeyse, bir minicik tekrar, nelere 

değmez? 

Çaycının sana "burada o kız yok," demiş olduğu gün örneğin. 

Bunlar da mı anıydı yani? Sokaklarda tek başına saatlerce sallandıktan sonra, 

bir şeyler yedin. Kırmızı ampul altındaki kıvamlı sıvıda yüzen, boyuna olacak 

şekilde dörde doğranmış, büfe sosisi... Sıvısıyla ıslattıkları yarım ekmeklerin 

arasına koydukları vardı ya. Ayrıca, yine boyuna kesilmiş hıyar turşuları. O ıslak 

sünger gibi ekmeği yerken, ağzını burnunu kırmızıya boyadın. Kuğulu Park’a 

gittiğinde kuğulara ondan vermeyişin, hayvanların mikrop kapmasını önlemiştir. 

Sonra Gima’dan da bir şeyler çaldın, spor olsun diye. Bu zevke seni alıştıran 

dürtü, bir gün seni yakalayıp fena yapacaklarından korkmandı belki de.
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Bir süre sonra, pornonun kalbi Sinema 70’tesin yine. Araya 

koydukları 8 mm parça sırasında, o günkü sıvaştırma işini de gördün. 

Sıkıcıymış, hep aynı mizansen. Filmin anlamlı bölümü bitince sinemadan 

dışarıya fırlayıp, o kirli pasaja daldın bu sefer de. 

Bayağı bir süre, pasajda gelen-geçeni kollaman gerekmişti. 

Cebinden 10 kuruşluğu çıkardın ve teyakkuz halini aldın. (Üzerinde daima 

bozuk para bulundururdun, edeceğin acil telefonlar için.) Kullanımına abone 

olduğun o emektar telefonun civarında kimsenin olmadığı bir anı yakalamak 

için, bir süre oyalanırdın hep. Ki, rasgele bir numara çevirdiğinde telefonda 

karşına çıkacak hiç tanımadığın o kişiye hayvanlar gibi bağırarak küfür edip, 

sonra da deliler gibi kahkahalar atarken, duruma kimse tanık olmasın. 

Gülmekten telefonu elinden kaydırıp yere yıkılman, telefona o 

akşam çıkan kurbanın, akıl yürütme yöntemiyle olayı engellemeye çalışması 

yüzünden olmuştu. Herifin neye uğradığını anlayamaması ve geç adaptasyonu 

çok mu komikti? İnsan kendi kendisine eğlenebilirdi ama, en fazla senin kadar 

ve ancak böyle. Zavallı herif, senin ebe çeşitlemesi küfürlerine cevap olarak 

"yanlış numara," gibilerden geveliyordu ki hala, beklenmedik bir anda ciddi bir 

sesle sorduğun "kibrit var mı?" sorun bomba gibi gümledi. Kısa süre 

düşündükten sonra, "daha dalga geçecek daha başka yeri arasanız, daha çok, 

daha iyi olur, ma-manyaklar," demişti titrek ve öksürüklü bir ses. Sen bunun 

üzerine kopmuş ve kahkahalar arasında telefonu elinden düşürmüştün, ama 

hat hala kopmamıştı. Üstelik de adam "ri-rica ederim, bir daha..." gibilerden 

mücadeleyi sürdürüyordu. En son sahne, arada mikrofona bağırmaların 
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eşliğinde, ahizeyi duvara vura vura kırmanla kapanmıştı. Ahizeyi bir duvara 

vuruyor, bir ağzına dayayarak "Üflesene, sesim geliyor mu? İmdaaaat!" diye 

bağırıyordun. (İş bittiğinde, bütün bu diyalogları kağıtlara not almayı da ihmal 

etmedin.)

Açık hava. Yollarda biraz daha sallandın. Geceleri eve 

döndüğünde, ne biçim koktuğunu bir bilseydin... 

O kaç gündür giydiğin sararmış yeşil gömlek üzerindeyken ve 

sadece mavisi kalmış lacivert kravat boynundayken mi yattın? Anneciğin 

uyumuş gibi yapıyordur ama, eve girmeni beklemiştir o saate kadar. Yorgun 

musun? Her şey düzelse, bir gün Çiğdem yeniden sana rastlasa! "Bir engelle 

karşılaşmış olmasa, ziyaretlerine mutlaka devam ederdi." 

Bak, bugün ahlak dersinden geçeceğin de kesinlik kazandı, en az 

dört dersten geçiyorsun, kaldı bütünlemelere on. Çiğdem’i bulacağından emin 

ol, rahat uyu.

Ağlama lütfen.
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F◦◦◦◦’ye Dikkat Et!

"Bir yoldu parıldayan, gümüşten/ 

Gittik... Bahs açmadık dönüşten"

Yahya Kemal Beyatlı

Cem’in Nişantaşı’ndaki evinden, görevi tamamlamış olarak 

dışarıya çıktığında, sabah oluyordu. Önce Taksim’e bir taksi, oradan da evine 

başka bir taksi, gece tarifesi. Korkaklığın pintiliğinden az olsaydı, doğrudan eve 

gidecektin neredeyse. Evine vardığında bu aktarmalı yolculuk acıktırmıştı, bir 

paket makarna daha açtın.

Bak el alem çalışıyor, öğlen olduğunda sen evde hala yatarken. 

Örneğin Nasyonal Kadın dergisinde, yazı işleri mesaide. Alışılmıştan farklı bir 

müdüriyet. Karşı duvara, kocaman harflerden oluşan "KALEMİNİ KIR AMA 

SATMA" sloganı çerçevelenip, asılmış. Yan duvardaki kırık-çizik aynada, 
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"Kıyafetini düzelt" ibaresi var ve aynı aynanın tam karşısında bir ayna daha. 

Onda da ters olarak "Kıyafetini arkadan da düzelt" yazılı. Saksılarda cins cins 

otlar, garip tarzda tropik bitkiler. Aşırı plantasyon dolayısıyla ortam fazlaca 

rutubetli. Özel bir UV ışıklandırma sistemi kurulmuş, perdeler sıkı sıkıya 

kapalıyken bile her yer apaydınlık. Dergi bünyesine sızmış ayrılıkçıların çıkardığı 

bir söylentiye göre, F◦◦◦◦ Bey tuhaf bitkiler yetiştirip, onları bir takım 

işlemlerden geçirdikten sonra toz haline getirip, sigara gibi sarıp, içiyormuş. 

Dahası, iş başvurusu yapan genç kızları iş vaadiyle kandırıp, aynanın önünde iş 

tutuyormuş. Hatta bazı video bantlar varmış ki... İtin kopuğun ağzı torba değil.

"Nişantaşı sapığı" haberi iki haftadır basın gündeminden 

düşmüştü. Yaratıcı kadro tarafından önerilen "Koalisyonda Çatlak" veya 

"IMF’ten Destek" gibi çarpıcı ve olağandışı manşetler görüşülüyordu. Flaş 

haber: Daha iyi dilensinler diye tinercilerden bir komiteyi Avrupa’ya 

göndermeyi öneren MTT (Milli Tinerciler Teşkilatı) kapatılmış.

"Demek tinere kadar düştüler, tineri de hükümet büyükleri satsa," 

gibi düşüncelere dalmıştı müdür bey. 

Çayınız F◦◦◦◦ Bey.

Çağatay çayı getirdiğinde, F◦◦◦◦ ayakta dikiliyordu, arkası kapıya 

dönük. Muhatap olurken, pozisyonunu değiştirmeye üşendi:

Saksıların oraya bırak.

Çağatay diş gıcırdatmayı çoktan unutmuştu. Başa gelen çekilmez 

mi? İnsanın lise arkadaşının eline bakması, dünyanın sonu değildi elbette. 
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Kapıyı dışarıdan kapattı ve yerine döndü. Masasına oturmuştu ki, dahili hattan 

F◦◦◦◦ aradı.

Buyurun F◦◦◦◦ Bey?

Odama gelir misin? 

Çağatay "bir fazla kapris göz çıkartmaz," düşüncesindeydi. Sakin 

adımlarla odaya girdikten kısa bir süre sonra, F◦◦◦◦’nin kendisini ilk kez doğru 

dürüst bir iş için çağırdığını anlayacak, gözleri yaşaracaktı. Oysaki o esnada çay 

kahve siparişi bekliyordu.

Bir saati aşkın zamandır F◦◦◦◦ Bey ile Çağatay’ın görüşmeleri 

sürüyordu. 

Evet Çağatay, bu cinayeti aydınlatmak kesinlikle ikimize düşer. 

Çünkü Cem ikimizin de yakın arkadaşıydı. İşleri bu olanlar pek takılmaz kendi 

işlerine. Biliyorsun, adamlar meşgul, memleket meseleleri var. Şiir yazan 

haydutlar, bildiri dağıtan ayrılıkçılar... Bir de üstüne dayak düşmanı halk. 

Tutturmuşlar bir takım nakarat, hiçbiri iş yapmıyor. Dövüldükçe "daha," 

diyorlar. Dergimizde biz de fakirlere karşı mücadele etmiyor muyuz? Aynı 

düşmana biz kalem sallıyoruz, onlar cop salıyorlar. Neyse, kısacası zaman 

bulamıyor adamlar. Dediğim gibi, dergiye süper bir dizi hazırlarız seninle, ne 

biçim kariyerin olur.

Teveccühünüz F◦◦◦◦ Bey. Bir şey içer misiniz?

Aman Çağatay bırak bunları. Burada çaycı mı yok?

F◦◦◦◦ telefonla iki kahve sipariş verdikten sonra, yeniden 

konuşmasına dönmüştü. Ve bir saattir, arayan kadınlara bile toplantıda 

olduğunu söylettiriyordu sekretere. Gerçekten iş ciddi olmalıydı. 
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Biliyor musun? Bende Cem’in ev anahtarı var, seninle bu gece 

oraya gideceğiz. O ölmeden çok kısa bir süre önce kendisiyle konuştum. Ya da 

öyle sanıyorum. Senin gibi zeki bir yardımcım olduğu için de şanslıyım doğrusu.

Vallahi F◦◦◦◦ Bey, ne diyeceğimi bilemiyorum.

Bana eskisi gibi adımla hitap et. Konuyla ilgili çıkmış haberleri de 

bir derlesen iyi olur. Üçüncü sayfalara iyi bak, herhangi bir yerde adım geçmiş 

mi diye.

Anlaşıldı patron.

Haydi, akşama iyi hazırlan.

Akşam çabuk indi, Tombiko’ya gidiyorlarmış gibi uyumluydular. 

İşyerinden büyük havalarla çıkan iki arkadaş, garajda arabanın içinde oturmuş, 

o günkü gazetelerden biri önlerinde, 3. sayfadaki haberi inceliyorlardı.

Allah’ın Tokadı Yok Ki

Ünlü  ressam  Cem  Sakatoğlu,  Nişantaşı’ndaki  lüks  garsoniyerinde 

eşcinsel  alem  yaparken,  nedeni  bilinmeyen  bir  cinayet  sonucu 

öldürüldü. Yetkililer, bir sapığın zengin ressamı önce bayılttığını sonra 

boğarak  öldürdüğünü  bildiriyor.  Resmi  kaynakların  bu  konudaki 

açıklaması  şöyle:  "Allah  mümin  milleti  böyle  iffetsizlerden  korusun." 

Evde  hırsızlık  olmayışı  verisi  ile  komşulardan  alınan  bilgilerin 

birleştirilmesi  sonucu,  ifadesine  başvurulacak  şahıslar  belirlenmiş 

durumda. "Toplumdaki çürümenin alıp yürüdüğü bu olaydan da belli," 

diyen resmi kaynaklar, "İffet operasyonu hızlanarak sürecek, bu şehre 
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nizam ve intizam gelecek. Özellikle kadir  gecesinde böyle bir vakaya 

rastlanması üzücü. Allah’ın tokadı yok ki, ahlaksızlara böyle vuruyor. Oh 

olmuş." Biçiminde görüş bildirdiler Biz de hür basın olarak, her zaman 

ahlaksızlık yapanın da, yaptıranın da...

(Altta bir kenarda park etmiş lüks bir araba fotoğrafı, plakası açıkça 

okunuyor. Arabayla ilgili hiçbir yazı, bilgi yok.) 

Ne olmuş? Pekiyi bu fotoğraf da ne F◦◦◦◦? 

Fotoğraftaki araba, konuyla alakasız aptal. Belli ki rakip gazete 

camiasından başını yakmaya çalıştıkları birisine ait, resmi gömüvermişler 

oraya. Sana basın ahlakını öğretemedim gitti, bunca yıllık dergici olacaksın. 

Sen arabayı çalıştır, işi yolda anlatırım.

F◦◦◦◦ arabayı yıkamaya bırakmıştı. Nişantaşı otoparkları pahalıdır. 

Para isteyen bir kahya olursa, hemen "sivil" olduğunu ima ederdi. O meslekteki 

yaygınlık oranı ve mensuplarının çıkarabilecekleri potansiyel problemler 

düşünüldüğünde, bu yöntem nasıl çalışmasın ki? Değil park için, yıkama için 

bile para verdiği pek nadirdir müdür beyin. 

Çağatay bilgiç hareketleriyle ve insan algı eşiğinin altına kayacak 

kadar kalın sesiyle, konuşuyordu:

Her şeyi anladım da, oraya uğramayı tehlikeli bulmuyor musun?

Ne yapalım, o gece telefonla aradığımı zaten öğrenmişlerdir. 

Benim korkum, işi kimin yaptığını bulamadıkları takdirde beni uğraştırmaları.

Orada ne bulmayı umuyoruz?

Ben o evi avucumun içi gibi biliyorum. Bir araştırma iyi olabilir.
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Mühürlüdür orası be F◦◦◦◦.

Mühür mü? O da neymiş?

Çatıda dolaşmak zorunda kalacağını bilseydi Çağatay kösele 

ayakkabı giymezdi kuşkusuz. Korkudan soğuk terler dökerek çatıda kısa bir 

gezinti yaptıktan sonra, kazasız belasız balkona indiler. Belli ki o eve bu 

yöntemle daha önce de girip çıkmıştı F◦◦◦◦, yolu ezbere biliyordu. Çatıdan 

balkona inişi basbayağı kolaylaştıran, hazır bir sistem varmış. Adamın "anahtarı 

var" diye söz ettiği kapılar ise binadan çatıya açılanınki ve evin 

balkonunkilermiş. Damlarda kedi gibi dolaşmaya neden bu kadar meraklıydı bu 

herif?

Oğlum, kızları Cem kapıdan getirirdi, ben de akabinde damdan 

damlardım. Benim gibi maneviyata önem veren bir yönetici için hoş değil 

söylentiler, biliyorsun dergimiz...

Kapıyı çabuk aç abi, korkuyorum, görecekler.

Ameliyat eldivenli ve fenerli eller işbaşında, gözler iz peşinde. Bir 

süre ortama uyum sağlamak için dolaştılar.

Telefonun ortada olmayışı, F◦◦◦◦’nin dikkatini hemen çekmişti. 

Onca pezoyu aramakta bizzat kullandığı aletin her zamanki yeri ezberindeydi. 

Hattı izleyerek, aletin dolaba kapatılmış olduğunu keşfetmekte gecikmedi. 

Yardımcısına danışarak ilham almayı umuyordu F◦◦◦◦:

Çatlak bu Cem ya! Burada bu aletin işi ne?

Vallahi ne işi var?
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Lan, sen de ne işe yaramaz adamsın be!

Yani, vallahi aletin ne işi...

Kes, kes, tamam. Bu telefonu buraya polisler koymuş olamaz.

Polisler olamaz.

Kes demedim mi sana?

Ya o araba fotoğrafının gazetede işi ne?

O konu başka. Hem basın başka, emniyet başka.

Hani onlar ve bizler aynı fidanın güller açan dalıydık?

Ulan harbi aptalsın sen de be. Biz yargılama kurumuyuz, onlar 

yürütme.

Biz de yürütmüyor muyuz pekiyi?

SÇACAM GAGANA, şimdi bunların sırası mı LAN?

Ameliyat eldivenli elin çaktığı tokat, Çağatay’ı susturdu. Küs 

vaziyette, resim atölyesine daldılar. Resimlerin üzerlerindeki örtüler hoyratça 

açılmış ve atma usulüyle yeniden kapatılmıştı. Şövalyenin teki yerde yatıyordu. 

Polis kayda değer bulmamıştı resimleri besbelli. O odada fazla vakit 

harcanmadığı, yerdeki izmarit sayısının diğer odadakinden az olduğundan da 

belliydi, polislerin yere buruşturup attıkları Marlboro’ya bakılırsa, diğer odada 

bir paket bitirmişler. 

F◦◦◦◦ bir kadını soyarkenki hoyratlığıyla, adeta yırtarak açtı 

resimleri.

Senin kafadan taşaklı portreni F◦◦◦◦ sırıtarak seyre durmuştu, 
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Çağatay da keyiflenmişti.

Bu bizim manyak değil mi? 

Bence de o. 

Cem en son bu kolajla uğraşmış gibi geliyor bana, diğer resimler 

iyice tozlu.

Çok zekisin be F◦◦◦◦. Hem diğerleri tozlu olduğuna göre...

Oğlum sana da anlatıyoruz ki, kaz kafana girsin.

Pekiyi en son bunun yapılmış olması ne anlama geliyor?

O manyak nereden Cem’in hayatına girmiş olabilir, onu 

düşünmek gerek.

İnsan arkadaşının resmini yapmaz mı?

Sen onun resmini yapar mıydın?

Bırak o hastayı Allah aşkına, Allah bulaştırmasın.

Harbi hastadır o herif. Portre süper komik olmuş, belli ki 

uğraşmış Cem bu işle. 

Tekrar diğer odaya geçtiler. Evde son yaşananların ipucu olarak, 

bir bardakta yarım kalmış viski vardı sadece. Hiçbir yere dokunmadan ve çıt 

çıkarmadan, bir süre etrafa baktılar. F◦◦◦◦ çaktırmadan bir fotoğraf makinesi 

çıkarmıştı cebinden.

Şöyle bir dur lan Çağatay, bir hatıra fotoğrafı çekelim burada.

Ne?
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Sen şöyle dur, hah.

Yapma lan F◦◦◦◦!

Korkma lan korkak, oyun bu.

Çekme bak!

Flaş patlamaya başladı, şlakbızzz.

Allah Allah, n’oluyo be?

Şlakbızzz... 

Dur diyorum.

Ve şlakbızzz. 

...

Ardı ardına üç poz! Birincide Çağatay elle itiraz hareketleri 

yaparken, ikincide kenara kaçmaya çalışırken, üçüncüde de elleriyle yüzünü 

kapamaya çalışırken, görüntüler dondu. 

Aptalsın lan sen, ne var bunda? Al, sen de beni çek! Okuldayken 

de birbirimizi çekmez miydik?

Bu teklif, Çağatay gerzeğini anında rahatlattı. F◦◦◦◦’nin makinesiyle 

F◦◦◦◦’yi çektikten sonra, uslu uslu makineyi F◦◦◦◦’ye geri verdi. Dört poz çekerek 

ona gol attığını düşünüyordu.

Birlikte bakıp güleriz Çağatay.

Hah hah! Haklısın, komik olacak.
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Yarım saat kadar süren araştırmadan sonra, yine çatıdan geçerek 

geriye döndüler. F◦◦◦◦ para vermeden arabayı almayı başardı: "Biz sizi çok 

severiz," cümlesini söylerken, sırf otoparklardan beleş çıkmak için arabada 

taşıdığı o eski telsizi eline alıp krşşlatarak. 

Ve yol boyu somurttuktan sonra, yardımcısını evine bırakırken, 

"senin değerli bir profesyonel olduğuna ve bu veya başka bir dergide ileride de 

çalışmak istediğine inanıyorum, bu akşamı unut," dedi, bir de utanmadan "iyi 

akşamlar". Tehditlerin adamıdır F◦◦◦◦.

F◦◦◦◦ senden kinci olmasın, biraz kincidir. Bunu bir analojiyle 

anlatmalı. Alınacak intikam, örneğin bir bardaktaki su kadarsa, bunu damla 

damla alır. Bardak boşalınca da, damacana dolusu kadar daha almak ister, tek 

defada, faiz olarak. Bu yöntemin Çağatay konusundaki somut uygulaması ağır 

olacaktı.

F◦◦◦◦ evinde konyak içerken, toplumda ne kadar saygın bir yer 

edindiğini düşünüyordu. (Liste başı bir CD, yüksek sesle.) Hayatta herkese 

haddini bildirmiş, para sahibi olmuş, birçok kadını da seninkilerden daha 

karizmatik yöntemlerle elinden geçirmişti. İyi bir fırsat çıkmıştı bu kez, Çağatay 

ayısına yıllarca yaptıkları yetmemiş olmalıydı ki, ona son darbeyi de vurmak 

zorunda hissediyordu kendini. 

Lisede yediği o acılı golü hazmedememişti F◦◦◦◦:

(...)

Lise günleri, herkes 16-17 yaşında. Çağatay daha o zamanlarda 

bile bir ayıcık kadardı. En az 22 görünümünde, 1.82 boyunda. F◦◦◦◦ sadece 1.72 
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boyundaydı ve 19 yaşlarındaki bir çocuğun görünümündeydi. Gövdesi 

kafasından daha gelişkin erkeklerin, kadınlar konusunda başarılı oldukları, sık 

olmasa da görülmüştür. Zincirin o tarihteki bu minik halkası da, böyle sıradan 

bir sonucun tekrarından ibaretti yalnızca, üzerinde durmaya bile değmezdi. 

Eğer söz konusu sıradan yenilgiyi F◦◦◦◦ yaşamamış olsaydı elbette. 

Üçüncü sınıftaki o 18’lik kız, -o sahneyi bugünmüş gibi 

anımsıyordu, konyağı tazeledi- herkesin tapacağı bir tanrıçaydı. Hayli zamandır 

kutsal bir mesaideydi F◦◦◦◦. Onu pandiklememiş olması bile, kıza ayrıcalıklı bir 

önem verdiğinin kanıtıydı. Meğer Çağatay senenin başından beri mesaideymiş. 

F◦◦◦◦’nin romantik duygularını açmaya karar verdiği tarih, okulda 

bayağı sıkıcı geçmiş, buz gibi bir kış gününe denk gelmişti. Şanssızlık bu ya, o 

gün sabahtan beri bir türlü kıza rastlayamıyordu. Fakat akşama doğru son 

teneffüste, kızı bahçede ta uzaktan tanıdı. Biraz yaklaştığında, yanındaki tipin 

Çağatay olduğunu ve birlikte çay içtiklerini görmek biraz canını sıktıysa da, 

kararlı adımlarını sürdürerek, yanlarında bitti. Lafa bodoslama daldı:

N’abersiniz?

Selam F◦◦◦◦.

Çağatay zoraki bir tavırla selam vermişti, kız ise hiç oralı 

olmayarak, bir kelime olsun etmemek için, yüzünü bambaşka bir yöne 

çevirmişti. F◦◦◦◦ ilk rauntta pes edecek adam değildir. Bir yutkunma süresi 

içerisinde, gerekli stratejiyi belirledi: Çağatay’ı hızla etkisi altına alıp, bunu 

açıkça kızın gözüne sokup, önce kızı konu dışı etmek. Sonra kız araya girmeye 

çalıştıkça, onu bir-iki bozduktan sonra, kendi inisiyatifiyle yeniden kızı konuya 
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dahil edip, ikinci etapta da Çağatay’ı kolayca sepetlemek... Kendisine çay 

getirmesini isteyerek!

Ve konuşmayı kökünden değiştirmek amaçlı, ayının zaafından 

istifadeye yönelik birtakım övgüler: "Ne harbi adamsın be, geçen akşam amma 

da..." diye başlayan. Ama ayı resmen yüz vermeyerek, "Hı-hı, daha sonra 

görüşsek mi F◦◦◦◦?" demek cüretini göstermişti. Sonra da yüzünü kıza dönerek, 

konuya, yani kızla aralarındaki konuya devam etmeye kalkışmıştı. 

F◦◦◦◦ kıpkırmızı:

Yalnız beni şimdi dinlesen iyi olacak, senin yaptığın bu 

konuşmalarla bir yere varılmaz.

F◦◦◦◦, sana sonra konuşsak demedim mi?

Çılgınca bir küstahlık! Ayı iyi bir dersi hak etmişti.

Oğlum, belki ihtiyacın olan şeyler söyleyeceğim. Gelsene kenara, 

kızla her zaman konuşursun. Sabah nasihat isteyen sen değil miydin?

F◦◦◦◦ lütfen ama... Sonra söylesen ne istediğini?

Çağatay, arkadaşın da amma yapışkan, ricadan da anlamıyor 

üstelik.

Kızın söylediği, midesine fena oturmuştu. F◦◦◦◦ duraksadı, sessizce 

gitmeyi denese, belki o olay bugün unutulmuş olurdu. Ne olmuş ki, iki raunt 

kaybetmekten ne olur? Ama F◦◦◦◦’nin en önemli noksanı, terk etmeyi 

bilmeyişiydi. Satrançta örneğin, kendisinde sadece şah kalsa, mat olana kadar 

birçok taşa karşı oynarken güvendiği bir şeyler hep olurdu. Aslında matı yapan 

o son hamleden bir öncekine kadar satrancı sürdürürdü demek gerek. Sondan 

bir önceki hamle sırası kendisine geldiğinde, birden ya masaya ayağını takıp 
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taşları devirerek, veya acele işi olduğunu iddia edip fırlayıp giderek, yahut 

alakasız ama güçlü konular açıp, hakaretler yağdırıp oyunu unutturarak, 

yenilginin tescilini engellemeyi genellikle başarırdı. Fakat onun bile itiraz 

götürmez yenilgiler aldığı olmuştur. O kısacık teneffüs esnasında kar 

serpiştirmeye başlamıştı, bunu bir kurtarıcı gibi algılamıştı F◦◦◦◦. (Ne yazık ki, 

çekip gitmemişti o gün.)

Hava soğudu, bu kız da soğuk nevaleymiş. Bence buz gibi beyaz 

boynunun, ılık nefesimle ısıtılmaya ihtiyacı var.

F◦◦◦◦ şiddetli tepkiler bekliyordu. Çağatay budalası düşük cümleler 

kurarak horozlanacak, kız "ahlaksız" diye bağırırken önleyemediği bir cinsel 

istek duyacak, kendisi tek kelime etmeden, gülerek, ağır adımlarla 

uzaklaşacak... Hiç değilse bir son dakika golüyle, maç 2-1 kapanacak. Ertesi 

gün kartlar yeniden dağıtıldığında, kozlar nasıl olsa kendisine geçmeyecek 

miydi?

Şiddetli bir tepkisizlik, F◦◦◦◦’nin kar soğuğundan ve yenilgi 

acısından tamamen kızarmış yanaklarında, tokat gibi şakladı. Söylemiş olduğu 

baştan çıkartıcı cümleleri çiftin –çift gibiydiler- duyduğu bile tartışma 

götürürdü. Laflarını bölmedikleri gibi, o müthiş espriyi tamamen duymazdan 

gelmişlerdi! İkisi de birbirine bakarak gülümsüyor, abuk-sabuk konulara devam 

ediyorlardı. 

Direkten dönen topa, F◦◦◦◦ tüm gücüyle abandı: Çağatay’ın çay 

bardağının içine, kendi izmaritini "şap" diye atıvererek. Şeref golünü mutlaka 

atacaktı...
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Beklenmedik bir sonuç. Boğazına sarılmış kıllı eller mengene gibi 

sıkarken, F◦◦◦◦ yerde çamur içinde, Çağatay’ın altında debeleniyordu. Kız da 

kendi çayını, yerdeki F◦◦◦◦’nin suratına ağır ağır boşaltıyordu, seksi kahkahaları 

eşliğinde. F◦◦◦◦’nin soğuktan donmuş yanakları haşlandı, kızıl ötesi kırmızı bu 

olsa gerek.

Zil çalıyordu. Çağatay gücünün sadece çeyreğini harcayarak 

sıkmakta olduğu boğazı birden bıraktı. Ayağa kalkmasına yardımcı olduğu 

F◦◦◦◦’den özür dileyip, koşarak okul binalarına doğru uzaklaşmaya başladı. 

Yerdeki mücadele esnasında sırtına abanmış kızı da, bir tarafa ittirmişti. Kız 

birkaç saniye tökezledikten sonra, Çağatay’ın arkasından topallayarak fırladı, 

çığlık çığlığa bağırıyordu:

Ne olur dur, beni bırakma.

F◦◦◦◦ aşırı inatçıdır, duygusaldır, delidir, finali bir türlü öngöremez. 

Ama zırdeli değildir, çılgınca oynanan partinin bittiğini ve oyunu kaybettiğini o 

bile algılamıştı. Çamura daha fazla yatmanın olanağı kesinlikle kalmamıştı, 

yattığı çamurlu yerden kalktı. Düdük çoktan ötmüş, rakip takım soyunma 

odasından bile çıkmış, seyirciler tribünleri boşaltmış. Oradaki boş kaleye gol 

atmanın skora katkısı olmayacağını deliler bile bilir. En az on dakika daha 

soğukta dikildikten sonra, zili çoktan çalmış derse girecek kadar pişkin bir 

deliydi yine de o, senin gibi devamsızlık yapmazdı. 

O günkü gerçek fiziksel acının en fazlası da yanağındaki yanıktan 

ileri gelmişti, F◦◦◦◦ bir hafta yüzü sarılı dolaşmıştı. Ama yüreğindeki acı hiç 

geçmeyecekti, insan bazen öyle partileri kaybeder ki, sonradan bin defa 

rakibini yense de, o ilk yenilgiyi asla unutamaz.

Sayfa 88 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

(...)

Konyağı tazeledi, geçmişti o karlı günler. Ev sıcak, cep dolu, 

kadınlar kuyrukta. Vatanı F◦◦◦◦’ye minnettar. Ç◦◦◦◦◦◦ ile rövanş, yıllar sonra, 

dergide geçen zaman süresinde oynanmıştı. Sonuç malum: 1-1. Aslında bu 

kadarı yeterli olmalıydı ama, F◦◦◦◦ doymuyordu ki... Üçüncü partide, çoban 

matına gidecekti F◦◦◦◦.

Ve evinde ilk defa yalnızdı, kadınsız bir ev fenaymış. Ama yine de, 

ücretli olsun, ücretsiz olsun, arayanların hepsini hala atlatıyordu, yalnız 

kalmaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek. Bilinir ki, bir kadına "yalnız kalacağım" 

derken, "seni değil, başkasını ....ceğim," denmek istenmiştir.

Birkaçı tatava etse de aramalar seyrekleşiyordu. Gerçekten 

F◦◦◦◦’nin yalnız kalmaya ihtiyacının olması, belki de asrın ironisiydi. Yani F◦◦◦◦ 

gibi bir adamı bu denli boş bir gece geçirmeye zorlayan işi senin yapmış olman! 

Bir gece dahi olsa, donu düşmeden evde dolaşmayı nasip etmiştin dergiciye. 

Belki de Çağatay’ın ipini çekmek için aradığı fırsatı, F◦◦◦◦’ye sen sunmuştun. 

Yalnız şunu bil ki, dergici köpek koku alıyordu. Köpek, KOKUNU 

almaktaydı. Üçüncü konyak sırasında, koku şu yoldan burnuna doluyordu F◦◦◦◦ 

itinin:

"O resim ve dolaptaki telefon... Resim, bizim çatlakla Cem’in 

irtibat halinde olduklarına işaret, telefonun dolapta olması ise bir şeye hazırlık. 

Bir şey yapmaya hazırlık... Cem benimle konuşmuştu o akşam, alette bir sorun 

yoktu."

F◦◦◦◦ bir saat sonra evreka histerisindeydi, yeni yetiştirdiği ot iyi 

kafa yapmış, zihni açılmıştı. "Bir şey yapmaya hazırlık ha? Belki de bir şey 
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yapılmasına karşı hazırlık? Bir eşya ait olmadığı bir yere kaldırılmışsa, o eşya 

saklanmış demek değil midir? Saklamak ne işe yarar? Birisinin görmesini 

engeller. Bir telefonu kim görse, ne olur? O! Bu o Allah’ım!" 

Ve sen tümdengelime malzeme oldun.

Senden başka telefon sapığı yoktu maalesef, kaderini yine kendin 

tayin etmişsin. Yıllar önce telefon sözcüğü, herkese otomatik olarak senin adını 

çağrıştırırken, bir gün bunun seni bambaşka bir alanda ele vereceğini 

kestiremezdin.

F◦◦◦◦ ise, çıkardığı sonucun sadece bir tahminden ibaret olduğunun 

bilincindeydi elbette. Gerçekleri aydınlatmak veya bir dostun ölümü nedeniyle 

üzerine düşen gazetecilik görevini yapmak... Bunlar, F◦◦◦◦ için akla hayale 

gelmeyecek motivasyon kaynaklarıydı. Onun tek düşündüğü, bu konuda 

yaratacağı kaç gram sansasyon karşılığında, kaç kilo kadın eti daha yiyeceğiydi. 

Getiri hesaplarına dalmıştı çoktan.

F◦◦◦◦ senden de manyakmış, saat 01.00’de tuzağı planlamış, sana 

telefon ediyordu. Kimseye numarasını vermediği bir hattan... Çağatay adına, 

kendi evine bağlatmış olduğu. 

Bir adreste görünen telefonu başka adrese bağlatma işi, nakil 

başlığı altında rüşvetle yapılmıştı. Pekiyi o telefonun adresini de Çağatay’ın 

kendi evi gibi göstermeyi, budalanın ruhu duymadan sürdürmek? Faturaları 

doğrudan dergiye çaktırarak mümkündü bu. Çağatay’a beleş bir telefon 

bağlantısı yapıldığını, fakat gururu incinmesin diye kendisine bahsedilmediğini, 

bir-iki ukala alay etmek için ima ettiğinde de herifin inkar ettiğini 

konuşuyorlardı muhasebede. Esasen fatura pek fazla tutmuyordu, sadece tüm 
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aramalar pezolara yönelikti, ama bunu bilen yoktu. Faturaların dökümsüz 

geldiğinden de, arada yaptığı denetimlerde emin oluyordu F◦◦◦◦.

Pişkin herif pek neşeliydi telefonda:

N’aber? 

Öksürerek cevapladın, ciğerlerinde bir sorun var galiba.

F◦◦◦◦? Öhhö-öhö, bu ne sürpriz?

Hayır, ben Çağatay. Anlarsın ya, operasyon var.

Ne operasyonu?

Abi kızlar hazır, dört adet Ukraynalı.

Manyaksın lan.

Bak abi, ortak bulamıyorum, bari sen katıl.

Salak herif, demek bir de susalayarak, eğilimli olduğunu ortaya 

koydun. Fuhuşun sırası mıydı be?

Şeyy, Çağatay şöyle biraz, biraz borç yani verebilir misin reis?

Allah belanı versin!

Operasyon benim ikramım.

Yani buna ek olarak demek istedim.

Allah bin belanı versin!

Az bir şey lazımdı. Ayrıca paran bu kadar değerliyse de, sok bir 

tarafına. Sana kalmadık.
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Bazı Latin Amerika ülkelerindeki ezelden beri hür doğmuş 

halkların, dilencileri de gururlu olur. Dilencinin profesyoneli, işini şantaja bağlar, 

"vermezsen fena olur,"dur tavrı. F◦◦◦◦, birazdan kendisine "F◦◦◦◦" diye hitap 

edeceğini anlamıştı. Üstelik sen kasede kayıt felan da yapardın, korkudan 

derhal yumuşadı alçak:

Lafı mı olur canım, ben sadece... 

Ha şöyle Çağatay.

Bak abi, biliyorsun Cem’i kaybettik. Başın sağ olsun.

Amin.

Şimdi diyordum ki, Cem’in anısına, onun yatağında takılsak...

Ne, ne, ne?

Yani bende oranın anahtarı var, daha zevkli olur hem...

Sen kafayı mı yedin?

Tamam yahu, şaka. Neyse, mallar hazır, Taksim’de otelin önü. 

Para da var yanımda.

Öhö-hö, sen iyice...

Çüs.

Dur lan, hangi otel?

Hıhahahaha.

Hangi otel, öküz?

Anladığın otel.
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Yine aynı otelin önünde Mevla’nı mı bekliyorsun? Akıllanmaz 

adamsın! Üç kuruş borç alabilmek veya biraz beyaz et mıncıklayabilmek için, 

nedir bu aşk, bu sevda? Bak, tinerciler geliyor, seni pas geçeceklerdir, onlara 

selam ver. Kimden dilenilmeyeceğini onlar da biliyor, seni tanıdıklarına bahse 

gir, kazanırsın. Kafanda Çiğdem ve Maçka...

Neden Çiğdem’i Maçka’da bulup hesap sormadın pekiyi? Aşkın 

Çiğdem sana bu oyunu neden oynadı, öğrenseydin ya? Seni aşağılayacak diye 

korktuğundan, semtine uğrayamadın elbette. Bilmediğin bir şey daha var: O 

kadın Çiğdem değildi, aralarında en ufak bir ilgi ve benzerlik de yok. Çiğdem 

evli ve yıllardır Amerika’da yaşıyor, Türkçe’yi bile unuttuğu söyleniyor. 

Maçka’daki kadın ise, artık evine alacağı erkekleri daha dikkatli 

seçiyormuş. Cem’le de ilişkisini kesmiş.

Tatyana? Ona ne olduğunu hiçbiriniz bilemeyecektiniz. Pek merak 

edeniniz de yoktu. Cem ölmüştü, sen ise kendi derdine düşecektin. Tatyana 

kurtulmuştu! Fakat bunun sana bir zararı şu nedenle olmayacaktı: Kadıncağız 

apar-topar havaalanına kaçacak, ilk uçakla Moldavya’ya dönecekti. 

Gözlerini açtığında, yüzüne sarılı nesneyi içgüdüsel olarak 

yırtmaya çalışırken, başına ne geldiğinin asla farkında değildi Tatyana. Naylonu 

bir türlü yırtamıyor, güçlükle soluyordu. Tıkanmak üzereydi ki, boğazındaki 

kemeri fark etti. Onu çözmeyi başarması bile bir mucizeydi, en az bir iki milim 

daha kemeri sıkmak gerekiyordu kancayı açabilmek için. İyice nefessiz kalmış 
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bir insanın kendi boğazını bir milim daha sıkabilmesi, ancak yaşamak uğruna 

yapılabilir. 

Bir süre yatağın kenarına oturarak öksürdü, kustu.

Neden sonra, Cem’in kafasının da paketlenmiş olduğunu 

görebilmişti. Zerre kadar ilgi göstermedi, kapıyı bulmak dışında bir amacı yoktu 

o sırada. Buldu da.

Yurda kaçak giriş yapmış bir kimsenin çıkışı da kaçak olursa, bir 

sorun olmaz. Modern bir havaalanından nasıl mı kaçak yurt dışına çıkılır? Bu 

olanaksızdır, kaçağın kaçmasına göz yumulmazsa. "Göz mü yumuldu yani?" 

Tatyana’nın muamelesinden bir kez geçenin sormayacağı bir soru bu. Soran bir 

kekse veya görevlilerin de erkek olduğunu unutmuşsa, o başka. Formül bile 

anlatmaya yetmedi mi?
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Boğaz Kenarında Gece Sohbeti

"Döner sis anaforları, bir imdat çınlar gelir/

Islıkların kemendiyle çekilip boğulanlar gelir"

Attila İlhan

"Arabanın iyisi, içi kadın dolu olanıdır. Sıkışıklıktan yararlanarak 

sıkıştırmalı."

Otelin önünde korkuluk gibi dikilmiş, içleri tıka basa kadın dolu 

transit geçen arabalara gözlerin dalmış, bir yandan da tombala çekiyordun. 

"Daaaart-daaaart," diye F◦◦◦◦ çift kornaladığında gerçekle yüz yüze geldin. 

Yarım saat geç gelen F◦◦◦◦’nin, arabası mutlak kötü çıktı. Hazırladığın espriyi 

unuttun, cepten masaj yaparak kıvamına getirdiğin aparat da, eski haline 

döndü işte. Ayan beyan yapayalnızdı arabada, aşağılık herif. Demek yine 

kandırmıştı seni, aynen senin pişkince uyguladığın taktiklerden biriyle. Sonra, 

hiçbir aksine beklenti yaratılmamışçasına davranma yöntemi. Bunu iyi 
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bildiğinden, vaat edileni soruşturanın, budala yerine konulan taraf olduğunu da 

biliyordun. Morarmış vaziyette bomboş arabaya binerken, yediğin gol midene 

oturmuştu. Beyefendi hatırını soruyordu, cevap versene.

N’aber be?

...

Ne var, bir sorun mu var?

Nereye gidiyoruz?

Abi bir planım var. Sen de, ben de, yüksek prim yapacağız. 

Ondan sonra gelsin kadınlar.

...

Dergiye bir röportaj verir misin?

Bırak ya, yine ne balon bu?

F◦◦◦◦’ye çaktırmadan konuşmaları kaydediyordun. F◦◦◦◦ de sana 

çaktırmadan tabii. Yaşam boyu süren, güven dolu arkadaşlıklar! Profesyonel 

kim, amatör kim? F◦◦◦◦:

Abi sen büyüksün ya.

Ne istiyorsun lan, hayvan?

Abi, Sakatoğlu cinayetinde kesin iz üzerindeyim. Çağatay’dan 

kuşkulanıyorum.

Bana ne yahu?

Olayı biz aydınlatırsak, acayip sükse yaparız.

Biz mi?

Evet, sen ve ben.
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Şimdi mi aklına geldim, yıllar sonra?

Bak, başımdan ne felaketler geçti. Ancak şimdi toparlayabildim 

işleri. Bilsen ne acılar...

Şu borç meselesinde yardımcı olabilecek misin?

Ha? Şeyy... elbette, yani, tabii tabii. Muhakkak.

Hemen bir miktar verebilirsin mesela.

Acelen ne lan, kaçıyor muyuz?

Valla ben iniyorum, eğer...

Hay senin ağzına be.

Araba kenara çekildi. Miktarda pazarlık ve ödeme safhaları 

birbirini izledi, sonra da senin keyiflenme safhan. Esrarlı piponu yaktın, daha 

nazik bir tarzda konuşmaya başladın. F◦◦◦◦’nin sorularına verdiğin yanıtlar ve 

düşlerin, birbirine girmeye başlamışlardı bile. F◦◦◦◦ o kadar dolandırıyordu ki lafı, 

henüz sen bile hırtın ne demek istediğini anlamamıştın.

Gümüşsuyu, Dolmabahçe, derken... Amaçsızca dolaşmaktansa, 

deniz otobüsü iskelesinin orada park edip, Kabataş sahilindeki banklardan 

birine kurulmalı...

Boğaz siyah ve soğuk. Dalgaların sessizlik anlarında, martılar 

çığlık çığlığa. Karşı tarafın sarımsı ışıkları, hem suda hem bulutta. Serin bir 

esinti bazen kazağının bile içinde insanın. Salıncakların paslı zincirleri gacır 

gucur.
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Pipoya son vermiştin. Yerine iri bir palamut yakarak tabii. Çıkan 

tatlı kokulu duman, F◦◦◦◦’ye de bir fişek attırmıştı. Arkadaşın sana da kokain 

teklif edince gururlandın ve ilerleyen saatlerde kullanmak üzere zula ettin.

Şu İstanbul’a hayranım. İlk geldiğim günlerdi, Ankara’da karlar 

erimiş...

Traşlar seni de geçmişe götürdü, yakın geçmişe. Aynı Tombiko’lu 

yıllardaki gibi, yine hayallere daldın. F◦◦◦◦’yi "haydi ya?" veya "çok iyi be!" gibi 

laflarla, dinlemeden saatlerce idare etmenin mümkün olduğunu bilirdin. 

Anekdotlara başlarsa da, sonlarda gülerek. Bininci kez anlattığı öykülerin 

dinlenmediğinin farkına varamazdı, çünkü kime ne anlattığını anımsayamaz, 

kimsenin ne anlattığını da asla dinlemezdi. Bunun nedeni de, insanların değişik 

adları olsa da, kendisi için aralarında fark olmayan dinleyicilerden ibaret 

olmalarıydı. Bir nefes...

(...)

Martı çığlıkları Nişantaşı’na taşıdı seni, o çatı katı bir efsaneydi her 

zaman. 

Kurbanlarını savunma spreyiyle bayılttıktan sonra, berrak bir 

zihinle çalışmaya koyulmuştun. İlk olarak, evde bir yere el sürüp sürmediğini 

kafanda sistematik olarak gözden geçirmiştin, kapıdan girdiğiniz saniyeden 

başlayarak. Sürmemiştin kesinlikle, hayır. Atölyedeki örtülmüş resimlere 

bakmaya çalışarak da zaman yitirmemiştin kuşkusuz. Sadece işine bakıyordun.

Kuşandığın silahları hazırlamaya koyulduğun an canlandı gözünde: 

ellerin bayağı titremeye başlamıştı. Birbiri üzerine beline dolamış olduğun, 25 
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cm çevreli daireler oluşturabilecek kadar sıkıştırmak üzere ekstra delikler 

delinmiş, sağlam ve kaliteli kemerler. Delik araları ikişer santim.

(...)

...sonra Picasso ve Matisse bir sergide kenara çekilmiş, 

konuşuyorlarmış.

Sonra?

(...)

Tatyana ve Cem’in kafasına, Tahtakale’den aldığın o kalın 

naylonları geçirmek pek de çocuk oyunu olmamıştı. Baygın bir gövdeyi itip 

çekiştirmek, pelteden bir heykele form verircesine, kelle sağa sola düşüyor, 

torbaya girmek bilmiyordu. Her ikisinin de kafalarına sımsıkı geçen naylonlar, 

omuzlarına kadar inmişti. Boğazlarına taktığın kemeri bütün gücünle sıkarak, 

naylonla sarılı kafalarında sera efekti oluşturduğun, iki gerçek insandan 

yapılma enstalasyon! Tatyana. Saçları nedeniyle üç kat zor olmuştu onun işi, 

lanet olsun. Onun kemerini bir delik daha içeriden sıkmaya mecalin kalmamıştı, 

önce Cem’in işini bitirmek takatsiz bırakmıştı seni.

(...)

... koca Picasso, meğerse sergideki genç kızlardan 

bahsediyormuş, uhu-ha-ha-ha!

Hı-haha-ha!

(...)

O kahrolası kemer! Eldivenli ellerde vıcık vıcık ter. Ucunda boşluk 

olmayan bir prezervatif içinde, salgılama anında olabilecek şeyler gibi. Tüm 

gücünle, bir delik daha küçültmeye çalışıyordun halkayı. Eldivenler kaymıyordu 
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ama ellerdeki kaşıntı ve yanma hissi veren pişikler yüzünden çıldırmak 

üzereydin. Senin boynunu sıkmaya çalıştığın gövde, çekiştirdikçe yerde 

sürükleniyor, kemer eldivene rağmen elini kesiyor, eğilerek kemere güç 

aktarmak zor oluyordu. Kurtulanın senin ölümüne neden olacağına göre, 

yaptıkların artık öz savunma sayılmalıydı. Kemeri sıkarken... 

(...)

Coint iyi kafa yapmıştı.

...bence işi yapan Çağatay’dan başkası değil.

"Ha?" Ayıldın, seni ilgilendirecek konuşmalara başlamıştı F◦◦◦◦. Ne 

tatlı bir esinti.

Nereden biliyorrrr-sun?

Sesin oradaki salıncağınki gibi gıcırtılı ve kesik kesik.

Yani bu cinayeti ona işletmek, ikimizin elinde.

Anlayamadım?

Oynama babana, koymasın anana.

Sajjmalamma.

Her şeyi biliyorum.

Galiba bir anlaşmaya varmak gerekecekti. Adam boş atar gibi 

değildi, her ne kadar somut tek kelime söylememiş dahi olsa. Son bir deneme, 

emin olmalıydın bildiğinden:

Neyi biliyorsan, onu bildiğini ispat et.

Cem’in evinde düşürdüğün şey cebimde, bakmak ister misin?

Söyleneni duymazlıktan geldin. "Ne düşürdüm Tanrım?" "Göster," 

diyecek cesareti bulamayışın, o partiyi sana kaybettirdi: Cem’de gösterecek 
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hiçbir şey yoktu çünkü. Basiretsizmişsin de. Sanki kaybedecek neyin vardı, 

sorsaydın ya?

Zerresini rüzgara kaptırmadan, burundan çektin, "sssssss!" Höst 

be! Öleceksin, hastasın, o kadarı fazla kaçmadı mı?

Yıldızlar giderek parlaklaşıyor, zihnin mükemmel bir makine gibi 

çalışıyordu. F◦◦◦◦ blöf yapar, palavra atar, şantaj yapar... Ama bunu bilmese, 

bildiğini söylemeyi akıl edemezdi. Seni neden aramış olsun, neden borç versin? 

Neden sen? "Çünkü biliyor." Boğaz Bentderesi’nden de hızlı akıyordu, su sesi 

meğer ne güzelmiş.

"Ay doğuyor, tüm karşı sahilin arkasını kaplamış." Doğmasa da, 

yine de rahatça ayı görüyordun. Hatta kraterleri, aydaki taşları, çakılları. Ayın 

karanlık yüzünü de birazdan göreceğini duyumsadın. O da ne? Amerikalıların 

dikmiş olduğu bayrak! Ayda esen daimi fırtınalarla dalgalanıyordu, ta o 

zamanki bayrak. "Kumaşı kaliteliymiş demek ki, belki de bizden ithal 

etmişlerdir, ne de olsa tekstilde güçlüyüz. Nah, işte orada hala." Aynı yere, 

memleketinin bayrağını dikmeyi düşündün, ilk füzeyle aya gidecektin. 

Gerekirse kendi füzeni yaparak, "Anatolya 1".

Kahrolsun Amerika!

Biraz geç olmaya başladı.

Pardon F◦◦◦◦ saçmaladım, dalgalanmıyor galiba. Bana öyle 

gelmiş.

Anlıyorum.

Dalgalanamaz zaten, ayda hava yok ki.

Bence de ayda hava yok.
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Dalgalanıyordu sanki demin. Bak işte, orada sabit.

Ne dalgalanıyordu, nerede?

Şey işte canım, şey anlasana dilimin ucunda, hay Allah. Bak 

şurada. İşte tam... Parmağıma bak, evet, orada sabit. 

Ha? Evet anladım, onu gördüm, sabit duruyor.

Onu söküp, memleketin bayrağını dikeceğim.

Bazı Latin Amerika vatanları senin gibilere mal verenlerle gurur 

duyuyormuş, o Latin Amerika vatanlarının hem yönetimine pelesenk olmuş, 

hem de sözü geçen işkolunda aktif işadamlarının görüşlerine göre tabii. 

Tüketicisi senin kadar vatanperver olursa, genel dağıtımdan sorumlu yöneticiler 

daha da hassas olur. O işlerdeki ciroyu ve getiriyi bilsen, asıl menkul kıymetin 

ne olduğunu anlar, hassasın dik alası olurdun. Akılsız gavur dergileri, kapağa 

şırınga yapsın daha, komplocular. Ah şu Latin Amerika neymiş bir zamanlar! 

Neyse ki burası Avrupa, elbette ki sözü edilen yerler yağmur ormanları, o 

yöneticiler de orman bekçileri.

Bayrak dik tabii, ağaç dikecek halimiz yok.

Sen de iyi dikerdin lisede, ha-ha!

Dikerdim ya.

Biraz daha dinamit versene.

Söktüğün şeyi ne yapacaksın?

O bayrağın yıldızları var ya, işte o yıldızları keserek, gökteki 

yıldızlara ekleyeceğim... dinamit bitti mi be moruk?
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Haydi, geç oldu. Bende dinamit de var, para da. Yarın görüşelim, 

ikisinden de bol bol vereceğim. Tek istediğim şu diziyi hazırlamak.

Ne dizisi?

Ç◦◦◦◦◦◦ canisinin, eski arkadaşı Cem’i öldürüşüne dair.

Cem’i Çağatay mı öldürmüş?

Evet.

Eh-eh-eh.

...

Onu ya ben öldürdüysem?

Onu Çağatay öldürdü, gereken kanıtlar elimde. Sen de nasıl 

öldürmüş olabileceği konusunda tahminlerde bulunarak, bana bu dizide yardım 

edeceksin.

Dinamit versene. Sus! Şşşşt, bir ses duydum.

Ne sesi?

Birisi bağırıyor, dinle...

...

Duymuyor musun? Birisi "İmdaaaaaaaaaat" diye bağırıyor.

Iııı, hayır duyamıyorum.

F◦◦◦◦ korkuyorum, birisi bağırıyor, Cem bu.

Manyama lan, ses yok.

Koş F◦◦◦◦, Cem yardım istiyor.
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Yerinden fırladın ve balıklama atlayışın sonucu, yüzüstü 

kapaklandın. O andan itibaren koştuğunu sanıyordun artık, delicesine. 

Dümbelek çalar gibi, avuçlarınla yere vuruyordun.

Oğlum merak etme, problem yok.

Ba-bak! Ses şuradan geliyor, arkamdan koş. Hı-hı.

Dümbeleği daha hızlı çalıyordun, nefes nefese. Cam kırıklarıyla 

dolu yere vurmaktan ellerin yaralanmıştı. Suratın da Çarşamba Pazarı’na 

dönmüştü, orandan burandan kan akıyordu. Gözlükler çoktan toprak olmuş.

Dur lan, vallahi bir şey yok.

Ağaca asıyorlar onu, şu ağaca işte, görüyor musun? Koş, çabuk 

ol diyorum, takip et beni. Hı-hı-hı.

Ha? Tamam geliyorum, ben hemen gerekeni yapacağım. (O 

tarafa bakarak) Bırakın lan çocuğu! (Sana dönerek) Bak kaçıyorlar.

Evet, gidiyorlar. Defolun ipneleeeer! Cem? Hı-hı.

Merak etme, Cem kurtuldu, koşmayı bırak.

Ha, iyi öyleyse, hı-hı, ağzıma naylon tadı geliyor. 

Koşmaktan yorgun düştün, biraz dinlen.

Naylon var ağzımda Allah’ım. Cem nerede?

Şimdi gelecek, boynunu yıkamaya gitti, kirlenmiş.

Hayyıııııır.

Yine ne var?

Yardım et F◦◦◦◦, nefes alamıyorum, ıh-ıh. Boğulacağım imdaaaat.

Sakin ol, sorun yok.
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Hıh... hıh... hıh... Tatyana taş gibisin, anam benim. Bir öpsem... 

Ohhhhhhhhhhhhhhhhh... Bacakların var ya, hıhhhhhhhhhhhh delirtiyor, delir...

Lan çek elini, hötöröf müsün be?

Tatyana kıpraşma n’olur, bi versen de koysam...

Sktr git bee.

F◦◦◦◦ paçayı yırtmak için ittirince yere yuvarlandın, kafayı da 

bankın kenarına çarpıp kendinden geçtin. 

Olağan arızalardı bunlar, F◦◦◦◦ seni sürükleyerek arabaya kadar 

taşıdı, birbirinizi sürüklemek de sizin için son derece alışılagelmiş bir 

çalışmaydı. Düşen, taşınırdı. 

Otoparkçı az daha halinizden kuşkulanacaktı, eğer F◦◦◦◦ iyi bir 

rakam feda etmeseydi. Seni arabaya tıktı ve trafikteki çevirmelerin tümünü 

atlatacak bir güzergahı izleyerek kapısına kadar getirdiği evinin önünde, seni 

halı gibi serdi. Gerisini merak etmiyordu, genellikle sabahları ayıldığında, evine 

sürünerek girerdin. Kimse için tuhaf bir durum değildi, mutlaka bir bardan 

dövülerek fırlatılmış olurdun, ayda üç-beş kez. Seni kapı önüne kadar taşıyacak 

birileri olsun yeter ki. Senin için sıradan bir gecenin daha finaliydi yani.
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Ertesi Gün...

"Yiyin efendiler, yiyin; bu sofrada safa sizin"

Tevfik Fikret

F◦◦◦◦ soluğu "Araba, Bayan ve Tabanca" dergisinde almıştı. 

Nasyonal Kadın’dan daha iyi satabilen, rakip grubun dergisi, konusunda uzman. 

Büyük bir yönetim odası, duvarda gelmiş geçmiş tüm Latin Amerikalı sivil ve 

askeri başkanların resimleri. Bir de sanatsever patronun dergiye hibe ettiği, 

kendi kişisel koleksiyonunun bir parçası olan ünlü bir lokal ressama ait "inekler 

ve çıplak" isimli portre. İmkansız ama, yağmur ormanları, doğa cenneti 

Marmaris’i andırıyor. (Hırsızlığa karşı sigortalanmıştı bu tablo, aynı gruba ait 

sigorta şirketi tarafından, bir Van Gogh fiyatına! Programda danışıklı bir soygun 

da vardı, böylece sigorta şirketinden, zor duruma düşmüş dergiye kaynak 

aktarılacaktı ve sigorta şirketi de ödemeyi derhal yapıp iflasını isteyerek, diğer 

yükümlülüklerini silecekti. O para ise, dergi tarafından aynı grubun kurmuş 
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olduğu bir vakfa bağışlanacaktı. Oradan da "İsviçre’deki açlara yardım" 

kampanyasına havale. Hayat sigortası için prim yatıran halk, tutup ölmeye 

başlamıştı, sırasıymış gibi. İflastan sonra yapılacak çalışmaları F◦◦◦◦ planlamıştı 

bile: Aynı patron + başka sigorta şirketi = sağdan soldan estarabim.)

Kafasında hazırladığı süper röportaja, orada iyi para verileceğini 

hesaplamıştı F◦◦◦◦. Kapalı kapılar ardındaydılar, genel yayın yönetmeniyle sık 

görüşürlerdi aslında. F◦◦◦◦ ayda en az bir veya iki adet sansasyonel haberi o 

dergiye satardı, kendi dergisinin olanaklarıyla elde etmiş olduğu bir takım ilginç 

bulguları rakiple paylaşmaktan gocunmak... F◦◦◦◦ paylaşımcıdır, gocunma huyu 

olmadığını daha önce de kanıtlamıştı.

Ayrıca oradaki arkadaşının getirdiği haberleri de, Nasyonal Kadın 

dergisi satın alırdı. Yani birlikte kalkınma projesi, taraflar mutluydu. Her ikisinin 

de diğer dergiyi ziyaret esnasında kullandıkları kod adları vardı, Bilmem Kim 

Bey ve Bay Bilmem Ne. Hem kimin ipindeydi bunlar? Patronlar açısından sürü 

sepet dergilerden yalnızca ikisinin iç meseleleri, iki köpeğin kemik paylaşım 

anlaşmaları. Çalışanlara bakılırsa, ekmek teknesinden sual olunmaz. Okurlar 

içinse... İşte burada açıklanması zor olan bir şey vardı: İnsanların bunların 

okuru olma nedenleri. F◦◦◦◦ o güne değin bu konuya açıklık getirememişti.

Nasyonal Kadın dergisi genel yayın yönetmeni yardımcısının 

cinayet haberi hele! Bu haber para edecekti kuşkusuz. Akmasa da damlardı. O 

Çağatay salağından da gına gelmişti, hem kendisine hem çalışanlara. 

Yönetmen arkadaşı da pek hoşlanmıştı bu işten. "Biraz içeriye girsin budala, F 

tipinden önce girsin ki, şişlesinler."

Viski eşliğinde, fikir alışverişi sürüyordu.
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Kaça vereceksin F◦◦◦◦?

Yaparız bir şey. Senin bize getireceğin iki röportaj fiyatına. Bu iyi 

bir tekliftir bak.

O fotoğraflar, bilmem ki... Yani yeterli kanıt oluşturuyorlar mı 

sence?

Valla kanıt kavramı, dünyanın her yerinde o kadar zorlayıcı 

değildir. Bir zamanlar, kimi Latin Amerika ülkelerinde neler olurmuş...

Ne gibi?

Bakkaldan veresiye alıp ödeyemeyenler anarşist, işyerlerindeki 

şeflerin gıcık kaptıkları kökten dinci, yanlışlıkla taranan evler teröristlerin 

barındığı hücre ev, köylüler ayrılıkçı, kentliler ahlaksız, (fısıltıyla konuşmaya 

başlamıştı F◦◦◦◦) insan haklarından söz edenler komünist, başbakanlık 

yapanların kimisi vatan haini sayılıyormuş. Asılanı, hapse atılanı... O zamanlar 

fotoğraf mı varmış da...

Bana bak, burası bir Avrupa ülkesi. 21. yüzyıldayız ve modern bir 

dergidesin. İnsan şeysi gibi laflar ağzına alma, kırdırırım bir tarafını.

Yahu yanlış anladın, elbette burası Avrupa’nın göbeği, burada 

öyle şeyler olur mu hiç? Hem biz sizden de milli ve modern bir dergiyiz. Ben o 

ahlaksız vatan haininin yaptıklarının, kamu vicdanında yargılanmasını 

istiyorum. Unutma, sen de bir zamanlar Latin Amerika ülkelerinden birine 

yaptığın seyahat esnasında, ağzına hukuk kelimesini almıştın da, ben seni zor 

kurtarmıştım. Çıkarıldığın Puruguay Securado Mahkemesi’nde, 24 sene 

yiyecektin o kelime yüzünden.

Özür dilerim F◦◦◦◦ haklısın. Ağzımdan kaçmıştı. Puruguay mıydı, 
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Araguay mı?

Sktr et, geri kalmış yerler onlar. Biz dünyanın bir numaralı 

evlatlarıyız, varlığımızın yegane temeli faziletsizliğe ve dış mihraklara karşı, 

yurtta harp, cihanda harp. Bir tanemiz tüm dünyaya bedel ayrıca.

Harp dedin de, o Cem denen ressam da harbi sakat bir tipmiş, 

soyadından da belli zaten.

İyi ya, tüm rezaleti gözler önüne sereceğiz. Belki sizin 

kanallardan birinde de "Yiğit Meydanı" adlı bir çalışma yaparız, iyi reyting 

alırsak araya bol bol silah reklamı...

Neden bizim kanal?

Çünkü olay bizim dergiden patlak verecek, bunak! Önce kendi 

köşelerimizde seninle bir söz düellosu başlatırız, kısa sürede bizi konu yapmaya 

başlarlar orada burada.

İyi fikir lan.

Derken...

Konuşma uzamıştı, hava kararana dek. Karargahtaki ciddi 

görüşmeler esnasında, odaya kadın sokulmazdı. Görüşme bittiğinde, yönetmen 

akşam yemeği teklif etti: durumu ıslatmak ve kadınsız geçen saniyeleri telafi 

amacıyla. Eskortlar da dergiden ikram olarak alınacaktı, ortalıkta rastlayacakları 

herhangi iki boştaki civcive, dergide yeni pozisyon teklif etme ayağıyla. Gece 

arsızca yaşanmalıydı, "isteyen alır," ilkesinden hareketle. Israrlar, yavşakça 

yılışmalar, sınır aşırı sırnaşmalar. O yemeğe maruz kalan herhangi bir kadının 

vermesi, kesinlikle ekstraya giremezdi, daha yemek esnasında yatakta iş 
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tutmuştan beter olurlardı. F◦◦◦◦’nin bir omzu sürekli düşerdi, yanında oturanın 

ayak bileklerine masa altından çalışmak için. Diğeri ise koku saplantılı bir 

uzmandı, kadınları kokularıyla sınıflandırabileceği bir bilgisayar programını 

yıllardır geliştirmekteydi. Yemek süresince, yanında oturanların orasını burasını 

koklar, databankına notlar alırdı. Sonunda, lokantada gözler önünde 

düzüleceğinden korkup, pes edenler, "ne olacaksa bari gizli olsun," görüşüyle, 

kendileri başka yere gitmek için startı verirdi. (Vermeden olmayacağını, F◦◦◦◦ 

ima etmez söylerdi, bazı şeyleri kimse ondan daha iyi anlatamaz.) Ve anlaşmalı 

otel bile vardı, resepsiyoncuları kafa çocuklar, gönüllü medya yalakaları, "bize 

de düşer"ciler.

Sabahleyin işyerine gelindiğinde, önceki gece teklif edilen işleri 

tümüyle unutmak (ki o tür iş yemeklerinde, daha ilk kadehler bitmeden iş 

konuşması bitirilirdi, kızlara kendileriyle anlaşmaya varılmış izlenimi vererek) ve 

bir süre o kızların telefonlarına çıkmamak kaydıyla tabii. Boşta kaldıkları bir 

başka gece, dergi canavarlarının tereddütsüz açacakları "kusura bakma, senin 

aradığın sıralarda çok yoğundum, o iş şimdi tamam, bu gece görüşelim," 

şeklinde başlayan bir telefon, aynı kızları yine kandırmak için yeterli olurdu. 

Böylece, yeniden çakarlardı onlara. Sonra yine bir önceki taktik. Yemek 

faturaları elbette dergilere.

İşte bu algoritmaya, aynı yönetici tarafından beş defa bile 

getirilebilenleri olmuştur, varoşlarda yaşam koşulları ağır, umutlar bir o kadar 

canlıymış diyorlar. "Kendisine güvenen genç kızlar" kavramının topluma 

kazandırıldığı mekanlar.
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Kabataş’ta deniz kenarındayken vakit sabaha doğruydu ve evde 

uyandığında da sabaha doğruydu. 24 saat uyumuş olmak... Uyanınca küveti 

doldurup, içinde bir süre yatmış, banyodan çıkınca biraz kahve içtikten sonra 

da, yine uyumuştun. Kendine gelmen öğleni buldu kısacası, F◦◦◦◦’den sızdırdığın 

paralar olmasa o pizzayı getirtemeyecektin. 

Neyse ki sen vardın, çürümüşlüğe karşı ayakta kalmış tek kale. 

Seninle görüşmeye katlanan sınırlı sayıdaki insandan tekini yok etmiştin ama, 

yapayalnız da kalsan hayatta, töreler önemliydi. Çiğdem’in namusunu 

temizlemek, vatan borcu gibi kutsal... Ve mutfak tezgahını mesken tutmuş 

böcekler, sevimsiz açgözlüler. Bir yandan mikro kozmosun düzenli işçilerini 

seyrederken, diğer yandan son olayları anımsamaya çalıştın. 

Marifeti senin yaptığını F◦◦◦◦’nin anlamasına rağmen, hala 

tutuklanmamıştın. Ne düşürmüştün ki Cem’de? Senin düşürdüğün kesin olan 

şey, ne olabilirdi?

Senden bir beklentisi vardı F◦◦◦◦’nin kuşkusuz. Ama ne? Ve kurban 

neden Çağatay? Tutuklanırsan ve ifadeni alırlarsa, pezoların tanıklığına da 

güvenerek, işi F◦◦◦◦’nin başına yıkmak iyi bir plan olabilir miydi?

Meseleyi anlamak için F◦◦◦◦ ile salim kafayla konuşmayı 

denemedin, ona telefon edilemeyeceğini biliyordun. O telefona melefona 

çıkmaz, sadece arardı. Arandığında bulunamaz, haber bırakıldığında bir çıkarı 

yoksa asla geri aramaz, aramayışları nedeniyle hesap sorulamaz. Bazı Latin 

Amerika ülkelerinde bir takım hesap sorulamayacak isimler listesinden (futbol 

takımı yani, örneğin Pele’den hesap sormak caiz midir?) futbol anayasası olur 

da, F◦◦◦◦ kendi kanununu yazamaz mı? Her şeyin bir anayasası vardır, futbolun 
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da, gazeteciliğin de. Kısacası F◦◦◦◦ ile görüşmek için, bunu onun gereksinmesi, 

tek koşuldur.

Kokainin etkisi ancak geçtiğinde, düşünmeye dalmıştın. Neler 

olmuştu acaba Kabataş’tan beri? Gazetelerde cinayetten hemen sonra çıkan 

haberlerin saçma sapan palavralardan ibaret olduğunu görmek, seni bile 

dehşete düşürmüştü. Detaylardaki atmasyon miktarı ve olayları anlatma 

biçiminin, karnı ve beyni boş okuru maneviyatla beslemeye yönelik olması 

durumu, tarafsız basın dediklerinin ne olduğunu gözüne sokalı beri, basın 

camiasına karşı dikkatin artmıştı. Demek Cem bu kadar zengin bir ressammış? 

Bilsen borç isterdin ama maalesef tersini, herifin meteliğe kurşun attığını, adın 

gibi biliyordun. Basın gerçekten de tarafsızdı, asparagasta taraf mı olurmuş?

Yalamadan yuttuğun pizza göbeğini iyice şişirdiğinden, bir süre 

daha hareketsiz kaldın ve tek yaptığın, aptalca bir şekerleme daha oldu.

Akşama doğru ise ilk dışadönük hareket, aşağıya inip bakkaldan 

bir gazete almak, bir de Nasyonal Kadın dergisi...

Enerjin yerine gelmiş olmalıydı, 3. sayfayı okuman bir soluk 

sürdü:

İşte Nişantaşı Sapığı! Asın bu iblisi

Bir dergide genel yayın yönetmeni yardımcısı olarak çalışan Çağatay, 

bu sabah tutuklandı ve ifadesi alındı. Tüm suçlarını itiraf eden bu 

cehennemlik zebaninin, son on yıldaki diğer tüm faili meçhullerin de 

sorumlusu olduğu sanılıyor. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiler 

doğrultusunda, deli katilin sosyete ressamı Cem Sakatoğlu’yla 
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uygunsuz münasebet içinde olduğu, cinayeti kıskançlık nedeniyle 

işlediği kesinlik kazandı. Münasebet sırasında, solunumu 

güçleştirerek daha fazla zevk alabilmek için C.S.’nin kafasına 

geçirdikleri naylonu, kemerle nasıl sıktığını polise en ince ayrıntısıyla 

anlattı iğrenç katil. Boğarak öldürmüş. Manyağın evinde yapılan 

aramalardan elde edilen verilere göre, örgüt bağlantısı üzerinde 

duruluyor. Yapılan araştırmalarda, oturduğu sokaktaki bakkalların ve 

kapıcıların pek tutmadıkları bir tip olduğu, yürüyüşünde bir tedirgin 

edicilik bulunduğu, sağa sola baktığı, sokakta gülerken görüldüğü, 

kısacası tuhaf bir tip olduğu ortaya çıkmış. Belliymiş yani ne mal 

olduğu.

İşte gerçekleri gün ışığına çıkarmak için, mert gazetenizin yaptığı 

röportajlar:

"Evde içki alemleri yaparlardı," diyor çilekeş apartman sorumlusu 

Durmuş. "Geçen gün de bana tam dört bira aldırmıştı. Gözleri kör 

olsun inşallah." "Amin," diyor yolumuza koyuluyoruz.

Yakındaki bir arsayı, semt sakinlerinin mağduriyetini gidermek 

maksadıyla otopark olarak değerlendiren gözü pek kahyaya 

rastlıyoruz: "Bir gece arabaların yanından pis pis bakarak geçti, milli 

maç seyrediyordum. Ertesi sabah bir de ne göreyim? Siyah 

Mercedeslerden bir tanesinde, bir çizik," diyor ve ekliyor: "O ırz 
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düşmanı namussuzu bize verin, minareden aşağıya atalım." 

"İnşallah rast gele," diyor, yolumuza devam ediyoruz. 

Bastonuyla yürüyen bir teyze. Durduruyoruz hemen:

"İyi günler teyze."

"İyi günler."

"Sapık yakalanmış, ne diyorsun?"

"Allah’a şükürler olsun, şeytan tecavüz edecek diye uzun süredir 

evden çıkamıyordum."

"Geçmiş olsun efendim."

Sokaklarda bir bayram havası, tabancalar havaya sıkılıyor. Semt 

müftülüğünün altındaki modern bir bankanın şık bir şubesine 

giriyoruz. Menkul kıymetler bireysel danışmanı, pırıl pırıl bir uzman 

karşımızda gülümsüyor.

"Hoş geldiniz."

"Efendim Çağatay konusunda..."

“İşte yargı, işte adalet, bu konuda konuşmak istemiyorum. Cuma’ya 

geç kaldım, izninizle.”

Bankadan aceleyle çıkan görevliyi hayranlıkla izliyoruz. Hukuk 

kavramının iyice yerleşmeye başladığını görerek gurur duyuyoruz. 

Semtin gençleri marşlar söyleyerek...

Daha fazlasına dayanamadın. Tam sayfalık habere iki de fotoğraf 

basmışlardı. 
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Bir tanesinde, Çağatay’ın evinde yapılan aramada ele geçen 

silahların dizildiği masa. Zararlı bilgileri göstermeye yarayan bir bilgisayar 

monitörü, suç işlemeye gitmeden önce kullanılan bir cep telefonu, iffetsizliğin 

kanıtı iki kutu prezervatif, (kutular açılmış, tek prezervatifler masaya bir kelime 

oluşturacak şekilde dizilmiş) bildiri yazmakta kullanılan çeşitli kalemler, 

bildirileri birbirine eklemekte kullanılan tel zımba makinesi, duvarlara yasa dışı 

yazı yazmak için kullanılan bir kutu yağlı boya ve aşırı uçlu bir fırça. Bütün bu 

malzemenin duvara vurmuş koyu gölgeleri, görüntüye vahamet katıyor. Bir de 

her sergideki kalaşnikofun tıpkısının aynısı sanki.

"Bu meretlerin hepsinin aynı yerinde, hep bir kırık var galiba." Sen 

de amma saçmalıyordun, hayatında görmediğin aletlerin kırıklarıyla uğraşarak.

İkinci fotoğraf gerçekten şaşırtıcıydı: Cem’in evinde Çağatay, 

elleriyle yüzünü kapatmaya çalışırken. 

Bu herif, Cem’de ne arıyordu? Görüşmezlerdi ki... Hem neden 

böyle bir fotoğraf çekilsin, bunu kim çekmiş? Çağatay neden yüzünü kapasın? 

Demek ki fotoğrafın çekildiğinden haberdar. Bu fotoğrafı gazeteye veren kim?

Gazeteden öğrenebildiğin tek somut gerçek, o gece yarısı 

Çağatay’a tatbikat yaptırılacağıydı. Neden Tatyana’dan bahseden yoktu pekiyi? 

Tam anlamıyla mide bulandırıcı bu işte bir tuzak olduğunu anlamak için, kahin 

olmak gerekmediği gibi, tuzağın da tatbikatın ta kendisi olduğunu çakmamak 

elde değildi. Dolayısıyla, tatbikat esnasında ortalıkta dolaşarak, şüpheli 

tavırlarınla yakayı ele veresin diye kurulmuş olmalıydı tezgah. 

"Katil kendi ayağıyla ayağımıza gelse de, biz de enselesek," tarzı 

bir plan. Latin Amerika ülkelerindeki vergi toplama stratejisi gibi. Ya sadece 
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kendi gidip verenden, yani enayiden almak veya arada bir "kendini ihbar et" 

sistemine dayalı kanunlar çıkartarak beklentiye girmek, "falan miktarda parası 

olanlar, filan tarihe kadar söylesinler, acıtmayacağız vallahi, mali milat, vs." 

tarzı tıraşlar. (Mali milatların mali hicretlere neden olduklarını, oralarda bir türlü 

anlayamamışlardı.) Yahut da tuzakla vergi toplamak, örneğin "sayım vb. 

yapıyoruz, bize verilen bilgiler sadece istatistiksel amaçla kullanılacaktır," cinsi 

taktiklerle, doğru cevap veren kerizlerin mali durumu hakkında bilgi toplayarak, 

ertesi gün onları sövüşlemek, yüzsüz sıfatı eşantiyon. Vergiler vicdana, yasalar 

ahlaka bağlı olmalı elbette. Ama nedense oralarda, aftan, pişmanlıktan 

geçilmiyormuş, "ne de olsa heriflerin hayatı suç," diyenler varmış. Oysa insani 

durumları, daha anlayışla karşılamak gerek. Oralardaki kader kurbanları... 

Nasyonal Kadın’ı açtın. Defileler, fallar, futbolcuların popçularla 

aşkları, yurtdışındaki otomobil fuarları, derken bir yazı dizisi:

Örgüt Çorap Söküğü Gibi

Dergimiz  bünyesine  bile  sızabilmiş  kanlı  örgütün  sözde 

elebaşılarından  sapık  Çağatay’ın,  adaletin  demir  pençesine  teslim 

edilmesi gerçekleşmiştir. Bu operasyonun başarıyla sonuçlanmasını, 

genel  yayın  yönetmenimiz  F◦◦◦◦’nin,  toplum  ahlakı  uğruna  kendi 

yaşamını ve kariyerini tehlikeye atan çalışmalarına borçluyuz. Tüm 

basın camiasına geçmiş olsun. Sayın F◦◦◦◦  bu yılki  yargıç gazeteci 

ödülüne adaydır. Dergimize tebrik telefonları yağıyor.

Gerçeklerin  dergisi  derginiz,  haberlere  yorum  katmama  ilkesini 

titizlikle sürdürmeye devam edecektir.  Oysaki *** dergisi öyle mi 
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ya? O sütü bozuk genel yayın yönetmeni parçası aslında (açıklamak 

zorunda bıraktı bizi) ibn*dir. İşte asayiş şubesindeki fotoğraf, başka 

söze gerek var mı?

Fotoğraftan hiçbir şey anlaşılmıyor. Birkaç kar maskeli şahıs ve 

arkası dönük bir adam, bir minibüse biniyorlar.

 

Jeton sende geç düşerdi, Ankara’daki eski telefonlarda olduğu 

biçimde. Çevirdikten sonra bir süre sessizce beklenirdi ya... Sonra birden 

jetonun yutulduğu olurdu örneğin. Ya da düşse de bir süre ses gelmezdi hani, 

veya ses gelse de kesilebilirdi, hatta konuşma başlasa da ortasında... Her 

neyse, sonuçta sen hala aval aval tezgahtaki böcek trafiğini inceliyordun. 

Hayvanlarda hummalı bir faaliyet, yatıp uyusalar... Bunların kendi köşelerine 

çekilip seni rahat bıraktıklarına hiç tanık olamamıştın. "Gece yarısı tatbikat, 

ha?" Gün boyu düşündün ve tatbikat sırasında orada olmaya karar verdin, 

aşağıdaki bilimsel analize dayanarak: 

"Battı balık yan gider, inceldiği yerden kopsun."
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Bir Tatbikat Var Bu gece

"Geri döneceksin / Görmek için / Beni öldürdüğün yeri"

Murathan Mungan

Nişantaşı, Cem Sakatoğlu’nun aile yadigarı evinin bulunduğu 

sokak. Geçmiş zamanların demografik yapısı değişmiş gibi.

O gece yarısı bayramdan da eğlenceli, tüm mahalleli sokakta. 

Mahalleli, yani ülkedeki ezici seçmen nüfusu oluşturan milletin efendileri, eski 

köylüler. Onlar için "azınlıktaki egemen sınıfın yan hizmetlerinde çalışmaya 

taşradan gelmiş emekçi kitle," diyenlere karşın, "onlar da insan, hor görme 

garibi," şeklinde savunanlar var. Kimi araştırmacılar bu durum için "iç göç 

sorunu," diyor, kimi terbiyesizler ise masum insanları "bela" olarak 

adlandıracak kadar ileri gidiyor. Gerçek tanım şu olmalıydı: Parlamentonun 

hayat suyu ve demokrasinin yarattığı özgürlük ortamında yeşerip güçlenen 

halkın sesi. Durmaksızın kalkınan ve devamlı ileriye doğru hamle yapan bir 
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toplumun, hür bireyleri.

Kapıcı aileler (hane sayısı bazında %10 ederken, ikametlerin 

yüzölçümü bazında %3 etseler de, toplanan vergiye katkı bazında –mutlak 

sıfırmış, kimi ekonomistlere göre- yüzdeyle ifade edilmeye son derece uzak bu 

kesim, kelle bazında kimi semtlerde %25’e kadar tırmanıyor) kaldırımlarda tüp 

üzeri çay demliyor. Kendilerine ait olmayan hücre tipi evlerde toplam oturma 

sürelerinin, kendi evinde oturanlarınkinin ortalamada iki misli olması, yerleşik 

düzene adaptasyonda ne kadar güçlü olduklarını kanıtlıyor. Dolayısıyla, ülke 

yönetimini bunların yönlendirmesinden daha adaletli ne olabilir?

Pencere kenarlarına yastık dayamış bir takım kafalar, sinemanın 

başlamasına çoktan hazır, mobil telefonlar ellerde. Köfteci arabası çoktan 

kurulmuş, camekandan dışarıya ışık saçıyor: müşterilerin gözünü kamaştırmak 

dışında hiçbir işe yaramayan aydınlatma tasarımlarının öncülerinden, lüks 

lambası sayesinde.

Hassas gençler, onlu yirmili gruplar halinde sağda solda 

öbekleşmiş, tartışıyor. Bir balkonun demirine bağlayıp aşağıya sarkıttıkları 

halatla caniyi asacaklar, tamam ama, o işi kim, nasıl yapacak? İpi mi 

çekecekler, adamın altına konacak bir sandalyeyi mi? Sandalye bir türlü 

bulunamıyor, ayrıca ip de pek sağlam görünmüyor. Daha demire bağlarken 

kopması, iyiye işaret değil. Ne de olsa gerçek deneyime sahip herhangi bir 

cellat yok aralarında, hepsi sadece ruhen cellat. Daha gençleri genetik olarak 

futbola yatkın, gece maçı yapıyorlar, naylon top birilerinin suratına fırlayıp 

duruyor. Futbolcu kuşağın gelişimini durdurmak mümkün değil. 

Çağatay’ın semtinden özel olarak gelen, 5 numaranın verdiği 
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kahverengi takım elbiseyi çekmiş kapıcı Durmuş’un etrafı iyice kalabalık. 

Durmuş soruları yanıtlıyor, tam bir uzman tavrıyla. Kendi sokağının dışına yirmi 

yıldır ilk kez çıktığı için, kendisini yabancı bir ülkede memleketi temsil eder gibi 

hissediyor. Kutsal bir amaç uğruna işi gücü bırakıp, koşmuş: adalete destek.

Semtteki sıra bakkallar en iyi elbiselerini giymiş. Gündüzleri geçen 

patates-soğan kamyonetçileri bile, ta 75 km uzaktaki evlerinden, vaziyeti 

seyretmek için akın akın gelmişler. Kendi patates sattıkları sokakta yapılmış 

böyle bir sapıklığı affedemiyorlar. Vahşet neyse. Bir mesele vardır, biri diğerini 

öldürebilir, ama sapıklık pek fena.

Ekip otomobillerinin mavi kırmızı ışıkları sokağın başını 

boyadığında, bir alkış koptu, havaya silahlar sıkıldı. Linç hazırlıklarını 

tamamlamış gençlerin, sokağın başında beklemekteki sözcüsü yola ağır çekim 

bir yürüyüşle çıkarak, olay yerine tam vaktinde ulaşan ekip konvoyunun önünü 

kesiyordu, sol omuz düşük:

Bir maruzatımız var amirim, biz...

"AuWWAAaaaaaaaaaaaağğğğğ-DORT" diye patlayan siren, 

mikrofona atılan fiskeler ve "Dağılın-DAĞLIN " anonsu. Araçlar, yeniden 

harekete geçti ve resmi linç müracaatı böylece resmi olarak reddedildi. O 

sokakta tesadüfen ilerlemekte olan bir aracın tamponunda biten ekip, şoförüne 

aracının plakasını bildirdi: "567, 567." 

Bu resmi tebligata rağmen, adam o anda buhar olup uçamayınca, 

ekip iyice sinirlendi: "Devam et-DAVMETkrşşş. Wwaaağ." Sanki adam 

duruyormuş gibi. Hortlak görmüşçesine korkan herif, arabasının altını 
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kasislerde bırakıp, kaçarken, jant kapağının bir tanesi yuvarlanarak yitti. Oralı 

bile olmadı adam, can pazarı ne de olsa. Aynasını kapatmadan o dar sokağa 

park etmiş birkaç arabanın da, dikiz aynasını biçti.

Ekibi durdurabilecek tek şey kasislerdi oysa, herifi kaçırttıktan 

sonra yavaşladılar. Kasisler bölgesinden sonra, bir patinajlı kalkış.

"Çekiln-ÇEKİLN-DORT"

Yine hareket. Otoriteye saygısı daha da güçlenen halkı, "vur vur 

inlesin, Avrupa sesimizi dinlesin," diye bağıran bir amigo yüreklendiriyordu. Tek 

tük alkışlar devamlı olarak kulaklarda. Pencerelerin ikisine önceden 

yerleştirilmiş dört kolondan birden çınlayacak "Gençlik Marşı" yayını, nihayet 

başlatıldı.

"Dağ başını duman almış," 

Sen de tantanaya bakarak iç geçiriyordun, elinde yarım ekmek 

arası köfte. Asıl katili yakalamaya yönelik herhangi bir tuzak olmadığından artık 

emin, diğer elindeki bira tenekesi her ihtimale karşı gazeteye sarılı. (Soğanlar, 

acı biber... İshal olmazsın inşallah.) Bu kalabalıkta, kimin ne hareketinden, ne 

kuşkusu Allah aşkına? O köfteci en stratejik noktaya konuşlanmıştı iyi ki. 

Tabureler bile, sinemayı yakından ve dikkat çekmeden seyredebilmen için 

oraya konmuştu adeta. Gönül rahatlığıyla bir ısırık daha köfte.

"Gümüş dere durmaz akar,"
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Amma da büyük iş becermişsin. Gururla bir fırt bira. Ekip araçları 

durmuş, içindekilerin çoğu inmişti ama, araçların motorları ses, patlak egzozları 

karbon monoksit üretmekte ve rengarenk ışıkları göz almaktaydı hala. Başrole 

layık olmaya çalışan misafir kapıcı Durmuş, çeşitli kanallara röportaj veriyordu:

Gözüm dutmamıştı zati... Bi dafasında... Allahsızın... Sarı 

gömleğinen gezeedi... Naha böyle yan yan bakaadı, yan yan... Batitisçiye 

sorun, gitabokuuken göömüşlee... Evinin dıvağlağnda gompile resimlee 

vaamış, temizliğe bizim deyze gızı gideedi... Oruç yeemiş kafir... Bağa boocu 

vaa.

"Nerede bu dağlar taşlar?"

Operasyon kıyafetlerini giyinmiş kafile araçlardan inip, koşar adım 

eve yöneldiğinde, silueti tanıdık sarsak bir figür gözüne çarptı: kafasında kar 

maskesi olanı. Güvenlik güçleriyle birlikte apartmana doğru koşturuyorlardı 

ama bazı ufak-tefek talihsizlikler yaşanıyordu. Örneğin göbekli yetkililerden 

birisi, koşarken çarpıştığı diğer arkadaşının telsizini düşürdü. On saniye bile 

sürmeyen arabadan apartmana transfer sürecinde sapığa, taş, şişe, bozuk 

para, vs. fırlatmaktaydı kahraman halk. Çıkartma hayli çetin geçiyordu, 

kafilenin başına türlü sakatlıklar gelse de, yılmayarak koşuşturuyorlardı.

Kar maskeli sarsak figür, bir ara tökezleyip, düştü. Hemen o anda 

kalabalığın arasından kopan bir genç, üç adım atlamacı tekniğiyle kaşla göz 

arasında hedefe yetişti ve karateci gibi zıplayarak, maskeli kafaya bir tekme 

oturttu. Emekleme konumundaki figür, yeri öptü. Kan revan, şimdiden. Kendi 
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ekseni etrafında hızla dönerek aldığı enerjiyle bir tekme daha koyan genci, 

polisler sonunda uzaklaştırdı. "AS! AS!" diye tempolar, gence tezahürat: "Yaşa 

Malkoç, helal olsun be!" Havaya yine birkaç mermi. Ekip aracından bir 

mukabele: "DORT".

"Yürüyelim arkadaşlar, la-la-lala"

Caniyi sürükleyerek, zar-zor apartmana soktular, yerdeki kanlı iz 

güzergahın işareti. Polisin eline düşmenin, halkın tasarrufunda olmaktan daha 

iyi olabileceği durumlar olduğunu biliyor muydun?

"Sesimizi yer, gök,su..."

Köfte fazla acılıymış, bira kendi tenekesini çabuk kurutmuştu. 

Okul kantininden bile almaya tenezzül etmediği ayrana kadar düşebiliyormuş 

insan, nerde o eski pandikler? 

İki de ayran yuvarladın, her ambalaja koydukları aynı Nasreddin 

Hoca çizimlerini incelerken. Birinde kuyuya ay düşmüş, diğerinde Hoca damdan 

düşmüşmüş. Anekdot düşenin halinden anlamak üzerine, nedense etkilendin.

"Bu gök deniz nerede var?"

 

Tatbikat C.S.’nin dairesinde başlamıştı, değerli basın mensupları 

ve uzmanlar önünde. Soğukkanlı katil Çağatay, yaptıklarını birer birer 
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gösteriyordu, hiç duraksamadan. Ne kadar da ezbere hatırlıyordu her saniyeyi! 

Bir takım adamların boğazına kemer taktı, sıktı, boğdu falan. Sorular sorarken, 

aşağılayıcı hitap biçimlerine ve tepeden bakan tavırlara özellikle önem 

veriyordu, 26 yaşındaki 48 görünümlü savcı yardımcısı. Amacı olayı 

aydınlatmaktan çok, manyağa ders vermek, kendi üstünlüğünü kanıtlamak 

veya birilerini azarlamak. Ne de olsa hayatına yeni giren bu kar maskeli 

gerçekdışı kişi, onun kölesi ve oyuncağı sayılırdı artık. Kısa bir süre içerisinde, 

kendi Marlborolarından çıkan duman nedeniyle evin içinde göz gözü görmez 

olunca, kafiledekiler pencereyi açmak zorunda kaldılar. Bayağı gürültü vardı 

dışarıda, gece yarısı olduğu halde.

Halk tempo tutuyordu: "AS! AS! AS!"

"Bu ağaçlar güzel kuşlar..." 

Oradaki duygusal bir görevli, arkadaşlarından birinin boğazına 

temsili de olsa maskelinin kemer geçirmesine dayanamayıp, maskeliye tatbikat 

esnasında bir de tokat çaktı. Sonunda da maskeliyi hep beraber itiştirerek, 

aşağıya indiler.

Taburende, şişmiş göbeğinle pinekliyordun. Ayranlar bitmiş, acılı 

köfte bir türlü geçmeyen bir hıçkırık bırakmıştı arkasında. 

Kararın kesindi, apartmandan koşar adımlarla çıkmakta olan 

topluluğun önüne fırladın.

Durun! HIK! Onu ben HIKdürdüm!

Sayfa 125 / 130  



Ceza Kuşağı | Armağan TEKDÖNER  

Topluluk duraladı. Daha yüksek ve kendine güvenli bir sesle, 

devam ettin. Ya da böyle yapmak istedin en azından ama, sesin güvensiz çıktı. 

Söylediğini anlayana aşkolsun:

Çağatay’ı bırakın, HIKalakası yok bu işle, cinaHIKyeti işleyen 

beHIK!

Başka da bir söz söyleyemedin, seni tek copla devirip, susturdular. 

Topluluk ıslıklar ve alkışlar arasında, araca doğru koşturmaya devam ediyordu. 

Maskeliyi, kafasını aşağıya bastırarak otomobile soktular, kafayı pervaza 

vurmasın diye herhalde. Yığıldığın yerden sesleniyordun hala:

Katil benim!

"Sert adımlarla her yer inlesin..."

Kimse seni ipine takmıyordu, takmayacaktı. Etraftan "Amma da 

deli var," sesleri geliyordu, "cık-cık-cık, bir bu manyak eksikti." (Cop tesirli bir 

ilaçmış, hıçkırığın geçtiğini fark edince biraz rahatladın. Bir kere cop her derde 

deva bir buluş olmasa, kullanımı da bu kadar yaygın olmazdı. Bir cop ihalesine 

katılıp da kazansan, hem ürettireceğin kaliteli coplarla memlekete yararlı 

olurdun, hem de köşeyi dönerdin.) 

"Vah-vah-vah," sesleri geliyordu kulaklarına, senin için yere 

yığılmak, su içmekten sık başına gelen bir şeydi oysaki. Abartmışlardı ufak bir 

tökezlemeyi.
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Birisi "kalk hemşehrim, bırak bu herifleri," diye senin yerden 

kalkmana yardım etti, koluna girdi. Silkelenip, fotoğraf çekmekte olan birisine 

doğru hamle yaptığında da: "Git başımdan ya, seni meşhur etmek bana mı 

kalmış?" yanıtını aldın fotoğrafçıdan. Basın mensubuymuş belli ki, diğerlerine 

seni parmakla göstererek, "ün budalasının teki," diyordu hala.

"Memleket nere?" deyince yanındaki maganda, kendi kolunda hala 

bir kol olduğunu dehşetle fark ettin. Sülükte kol olsa böyle olurmuş, zamkı ite-

kaka zor çıkardın kolundan. "Sana da iyilik yaramazmış hiç," demişti hanzo, 

küsmüş bir pozla uzaklaşırken. "Cık-cık-cık."

Sokak boşaldığında, köfteci de gittiğinde, saat 01.30’du. Üzerine 

çökmüş olduğun duvardan sessizce kalktın ve karanlıkta parlayan farlardan 

taksilere ait olanları ayırt etmek üzere, ana yola doğru yürümeye başladın. 

Seni lütfen alan bir takside gündem ilahiyat, güzergahınız ise sarp 

ve yalçın yollar. Traktör römorku konforundaki arka koltukta zıpladıktan sonra, 

cüzdanı kaptırmış olduğunu ancak evine yaklaştığında anlayacak, derdini 

taksiciye anlatamayacak, yine bir dayak yiyecektin. Ne kadar ruhani bir 

savunma gerçekleştirsen de. 

Hizmetinin karşılığını alamayan bir insanın, hiç değilse hıncını 

almasından daha doğal ne olabilir? Senin açından da, ha bir dayak eksik, ha bir 

fazla. "Alacak-verecek-hınç üçgeni, kimi ekonomiler için Bermuda Şeytan 

Üçgeni’nden de fena olabiliyor, resmen it iti ısırıyor, zira kemik kısıtlı." Bırak 

saçmalamayı ve karıştırma fazla, seni de ısırırlar.
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Evine her zamanki biçimde girdin, sürünerek.

Bir saat boyunca yığılı vaziyette koltukta yatarken, durumu 

çözümlemiştin. Bütün olayları Çağatay’ın salozluğuna ve hak edişine 

bağlayarak.

Koltuktan zor bela kalkarak, makarna yapmaya koyuldun. 

Tencerede iki kaşık margarin, ağzında bal gibi tatlı bir melodi:

"...gümüş dere durmaz akar..." 

Olga sana selam göndermiş, yeni gelenler varmış, "bir telefon 

etsin," diyor.

Ceza arsızı seni.
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[Arka Kapak]

CEZA KUŞAĞI 
Yaralı bir yürekten ancak acılı et sote yapılabilir.

Okulu kantin, kantini cennet sandın, pandiklediklerini huri.

Menkul kıymetlere adadığın ruhun üçkağıda doyamadan,

sefih ömrün beş kuruşsuz aktı geçti.

Seni seven tek arkadaşını da boğduğun gecenin ardından 

ıssız yıllar ve devamlı içki.

Fuhuştan uzak kaldığın her saniye, yaşadığına pişman.

Hiç olmazsa “aşk” deme, senin aşkından feci ne olabilir ki? 

“Vicdan, dostluk, vs.” ha? Tüm yaşantın kitapsızca kokain.

Hala ortalıktaymışsın üstelik, teneffüse çıkmış bir çakal gibi,

İstanbul’u kantin mi belledin?

Çekeceksin cezanı.

Terbiye Tepmiş Çocukların Maceraları ve İki Torba Nefes 

Darlığı
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