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Y. İş Arıyor

Çelik tencere şirketinden atılışıyla başlayan hayli uzun sürmüş işsizlik döneminin sonucu, 

kötü durumdaydı ve işaretlemiş olduğu bu ilanı dördüncü kez okumasına rağmen, tam da 

ne demek istendiğini hala anlayamamıştı. 
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Yakın zaman önceki olayları şöyle bir gözden geçirmek, “lanet olsun,” 

dedirtiyordu: Y. orada çalışmaya başladıktan kısa süre sonra iflas eden güya çelik üreticisi 

teneke şirket, ilk önce çalışanlarını üçer beşer kovmuş, sonra da onlardan teminat için 

toplanan senetleri söke söke tahsil etmişti ve hatta Y.’nin siyah-beyaz televizyonuna da 

haciz gelmişti. Şirket ve şirketin borçları yok olmuş, ama nasıl olmuşsa, yok olan şirketin 

alacakları varlığını sürdürmüştü, üstelik de hileyle oluşturulmuş alacaklar! İnsanın yaşamak 

için çalışmak zorunda olması, bazen çalışıp kazanamaması bir yana, çalışmasına karşılık 

olarak kaybetmesine bile neden olabiliyordu. “Kazanmak isteyen, kaybetmeyi de göze 

almalı,” diye düşünmek için, demek ille de at yarışı oynamak gerekmiyordu, en masum 

işlerde dahi, bu alçakça kural geçerliydi. Sonuç hazin bir gerçekti ve buna ilaveten, işveren 

adaylarının yapacakları işkenceler ve dolandırıcılıklar öncesi, kurbana liyakat vermek için 

bir de test yapmaları, daha da içler acısıydı.

Vaziyet vahimdi, geçmiş maziydi, Y. bugün iş arıyordu, ilan ilandı, var 

olmayan işveren kötü işverenden de kötüydü, ne istendiğini anlasa da anlamasa da, bu 

pozisyonda fazla seçenek yoktu.

“Madem ki çalışacaktık, neden doğduk?” Bazı biyolojik oluşumların 

yaşamlarını sürdürmeleri (örneğin tek hücreliler) tümüyle rahat bir biçimde cereyan 

ederken, neden insan denen tür çalışmakla cezalandırılmıştı? Terliksi hayvan bireylerinin 

aralarında ekonomik farklılıklar, daha açıkçası para sorunu yokken, insanlar konusunda 

kelek var gibi geliyordu Y.’ye.

“Alçaklar,” diye düşündü.
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Gazetedeki numarayı tuşluyordu.

Bir işin hem olmasını, hem olmamasını aynı anda ister ya insan, Y. de 

bu ruh hali içerisindeydi. Tuşlarken her zamankinden uyuşuk tavırlarla tuşlara basıyor, 

meşgul çıksa diye de, dua ediyordu. 

Asla sıkıntılı veya üretken bir tip değildi, hayatta ne yaptıysa 

mecburen yapmıştı. Durup dururken kendi başına iş açmak şöyle dursun, bir yolu olsaydı 

da ölene dek anlamsızca zaman geçirebilseydi, kesinlikle çalışacak kadar onursuzca 

hareket etmeyecekti. 

Okuyamamıştı, parası yoktu ve sobası yakıtsızdı o soğuk İstanbul 

ikindisinde. İçi boş kalacak dahi olsa bir buzdolabı bile alamamış olmasını sorun 

etmeyerek, eser miktardaki yemeklerini aydınlığa bakan penceresinin dışında, naylon 

torbalar içinde saklıyor, yazları da daha stoksuz yaşıyordu. Kahvaltıda makarna ve ekmek 

en sevdiği mönüydü ve mutluydu, eğer insan para denen kağıda bağımlı yaşamasaydı, daha 

da mutlu olurdu. Aynı nedenle de... 

 Alo?

 İyi günler efendim. Gazetedeki ilan için aramıştımdı da.

 O işe birisi alındı beyefendi.

 Öyle mi? Teşekkür ederim, rahatsız ettim. İyi günler.

Telefonu kapattığında “Alçaklar,” diye düşünüyor, öte yandan da 

kurtulduğuna seviniyordu, telefon çalarken. 

 İyi günler, biraz evvel şirketimizi arayan siz miydiniz?

 E-evet. Yani hangi şirket?

 Gazete, ilan...
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 Evet. 

 Birinci aşamayı geçtiniz. Görüşmek için randevu istiyor musunuz?

 Evet.

 Gece 2.00’de, Haydarpaşa’da saatin altında.

 Yalnız affedersiniz bu neden şey...

 Beyefendi, evet mi, hayır mı?

 Kusura bakmayın ama, sizin dalga geçer bir haliniz var.

 Cevabı bekliyorum?

 Hayır hamfendi. Siz başkasıyla alay ediniz. İyi günler.

Telefonu kapattı. “Arayan numaranın karşı tarafta görünme 

uygulaması sapıkları azaltacak.” Denmişti, “halbuki sapıklar şirket kurmuş, halkı işletiyor,” 

diye düşündü. Zaten başka ne beklenebilirdi? “Her türlü hırtlık organize olmuş.” Yine de iş 

aramak gerekiyordu işte. “Konfeksiyonda ara ütücü?” Parasızlık insana hiç bilmediği işleri 

düşündürtüyordu. Son yaptığı ütüyü hatırladı, pantolonunu yakmıştı, çünkü tam ütülerken 

çalan te...

Telefon çaldı.

 Alo?

 İkinci aşamayı geçtiniz. Görüşmek için randevu istiyor musunuz?

Çocukken yaptığı çok aşamalı telefon sapıklıkları aklına geldi. Birinci 

arayışta “Arkanıza salatalık sokun,” derdi, ikinci arayışta “...emniyetten arıyoruz, böyle 

böyle diyen oldu mu?” diye sorar, “evet,” diyen ahmaklara “bir ekip yollayıp salatalığı 

çıkartalım efendim,” derdi. Ne kerizler oluyordu, anında bu olaylar aklından geçti ve “Sen 

randevuyu ebene ver!” deyip telefonu çarptı. 
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Alçaktılar bunlar.

Çay hazırlarken biraz da olsa korkmaya başlamıştı, meçhul bir 

tehlikeye horozlanmak ne de olsa pek iyi fikir değildi. Yine de “Sanki kaybedecek bir 

şeyim kaldı da,” düşüncesiyle rahatlamaya çalışıyordu. Aslında cesur biriydi, gölgesinden 

korkmazdı mesela, tehlike algılamadıkça da kafa tutardı.

Kişinin varlığını sürdürmesi, diğer çıkarlarının ötesinde önem taşır ve  

en ufak bir tehlike belirtisinde, ani bir duygulanımla gerekliliğini anımsatır. 

W. Qwert

Qwert’ün bu cümlesini dernekte hep söylerlerdi. O bela oyuna da 

orada bulaşmamış mıydı? Çaycılık yaparak ekmek parası için mücadele ederken, oradaki 

Ankaralı ve satranççı, kısacası hasta ruhlu heriflerle tanışmış, ister istemez satranç illetine 

yakalanmıştı. 

Kutlamak, başarıları ve gidişatı coşkuyla kutlamak gerekiyordu, 

eğlenmek zamanı, hatta aşk zamanıydı. Güzel bir tekno kaset eşliğinde bir önceki anda 

hissettiklerine paralel bir robot dansı yapmaya başladı. Sonuna kadar müzik! Çınaraltı’nda, 

çalıntı oto teybi satan bir kör satıcıdan aldığı bu teyp, biraz mekanik açıdan sorunlu da olsa, 

iyi günlerinde sıkı para bastırıp aldığı koca kolonlar acayipti ve alt kattan sopayla tavana 

vurduklarında henüz iki dakika olmuştu, yeterli tepinememişti. 

Güpegündüz, alt kattaki ayı belli ki evde yine rakı içiyordu, o 

kahrolası cehennemlik tombalacı. Haysiyetsiz işinden (haysiyeti olanın işi mi olur?) 
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utanacağına tavanı sopalıyor, arabesk nağmelerden uzak kalınca, rakısını içemiyordu her 

hal. Y. hemen müziği kapattı, sinirle içeriye gidip basket topunu getirdi ve alt kattakinin 

tam sopayla vurduğu noktada zıplatmaya başladı.
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Sana karşı yapılmış her hamle, bir sonraki daha tehlikelisinin 

sinyalidir, tehdide tehditle karşılık vermek de bir yoldur.

Q. Berty 

Bu lafların dernekte bini bir paraydı.

Kurtlu tahtalardan oluşan zeminde topu daha 16. zıplatışında, kapısı 

tekmelenmekteydi. Zıplatma aralığını azaltıp, şiddetini artırarak, sağa sola feyk attıktan 

sonra, üç adıma girdi, topu arkasından dolaştırdı ve steps yapmadan, şık bir hareketle topu 

kapıya ÇAKTI. 

Çıkan ses sonucu tekmeleme durakladığında, galibiyetini perçinlemek 

için, kendi kapısını içeriden tekmelemeye koyuldu, bir yandan da at gibi gülüyordu. Fakat 

kapı yıkılırcasına, dışarıdan yine tekmelenmeye başladığında, sesler üzerine diğer apartman 

sakinleri koşarak gelmişlerdi, çünkü dördüncü tekmede kapı ardına kadar patlamış, Y. evin 

en uzak köşesine sinecek zamanı zor bulmuştu. Neyse ki kalabalıktı, sindiği köşeye uçarak 

gelen ayının üç komşu tarafından güçlükle zapt edilmesi sayesinde tek tokatla atlatmıştı, 

komşular “Bey”i sakinleştirmeye çalışırlarken, Y. de bir koltuğun arkasında pısmıştı. 

Nihayet altına kağıt sıkıştırarak kapıyı kapatabildiğinde, yani herkes dışarıya çıktığında, 

apartmanda hala durum görüşülüyordu. Kendisine yönelik küfürler son haddindeydi. O ise 

kapısını onarmaya çalışıyordu. 

Yarım saatlik bir çabadan sonra, onaramadıysa da iyice 

sıkıştırabilmişti ve dışarıdakileri hedefleyen el-kol işaretleri yapmak dışında, aklına bir 

çözüm gelmiyordu.
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Doğrusu parti diye buna denirdi: Müzikse müzik, kalabalıksa 

kalabalık, kavgaysa kavga. Pijamalı ayı da sonunda gitmişti ya, sorun kalmamıştı. Daha 

fazla provokasyon yapacak cesaret bulamadığı için uslu uslu kanepeye uzanmış, katiyetle 

otuzbirinci yola sapmadan, geçen gün aldığı porno dergileri okumaktaydı.

Telefon çalıyordu, ekrana yine o şirketin numarası tebelleş olmuştu.

O sırada okumakta olduğu dergideki fırıncının kızı, terli kısımlarını un 

kaplamış vücudunu, koca avuçlarını kurumuş kanın renklendirdiği kasaba ikram etmiş, 

kırmızı-beyaz bir dekorda, (okuyanı) çıldırtıcı ölçüde zevk alıyordu. 52 yaşında, 120 

kiloluk, 1.62 boyundaki kasap, birazdan fazla kıllıydı, fanilası kan içinde olsa da hassas 

ruhlu bir adamdı ve kısa süre önce kapının önünde arkadaşlarıyla lastik oynarken, 40 

numara ayaklarıyla lastiğe takılıp yanan, 14 yaşındaki, 19 görünümlü, 1.78 boyundaki kızı 

sudan gerekçelerle kandırarak, un çuvallarının üzerine bonfile gibi yaymış, biftek yapar 

gibi vuruyordu. (O anda fırıncı bir gelse, kasabı ekmek arası çift porsiyon köfte gibi 

kızartırdı.) Çuvalların patlaklarından her vuruşta havaya un püskürüyor, fareler kaçışıyor, 

bu romantik ortamda, bir dakika öncesinin bakire kızı çığlıklar atarak, ojeli ve uzun 

tırnaklarıyla, babasının çuvallarına ve kasabın fanilasına yeni yırtıklar açıyor, hem kasabın 

tırnakla parçalanan kıllı sırtından, hem de kızdan süzülen kan, un çuvallarına iyice nüfuz 

ediyor, kız ilk kez tattığı o şehevi zevkin etkisiyle, “ölüyorum5,” diye haykırıyordu. Y. ise 

“5” rakamının kitaptaki dizgi hatalarından biri olduğunu anlayamadığından, bunu yeni bir 

pozisyon teklifi veya çözülmesi gerekli bir şifre zannediyordu, kafası buna takılmıştı. Zaten 

kitabın sayfalarının bazılarının boş kağıt oluşundan, bazen sayfa numaralarının birbirini 
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doğru izlemeyişinden, doğru izlediği durumların bazılarında da altı üste gelecek biçimde 

ters ciltlendiğinden, temalar hayli karışmıştı, “Fırıncının Kızı” öyküsü ile “E-5’te Ters 

Yön” adeta birbirine girmiş, Y. anlayamadığı yerleri bir kenara not almıştı:

 Hangi 5? 

 Ne e’si? 

 Neresi ters?

Geceleri, arabalar mı geri geri, “Travesti” adı verilen şahıslar mı arka 

arka gidiyordu, yoksa neydi? Karmaşa bir yana, bu dergide bir hayli terslik ve gericilik 

vardı galiba. Demek, kimilerinin “gerici” dedikleri, bunlardı.

Gel gelelim, gerçek hayatta telefon çalmaktaydı ve ilk anlarda her ne 

kadar açmak eğilimi göstermediyse de, merakla karışmış bir korku ile açmak zorunda 

kalacak, en azından o günkü dördüncü postayı gitmekten kurtulduğuna sevinecekti, 

yanmaya başlamıştı çünkü. 

 Y. Bey, kimse sizi işletmiyor. Burası ciddi bir kurum. Telefon 

rehberinden “Asalet Pazar Araştırma AŞ” adına bakınız, bu numarayı bulacaksınız. Adres 

de orada kayıtlı. Necip Bey ile size, yarın sabah 10.00’da büroda randevu yazdım, iyi 

günler.

Görmezden geldiğin bir tehlikenin, sana kızdığı için karşılık olarak 

seni görmezden gelme olasılığı, yolda karşılaştığın ve görmezden geldiğin bir 

arkadaşınınkinden hayli azdır, tehlikeyi küstüremezsin.

Q. Berty
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Ya bunlar işletmek için inanılmaz yollar bulmuşlardı, ya da 

ciddiydiler. En azından, nasıl olduysa, anında ismini öğrenivermişlerdi. Telefondan 

kaçmayacaktı hangi durum olursa olsun.

Dergiyi bıraktı ve derhal rehberi açtı. Asalet Pazar Araştırma AŞ adına 

kayıtlı bu telefon, on hatlıydı. İstanbul, genel merkez olarak geçiyordu. 

Okuduğu fırıncılık mesleği dergisi, aklına ekmek yemeyi getirmişti. 

Bir yandan ekmeği ısırırken, bir yandan da özgeçmişini karalıyordu: 

Adı, Soyadı : Y. Başkurt

Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1978

Önceki işler: İşportacılık, Ankara Satranç Derneği’nde çaycılık, çelik 

tencere pazarlama, THK için fitre zarfı dağıtımı, düğün fotoğrafçılığı kalfalığı.

(Şengül Hamamı’nda da çalışmıştı, fakat bunu yazmadı.) Yazdığını 

temize çekmek için bir beyaz kağıda ve doğru dürüst bir tükenmez kaleme ihtiyacı vardı, 

dışarıya çıkıp almak gerekiyordu. İş ararken ondan bundan korkmanın anlamı yoktu, oraya 

gidecekti, yoksa yakında şu sefil çatı kattan bile çıkartacaklardı. Bu arada yine aklına alt 

katta oturan ayı gelince, kendisini kötü hissetmeye başladı, rahatlamak için de tek çare 

olarak intikam yolunu gördü. Gece olsun...

“En iyisi biraz dolaşıp sakinleşmek,” düşüncesiyle ve hem de kağıt 

almak için, apartmandan dışarıya çıktı, basamaklardan ayaklarının ucuna basarak inmek 

zorundaydı hep. 

Sakinleşmesi beş saat almıştı, sinemalara ve vitrinlere dalmış, 23.00’te 

eve gelebilmişti. İki yıldır bu çatı katında oturuyordu ve baştan beri alt kattaki ayı onu 
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sürekli aşağılıyor, dövmekle tehdit ediyordu, “ufaklık” diye hitap ediyor olması da ayrı bir 

adilikti. Sokaklarda dolaşırken, sakin bir biçimde bu konuyu düşünmüştü. 

Gece 2.00’de, oyunu başlatacak olan piyonu sürmeye karar verdi. 

Banyoda, çalıştığı hamamdan araklamış olduğu paslı tasa işerken, 

oluşumları seyrediyordu: Başlangıçta sidik tazyikle tasın iç kenarına çarparak olduğu gibi 

dışarılara ve üstüne-başına püskürünce, tasın daha yakından ve basınç azaltılarak 

doldurulabileceğini anlamıştı, koyduğu yerden tek eliyle tası alıp, doldurmaya ara 

vermeden kaynağa yaklaştırdı. Tas hafif dolmaya başladıkça, biriken sidik, eklenen sidiğin 

enerjisiyle süratle dönüyor, bu devinim sonucu ağırlık merkezi devamlı yer değiştiriyor, 

dönüşün etkisiyle kenarlardan dışarıya sürekli taşma yoluyla akış gerçekleşiyor, işin kötüsü 

buna rağmen tastaki madde miktarı sürekli artıyordu. Tek yandan tutmak iyice zorlaşmış, 

daha çişi bitmeden de tas tamamen dolmuştu. Taşmasın diye çişini yarıda kesmek zorunda 

kalacağı başta aklına bile gelmemişti, ama bu felakete de göğüs gerdi. Amma da çişi gelmiş 

meğer! Gerisini acıyla her zamanki hedefe, yani hela taşının şişe tıkalı deliğine, şarıl şurul 

boşalttı, bu zorunluluğu öngöremediği için şişeyi çıkarmayı ihmal etmişti. Yine de sıvının 

bir miktarı şişeden duvarlara yansıdıysa da, çoğu delikten yavaş yavaş aktı, ama tek eliyle 

hala tası tutmakta olduğundan, yerleri tastaki çözeltiyle biraz daha yıkadı. Tek elde tas, tek 

elde fıskiye... Kolay bir çalışma olmadığı tartışılmaz bir gerçekti, hele bir de aleti 

pantolona sokarkenki denge gereksinimleri göz önünde bulundurulursa. 

Önce evin içine, sonra da merdivene dökerek, dolu tasla birlikte ve 

yine hamamdan arakladığı kesenin tekiyle donanmış olarak, sessizce alt kata iniyordu en 

nihayet. 8 numaranın kapısını sidiğe batırdığı keseyle bir güzel ovacaktı ama ilk batırışta 

tas biraz taştığından önce bir miktarını paspasın altına dökerek azalttı, sonra keselemeye 
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girişti. Kapının tokmağını da ihmal etmemiş, tas tümüyle boşaldığında kesinlikle 

rahatlamıştı.

Hamlesini yapmış, karşı tarafın saatini çalıştırmış, memnunlukla 

yaptığı hamleyi not almıştı: 1   P-çişşşş!   ...
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"Asalet Aş Mutluluklar Diler"

Ertesi sabah en iyi elbiseleriyle, yani sahip olduğu tek kumaş pantolon ve ütülenmekten 

solmuş, siyah üzerine beyaz çiçekli bir gömlekle, 10.00’da Necip Bey’in karşısında 

oturuyordu. Dizlerini yapıştırmış, pot kırma endişesiyle hareket etmeksizin, koltuğun bir 

köşesine büzülmüştü. Karmaşık duygular içerisinde Necip Bey’in sorularıyla boğuşurken, 

bu işi kaçırmamak için gücünü toplamaya çalışıyordu.

 Pekiyi Y., kimin kimsen yok mu?

 Hayır efendim. Annem ve babamı hiç görmedim, beni dayım 

büyüttü, vefat edeli de yedi yıl oluyor. 

 O günden beri, yalnız başına mı idare ettin?

 Evet efendim.

 Okula hiç gitmedin mi? 

 İlkokula dayım yolladı, orta üçte dayımın vefatıyla birlikte 

okuldan ayrılmak durumunda kaldım.
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 Sen akıllı bir gence benziyorsun. Bizim iş biraz farklıdır. Her 

şeyden önce cesaret ve zeka... Hımm. Söyle bakalım, yarım saat arayla toplam üç adet hap 

içeceksin, hapların bitmesi ne kadar sürer?

 Bir saat efendim. (Bu soruyu biliyordu. Okulda bir arkadaşından 

duymuştu.)

 Aferin Y. bravo! Ne çabuk cevapladın. (Bir andan daha kısa bir 

süre için Necip Bey gözüne bakmıştı.)

 Teşekkür ederim efendim.

 Bak, seni denemek istiyorum. İleride beraber çalışırsak, bana 

müşterilerin yanında “Necip Bey,” diye hitap edeceksin, ben de sana “Y. Bey,” diyeceğim. 

Yalnız kaldığımız durumlarda “Necip ağbi,” diyebilirsin. Eğer karıştırmaktan korkuyorsan, 

hep “Necip Bey,” de.

 Karıştırmam Necip ağbi. Sağ ol Necip ağbi.

 Aferin aferin. Şimdi, hemen, bugün çalışmaya başlayacağız. Bizim 

işimiz araştırma. İnsanların kendi kendine içinden çıkamadıkları sorunlarla, biz 

uğraşıyoruz. Burada dört araştırmacı ağbin var, bunların her birinin de yardımcıları var. Sen 

de bu işi kıvırabilirsen, ileride bizzat benim yardımcım olursun. Çalışmalarını beğenirsem, 

üç yıl içerisinde araştırmacı bile yapabilirim seni. İlk olarak Alp ağbinle çalışacaksın.

Necip Bey telefonun ahizesini kaldırdı, tuşlara bastı ve ahizeyi yerine 

koydu.

Bir dakika içinde kapı tıklatıldıktan sonra, ceketini ilikleyerek elli 

yaşlarında, takım elbiseli, 1.90 boylarında ve atletik yapılı biri girdi. Saçlarında ne bir 

beyaz tel, ne de dökülme vardı bu yaşına rağmen. Dimdik duruyordu.

Sayfa 18 / 96  



Çırak | Armağan TEKDÖNER  

 Evet, bu bey Alp ağbin, Alpçiğim bu da Y., sana emanet.

Oradaki tek koltuğun, oturduğu koltuk olduğunu fark etti hemen ve 

kalkarak yerini Alp Bey’e vermek istedi.

 Buyur Alp ağbi.

 Y., Necip ağbi gönderince odama gel. Bir emrin var mı Necip 

ağbi?

 Çıkabilirsin Alp.

Hafif korkmuş, ayakta bekliyordu. Necip Bey’e gösterilen hürmet 

inanılır gibi değildi.

 Korkma, burası ciddi bir kurumdur. Çıkabilirsin.

 Emredersin Necip ağbi.

Necip Bey’in odasındaki toplam eşya, adamın masası, sandalyesi ve 

bir misafir koltuğundan ibaretti. Masada da bilgisayar, telefon, bir de Necip Bey’in ailesiyle 

piknik yaparken çekilmiş fotoğrafı dışında bir şey yoktu. Üstelik bu masa düpedüz dört 

ayaklı, adi bir yemek masasıydı, çekmecesi falan yoktu, masanın altından adamın kot 

pantolon ve lastik ayakkabı giydiği görünüyordu. Kablolar duvardan masaya çekilmişti, 

hatta kısa oldukları için havadan geliyorlardı. Yerler duvardan duvara gri halı döşeli, 

duvarlar bembeyaz boyalı ve tümüyle çıplaktı. Pencerede perde yoktu. Tavandan da açıkta 

bir ampul sarkıtılmıştı. Bu oda Y.’ye bile fakir görünmüştü. Necip Bey ise, yirmi sekiz 

yaşlarında, esmer kısa saçlı, gözlüklü, sinekkaydı tıraşlı, kambur oturuşlu bir tipti, yakışıklı 

olduğunu söylemek mümkün değildi. Üzerinde basit bir kazak vardı, hiç kıpırdamadan 

oturuyor, hiç el hareketi yapmadan robot gibi konuşuyordu, öyle ki, insan gerçekten bunun 
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bir canlı olduğu konusunda tereddüt ediyordu. Konuşurken kafasını sağa sola çevirmiyor, 

her cümleyi aynı ses tonuyla kuruyordu. Y. sorulara cevap verdikçe bilgisayara girişler 

yapmış, Y.’nin gözüne bir tek kez bakmıştı, o da hap sorusuna cevap verdiği andı. Ama o 

bakış bile öylesine boştu ki, adamın ne hissettiğini anlayamamıştı. Kuşkusuz en acayibi de 

odada serbestçe uçan o koca garip kuştu! Hayvan ara sıra Necip Bey’in kafasına konuyor, 

genelde bilgisayarın tepesine tünüyor, ne kimseyle ilgileniyor, ne de kimse onunla 

ilgileniyordu. Y. de, kuşun varlığını bile fark etmemiş gibi yapmıştı. 

Şimdi yalnız başına dışarıdaydı, odayı ve Necip Bey’i yeniden 

gözünde canlandırıyordu. Alp Bey’in odasına gitmeliydi, fakat nasıl?

Sekreteri fark etti. Sekreter de, ancak Y. kendisini fark edince konuştu:

 Asansöre bin, 3. katta in, 308 numara. Nüfus cüzdanını bana 

bırak.

Soru sormak yerine denileni yaptı ve asansöre bindi. Asansör 20 kişi 

alabilecek büyüklükteydi, bir kenarında deri bir koltuk duruyordu, tavanında kristal avize 

vardı, duvarlarda...

3. kata geldi. “Ding dong!” Kapı açıldı, “Asalet AŞ mutluluklar diler,” 

diye ekolu bir anons duyuldu. 

308 numarayı tıklatınca, kapı yana doğru kayarak açıldı, ama içeride 

kimse yoktu. Girdi ve kenarda bir yerde dikilmeye başladı, koltuklara oturmaya 

korkuyordu. Yarım saat kadar öyle sessizce dikilirken hiç sıkılmadı, çünkü etrafı seyretmek 

için bu süre yetmemişti bile. 
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Yerleri parke kaplı odanın tam ortasına mermer döşenmişti, tümüyle 

lambri kaplı tavandan da mermerin tam ortasına, neredeyse yere kadar inen, dev bir kristal 

avize sarkıtılmıştı. Duvarlar tamamen kırmızı kadife kumaşla kaplıydı. Bir vitrin dolapta, 

onlarca plaket ve belge teşhir edilmekteydi. Bir duvarda geyik kafası, onun karşısında dev 

bir gemi maketi, gemi maketinin altında antika dedikleri tarz büfenin üzerinde bir sürü 

yabancı içki şişesi... Oda o kadar büyüktü ki, içeride çeşitli yerlerde iki tane üçlü, bir tane 

ikili, dört tane de tekli koltuk vardı. Üstelik tekli koltukların bile her biri iki kişi alabilecek 

büyüklükteydi. Bir köşedeki çalışma masasının üzeri dopdoluydu. Ara sıra telefonların 

çalması hariç, odada bir şey olmuyordu. Kesintisiz, bir klima sesi vardı. Çalışma masasının 

sağ kenarında koca bir futbol takımı bayrağı, yerden tavana kadar bir direğe çekilmişti ve 

odadaki en çok sesi çıkaran koca bir vantilatör vasıtasıyla sürekli dalgalandırılıyordu. Sol 

kenarında ise, şirketin bayrağı duruyordu. Pencerelerde üç kat perde vardı ve hepsi ayrı 

kademeler halinde kapatılmıştı, yine de camdan ışık girecek bir aralık bırakılmıştı. 

Sehpalardaki yeni kullanılmış iki adet içki bardağı, bu odanın sadece dekor olmadığı 

yolunda bir duygu veriyordu. Önce durağan görünen koca akvaryum, zaman ilerledikçe 

zengin bir hareket odağı görüntüsü kazanıyordu, balık yoktu fakat, çeşitli deniz dibi 

hayvanları o garip labirent gibi akvaryumun içerisinde dolaşıp dururlarken, ara sıra bir 

kaplumbağa suda yükselip alçalıyordu. Akvaryumdan mosmor ışık yayılıyordu. Başka bir 

köşede bembeyaz ve kuvvetli spotlar altında, saksılar sürüsü oluşturulmuştu ve garip 

bitkilerle doluydular. Odadaki en dikkat çekici durum yine bir hayvandı. Önce kurt köpeği 

sandığı, sonra gerçekten kurt olmasından endişe ettiği bir hayvan, müthiş bir rehavet 

içerisinde bir köşede sürekli uyukluyordu. Y. ilk içeriye girdiğinde, hayvan şöyle bir 

gözlerini aralamaya tenezzül etmişti. Köpekten korkmadığı için aldırmamıştı. Defalarca 
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gördüğü halde hiçbir zaman o hayvanın gerçekte köpek mi, yoksa kurt mu olduğunu 

soramadı, öğrenemedi. Hayvanın bir kez bile sesini duymadı.

Sonunda sekreterin gelip de, Alp Bey’in işinin çıktığını ve ertesi gün 

aynı saatte doğru Alp Bey’e gelmesini söylediği zaman, daldığı rüyadan uyanabilmişti. 

Aynı asansörle aşağıya indi ve dışarıya çıktı. Klima yüzünden 

üşütmüş, hapşırıyordu. Otobüste yol boyu şirketi düşünmüştü, eve çıkarken bile aklı hala 

akvaryumdaydı ve uyuklayan hayvandaydı. Daldığı düşünceler eşliğinde basamakları 

tırmanırken, ses çıkarmamayı unutmuştu, tam 8 numaranın önünden geçerken kapı hışımla 

açıldı ve ayı dışarı uğradı. Sadece suratında patlayan ilk tokatla birlikte dengesini yitirip 

yuvarlandığını ve herifin elindeki demir çubuğu hatırlıyordu. Birden yüzü yanmış, gözleri 

kararmıştı. Gözlerini açtığında, merdivende yığılmış buldu kendisini. Ağrı, yara, kurumuş 

kan içindeki vücudunu evine sürükledi, korkuluklara dayanarak zorlukla tırmanıyordu. 

Sabaha kadar acıyla inledi. Yaralanmış yerlerine diş macunu sürdü, ağladı.

İntikam yemini etti.

Sabah yaralarını sarmış bir şekilde zar zor Alp Bey’in kapısındaydı, 

kırk yıllık bir tanıdıkmış gibi karşılayan Alp Bey, baba adamdı.

 Ne lan bu halin?

 Özür dilerim Alp ağbi. Dün ayağım kaydı, merdivenden 

yuvarlandım. Çalışmama engel değil.

 Yalan söyleme lan, sen dayak yemişsin. Otur bakayım şu koltuğa.
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 Evet Alp ağbi. Fenerliler kahveyi bastı, ben de oradaydım, herkesi 

dövdüler. Olur böyle şeyler.

 Bırak şimdi. Bana bak, makine gibi yalan söylüyorsun, kulağından 

tuttuğum gibi...

 N’olur Alp ağbi, ne istiyorsan sor. Seni lüzumsuz konularla 

sıkmak istemedim.

Gerçek olayın çok azını anlatarak, sıradan bir kavgaya girdiğine Alp 

Bey’i inandırmayı başardı. Daha iş başlamadan, arıza istemeyeceklerini adı gibi biliyordu. 

Hikayelerinde kimseyi suçlamadı, “Hep benim hatamdı.” cümlesini yedi kere kullandı, işi 

etkileyecek bir durum olmadığına yeminler etti. Hele intikam duygularını hiç belli etmedi, 

etmemeliydi de, zaten Q. Berty ne demişti?

İçindeki kin duygusu intikam almanı gerektirecek kadar güçlenmişse, 

bunu sadece hedefinden değil, herkesten gizlemelisin. Ancak böylelikle, acını dindirecek 

sonuca ulaşabilirsin.

 Neyse. Bana bak, bugün işe gideceksin. İşin, bir sokaktan simit 

satarak geçmek. Simit alanlara iyi davran ha! Sana gideceğin adres, bozuk para ve simit 

tablası aşağıda verilecek. Kimseyle simit dışında bir konudan konuşmayacaksın. Tek 

yapacağın iş simit satmak, anladın mı? Zabıta işini hallettik, sen o sokağın simitçisisin. Bu 

işe bir süre devam et, tam ne yapacağını ben sana gerekince söylerim. Sekreter sana yeni 

bir kimlik verecek. Adın bundan böyle Yasin. Aynı sokakta bir aşağı, bir yukarı. Hava 

kararana kadar kaç kereyse. Unutma, yalnızca o sokakta yürüyeceksin, kimseyle ahbaplık 
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kurmayacaksın, simitler akşamdan önce biterse derhal eve döneceksin. Simitsiz olarak bir 

an bile görünme. Sonra buraya gelip, sekretere görünüp, çıkacaksın. Yarın ve sonraki 

günler, sabah 6.00’da tablanı şu şu sokaktaki fırından dolduracaksın. Her akşam burada 

sekretere görüneceksin. Normal dışı bir durum başına gelirse, benimle görüşmek istediğini 

söyle. Hata yapma, hele yamuk asla. Yaparsan seni kaybederim. Yaylan bakalım. Haa, şunu 

unutma, daima önce evine git, üstünü başını değiştir ve sonra buraya gel. Dediklerimi 

harfiyen yap. Unutmayasın diye sana bunlar hakkında sekreter birazdan sorular soracak. 

Uza.

Y.’nin, kendisini dünkü sopadan da beter hissettiği, belli oluyordu. 

 Alp ağbi satılan simitlerin paraları...

 Uza dedik, bırak şimdi simit parasını keko, yaylan.

Sekretere gitti, çeşitli sorulara cevaplar verdi, sokak isimlerini not aldı, 

bu iş yarım saat sürdü. Sonra sekreter memnun bir ifadeyle:

 Önce bodrum kata in. Bundan sonra asansöre binmek yok. 

Merdiven, şu solda, üzerinde “Ardiye girilmez” yazılı kapının ardında. Kapı kolunu ters 

yöne çevir, açılacak. Sonra kapat. “Sığınak” yazılı kapıdan içeriye aynı şekilde gir ve sonra 

kapat. Anlıyorsun değil mi? Ayrıca burada her yerde kamera vardır, bir laubali hareket bile 

sonun olur. Kural: Sakın arkanda açık kapı bırakma, hemen kapat, cereyan yapar. Aaaha 

hah ha hay. Bak, bir hatırlatma daha, küçük ihmaller bile burada ağır cezalar gerektirir.

Y. “Bu kadar güzel bir kızın burada bulunması çok acayip,” diye 

düşünürken, korkuyla başını salladı:

 Anladım abla.
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Denilenleri yaptı. Bodrumdaki koca odada bol nasihat verdiler. Simit 

işi için gereken bozuk paralar dışında, hayatında görmediği kadar parayı “bir aylık 

maaşındır, on gün sonra alırsın,” diyerek gözünün önünde saydılar. Sonra, üzerinde “Yasin” 

yazılı bir dolabın içine parayı koydular, anahtarını da kendisine verdiler. Simit paraları için 

de “afiyetle ye,” dediler. Şirketten dışarıya nasıl çıkacaktı pekiyi?

“Yolu kolayca bulacaksın,” dediler, “kapılara dokunmadan yürü, 

yalnızca kendiliğinden açılan kapılardan geç.”

Görüşmeyi yaptığı odadan çıktığında tek başınaydı, bakınarak 

ayaklarının gittiği yönde yürümeye başladı, fazla da bir yön yoktu zaten. Bir kısa 

koridordan geçerken, yanlardaki değişik mekanizmalarla donatılmış kapılara bakıyor, istese 

de bunları açamayacağını düşünüyor, hayallere dalıyordu. Önce bir-iki kapının önünde 

durdu ama açılan olmadı. Dümdüz bir yürümenin sonunda geldiği kapı, daha o gelmeden 

açıldı, geçer geçmez de kapandı. Karşısına çıkan az sayıda basamaklı merdivenden indi, 

inince geldiği uzun koridoru kapılarla ilgilenmeksizin yürüdü, koridorun ucunda yine aynı 

açılma kapanmayla karşılaştı, yine aynı miktardaki basamakları bu kez çıktı, bir kısa 

koridor daha! Sonunda bu koridor sağa döndürdü Y.’yi ve dekorasyon değişti. 

Başka bir binanın otomatik olmayan ve açık bulunan arka kapısından, 

caddenin karşı tarafında bir yerlere çıkmıştı ve büyük havalardaydı. Elindeki valizi gururla 

taşıyor, hiçbir şeye de şaşırmıyordu. 

Denildiği gibi, önce evine gitti, valizdekileri giydi. Evden çıkarken, 

tam bir simitçi gibiydi. 

Sayfa 25 / 96  



Çırak | Armağan TEKDÖNER  

Sayfa 26 / 96  



Çırak | Armağan TEKDÖNER  

Simitçi Tombalacıya Karşı

 Simidiyeee...

Günlerdir o sokakta simit satıyordu. İnanılmaz uzun bir sokak! Sokakta 335 adet yıkıntı 

gibi bina, 23 adet bina yıkıntısı ve 17 adet çöplük olarak kullanılan arsa vardı. 

Numaralandırma, artan sayılar sistemiyle düşünülmüş olsa da, mekanlar birbirleriyle 

öngörülebilir bir numara ilişkisi içinde değillerdi. Bir saatte, ancak bir kez bir uçtan diğer 

uca gidebiliyordu, beş adet sokak o sokağı kesiyordu ve bu tip garip bilgilerin bazılarını, 

akşamları sekreter not alıyordu. Alp Bey’i bir daha görmemişti. “Necip ağbi nasıl?” diye 

geçen gün sekretere sorduğunda da “burada öyle biri yok,” cevabını almıştı. Ne deniliyorsa 

öylece kabul etmeyi öğrenmişti, çünkü onuncu gün iş dönüşü, dolabından zarfı almış, o 

inanılmaz paraya eksiksiz kavuşmuştu. Bu garip iş sürmeliydi. Parayı daha önce almak 

aklının ucundan bile geçmemişti elbette. Kesilen elektrik, telefon gibi hizmetlerin 

faturalarını ödemiş, hatta buzdolabı satın almış, içini de yiyecekle doldurmuştu. İnanılmaz 

huzurlu bir işti bu ve yürümek de hiç yorucu gelmemeye başlamıştı artık. İşverenleri için 

hayır duaları ediyordu içinden.
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 Lan simitçiiiiğğğğ...

İki adım ötede birinci kattaki bir camdan sarkan, fanilalı, kıllı bir herif, 

megafonlu satıcılardan daha güçlü bir sesle, ama doğal sesiyle, o kadar bağırmıştı ki, Y. 

gök gürlemesi sanmış, fena irkilmişti. 

 Buyur ağbi?

 Gel lan buraya.

Bunu fısıldasa bile duyulacak mesafeden, herif anırarak söylemeyi 

tercih etmişti. Kendi “simidiyeee,” sesinin ne kadar cılız kaldığını düşündü. 

 Buradayım zaten ağbi?

 Kaça lan simit?

 Yüz bin ağbi.

 Çüşş lan küzoluöküz, bu ne be?

 Ağbi valla billa...

 Ver lan iki tane ama ikisine yüz bin veririm.

“Sakın bedava veya çok ucuza verme,” demişlerdi. Bir yandan sorun 

çıkarmamak da gerekiyordu.

 Ağbi imkansız, kurtarmaz.

 Sçarm lan bacağına lan g.t, ver lan iki tane diyorum lan. 

Adam “lan” kelimesini her cümlenin standart parçası olarak 

kullanıyordu ve detaylar bir yana, böyle bir durum ilk kez oluyordu. Bir an tereddüt etti 

vee... iki simit uzattı, “iki yüz bin,” dedi. Hemen arkasından da adamın bir tek kelime 

demesine fırsat vermeden: “Ağbi zabıta geliyo...” diye bağırdıktan sonra, deli gibi koşmaya 

başladı. Bu arada kafadaki tabladan beş kadar simit, yere düştü, geri dönüp üçünü aldı ve 
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koşarak uzaklaşmaya devam etti. Kaçışındaki gerçekçiliğe, kendisi bile sonradan hayran 

olmuştu. 

O güne kadar başından geçen en büyük olay buydu. Akşam olayı 

sekretere özetledikten sonra, Alp Bey’le görüşmesine gerek olup-olmadığını sorunca, 

sekreter bunun önemsiz olduğunu, fakat bulduğu çözümü çok beğendiğini söyledi. 

 Aferin Yasin. Bu Alp Bey’in zamanını almaya değecek bir olay 

değil.

Sekreterin adı Şükriye idi ve Y.’nin çoktan ıslak rüyalarında baş role 

oturmuştu. 

 Sağ ol abla. Ben gidebilir miyim?

 İyi akşamlar canım.

Evine geldiğinde sokaktaki olayı düşünüyordu. Kapıdan girip de 

merdivenden tırmanmaya başladığı anda, çalıştığı sokağı unutmuş, 8 numaranın önünden 

geçerken daha önce yediği sopayı hatırlamıştı; sürdüğü piyonu herif fena çarpmıştı. Çıt 

çıkarmadan katları çıkarken stres artıyor, oradan artık her geçişinde kalp atışları iyice 

hızlanıyordu. Tam herifin katına ulaştığında birden kapı açılacak gibi geldi ve ok gibi evine 

fırladı. Aceleyle kapısını açıp, içeriye kaçtı. Huzur bırakmamıştı hayvan ve intikam farz 

olmuştu. Daha sağlam olarak yaptırdığı kapıyı sürgülerken, zincirlerken ve kilitlerken rahat 

bir nefes alabilmişti ama bir dakika sonra kapının yumruklanması, yeniden tansiyonunu 

yükseltti. Komşunun hırsızdan daha çok kilit gerektirmesi amma da belaydı, korku 

tehlikeden de tüketiciydi.

 K-kim o?
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 N’aber piç kurusu? Öhhö, öhö, kaşımamı ister misin?

 ...

 Kapıyı açsana, belanı s.....m! (Herifin kapıya sümkürüşü bina 

dışından bile duyulacak şiddetteydi.) 

 ...

 Uslu oturmazsan alırım altıma, seni piç seni, suratındaki 

sivilceleri sıkar, suyunu içiririm, öhhö öhhö öhhö.

 ...

 Ööhhö hö ne o? Korkuyor musun? Bacaksız cüce, ben adamı fena 

s.....m.

 ...

 Açsana lan hah hah öhhö öhhö hah hah.

 ...

 Açsana ööööhhö,öhö, basket oynayalım haağh hağh ööhö, sen 

pota ol ben sokayım, kodumun çocu.

 ...

 Ben o topu alır, adamın g.tünden sokar, kalın bağırsağından sonra 

ince bağırsağından, sonunda da yemek borusundan geçirir, ööö-ööhh-öhö, ağzından dışarı 

çıkarırım. Hah hah hah, öhhö öhhö hah hah.

 ...

 O bamyanı da tırnak makası öhhö ile keser, tombala torbama 

katarım ğah ğah.
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Sonunda monolog bitmiş, ayı bir-iki tekmelediği kapıya balgam atmış, 

öksürüklerden boğularak inine dönmüş, Y.’ye de bir titreme nöbeti gelmişti. Artık her gün 

böyle mi olacaktı?

Makarnasını yerken planını kurmuştu bile. “Dayak neyse ama insanın 

sonuna dek susmak zorunda kalması katlanılır gibi değil.” O ayının eksilmesi yeryüzü için 

bir rahatlama, Y. için de rahatlamadan öte olacaktı, Y. istirahat etmek istiyorsa, ayı da ebedi 

istirahata çekilmeliydi, nasıl olsa bu konu üzerine ciddi bir araştırma yapılmayacağını 

tahmin edebiliyordu. “Adam ayı nesline hakaret.”

“Tombalacının ölümü, gece-gündüz içen, elli yaşlarında, yalnız 

yaşayan bir tombalacının ölümü.” Görev bundan ibaretti ve ifa edilecekti.

Gece, hayvanın eve gelip, içip, sızdığından iyice emin olduktan sonra, 

sessizce alt kata indi. Sabaha karşı 4.00’te, elindeki fenerin ölgün ışığında, ayının katından 

aşağıya inen eciş-bücüş dimdik merdivenin ilk basamağına, yerden on beş santim yükseğe, 

dayısından yadigar oltadan çözdüğü misinayı geriyordu, dayısı “bununla gemi bile 

bağlanır,” derdi. Misinanın bir ucunu korkuluk demirlerine, diğer ucunu su borusuna doladı 

ve çok sağlam bir şekilde bağladı. Asla üşenmeden ve aceleye getirmeden, bu tuzaktan üç 

ayrı basamak seviyesinde kurmuş, misinayı çift kat sararak kullandığı için, tümünü 

tüketene kadar çalışmıştı. Sonra en alt kata indi, apartmanın ana sigortasını gevşetti. 

8 numaranın altındaki 7 numaralar memleketlerine gitmiş 

olduklarından, pek kimse yoktu, pilinin son demlerini yaşayan adi bir fener yardımıyla da 

olsa, rahat çalışmıştı ve artık hareket anı gelmişti. 
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Görünürde yine piyon sürecek, bu hamle ile yem olarak da fil 

bırakacaktı. Ayı fili yerse, mat olacaktı! Yemeliydi de, yoksa...

8 numaranın kapısına, kapının önüne atılmış bir rakı şişesinin dibiyle 

vurmaya başlayarak hamlesini yaptı ve bir-iki dakika kadar sonra, adamın evin 

derinliklerinde öksürdüğünü duydu. Feneri bile yakmadan karanlıkta, ısrarla, kapıya artan 

bir kuvvetle, ama içerideki sesleri duyabilmek için daha az aralıklı olarak vuruyordu. 

Nihayet herifin ayak sesleri yaklaşıyordu. Feneri yakıp, dikkatle misinalardan atlayarak bir 

alt kata kadar çarçabuk indi ve aksilik bu ya, fener de tümüyle söndü. Herif kapıyı aralamış, 

karanlıkta “N’oluyo be?” diyordu.

 Benim 9 numara, aşağıya gel de oyayım seni. 

Diye fısıldadı Y., terli elleri kesere yapışmıştı, feneri de bir kenara 

atmıştı. Gözleri iyiden iyiye karanlığa alışmaktaydı.

 Nee, nee, öööhhö öhö kim o n’oluyo?

Tombalacı kapıdan çıkmış, apartman aydınlatmasının düğmesine, 

aptalca ve defalarca, sinirle, boşuna basmaktaydı.

“Tuzak işlemezse halim harap,” diye düşünüyordu, ok yaydan çıkmıştı 

artık. 

Fil de, piyon da gidebilirdi mat edemeden ve satrançtan farklı olarak 

terk etmek bile mümkün olmayabilirdi sonunda. Planın başarısızlığa uğradığı durumdaki 

sonuçlarını düşünmek bile istemeyen Y.:

 Aşağıdayım, aşağıda. Seni oyacağım.

Sesini azıcık yükseltmiş, her an fırlamaya hazır bir av köpeği gibi 

soluyordu.
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 Öööhhö öhhö sen de kimsin lan?

 9 numara, 9. Gel de, oyayım seni.

Bu kez, sesini fısıltı seviyesine alçaltmıştı yine ve bir-iki basamak da 

yukarıya çıkmıştı bu arada. 

 Lan ne diyon be piç?

 Aşağıdayım, aşağıda... hıhahaha...

“Aşağıdayım” kelimesini anlaşılır ve yüksekçe bir sesle söyledi. Bir 

basamak daha çıktı. Gülmeye çalışırken çıkartmış olduğu sesi duysa, kanı donardı.

Adamın birden, başka ses çıkarmaksızın tereddütsüz ileri atıldığı, 

misinaya belli ki hemen takıldığı ve sol dizinin üzerine doğru aşağıya kapaklandığı, Y. 

tarafından ancak sonradan anlaşılacaktı. O anda harekete geçmek için tek dayandığı veri, 

gümbürtüydü, ne bir öksürük, ne bir küfür. Adam son anda elleriyle korkuluklara sarılmış, 

aşağılara yuvarlanmaktan kurtulmuş, doğrulmaya çalışıyordu. Y. olan biteni çok iyi 

göremiyor, adamın yerini tam anlayamıyor, ama bu arada boş durmayıp, fenerin ışığı bile 

olmaksızın, yavaş yavaş ayaklarıyla yoklayarak basamakları tırmanıyor, çıt çıkartmıyor, iki 

kat arasında bir yerde olduğunu tahmin ettiği avına düzenli bir hızla yaklaşıyordu. 

Korkulukları kucaklamış karaltıyı gözleri hayal meyal seçtiğinde, “hah” demişti içinden ve 

pozisyonunu almıştı. 

Basamakları çıktığı esnada iki eliyle iyice yükseğe kaldırmış olduğu 

keseri savururken, nefesi tıkanacaktı neredeyse. Hele fal taşı gibi açılmış kendi gözlerini 

bir kere görseydi, bu işi elbette yapmazdı. 
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Kumaş sarılı küt taraf, adamın kafasının arkasında gartladı, adamın 

yüzü de darbenin etkisiyle korkuluklarla bütünleşti. Doksandan vurmuştu, keserin kafaya 

teması pek ses çıkarmamıştı, ya da bir an sonraki demirlerin “daann” diye yankılanması 

yanında duyulmamıştı. Sahnede üç-beş saniye kadar hareket olmamış, adam bir şey 

olmamış gibi demirlere tutunmaya devam etmiş ve bu süre Y.’ye haftalarca beklemenin 

verebileceği sıkıntıyı yaşatmıştı. Mıhlanmış gibi, nefes almadan duruyordu ve tam keseri 

yeniden havaya kaldırmıştı ki, adamın elleri çözüldü ve Y.’ye doğru yığıldı, biraz da 

aşağıya yuvarlandı. Adam düşerken Y. kendisini zar zor yana atmıştı. Korkudan 

donakalmış, apartmanı dinliyor, karanlıkta her an biri ortaya çıkacakmış gibi algılıyordu; 

ayak sesleri duyar gibi oluyor, sonra duymaz gibi... Bütün bunlar fazla sürmemişti, adam 

hareketsiz kalmış, yerde yatıyordu. Apartman yine sessizliğe gömülmüştü. Y. nefesini 

tutmuş bekliyor, dinliyor, boşluğa sert bakışlarla bakarak kafa tutuyordu.

Neden sonra gücünü toplayabildi ve adamın ölmemiş olması 

ihtimaline karşı, cebinden çıkardığı fare zehirlerini ağzından içeriye binbir zorlukla tek tek 

soktu. Suratı kan içindeydi herifin, elleriyle bunu algılıyordu ve görmese de Y., kan 

basamaklara yayılmıştı bile.

İş henüz bitmemişti, eve çıkarak yeni bir ışık kaynağı hazırlamak 

zorundaydı. Bir mumun fitilini kısacık keserek yakmış, bunun titrek ışığında zorlukla 

misinaları çözüp toplamış, yanında getirdiği bütün nesneleri bırakmak için tekrar eve 

çıkmış, sonunda da mumun ışığında en aşağı kata inip sigortayı sıkıştırmıştı. Yine mumun 

ışığında yukarıya çıktığında 4.42 idi, apartman sessiz ve karanlıktı, muhtemelen kimse 

uyanmamıştı.
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Evine girince kapısını kilitledi. Keserin sapı ve üzerine sardığı kumaş 

dahil, kullandığı her nesneyi bir torbaya doldurdu ve sobaya soktu. Keserin demir kısmını 

da, sonradan atmak üzere, iyice sarıp sarmaladı ve bir poşete koydu. Üzerine kan sıçramış 

olduğunu gördüğü kendi elbiselerini de sobaya tıktı, derin bir iç çekişle yatağa uzandı. 

Şimdi de, zehirlerin ağızda kalabileceği, adamın her şeye rağmen 

ölmeyebileceği aklını kurcalamaya başlamıştı. 

Yirmi dakika sonra tekrar iş başındaydı.

Mum ışığı korkulukların gölgelerini duvarda sallandırıyor, herif 

kıpırtısız yatıyor ve avın nefes alıp almadığından Y. bir türlü emin olamıyordu. Yerler kanla 

sıvanmıştı. Plastik bardakla getirdiği suyu, zehri içeriye gönderebilmek maksadıyla 

içirmeye çalıştı ama adamın ağzından suyu akıtamıyordu. Bir de ıslatmıştı herifi ve 

yerlerdeki kanlar...

İğrençti durum, kusmanın sırası değildi, son bir gayretle gitti bir lastik 

hortum getirdi, hortum ağzında, bir suyu bardaktan çekiyor, bir adamın ağzına üflüyordu. 

Her seferinde çok az miktarda su gidebildiği için, bu işi defalarca yapmak zorunda 

kalmıştı. Herife hiç dokunmamaya özen göstermek, nefes nefese üflemek; bu iş gitgide 

moral bozuculuktan fazla bir hal alıyordu.

Sonunda eve döndüğünde bir kenara atmış olduğu feneri hatırladı ve 

geri dönüp onu da almayı ihmal etmedi. İçine lastik hortumu da eklediği sobayı törenle 

tutuşturdu. Bol gaz kullanmıştı ve işte soba gürüldemeye başlamıştı sonunda. Feneri de 

alevlere hibe etti.
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Yakıt kompozisyonu biraz karışık olsa da, sabaha karşı sıcak bir 

sobanın sağladığı ılık ve huzurlu bir İstanbul. Şehirde su yoktu ve sabah ezanı 

okunmaktaydı. Bedeni kirli kalsa bile, ruhu temizleniyordu insanın.
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Şükriye

Sabah simit işine gidecekken hatırladı ki, merdivendeki cesedi ilk kendisi görecek, 

başkalarının bulmasını beklese, işe gidemeyecek. “Yukarı tükürsem sakal, aşağı tükürsem 

bıyık... yok yok tersi miydi?” 

Telefon çaldı.

İrkildi. Bu saatte? Hemen göstergeye baktı, numara belirmemişti fakat 

telefon hala çalıyordu. Açtı.

 Yasin, ben Alp. 10.30’da merkeze gel. Haa bugün simit satma.

 Emredersin ağbi. Anlaşıldı ağbi.

Ellerini açtı ve dualar okudu. Yine yırtmıştı.

10.00’a kadar cesedin bulunmasını bekledi. Ama ne gelen oldu ne 

giden... 

Merdivenden inerken cesedin üstünden atlayınca, fareler dağıldı. 

Fareleri takmadan sessizce inen Y., hiç değilse dışarıya çıktığını gören olmasın diye, 

kapıdan çıkarken de etrafı iyice kolladı. Sokaktan bir taksi geçiyordu ve fırlayıp onu 

çevirdi, kapıyı açtığı gibi kendisini içeriye attı. Ama son anda bakkalın onu taksiye 

binerken gördüğünü fark etmişti, umutsuzlukla kıvranıyordu.

Sayfa 37 / 96  



Çırak | Armağan TEKDÖNER  

Yolda Alp Bey korkusu galip geldi ve bakkalı bile unuttu.

Merkeze vakur adımlarla girdi. 

 Günaydın Şükriye abla.

 Günaydın canım.

Kadın mini etek giymişti ve o oturuşla, şeffaf cam masanın içinden 

neredeyse donu görünüyordu, bir bacağını kıvırmış, diğerini de alabildiğince uzatmıştı. 

Yalnızca masadaki fihristin varlığı manzarayı bozuyordu, Y. “günaydın,” derken, fihristi 

hafifçe geri çekmeyi ihmal etmemişti. Oturduğu koltukta iyice geriye kaykılmış, 30 

yaşlarında, dalgalı saçlı ve mavi gözlü bir kadın tırnaklarına oje sürerken, tarifteki bacak 

pozisyonu da dikkate alındığında, ne ceset, ne de iş düşünülemeyeceği aşikardı. Neticede Y. 

fena tahrik olmuş, soluğu iyice derinleşmişti. “Bu şekilde Alp Bey’in yanına çıkarsam işimi 

bitirir,” diye düşündü. 

Tuvalete girdi ve çok acele mastürbasyon yaptı. Zaten donuna 

kaçırmak üzere bir bağırsak hastasının durumundaydı, pantolonunu açmasıyla kapaması bir 

oldu.

“Fena patladı,” diye düşünüyordu.

10.34’te Alp Bey’in kapısını tıklatmak üzere elini uzattığında, 

otomatik kapı kayarak açıldı.

Alp Bey masada oturuyordu, hayvan aynı yerde uyuyor, bayrak 

dalgalanıyordu. Başını kaldırmadan, kendi kendine konuşuyormuş gibi mırıldanıyordu Alp 

Bey:

 4 dakika geç kaldın koçum. Neden? 
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 Ağbi bağırsaklarım bozulmuş, aslında vaktiyle gelmiştim, tuvalete 

girmek zorunda kaldım.

 Oğlum burada helada bile video kamera vardır hah hah hah.

Y. bembeyaz oldu. 

 Kendine yalan söyle, bana söyleme. Bu seferlik mazeretini makul 

buluyor, seni affediyorum. Unutma, yalan eşittir the end. Bu kelimeyi biliyor musun?

 Bi-bi-biliyorum Alp ağbi. Eksik olma Alp ağbi.

 Bana yalan söylemek yok. Otur şöyle kenara, senin yarınki 

görevini anlatacağım.

Derhal itaat etti. 

 Yarın simit satmaya gittiğinde, sabah saat 9.10 civarında...saatin 

kaç?

 10.33 ağbi.

 İki dakika ileri al.

Söyleneni duraksamadan yaptı.

Alp Bey:

 ... saat 9.10 civarında tam 107 numaralı apartmanın önünde olacak 

şekilde kendini ayarla. Sokaktan geçen biri, senden simit alacak. O kişiyi yeşil güneş 

gözlüklerinden bileceksin. Zaten bunun önemi yok, o seni biliyor. Bu kişi, elinde taşıdığı 

poşeti simit seçmek için duvara bırakacak. Sen de kendi torbanı onunkinin yanına bırakıp, 

tablanı indir. Adam simidi alıp, senin bıraktığın torbayı da alıp, gidecek. Torbalar çok 

benziyor, iyice yakınına koymuş ol. Sonra sen de tablanı kafana kaldır ve onun torbasını al. 

Önce o gitsin. Akşama kadar simidini sat, sonra eve döndüğünde o torbayı atabilirsin. 
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İçinde değersiz şeyler olacak. Ancak senin torban, sana bodrumda verecekler, çok değerli 

ve gizli. Buradan taksiyle evine git, sabaha kadar da ortaya çıkma. Çaktın mı?

 Çaktım ağbi. Merak etme. 

 Sana güveniyorum. İlk çalışman bu. Maaşa ek olarak alacağın 

prim dolabında. Bugün say, öbür gün al. 

 Hiçbir pürüz çıkmayacak Alp ağbi.

 Uç. 

Artık anlamıştı, yeraltı dünyasında çalışıyordu. Senelerce yerüstünde 

çalışmış, hep en altta kalmamış mıydı? Demek böyle? Altta üst, üstte alt. Yani deyim 

yerindeyse, bir bakıma hayatı altüst olmuştu. Yalnız Şükriye çok adi bir kadındı ve 

kendisini Alp Bey’e karşı korkunç bir duruma düşürmüştü. Çıkarken kadının yüzüne bile 

bakmayacaktı.

 Yasiiiiiin!

Şükriye arkasından sesleniyordu.

 Nereye be böyle? Giderken şu evrakı resepsiyona bırak.

Bir anda bodruma ineceğini hatırladı. 

 Özür dilerim abla. Alp ağbinin yanında bir yani şey unuttum da 

bodrum katta şey...

 Ağzını yalanla açıyorsun be serseri seni.

 “İnşallah tuvalette yaptığımı yalnız Alp ağbi biliyordur,” diye 

içinden geçirirken, duası boşa çıkacaktı:

 Tuvaleti arıyorsan, sol tarafta.
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Şükriye bayağı gülüyordu, Y. ise kıpkırmızı olmuştu. Kambur bir 

halde “ardiye girilmez” kapısından girdi, yürüyerek aşağıya indi. Bodrumda torbayı 

verdiler. Zarfında inanılmaz miktarda para vardı. Tüm denilenleri yaptı, yapacaklarını da 

yeniden anlattılar.

Eve geldiğinde en çok şuna şaşırmıştı: Ceset aynen duruyordu!

“Çattık be!” diye içinden geçirdi. “Gerçi bakkalın beni çıkarken 

görmesi, böylece önemini kaybetmiş oldu...” Kafaya taktıkları, takmadıklarının yanında ne 

kadar da önemsizdi. Merdivende dikilerek kısa süre düşündükten sonra, cesedi mantıken 

ilk görenin kendisi olması gerektiğine hükmetti. Elindekileri eve bıraktı, planını yapmak 

için biraz dinlendi. 

Ve nihayet üçüncü kata inerek harekete geçmiş, olanca gücüyle 

bağırıyordu: 

 İmdaaat, yetişiiin! 

Çıt çıkmadı. 

Koşarak aşağıya inmiş, tek tek kapıları yumruklamaya başlamıştı. 

Apartmanda muazzam koşuşturuyordu, buna rağmen kimsenin ruhu duymuyordu. Ter 

içinde kalmıştı. Sonunda yalnızca 3 numara kapıyı açtı.

 Ne var lan?

 Selim ağbi, (nefes nefeseydi) yukarıda (nefes alma güçlüğünden 

konuşamıyordu) şey olmuş yukarıda...

 Ne olmuş oğlum?

 Ağbi merdivende... n’olur yukarı gel.
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Selim’i kolundan sürükleyerek, yukarıya çıkardı. Selim yerde yatan 8 

numarayı görünce:

 Vay hayvan! İçip içip top gibi yuvarlanmış, top gibi de patlamış 

sonunda, oh olsun topoğlutopa. 

 Ağbi yazıktır öyle deme, hastaneye kaldıralım.

 Lan bana ne be bu öküzden. Hastane bedava mı? Hem bir dakika, 

bu herifte hiç hareket yok.

 Ağbi çok korkuyorum. 

Selim cesede yaklaştı. Ayağıyla bir-iki itip kaktı, yine fareler fırladı.

 Oğlum bu nefes falan almıyor. Bence mevta.

Selim de fareleri takmayanlardandı.

 Deme ağbi...

 Ben polise telefon ediyorum. Baksınlar icabına.

Polis beş saat kadar sonra derhal geldi. Cesede uyguladıkları 

DBS2T1T testiyle (dürtme, bağırma, sallama, iki tekme, bir tokat) adamın öldüğüne kanaat 

getirince, kimliğini araştırdılar, merkeze telefon ettiler. Sonunda beş polis küfürler 

arasında, adamı karga tulumba ekip arabasına atıyorlardı. Telsiz sesleri kesildiğinde 

apartmana yine hareketsizlik çökmüş, Y. eve sotalanmış, kapı deliğinden ve pencereden 

olayları gözlemeye çalışıyordu. 

Bir süre evlerinde gizlenen cesur komşular, sonunda dışarıya teker 

teker çıkmaya başladılar. Merdivenin temizlenmesi için akşam apartman karar aldı. Zaten 

birçok daire boş olduğu için, toplantıyı Y. dahil dört kişi yapmışlardı. Aralarında bu iş için 

para toplanması gerekiyordu, toplantının tek gündem maddesi buydu ve bütün daireler bu 

Sayfa 42 / 96  



Çırak | Armağan TEKDÖNER  

maddeye onay verseler de, bazıları manevi destekle yetinerek, maddi katkıda 

bulunmamaları gerektiğine inanıyorlardı. Dakikalarca tartıştılar. Sonunda paralar zorla da 

olsa toplandı, Selim’e verildi. İlk teklif eden de, ödeyen de, Y. olmuştu.

Kimse Y. ile ilgilenmedi, kimse kimseye tek soru sormadı, kimse 

üzülmedi, merak etmedi. Polis zaten kibar davranmış, fazla kurcalamamış, hiçbir kapıyı 

çalmamıştı.

Bir tek ortalığın temizlenmesi için çaba sarf edildi ve yan apartmanın 

kapıcısı çağrılıp, gece yarısı alelacele merdiven arapsabunuyla yıkatıldı. Ve en çok da 

kapıcının ücreti üzerinde münakaşa oldu. Parayı toplayan Selim, öderken daha az vermeye, 

“zaten ne yaptın ki, iki tık tık, bir şık şık,” diyerek bir kısmının üzerine yatmaya çalıştıysa 

da, kapıcının “dağıtırım Allah’ıma,” tiradı etkili oldu ve ödeme tamamlandı, herkes huzur 

içinde uyudu. 

Yalnızca Y.’nin içi içini yiyor, bu kadar kolay kurtulabileceğini aklı 

kesmiyordu. Yaptığı bütün ince hesapların neredeyse hiçbirine gerek kalmayışı, 

şaşkınlıktan uykusunu kaçırmıştı. “İnsan hayatı ne kadar ucuzmuş.”

Bir süredir, eskiden çok pahalı bulduğu eşyaları ucuz bulur olmuştu. 

Henüz yeni şeyler satın almamıştı ama vakti olmadığındandı. Aynı döküntü yaşantı artık 

ona nedense daha döküntü görünmeye başlamıştı. Örneğin komşularının temizlik parası 

üzerine yaptıkları tartışmayı seviyesiz buluyordu. Çayını yudumlarken, yaşadığı 

değişiklikleri düşündü ve şikayetçi olacak tek nokta olmadığını anladı. Nefret ettiği birini 

ortadan kaldırmış, yeni bir hayata adım atmış, saygın geleceğine doğru hızla ilerliyordu. 

İlahi adalete inanırdı, yaptığı suç olsaydı, mutlaka cezası olurdu. Oysa ki sonuçta herkes 
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sevinmişti. Ne olursa olsun pişmandı ve Fatiha’dan sonra okunan aşağıdaki sureyi, temiz 

yürekli bir insan oluşundan dolayı okudu:

Avuçlarıyla yüzünü sildi, selam verdi, tövbe etti, ama ne yapsa 

Şükriye’nin minare gibi bacakları aklından çıkmıyordu ve çok ama çok acı çekiyordu. 

Uykuya teslim olduğu anda, onca tövbeye rağmen, kendisini 

Şükriye’nin masasının altında buldu bu kez. Ayrıntıları tümüyle atlayarak, emekleme 

konumunda ilerleyerek hedefe ulaşmış, kollarını kadının kalçalarına dolamış, dişleriyle 

gereksiz kumaşları sıyırmış veya parçalamıştı.

Nihai vaziyet şuydu: Zavallı burnu keskin kokulu ama yumuşak 

bölgeye gömülmüş, uzun tüylerin içinden ciğerlere ölmeyecek kadar oksijen 

gönderebilmek için solurken, kedi süt içer gibi, Y. o ekşi hoşafı içiyordu resmen, tükenmez 

kaseye ağzını yapıştırmış, fon dip yapıyordu. 

Saatin bibipiyle uyandı. Pek zinde değildi ama çalışmalıydı. Yeni 

hayat, yeni ufuklar... 

Sular kesikti, yüzünü bile yıkayamadan, çay içemeden çıkmak zorunda 

kalmıştı.

Merdivende ne bir ceset, ne vukuat.
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Ful Aksesuar

 Hadee simidiyeee...

107 numaralı apartmanın önündeydi, etrafta kimsecikler yoktu ve saat 

9.04’tü. Biraz erkendi, oyalanmak zor geliyordu ve dikkat çekmeden orada nasıl duracaktı, 

bilemiyordu. “Yürümeye devam.” Mümkün olduğunca yavaş yürüyüp, bir süre sonra yolun 

karşısından geri döndü. Ancak 9.13’te yine oradaydı ve yine kimse yoktu. Tablayı kurup 

duvara oturdu, bekliyordu. 9.27’ye kadar kimse gelmeyince, vazgeçti ve yola koyulmaya 

karar verdi. Bir şey olmamış gibi, her günkü saate kadar simit sattı. Sonra simitler bitince 

eve gitti, üstünü değişti, derhal merkeze gitti.

 Şükriye abla, Alp ağbi burada mı?

 Ne vardı?

 Geldiğimi söyler misin?

 Vay bacaksız ukala, sana ne oldu dedim, patlak dudaklarını bir de 

ben patlatmayayım. 
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 Abla günlük işler işte. Alp ağbinin soracakları olabilir diye 

geldim. Benim soracağım bir şey yok.

 Aferin canım. Şimdi bodruma in ve dünkü gibi bir torba al. Dün 

verileni atabilirsin, içi boş onun. Bugün için söylenenleri, yarın aynen uygula.

 “Demek egzersiz yaptırmışlardı!”

 Emredersin ablacım.

İnerken düşünüyordu. “Zorla öpsem?” Her yerde kamera vardı. 

“Kolunu bükmeli.” Kendisine “bacaksız” demişti. Ayakkabı faktörü hariç, Şükriye’nin 

1.75’lik boyu ve Y.’nin de 1.60’lık boyu dikkate alındığında, bu pek abartma sayılmazdı. 

Yine de bunun gerçek olması, Y.’nin doğal olarak acı çekmesini engellemiyordu. Tuvalete 

girip aynada sivilceli yüzüne baktı, yağlı sarı saçlarını taradı. Dudakları da neden 

patlakmış, bakıyordu. Köpek dişlerinden birini çektireli beri ağzı biraz yamrulmuştu ama 

dudakları hiç de patlak değildi. Tek yanağında küçükken bir kaza sonucu oluşmuş uzun bir 

kesik izi vardı. 

Aşağıda yeni bir torba verdiler. Taksiye bindi, eve varmadan biraz 

önce indi, yürüyerek devam etti. Apartman sütlimandı. 8 numaranın yokluğu nedeniyle bir 

gelişme olmamıştı. Torbayı eve bıraktı, diğerini de dedikleri gibi attı, kesinlikle açmadı. 

Artık ne yapması gerektiğinin temel kuralını anlamıştı: Sadece söylenen kadarı, ekstra 

merak yok. 

O akşam işi unutmaya karar verip giyindi ve dışarıya çıktı, otobüsle 

Beyoğlu’na gitti. Ara sokaklarda dolaşıyor, kadınların kısa sürelerle peşine takılıyor, takip 

ederken yakalanmaktan da ödü kopuyordu. Ne kadar çok kadın vardı! Duvarlarında 
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kilimler ve sazlar asılı bir yere içi ısındı, girmek istedi. “Üyelere mahsustur,” diyerek 

almadılar. İçi burkulduysa da “Ben de ileride buraya üye olmak isterim,” diye düşündü. 

Seks filmleri oynatan bir sinemaya girdi. Sonunda da eve olaysızca döndü.

Sabah yine bibip vardı, su yoktu! Düdükle yıkanılsaydı, hiç sorun 

kalmayacaktı.

107 numaranın önüne, tam 9.08’de denk gelmeyi başardı. Bir dakika 

bile geçmeden, aynı torbadan taşıyan bir adam çıkagelince, Y.’nin kalp atışları 

hızlanıvermişti. Adamın yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu, sadece simidi verdi, parayı 

aldı. Adam “kaça?” demiş, “yüz bin” cevabından da önce, parayı bozuk olarak uzatmıştı. 

Bu arada adamın duvara koyduğu torbasının yanına kendi torbasını koymuştu. Ve gerçekten 

de adam simitle birlikte, Y.’nin koyduğu torbayı alıp gitmişti. 9.10’du, iş pürüzsüzce ve 

kolayca bitmişti, çok mutluydu.

 Simitçiğğğğğğğğğ! 

Birden irkildi ve uyandı. Tam o geçen seferki adamın evinin orada 

değiş tokuş yapmışlardı.

 Sağır mısın ulan eşşolleşşek?

Herif korkunç bağırıyordu, üstelik sağır da olsa duyar, eşek de olsa 

anlardı bunu.

 Buyur ağbi?

 Gel lan buraya!

Zaten oradaydı ve “tövbe, tövbe,” diye mırıldanıyordu.

 Kaça lan?
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 Yüz bin ağbi.

 Domaltırım lan puşt, ver iki tane ama ikisi yüz bin.

 Ağbi, senin bana iki yüz bin borcun var.

 Ne lan ne lan ne lan? Bekle lan, şimdi gelip bacağına 

sçacağım.

Adam eve dalınca, bunu bahane bilip, koşarak kaçtı. “Bu sefer de bu 

heriften yırttım,” diye düşünüyordu ama bunu Alp Bey’e rapor edecekti artık.

Akşam merkezde:

 Hayırlı akşamlar abla.

 Ne o ufaklık, adam mı oldun, ne bu poz?

 Yok abla, Alp ağbi...

 Bir şey varsa bana söyle, tokadımı yeme.

Y. o tokattan hoşlanacağını hissetti. “Evet evet, Şükriye beni tokatladı 

diye, kimse bana kızamaz.” Söylediklerinin daima dinleme odasından duyulduğunu 

bildiğinden, tokat yemek için en uygun yolun Alp Bey konusunda ısrar etmek olduğuna 

karar verdi. Sonra “ya beni görüştürürse ve Alp ağbi bu olay nedeniyle rahatsız edilmek 

istemiyorsa?” diye düşündü. Bütün bunları saniyenin yarısı kadar bir zamanda gözden 

geçirdi ve tokat yeme planını erteleyerek, saygılı bir tavırla hiçbir yorum katmadan, 

“problemli müşteri”sini anlattı.

Şükriye:

 Hımm. Gerçekten can sıkıcı. Orada çalışılmaz. Ben Alp Bey’e 

iletirim, sen gazla.
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Y. saygıyla kafasını öne eğdi ve geri geri kapıdan çıktı, çıkarken asker 

selamı çaktı. Şükriye “yalaka serseri,” diye gülümseyerek söyleniyordu.

Eve geldiğinde çok mutluydu. Zarfı almıştı. Bir de gazete almıştı 

bakkaldan, çünkü ikinci el araba ilanlarına bakacaktı.

Artık araba alacaktı, bir süredir kafaya koymuştu.

“1977 Murat 131 siyah 1983 görünümlü fulün fulü paynir radyo teyip 

aracısız.”

Telefona sarıldı. Zarftaki paraya biriktirdiği parayı eklerse, bu 

arabaların yarısına yetiyordu, yarısına da senet teklif edecekti.

 İyi akşamlar efendim araba için rahatsız ettimdi de...

 İyi akşamlar kardeşim. Araba dört dörtlük. Renk sony siyahı. 

Yüzde doksanlık koyu füme camlar, sis lambaları, motor sıfır, çift karbüratör takılı, kaporta 

yeni, frene bastın mı aynen yedi yerde kırmızı ışık yanıyor. Ön pancurda mersedes yıldızı 

var, arkada 600SEL yapıştırılmış. Cantlar siyah boyalı, önde şevrole krom tampon, kaputun 

üstünde uçak, ön lastikler tempra lastiği, arkalar orcinal çıkma jaguar lastiği. İç 

aksesuarlara gelince, vites kolu kurukafa, süper paynir teyip, 24 adet kolon, koltuklar 

parlement mavisi kadife kaplı, pusula, termometre, spor direksiyon simidi, daha anlatmakla 

bitmez görmeye değer. 600 milyon lira.

 Ağbi görebilir miyim?

O akşam derhal gitti, arabayı gördü ve aşık oldu. Gerçi ön kapıları bir 

türlü açamadıkları için, sadece arka koltukta oturabildiyse de, besbelli kral arabaydı. 50 
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milyon kaparo aldılar, işlemler için iki gün sonraya sözleştiler. Bir tek Alp Bey’den izin 

istemek kalmıştı geriye. Gece rüyasında, Şükriye ile arabadaydılar çoktan.

Ertesi akşam, sorunsuz geçen bir günden sonra merkezdeydi. Konuyu 

önce Şükriye’ye anlatmak zorunda kaldı, Alp Bey’le konuşmasına, Şükriye’nin görüşünü 

almadan asla izin verilmiyordu. Ne yapması gerektiğini sorunca Şükriye: 

 Şuna bak şuna, ehliyetin var mı senin?

 Alırım abla.

 Başlarım şimdi arabana, biraz büyü önce. Dur bir dakika...

Şükriye içeriye girdi ve yarım dakika sonra çıktı.

 Alp Bey uygun görmedi. Git kaparonu geri al, bu konuyu da açma 

bir daha.

Akşam evden telefonla arabanın sahibini aradığında, “Yarın uğra 

canım,” dediler. 

Sabah ilk iş olarak yeniden adamın işyerine gitmişti. Yarım saat kadar 

bir kenarda beklettikten sonra, kendisine 5 milyon vererek, “aynen s.ktir git,” dediler. 

Adam çekmecesinden çıkardığı tabancayı sallayarak: "Bir daha canımı sıkma, fena olur, 

burada dalga mı geçiyoruz be yavşak?" diye bağırıyordu.

 Senin yüzünden kaç kişiyi geri çevirdik. Bu araba için millet 

birbirini yiyor, senin yediğin boka bak. Demek istemiyorsun ha? Ulan bu araba var ya, bu 

araba...
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Diğer heriflerden biri de, devamlı “tutmayın beni,” diyerek, Y.’nin 

üzerine yürürmüş gibi yapıyor, öbürleri onu kollarından tutuyordu. Bazen herif kendisini 

tutanlardan kurtulup, Y.’ye doğru iki adım koşuyor, diğerleri tekrar geri çekiyordu. Zar zor 

çıkarken, son anda heriflerden bir tanesi kıçına okkalı bir tekme attı.

Çaresiz eve dönmüş, yatağa gömülmüş, ağlıyordu. Sinirden, 5 milyon 

lirayı da lime lime etmişti. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı, oysa aceleyle hazırlanıp 

çıkması gerekiyordu.

Her şeye rağmen, 10.00’da işbaşı yapmıştı. Akşama kadar, aksatmadan 

simit sattı. Akşama merkeze döndüğünde, kaparoyu geri alamadığını anlatıyordu: 

 Kaparonun hiç önemi yok abla, önemli olan arabayı almamam 

değil miydi? Adamlara ayıp olmasın diye geri istemedim. Ya da, bir-iki istedim de, pek 

ısrar etmedim diyelim.

 Tüh senin kafana...

Şükriye, içeriye girdi ve çıktı. 

 Gittiğin adresi ver.

Ertesi gün akşam merkezde, Şükriye eline 45 milyon lira saymış, Y. ise 

sırılsıklam aşık olmuştu.

 Abla çok büyüksün.

 Bak Yasin, aptallarla işimiz yok. Bir daha dolandırılırsan Alp Bey 

seni cezalandıracak.

 Yok abla. Olmaz abla. Deli misin abla, ben yer miyim abla?

 Hadi hadi yılışık. Haha ha....
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“Ne cilveli kadın, ya Rabbi!” diye içinden geçiriyordu. Onu 

güldürebildiği için mutlu olmuştu.

 İyi akşamlar abla.

Gerileyerek kapıdan çıktı, taksiyle eve döndü. 

Evde bu kez huzur vardı, yukarıya çıkması ne kadar rahat olmuştu! 

Banyo yapacaktı, evet banyo çok iyi fikirdi, biraz su aksın diye beklemek gerekiyorduysa 

da, buna razıydı.

Fakat yatarken hala su yoktu. 

Parçaladığı parayı süpürdükten sonra, kendisine kızarak yatağa girdi. 

Durduk yerde 5 milyonu yırtmak saçma olmuştu. Derken anlamsız bu detaylar, yerlerini 

ana temayla doldurmaya başladı. Işıkları söndürdükten sonra, perde “Fırıncının Kızı” 

olarak açılacak ve hızla Şükriye’ye doğru kayacaktı. 

Y.’yi uyumadan önceki eylemleri kesmeyecek, bir defa daha tarifi 

namüsait rüyalar tecelli edecekti.
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Başarılı Çalışmaların Devamı

İki ay geçmişti ve her gün aynı sokakta simit satıyordu. Torba işini bu süre içinde on kez 

yapmış, bir sorunla karşılaşmamıştı. 107 numaranın önüne yaklaştığında karşı kaldırıma 

geçiyor, fanilalıyı atlatıyordu. Torba değişmek içinse, 215 numaranın orayı uygun 

görmüşlerdi. O gün torbasız bir gündü ve hafif yağmur çiseliyordu, simitleri naylonla 

örtmüştü. Tümüyle önemsiz bir gündü yani. Karşıdan gelen temiz giyimli bir bey durdurdu 

onu.

 İki tane verir misin?

Tablayı indirdi, naylonun içine elini soktu. Tam o sırada, bir araba sert 

bir frenle yanlarında durdu. Daha tam duramadan, dört kapısı da aynı anda açılan arabadan, 

takım elbiseli dört adam fırladı. Simit almak isteyen adamı, güpegündüz iki dakika 

içerisinde, hastanelik edene kadar tekmelerle ve sopalarla dövdüler. Kimseden tek kelime 

konuşma duymadı. Adam kaçmak için iki adımdan fazla atamamış, bağırıp çağırmamıştı. 

Vururlarken elleriyle ve kollarıyla yüzünü korumak dışında bir çaba gösterememiş, 

kaderine katlanmış, kan revan içinde, Y.’nin gözünün önünde yere boylu boyunca 

serilmişti. Simitler de adamla birlikte dağılmıştı. Neyse ki kendisine kimse ilişmeye 
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tenezzül etmemişti, yerinde donakalmış, hiçbir şey yapamamıştı. Arabanın plakası 

çamurluydu, markasını hiç anlayamamıştı. Araba hakkında soru sorsalar, “Şu büyük 

arabalardan işte,” diyebilirdi en fazla. Dili tutulmuştu. Araba gittikten sonra baygın 

yatmaktaki adama yardım etmek istedi. Sokaktan geçenlerin ise tek yaptıkları, yollarını 

değiştirmek oluyordu. Üzüntü içindeydi ama ne yapması gerektiği konusunda en ufak bir 

fikri yoktu. Yardım edememişti, şu anda bile seyircilikten öteye geçemiyordu. Bir anda 

kendi işyeri aklına geldi. Yoksa oradakiler de mi böyle insanlardı? 

Derken polisler geldi, telsizle ambulans çağrıldı, Y. de tanık olarak 

karakola götürüldü. Polisten önce halktan hiç kimse olay yerine yaklaşmamış, Y. de 

mıhlanmış gibi orada kalakalmıştı.

Yaşlı komiser, sabrının son sınırlarını zorlayarak bir saat kadar 

babacan tavırlarla bir şeyler öğrenmeye çalışmış, sonunda Y.’nin gerçekten de olayı 

bilmediğini anlamış, çay ikram etmekten bıkmıştı.

 Nasıl bir arabaydı?

 İyi, büyük bir arabaydı ağbi.

 Ne marka?

 Bilmiyorum ağbi.

 Fesuphanallah...

Sonunda polis, Y.’nin pek işe yaramayacağını anlamış, kapı dışarı 

etmişti.

 Bir daha burada görürsem okşarım, yallah!
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Y. ise o ana kadar komiserin babalığına ne kadar da güveniyordu, 

neden bu kadar iyi bir komiserin elemanları böyle davranıyordu? “Muhakkak şaka 

etmişlerdir.”

İşlediği suçlar için bir ceza görmüyor, sürekli suçsuz yere 

cezalandırılıyordu. Masum bir vatandaş olarak araba almak istemiş, başına neler gelmişti. 

Adam öldürmüş, üzerinde bile durulmamıştı. Tanık olarak götürüldüğü karakolda önce 

tanık, sonra suçlu muamelesi yapmışlardı. Kim bilir o torbalarla neler teslim ediyordu ki, 

karşılığında ne biçim parası olmuştu ama başına bir şeycik gelmemişti.

Kişinin ödül veya ceza alması, iyi veya kötü davranışlarda 

bulunmasından çok, hangisini tercih ettiğine bağlıdır. 

W. Qwert 

Evin basamaklarını kafasındaki bu özlü sözü inceleyerek 

tırmanıyordu. Biraz olsun mutlu olmayı ve eğlenmeyi hak etmemiş miydi artık?

Akşama en iyi elbiselerini giydi ve taksiyle yine o sazlı kilimli yere 

gitti. Kapıda yine, her an insanın çenesini kırmaya hazır bir goril bekliyordu. 

 Üye olmak istiyorum.

 Ne üyesi?

 Ağbi geçen sefer şey demişlerdi de...

 Anlaşıldı, hadi gir içeriye.

 Sağ ol ağbi.
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İçeride Türkçe müzik çalıyordu. Bir takım türküler eşliğinde bıyıklı 

herifler, kol kola halay çekiyordu. Hepsi sarhoştu. Basma elbiseli kızlar bira içiyor, kızlar 

kızlara, erkekler erkeklere sarılıyor, sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Bir başka 

bıyıklı, elektrosaz eşliğinde mikrofondan şiir okumaya başladığında, sıkıldı ve çıktı. Ana 

caddede biraz ilerledikten sonra, sinemalardan birine, bir seks filmine girdi. Bu filmlerde 

basma elbise bir yana, elbise giyen bile pek yoktu. Kısa süren, doğa belgeseli kılıklı, otluk 

görüntülerden oluşan sıkıcı giriş bitince, beklediği an geldi ve araya yine parça koydular. 

İki zenci erkekle üç Çinli kadın, bir arabayı yol kenarına çekmiş, düzüşüyorlardı. “Saz 

eserlerinden iyidir,” diye düşündü. Zenciler kızları düzmekten çok, bir yerlerini kameraya 

yandan göstererek sallıyorlar, “yes, yes,” diyorlar, kızlar da sürekli kıkırdaşıp, 

bağrışıyorlardı. O daracık arabada beş kişiydiler ve destan yazıyorlardı doğrusu. 

Film tekrar kırsal manzaralara döndüğü anda, sinemadan çıktı ve 

taksiyle eve dönüp rahat bir uyku çekti.

Sabah su kesikti, gördüğü rüyaları pek hatırlamıyordu, ama kesinlikle 

rüyalar iyi gelmişti. 

Tablası yanında, ekmek parası için aşağıya iniyordu.

Artık sokağı tümüyle ezberlemiş, bu işi de anlamsız bulmaya 

başlamıştı. Ancak çok iyi para vardı ve “ayrılmak istiyorum,” derse pek iyi 

olmayabileceğini hissediyordu. Yeknesak bir günden sonra, akşam merkezde Şükriye 

haberi verdi:

 Alp Bey seni çağırıyor. 

Sayfa 56 / 96  



Çırak | Armağan TEKDÖNER  

Y. askeri bir disiplin içerisinde, hemen Alp Bey’in yanına gitti. Alp 

Bey krem rengi bir takım elbise içine siyah renkli gömlek giymiş, siyah bir de kravat 

takmıştı. Masada bilgisayarda çalışıyordu. Alp Bey’in yüzünde bu güne kadar bir ifade 

yakalayamamıştı ama sanki bazen bakışları daha az donuklaşıyordu. Necip Bey gibi 

tümüyle camdan değildi. Aynı hayvan aynı köşede, ense yapıyordu, Y.’yi görünce biraz 

kıpırdadı ve sırtını dönüp yine yattı. Gidip hayvanı sevmek istese de, Alp Bey’den korktuğu 

için yapamıyordu.

 Emret ağbi?

 Yasin çalışmaların beğenildi. O sokaktaki işin yerine sana daha iyi 

bir görev vereceğim.

 Emrin olur ağbi. “Nihayet, ne şans.”

 Bu tümüyle farklı bir iş: Simitçilik yerine çaycılık yapacaksın. 

Seni büyük bir işyerinde çaycının yardımcısı olarak işe aldıracağız. En az iki-üç ay o işi 

yapacaksın ve yine dolgun maaş alacaksın. Bizim için yapacakların çok az ve basit. Ayrıca 

bu ilk dönem içerisinde, çaycılık dışında hiçbir iş yapmayacaksın, buraya gelmeyeceksin 

bile. Anlıyor musun? Sadece ve sadece çaycılık. Kimseye bir şey anlatmayacak, bir çaycı 

olarak hayatını sürdüreceksin. Para senin evine her ay sonunda teslim edilecek. Biz seninle 

gerektiği gün irtibat kuracağız. Bizi o güne dek tümüyle unut.

“Şükriye’yi de mi?” diye içinden geçirdi, tek düşündüğü o anda buydu. 

Yıldırım çarpmışa dönmüştü.

 Ağbi sen ne dersen o. Ama bunu pek anlayamadım?

 Şimdi Yılmaz, sen bu şirkette yükselebilecek yetenekte bir 

insansın. Bu görevden sonra durumun daha iyi olacak.
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 Yılmaz mı?

 Adın Yılmaz. Yeni kimliğini Şükriye Hanım’dan al. Hayat 

hikayeni bodrumda anlatacaklar, yazılı olarak da sana verecekler. O yazıyı bir-iki gün iyice 

oku ve yırt at, bu adresi unut. Bizi asla arama. Biz seni gerektiği zaman ararız. Bu süre 

sekiz ay bile olabilir. Haa, askerlikten de çürük raporlusun, seni kimse aramayacak. 

 Sekiz ay mı?

 Yaylan.

 Alp abi, şu köpek neden...

 Sana ne dedim çocuğum? Yay-lan!

Geriye adımlarla dışarıya çıktı, o hayvan Y.’ye sorulursa gerçek bir 

kurttu. Hayatında hiç kurt görmese de, nedense böyle inanmıştı. Şükriye’nin masasına 

geldiğinde zihni allak bullaktı. Kendisini, vatani göreve gidecek bir kahramana 

benzetiyordu. Ve arkasında aşık olduğu kız.

 Yılmazcığım, sana başarılar dilerim. Bu nüfus cüzdanın, bu 

askerlik evrakın. İşe gireceğin şirkete, tüm belgeler verilmiş durumda. Ayrıca bir istekleri 

olursa, beni şu numaradan akşam ara, burayı arama.

Saçlarını topuz yapmıştı bu kez ve uzun etek giymişti. Oysa ki 

yırtmaç, bir mini eteğin bile gizleyeceği yerleri açıkta bırakıyordu ve bu durum cam 

masanın içinden ayan beyan görünüyordu. Giydiği kazağın üst kısmının açıklığı da, 

kazağın nasıl olup da aşağıya kaymadığı sorusunu akla getiriyordu; kazağın baş tarafında 

kafayı sokmak için bırakılan aralık, bel tarafındakinden, hatta Şükriye’nin vücudunun en 

geniş yerinden daha genişti, sanki kazağın altı üste giyilmişti. Şükriye’nin boynu ve 

omuzları, sarı ışığın altında, altın gibi parlıyordu. 
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Y. bu lafı duyunca “işte fırsat,” diye düşünmüştü.

 Aramam abla.

 Ne demek be aramam?

Kızın ses tonunda şaşkınlık vardı ve Y. özellikle bundan çok 

hoşlanmıştı. 

 Yani inşallah işler yolunda gider de, aramama gerek kalmaz 

demek istiyorum.

 Çok konuşma, çarparım elimin tersiyle. 

Oje kokusu Y.’nin heyecandan başını döndürmüştü. “Nerede o günler,” 

diye düşündü. 

 Kızma abla. Ne kusur ettik?

 Zevzek sen de, haha hay. Haydi bakalım, iyi şanslar. 

 Baş üstüne abla, hoşça kal abla.

Çıktı. Çıkmasa saldıracaktı zaten ve hayatını tehlikeye atacaktı. 

Bodruma inmesi gerektiğini hatırladı ve tekrar içeriye girdi. Hiç etrafına bakmadan “Ardiye 

girilmez” kapısına yönelirken...

 N’oldu tuvaletin yolunu mu şaşırdın? 

Diyen Şükriye’nin yüzüne bakarak:

 İşler nedeniyle biraz dalgınlaşmışım da,

diyerek, çok doğal bir anlamazlıkla yoluna devam etmeyi başardı. 

Şükriye bozulmuştu. Ne diyeceğini şaşırmış bakarken, Y. kapıdan çıktı.

Şükriye “piç kurusu,” diye içinden geçiriyordu, Y. “taş gibi,” diye.
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Bir insanı çok fazla istersen, o senin eninde sonunda kaderine 

dönüşür; kader ise mutluluk, mutsuzluk ve hatta ölüm şeklinde bile tezahür edebilir. 

Q. Berty
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Bacanak’ta Aşk Başkadır

Y. için çaycılık, simitçilikten çok daha kolay bir iş olarak başlamış ve devam ediyordu. 

Üstelik bu işyeri hayatında gördüğü en iyi çalışma ortamıydı, kimse küfür etmiyordu. Üç 

aydır oradaydı, tek tek herkesi tanımaya başlamıştı. Kimin kaç şekerli veya ne kadar çay 

içtiğini az çok öğrenmişti ve hemen herkesle iyi ilişkiler içerisindeydi. Tek sıkıntısı Şükriye 

idi ve artık o akşam bir yalan uydurup onu arayacaktı, ama ne yazık ki saat 15.00 olduğu 

halde, henüz kafasında herhangi bir plan oluşmamıştı. 

İşten her zamanki gibi olaysızca çıktığında da bir plan hazır değildi. 

Daha doğrusu bütün gün yüzlerce yalan düşünmüş, hepsinden çeşitli nedenlerle 

vazgeçmişti.

Evde 22.00’de, bu konuda geldiği son nokta şuydu: Telefon açacak, 

“Derhal görüşmemiz gerekiyor,” diyecek, hemen telefonu şak diye kapatacaktı. Şükriye 
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geri arayacaktı yüzde yüz. Arayınca da “telefonda söyleyemem,” diyecek, o saz çalınan 

yerin adresini verecek ve yine kapatacaktı. Şükriye oraya gelecekti yüzde yüz. Sonra bir ara 

tuvalette zorla öpmeye kalkacak, kadın kızarsa da intihar etmekle tehdit edecekti, ve 

Şükriye de öptürecekti yüzde yüz. 

Bu üç çarpı yüzde yüzlük olasılığın, yüzde üç yüz olduğundan pek 

emin değildi ama yine de eylem kararı aldı.

Bir cesaretle ahizeyi aldıysa da, almasıyla yerine koyması bir oldu. 

Olmuyordu. 

Bir kadeh rakı içmenin tam zamanıydı. Titreyen ellerle rakıyı bardağa 

koyarken, aklına eski günler, tekno kaset gibi ayrıntılar, öldürdüğü tombalacı geliyordu. 

Adamın ölmesi biraz ağır bir ceza mıydı yoksa? Gerçi fena dövmüştü herif. Böyle anılar 

hiç yaşanmamış olsa! Sobanın çıtırtısı huzur vermek dışında, her türlü duyguyu veriyordu. 

Dün gibi aklındaydı yaktığı malzeme; külleri bile kontrol ederek dökmüştü. Ne garip 

faaliyetler gerektiriyordu şu yaşam. Herif tombala çektirerek yaşantısını doldurmuş, hiç 

beklemediği bir anda da bu dünyaya “elveda,” demişti. Y. kendisinin de tombala 

çektirmekten daha verimli işler yapmadığının farkındaydı. Derken rakı bitince, Şükriye 

hayaline geri döndü. On dakika kadar daha kendisiyle mücadele etmesi gerekti ve sonunda 

telefonu tuşlayabildi. 

Daha birinci çalış susmadan, Şükriye “şak” diye açıverdi.

 Alo buyurun?

Yarım saniye kadar tereddüt geçirdikten sonra Y.

 Derhal görüşmemiz gerekiyor.

Dedi ve telefonu kapattı. 
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Geri arayan olmadı.

Yarım saat sürmüş beklemenin verdiği, defalarca artan ve bir o kadar 

defa azalan heyecan duygusundan sonra, hüsranla yatağa girdi. Yıkkındı.

Gece boyunca uyuyamadı. Hayatını gözden geçirdi. Yavaş yavaş çok 

garip bir iş yaptığına kanaat getirmişti. Yoksa parasızlık daha mı iyiydi? Ne iş yaptığını, 

daha doğrusu o astronomik paralar karşılığında neden çaycılık yaptığını, asla 

anlayamamıştı ve bir tahmin de yürütemiyordu. Arada bir, alt kattaki ayı aklına geliyordu. 

Karmakarışık duygularla uykuya dalar gibiyken, telefon çaldı.

Yataktan öyle heyecanla fırladı ki... “Abla sen misin?” derken telefon 

yere düştü ve hat kesildi.

Bir daha da arayan olmadı.

Sabah işe giderken bitkindi. “Keşke bu işyerinde gerçek bir çaycı 

olarak, aldığımın onda biri maaşla emekli olana dek çalışabilseydim,” düşüncesiyle içini 

çekti. Masum insanların yaşantısına özenmeye başlamıştı. Zaten dün geceki telefon 

rezaletinden sonra, belki kovulacağını, sonra da çalışmakta olduğu yere çaycı olarak 

başvuracağını hayal ediyordu. Alp Bey olanları duyunca defterini dürecekti. Buralardan 

kaçmak kurtulmak...

Kişi satrancı ya sevmeli, ya terk etmelidir.

W. Qwert

Y. davadan dönmeye meyil etmeye başlamıştı.

 Yılmaz oğlum, şu çayları muhasebeden istediler. Hemen götür gel, 

üst kattan kahve bekliyorlar.
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Çay ocağındaki ihtiyar Y.’yi pek sevmişti, adeta babası gibi olmuştu. O 

da, amcanın bir dediğini iki etmiyordu. Hiç azar işitmeden çalışmak inanılmaz mutluluktu. 

Çayları aldı ve merdivene yöneldi, aklında yine onca zaman geçtiği halde kimsenin 

hesabını sormadığı tombalacıyla. Adam ölmüştü ve o kadar işte. Kendisinin ne farkı vardı? 

O da ölse, öldüğüyle kalacak bir insan değil miydi?

Muhasebede çay dağıtımını yaptı, boşları aldı, ocağa geri döndü.

 Oğlum biraz evvel seni telefonla bir hanım aradı. 19.00’da şirketin 

dişçisine gidecekmişsin. Dişin mi ağrıyor?

 Ha? Şeyy, e-evet Hasan amca.

 Neden bana söylemedin? 

 Hasan amca, sen benim dişime ne yapabilirsin ki?

 Oğlum böyle şey mi olur? Dert gizlenmez ki...

 Sağ ol amca. Şirketin dişçisi olması ne kadar iyi. Nerede bu dişçi?

 Nişantaşı’nda. Yerini bilmiyorsan personelden sor.

 Olur Hasan amca.

Y. bunun merkezden bir çağrı olduğunu anında anlamıştı. O günü zor 

bitirdi. Denilenleri yapması gerektiğini biliyordu. Nasıl, nerede, kiminle görüşeceği gibi 

konuları hiç düşünmeden, akşam adresi aldı ve denilen yere gitti.

Şık bir apartmana girmişti. Tesadüfen kendisiyle birlikte asansöre 

binen pardösülü bir bey:

 Ben dörde çıkıyorum. 

Y. 3. kat düğmesine bastı. 
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Pardösülü bey gayet kibar bir konuşma tonuyla:

 3. katta in, dişçiye girme, yeniden aşağıya merdivenden in ve 

sağdaki otobüs durağında bekle.

Y. hiç şaşırmadan, tüm denilenleri yaptı. Açtığı telefonu galiba fazla 

ciddiye almışlardı. “Sonum geldi,” diye düşünse de, kaçmayı aklından hemen silecek kadar 

akıllıydı. “Başa gelen çekilir.”

Yağmur altında beklerken, bir araba durdu, camı açıldı ve “gelsene 

Yılmaz,” diye seslendiler. Arabanın boş olan arka koltuğuna itirazsız oturdu.

Şükriye yoktu, biri direksiyonda, diğeri yan koltukta iki adet kravatlı 

adam vardı.

 Nedir mesele?

“Yalan demek idam demek,” diye düşündü. Bir anda karar verdi ve 

cesaretini toplayarak, meselenin Şükriye’ye olan aşkı olduğunu ve tüm öpme planlarını, 

ayrıntılarıyla anlattı. 

Kısa bir sessizlikten sonra direksiyondaki adam yandakine “ne 

yapalım?” derken şaşkınlığını gizleyemiyordu.

Bir kısa sessizlik daha.

Yandaki adam “Alp Bey’e soracağım,” dedi ve araç telefonundan olayı 

bir dakikada anlattı.

Bu esnada Y. gık çıkarmıyor, yalnızca dışarıyı seyrediyordu. Yağmurlu 

sokakları, şık vitrinleri, parlak ışıkları, güzel kadınları... Geçmekte olan bir simitçi, lüks 

arabanın penceresinden bakınca, çok acayip bir yaratık gibi görünmüştü. Kafasının üstünde 
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bir kare tahta, tahtaya yığılı halkalar, naylon örtü. Camdaki koca yağmur damlaları 

arasından, bu ucube sessizce haykırıyordu: 

 Simidiyeee... 

İçinde klasik müzik çalan arabaya girebilen ses o kadardı ve 

sileceklerin fasılalı fışk-fışk...fışk-fışk seslerinin eşliğinde, Y.’yi o dakikalığına yakın 

geçmişine taşımıştı.

Adam telefonu kapattığında “Alp Bey bunu normal buluyor,” derken, 

sesindeki şaşkınlık iyice artmış, fakat tavrında değişme olmamıştı.

 Bu akşam Şükriye’yi arayacaksın ve seninle buluşacak. Görevini 

de, o esnada sana o anlatacak.

Araba birden kenarda durdu.

 Alp Bey çok anlayışlı abimizdir, sana iyi akşamlar. Eve 

gidebilirsin istersen. 

Y. itaat etti ve tek kelime söylemeden indi, kapıyı korku içinde 

yavaşça kapattıysa da, tam kapanmadığı için bir kez daha açıp kapamak istedi. Fakat araba 

hızla hareket etmişti, az daha düşüyordu. 

Eve geldiğinde su akmıyordu. Şişe sularıyla yıkandı. Şükriye’yi değil 

öpmeye, görmeye bile gücü kalmamıştı. Sıcak bir çay içtikten sonra, titreyen ellerle 

telefonu tuşladı. Üçüncü çalışta açılmıştı:

 Ş-Ş-...

 Kes be serseri. 22.00’de Karaköy’de, Bacanak Birahanesi. Sakın 

öpmeye kalkma hah hah haay.

 Y-y-yok abla, olur mu hiç yani.
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Şükriye kahkahalarla gülerken telefonu kapattı.

Y. titriyordu. Bu işlerden kovulmaya da imkan yoktu sanki. Şükriye’yi 

ne olursa olsun öpecekti.

Güzelce hazırlandı ve geç kalma endişesiyle yanlışlıkla 45 dakika 

kadar da erken gitti. Bacanak Birahanesi’ni bu kadar kolay bulabileceğini ummamıştı. 

Yandaki “Paso Bacanak” ve “Bacanak 82” birahaneleri, kafasını biraz karıştırmışsa da, 

doğru adresin tam denilen isimde olduğuna hükmetmişti. Bu iş sayesinde Y., denilenin 

istenilenle bire bir ilişkiyle tanımlanması yöntemine, bir kullanma kılavuzu yazarı kadar 

alışmıştı ve zorluk çekmiyordu.

Bulabildiği ilk boş masanın başında dikilmeye başlamıştı ki, dakika 

geçmeden herifin teki gelip, birasıyla aynı fıçı üstü mermer masanın yanına yerleşti. Çatlak 

mermerin yüzeyi birayla kaplıydı, bira gölünde bir kül tablası, tablanın içinde izmaritler 

yüzüyordu. Biralar çatlaktan yere sızsa da, nedense masa kurumuyor, dirsek dayamaya 

olanak sağlamıyordu. Y. televizyon seyreder gibi yapıyordu. Yeni gelen 1.90 boylarında, 

45–50 yaşlarında, çam yarması gibi iri ve göbekli, paçadan bele kadar daracık bordo kadife 

pantolon ve bütün düğmeleri sımsıkı ilikli yeşil kot mont giyimli, uzun siyah saçları jöleli, 

bileklerinde kocaman deri bilezikler olan, 46 numara ayaklarına da yüksek topuklu ve 

parlak yarı kadın yarı erkek ayakkabısı sayılabilecek dekolte nesneler geçirmiş, tuhaf bir 

tipti. Y.’yi bir yandan keserken, bir yandan da bir şeyler söyleyecekmiş gibi dudaklarını 

kıpırdatıyor, ara sıra da sırıtıyor, ama konuşmuyordu. Y. nedense şüphelenmişti, içinden 

korunmak amacıyla şunu demek geçti:

 Bir hanım arkadaşı bekliyordum da...

Böyle diyerek ilk söze başlayan kendisi oldu.
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 Zararı yok yahu. Sende mal sıkıysa ona da yeter, bana da.

“Hayvan gibi herif, ne istiyor belli değil.” 

 Abi be rahat bırak.

 Sen hiç esaslı lubunya tatmamışsın. Bendeki kancalıdır, kancalı. 

Takımları komple alır hem, hımm... bakayım taklavat nasıl...

Herif elini Y.’nin önüne attı.

 Dokunma lan ipne! Tövbe tövbe...

Herifi ittirmeye çalışıyordu fakat mümkün değildi ve üstelik herif de 

sırıtarak, itişiyormuş gibi yapmaya başlamıştı. İtişme gibi görünen hareketler dizisini, yine 

Y. başlatmıştı ama aklının almadığı bir biçimde, kolunu uzatmasıyla birlikte herif ellerini 

tutmuş, sözüm ona bir kavgaya girmişti. Aslında daha çok, Y.’nin orasını burasını 

avuçluyordu. Y. kaçınabilmek için ne yaparsa yapsın, herifin kontrolünden çıkamıyor, 

herife vurmaya çalıştığında herif “ah” diye bağırarak bir yerlerini okşuyor, Y. itince 

düşmemek için tutunuyormuş gibi yaparak, Y.’yi kalçalarından tutup, kendi önüne 

bastırıyordu. Birden adam Y.’yi tuttuğu gibi yere yuvarladı, üstelik de sanki Y. onu 

yuvarlamış gibi, önce kendisini hızla kıç üstü yere attı ve sırt üstü yattı, Y. onun üzerine 

kapaklandı. Bu düşüş esnasında kollarını bir an bile adamdan kurtaramamıştı. Adam 

“Yapma, vurma diyorum, kafa atarım,” diye bağırarak, bir de kafa atma numarasıyla 

ensesinde dudaklarını gezdiriyordu. Bir yandan da “al sana,” gibi bağırışlarla kavgayı 

sürdürüyor, tekmelemeye çalışır gibi yaparak, yattıkları yerde, bacaklarını bacaklarına 

doluyordu. Masaya çarptıkça akan biralar, Y.’nin yüzüne gözüne geliyordu, takati kesilmek 

üzereydi. 
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Civar masalardakiler yardım etmek şöyle dursun, kahkahadan 

kırılıyordu. 

Nihayet garson gelmişti.

 N’oluyo be burada?

 Ağbi n’olursun, şu herif... 

Y. yalvarma ve haykırma karışımı bir sesle, garsondan yardım 

istiyordu.

 Ne var be dalyarak? Fena mı ettik? Saati sormuştum sadece... 

Dövmeye kalktın nazik bir insanı. (Y.’nin saçlarını okşayarak) Çok fenasın yani. 

Diyerek herif yerden kalkmış, gayet sakin birasını almış, yavaş yavaş 

uzaklaşmaya başlamıştı.

 Hadi Tanju uzatma be sen de. Baksana aradığın laço bu kek değil. 

Şu arkadaki Tokatlı sana hasta, herif burada takılırsan ikinizi de... 

Garson herifi uzaklaştırmıştı. Bu arada sadece on dakika kadar 

geçmişti. Y. talaş kaplı zemindeki bira gölcüklerine batmış elbiseleriyle zar zor ayağa 

kalkmış, televizyondan maç seyredermiş gibi yapıyor, kendisini toparlayamıyor, kötü 

şekilde öksürüyor ve sinirden sessizce, çaktırmadan, hıçkırmadan ağlıyordu. Gözlerinden 

yaşlar, musluktan su akar gibi akmaya başlamıştı. Çekip gidemeyen Y.’nin hoşlandığını 

sanarak, utanmaz ayı herif hala yan masadan “Çok ayıp ettin, barışalım mı?” gibi laflar 

atıyordu. “Hadi bak sana ne anlatacağım...” 

 Yılmaz Bey, birini mi bekliyorsunuz?
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Şükriye son derece şık bir kıyafetle ve makyajla, üstelik de erken 

gelmişti. Y. hayatta böyle iniş çıkış yaşamamıştı, herkesin içinde ona sarılmak istiyordu.

Bu düşünceyle Şükriye’ye doğru bir adım attı ve “Emret abla,” demek 

dışında, bir de aynı adımı geri atmak eylemini gerçekleştirebildi. 

 Yılmaz Bey iş görüşeceğiz. Hesabı ödeyip çıkalım, daha rahat bir 

ortamda serbestçe konuşuruz. Ne o, ne var, nedir bu hal? 

Y. kafası önde, “çıkalım, n’olur,” dedi.

Sessizce açık havaya çıktılar birlikte. Şükriye koluna girdiğinde az 

daha kalbi duracaktı. Tam o sırada yumuşak bir nesneye bastı ve ayağı kaydı, Şükriye 

düşmesini zor engelledi.

 Bir taksi çevirir misin Yılmazcığım?

Y. ilk taksiyi canhıraş hareketlerle durdurdu. Şükriye “Tarlabaşı,” 

dediğinde arabanın içinde burnuna fena bir bok kokusu geldi. Camdan geliyor sandı ve 

camı kapattı. Taksi şoförü biraz sonra:

 Bu koki da ne? 

Diye sorduğunda, Y. bir anda yolda bastığı şeyin köpek boku olduğunu 

anladı. Terler boşandı, camı sonuna kadar açtı.

 Abla boka basmışım.

Şükriye ilk kez yüzüne içten bakmış, gülümsüyordu.

 Üzülme, orada temizleriz.

Y. artık Şükriye’nin “Öl!” dese, öleceği durumdaydı.
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Bir otelin çatısında barda oturuyorlardı. Piyano çalıyor, garsonlar 

kendisine hizmet ediyor, arada Şükriye Y.’nin elini tutarak gülüyordu. Bacaklarını iyice 

açmış, ha bire oturuşunu değiştiriyordu. Y. mutluluktan uçmuş, rüyada olduğu endişesine 

bile kapılmıştı.

 Yarın çaycı amcan işe gelmeyecek. En üst katta yönetim kurulu 

odası vardır. O odaya çayları, oranın emektar çaycısı, yirmi yıldır götürür. Başkasından 

servis almadılar şu ana kadar. Al şu kalemle kağıdı ve özellikle saatleri not alarak, 

anlattıklarımı dinle ve anla.

Y. bir anda işi hatırladı. Rüyadan hafifçe uyanır gibi oldu.

 Sabah sen ocağı açacaksın. 8.50’de telefonla, personel müdürü 

Mehmet Bey, çaycı amcanın işe gelemeyeceğini, senin servis yapacağını söyleyecek. 

10.00’da yönetim kurulu toplantısı var. 9.55’te personel müdürü gelecek ve seni toplantı 

odasına götürecek. Sen tam bir nezaketle servis yapacaksın. Her söylenene “evet efendim, 

olur efendim,” tarzında cevaplar vereceksin. Emret memret gibi laflar etme. Sakın kimseye 

abi filan deme, hiçbir konudan laf açma, soru sorulsa bile bir-iki kelimeden fazla konuşma.

Y. tamamen ayılmıştı. Yönetim kuruluna çay sunmak elbette çok 

muazzam bir gurur kaynağı olmalıydı ama bu iş için merkezden gösterilen itibarı, yine de 

anlayamıyordu. Açıkçası bir tuhaflık sezinlemişti.

 Personel müdürünün ismi “Mehmet Bey”. Mehmet abi değil, 

anladın mı? Neyse. Mehmet Bey sana serviste eşlik edecek, kapıları o açacak. Sen hiçbir 

kapalı kapıya dokunma, yalnızca Mehmet Bey’i takip et. Yönetim kurulu masasına 

geldiğinde, Mehmet Bey sana “tepsiyi masaya bırak,” diyecek. Tepsiyi, masanın kimsenin 

oturmadığı bir tarafına koy. Mehmet Bey çaylardan herhangi birini içecek. Bu noktada çok 
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dikkat etmen gerekiyor. Çay fincanlarından yalnızca bir tanesinde iki şeker bir yanda, tek 

şeker diğer yanda olacak. Diğer bütün fincanlarda, üç şeker de yan yana olacak. İşte 

Mehmet Bey’in içeceği çay, o şekerlerin ayrı durduğu çay. Buraya kadar anladın mı?

Y.’nin tek anladığı, durumun ciddiyeti idi. 

 Şükriye abla, çok önemli bir göreve benziyor bu?

 Evet Y.

İlk kez, Şükriye ona gerçek ismiyle hitap ediyordu. 

Birden Şükriye’nin dudakları, dudaklarına yapıştı.
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Kadının saçları, yaralı ve sivilceli yanaklarına sürtündükçe, Y.’nin 

taklavat hacmi artıyordu. Nefesi kesilmiş, nasıl solunum yapacağını kestirememiş, kısa 

sürede de kendinden geçmişti. Hele ağzı Şükriye’nin diliyle dolduğunda, az daha başka 

tarafından sıvı kaybına uğrayacaktı. Ve Y. gözleri yumulmuş, arkaya kaykılmış, Şükriye 

dilini içeriye bastırdıkça, lolipop gibi emiyordu. Ter içindeki elleriyle oturduğu koltuğu 

kavramış, düşmemeye çalışıyordu. 

Şükriye aynı şekilde birden, biberonu geri çekti.

 Özetliyorum: Sabah ocağı açınca, ilk servisten sonra yönetim 

kurulunun fincanlarını hazırlıyorsun. Bir tanesinde şekerlerin ikisini bir yana, tekini bir 

yana koyuyorsun. Diğerlerinde şekerler bir arada olacak. Bu hazırlıklara tam 9.48’de başla. 

Saat 9.52’de tepsi hazır olmalı. Unutma bir çay farklı!

Y. balık türünden kuş türüne dönüşmüş, ilk denemede uçmuştu, hala 

derin derin nefes alıyor, bir şey anlamıyordu. Şükriye baktı ki bu durumda işi 

anlatamayacak, önce biraz havadan sudan konuşarak Y.’nin heyecanını yatıştırdı. Bir süre 

sonra da dersi yeniden öğretti.

 Hepsi bu mu?

 Hemen hemen. Bir de şu var: 

Şükriye ufak bir cam tüp verdi.

 Her fincana, evet istisnasız her fincana, bundan birer damla 

damlatacaksın. Çay ocağındaki kameradan saklanma, seni biz gözetliyor olacağız. Yönetim 

kurulunun baş ağrısı ilacı bu. Sakın dediklerimden başka bir şey yapma. Bu da sana 

şirketimizin bir hediyesi.

Y.’nin koluna şık bir saat taktı.
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 Sadece damlayı damlatacağın esnada ocağı içeriden kilitle. Bu iş 

30 saniye kadar sürecektir. O arada gelen olursa “bir saniye efendim, paraları muhasebeye 

teslim etmek için hazırlıyorum, şimdi açılacak,” dersin. Uygulayacağın sırayla, 

anladıklarını anlat.

Y. notlarına bakarak konuşmaya başladı:

 Sabah ocağı açtıktan sonra, 8.50’de telefonla Mehmet Bey’den 

amcanın gelmeyeceğini öğreniyorum. İlk servisi her zamanki gibi yaptıktan sonra, 9.48’de, 

yönetim kurulu fincanlarını tepsinin içinde hazırlıyorum. Kapıyı kilitleyip, her fincana en 

kısa sürede damlaları damlatıp, kapıyı yine açıyorum. 

Bir miktar içki daha aldıktan sonra, nefes nefese anlatmaya devam 

ediyordu:

 Mehmet Bey 9.55’de geliyor. Onu takip ediyorum. Mehmet Bey 

söyleyince, toplantı odasında tepsiyi masanın boş bir yerine koyuyorum. Mehmet Bey 

işaretli çayı içiyor. Sonra tepsiyle servis yapıyorum. Sonra?

 Aşağıya inip işine devam ediyorsun.

 ...

Şükriye yeniden, kendisinden geçirene kadar öptü. 

Yapacaklarını anlamış, hiçbir soru soramayacak kadar zayıf düşmüştü.

Evde su akmıyordu ama bitkin Y.’nin kafasında sorular şelale gibi 

akıyordu. 

Personel müdürü neyin nesiydi? Şu küçük cam tüpte ne olabilirdi? 

Madem her fincana damla damlatılacaktı, biri neden işaretlenecekti?
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Sabaha kadar uyuyamadı. Çay içti, porno dergileri karıştırdı, sonra 

aşağıda ölen zavallı adamın ruhu için dua etti. Basit bir apartman meselesi yüzünden bir 

insanı öldürdüğüne pişmandı. 

Sabah soruların karşılıklarını aşağı yukarı şöyle düşünmüştü:

“Personel müdürü işin içinde, Hasan amcayı belki de yok ettiler. Cam 

tüpte baş ağrısı ilacı yok, kesinlikle zararlı bir şey var. Her içen zarar görecek, Mehmet Bey 

dahil. Ama o bunu bilmiyor olmalı. Sonrası ise merkezin umurunda değil.”

Sonrasının, asıl kendi umurunda olması gerektiğini de anlamıştı.

“Benzer bir tuzak da bana kurulmuş olmalı. Bu işten sonra, benim o 

binadan normal bir biçimde çıkmama imkan yok.”

İşte şimdi kendisini mahvolmuş fakat güçlü hissediyordu. Kaçma 

fikrini bir kez daha kafasında çürüttükten sonra, mücadeleye karar verdi. Süratle en ince 

ayrıntılarına kadar bir plan hazırladı. Yalnızca kurtulmakla kalmayacak, zengin ve mutlu 

olacaktı. Şükriye katillerle işbirliği içindeydi ama onu affetti. 

Şükriye’yi bu bataktan kurtaracak, onunla evlenecekti. 
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Prova #2

İşe giderken bu kez taksiye binmişti. Yolda bu işin başı mı, yoksa sonu mu onu 

düşünüyordu. Bu işten de sağ salim çıkarsa, Şükriye ile kesinlikle evlenecekti. Kuşku 

uyandırmamak için, şirkete gelmeden taksiden indi. 

8.50’de telefon çaldığında Y. ocağı açmış, yerleri paspaslamış, çayın 

altını yakmıştı. 

 Alo? Günaydın Yılmaz, ben personelden Mehmet.

 Buyurun efendim.

 Bugün Hasan amca biraz rahatsızlanmış, şimdi telefon etti, 

gelemeyecekmiş. 10.00’da yönetim kurulu toplantısı var. Servisi senin yapman gerekiyor. 

Amcadan görmüşsündür, onların ayrı fincanları var. 9.55’te hazır olsun. Seni, ben gelip 

yukarıya çıkaracağım. Beş Türk kahvesi, üç fincan da çay. Anlaşıldı?

 Anladım efendim, not aldım. Amca nasılmış?
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 İyiymiş, iyiymiş. Ben seni 9.55’te alacağım.

Telefon kapandı. Şükriye kahveden bahsetmemişti. 

Önce departmanların normal servisine çıktı, bir sürü ufak aksaklık 

yüzünden bu iş ancak 9.45’te bitebildi. Yönetim kuruluna çıkacak tepsiyi hazırlamaya 

9.48’de başlamıştı. Çay fincanlarının birini, iki şeker bir şekerden uzak duracak şekilde 

itinayla düzenliyordu. Bir yandan da Türk kahveleri... 9.52 olmuştu çoktan ve kahveler hala 

hazır değildi. Ayrıca da damla işi... Eli ayağına dolaşmıştı. Kapıyı kilitledi ve tepsideki tüm 

fincanlara, henüz boşken, cam şişeden birer damla damlattı. Bu iş gerçekten 30 saniye 

sürdü. Elleri fena titriyordu. 

Mehmet Bey geldiğinde Y. çayları koymuş, kahvelerden ikisini 

koyamamıştı. Onları da, Mehmet Bey’in gözünün önünde koydu. Sonunda tepsi tam 

istenilen biçimde tamamlanmıştı, Mehmet Bey hazırlığın son aşamasını da görmüştü 

üstelik, kendi fincanının da ilaçlı olduğunu bilse ne yapardı?

Mehmet Bey’i takip ediyordu. Koridorlar, cam gibi parlak zemin, 

klasik müzik ....

Kendisini bir filmde baş rol oyuncusu gibi görüyordu şimdi, neredeyse 

birazdan alkış kopacağına inanacaktı. Her zamanki asansöre bindikleri halde, bunu nedense 

çok önemli bir adım gibi gördü. Asansörden indikleri son katta bir süre yine koridorlardan 
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geçtiler, daha önce hiç görmediği, kapısı şifre ile açılan bir başka asansöre bindiler. Bu 

asansör sadece bir kat çıktı ve durduğunda kapı yine şifre ile açıldı. İçinde, üç adet 

sekreterin uzun bir masada yan yana oturduğu, koca bir odaya geldiler. Burayı toplantı 

odası zannetti. Zaten artık sinema oyuncusu duygusu geçmiş, gerçekler baskın çıkmaya 

başlamıştı, etraf sinemadan daha şaşırtıcıydı.

 Burası mı efendim?

 Hayır, beni takip et.

Dışında iki koruma görevlisinin beklediği bir kapıdan küçük bir odaya 

girdiler. Y.’nin ve Mehmet Bey’in üzerleri didik didik arandı. Bir kapıdan daha girdiler -bu 

kapıyı görevliler şifre ile açtı ve sonunda gelecekleri yere geldiklerinden emin oldu.

Bir sürü kel ve yaşlı adam, masanın etrafında oturuyordu. Mehmet 

Bey’in iki eli de ceketinin zaten kapalı düğmelerindeydi. Odada pek eşya yoktu, bilgisayar 

bile yoktu, masada bazı kağıtlar dışında çalışma belirtisi görülmüyordu. 

İki yaşlı kel birbirine bağırıyordu:

 O fiyatı kimse vermez diyorum. (Masayı yumrukluyordu.) Biz mi 

kaldık orayı alacak?

 Yatırımı yapmadan bilemeyeceğiz.

Yağ tulumu gibi başka bir tanesi:

 Yahu sektörel kriz arsa alımına neden engel olsun? 

diye diğerlerine çıkıştı.

Daha başka bir tanesi:

 Gel bakalım Mehmet. Demek bizim emektar Hasan hasta?
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 Evet efendim. Bugünlük çayları Yılmaz getirdi. Üç aydır bizde 

çalışıyor. Yılmaz, tepsiyi şuraya bırak.

Y. gösterilen yere tepsiyi bıraktı.

 Efendi çocuğa benziyor.

Yağ tulumu Y.’ye bakarak konuştuysa da, Mehmet Bey cevaplamıştı:

 Teşekkür ederim efendim.

Sonra bakmadan, herhangi bir çayı alıyormuşçasına, önceden gözüne 

kestirdiği işaretli çayı aldı ve içmeye başladı Mehmet Bey. 

Toplantı bir-iki dakika devam etti, kimse ne kendisiyle ilgileniyordu, 

ne de Mehmet Bey’le. Mehmet Bey çayını bitirince:

 Yılmaz servisi yap.

Kendi planına göre, tepsiyi en başta, daha Mehmet Bey de içmeden, 

alacak ve ikinci adımda ayakkabısının bağına basarak tepsiyle birlikte yere yuvarlanacaktı. 

Kimse zehirlenmeyecekti, eğer kellerden biri de, Mehmet Bey gibi beklenmedik ani bir el 

hareketiyle, tepsiden çayın tekini kaparak, höpürt diye içmeseydi. “İkinciyi de kaybettik,” 

diyordu içinden ve kendi yavaşlığına lanet okuyordu. 

Y. hepsini kurtaracaktı, kesinlikle bunları beklemiyordu, o katil ruhlu 

bir insan değildi. Merdivende öldürdüğü ayı, bu kısacık an içerisinde yeniden gözünün 

önüne geldi. Henüz bir saniye geçmişti, çayı kapan adam üstelik de fincanı almış, masanın 

başka tarafına gitmişti, keyifle çayını içiyordu. Adamı o fincandan kurtarmanın pratikte bir 

yolu kalmamıştı. Mehmet Bey de doya doya çay içmekteydi.
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“Kalan sağlar bizimdir,” diyerek, nihayet tepsiyi aldı ve planladığı 

biçimde döktü. Çaylar, kahveler etrafa saçılmış, kimilerinin de üstüne gelmişti, fakat kimse 

kızmıyordu. Hatta aralarındaki tartışmaya, bir saniyeyi ancak geçen bir duraklamadan 

sonra, devam ettiler. Üstüne çay sıçrayanlar bile inanılmaz bir aldırışsızlık içindeydi. 

Mehmet Bey kurula hitaben ”özür dilerim efendim, bağışlayın efendim,” gibilerden 

mırıldanıyordu, adamlarsa başlarını bile çevirip bakmıyorlardı. Bir tanesi “...tamam, 

tamam, önemli değil,” demeye tenezzül ettikten sonra, o da tartışmaya katıldı:

 O arsa kaçarsa o zaman anlayacaksınız. (Elindeki kalemi yere 

fırlatarak, haklılığını göstermişti.)

 Hiçbir arsa kaçmaz. Tavşan mı bu? (Bunu diyen de yere bir kalem 

patlatmıştı.)

Mehmet Bey Y.’ye hitaben fısıltıyla:

 Yılmaz çıkıyoruz, benimle gel. 

Sessizce çıktılar. Mehmet Bey koruma görevlilerine kısaca kazayı 

anlattı, temizlik için eleman istetti. Mehmet Bey’i takip ediyordu; asansörler, kapılar. Yolda 

Mehmet Bey tek kelime söylemedi.

10.12’de yine çay ocağındaydı. 

Kendisine çay koydu, bu kadar fiyaskodan sonra merkez onu 

yaşatmazdı. Çayı içenler ölecekti, kuruldan biri ve Mehmet Bey çayı içmişti, plan açığa 

çıkacaktı. Hem cinayet işlemiş, hem de başarılı olamamıştı. Ne kurtarma planı, ne de 

öldürme planı açısından bakıldığında, en ufak bir başarı söz konusu değildi. 
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“Ne yapmalı?” Basireti bağlanmıştı, yerinden kıpırdayamıyor ve bir 

saattir orada takıntılı bir şekilde çay içiyordu. Ölesiye çay içiyordu, bu kadar sıvı ancak 

eski çağ işkencelerinde huni vasıtasıyla bir insanın içine doldurulabilirdi. Bir süre sonra, 

neyse ki birileri çay kahve istediler de, daha çok içmekten kurtuldu. Servise çıkan Y., bir 

sorunla karşılaşmadan geri döndüğünde herhangi bir zehirlenme haberi almamıştı. 

Kimsenin midesi de, şu anda kendisininkinden daha kötü durumda olamazdı. Amaçsızca ve 

kesinlikle yalnızca meraktan, dayanamayıp dahili hattan Mehmet Bey’i aradı sonunda, 

adamın işi çıktığı için şirket dışına çıktığını öğrendi ve “Ne vardı?” dediklerinde 

duraksamadan, pot kırmadan bir şeyler uydurarak atlattı.

Sonuçta içi içini yiyordu, kimsenin ölüm haberi gelmiyordu. Akşam 

olduğunda her zamanki gibi işten çıkıp, eve gitti.

Aşırı çay içmekten harap olmuş midesi, evde isyan bayrağını çekti ve 

suların kesik olduğu tuvalette Y.’yi bir güzel kusturtarak, içindekileri attı. 

Ağlamaklıydı; hem canı hem de vicdanı çok acıyordu, yatağa girip 

uyumaya çalıştı. 

Sessizlik! Alt kattan çıt çıkmıyordu, bu sessizlik bir süredir Y.’yi 

kahretmeye başlamıştı, uyku tutmaz olmuştu. Sarhoş gibi sallanarak yataktan zorlukla 

kalktı ve tekno kaseti yeniden taktı. Biraz neşelenmeye çalışıyordu ama robot dansı 

yapacak durumu yoktu, kasetin bir dakika sonra sarması, duruma tuz biber ekti ve hayata 

küserek yeniden yattı.

Küsebilse ve uyusa acılar dinebilir, hiç değilse ertelenebilirdi fakat 

olmuyor, olmuyordu. 
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Çayı içen adam ne olmuştu? Merkezden ses çıkmıyordu. Mehmet 

Bey’e bir şey olsa duymaz mıydı? Belki de zehir tesirini geç gösterecek cinstendi, belki de 

içenler tedaviyle kurtarılabilirlerdi. Ne yapmalıydı da, yakayı ele vermeden diğerlerini 

uyarmalıydı?

Ne pahasına olursa olsun bir şeyler öğrenmek için sonunda 

Şükriye’nin telefonunu tuşladığında, şu foşurtulu bant kaydıyla karşılaştı:

“Sayın abonemiz. Aradığınız numara yanlıştır. Lütfen kontrol edip 

tekrar deneyiniz.”

Kontrol edip tekrar denedi ve aynı kaydı duydu. 

Akıl sır erdirmek mümkün değildi, ertesi gün merkeze gidecek, Alp 

Bey’i bulacak ve korkmayacaktı. Nasıl olsa onlardan kaçmaya imkan yoktu, giderek risk 

almış olmuyordu. Merkez birini yok etmek isterse, onun ayağına gelmesine ihtiyaç 

duymazdı.

O gece uyuyamayacaktı. Türlü planlar yaptı, temiz bir hayata 

başlamak için porno dergileri sobaya tıktı, dualar etti. Kasetlerini düzenledi, ayakkabılarını 

boyadı. Odada fır dönüyor, hayaller kuruyor, Şükriye ile evliliklerinin beşinci yıl 

dönümünü bile kutluyordu. Temiz bir siteye taşınmışlar, Şükriye muhasebede, kendisi 

belediyede çalışmaya başlamıştı. Minicik evlerinde mutluydular, erken kalkıp erken 

yatıyorlardı ve en önemlisi da Şükriye hamileydi!

Bu muhteşem hayaller birden bir mutluluk belirtisiyle kesildi. Sabaha 

karşı 4.00 olmuştu ve su borularından sesler geliyordu! Banyoya koştu, musluklardan akan 

kıvamlı ve kahverengi sıvıyı, pet şişelere doldurmaya başladı. Borular öksürüyor, 
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musluklar tükürüyordu ama çölde nasıl ki insan bulduğu suyun kalitesi konusunda yorum 

yaparak zaman yitirmez, Y. de boş davranışlardan kaçınıyordu. Bir süre sonra sarılaşacak 

kadar berraklaşan su, bir pet şişeyi yarım saatte doldurabilecek debiyle akmaya başlamış, 

Y.’yi mutluluktan uçurmuştu. Bir türlü köpürmese de, nefis bir sabun saçlarında dolaşmış, 

hele durulama işleminden de sonra, Y. kendisini kuşlar gibi hafif hissetmeye başlamıştı. 

Suyla bu mutluluk verici beraberlik tam iki saat sürmüş, su 

kesildiğinde bir haftalık ihtiyacını peşinen karşılamıştı.

Kişi su sıkıntısı çekiyor olabilir, elbet bir gün kavuşacaktır, ecel ayırsa  

bile mahşerde hidromasaj icabında. 

W. Qwert 

Sabah tertemiz giyimiyle taksiye atlamış, merkezin yolunu tutmuştu.
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Son Fasıl

Merkezin tam önünde kafayı kaldırmış, binayı inceliyordu, hareketsizce dikilen o masum 

binada neler dönmüyordu ki! Yanında köpek maması da getirmişti, Alp Bey’in gönlünü 

kazanmak istiyordu. Bulutlar geçiyor, bina kararıyor, aydınlanıyor, adeta yaşıyordu. 

Seyretmekten boynu tutulmuştu, sonunda toparlanarak içeriye doğru hamlesini yaptı. Girişi 

bir toz bulutu kaplamış, ustalar çalışıyor, mermerler, taşlar kesiliyor, bir takım inşaat işleri 

yapılıyordu. Adamlar alenen ekmeğini taştan çıkartıyordu, oysa Qwert ukalası şöyle 

buyurmamış mıydı?

“İlerleyen çağlarda kişi, ekmek ve taşın birbirine dönüştürülemez ayrı  

bileşenler olduklarını anlayacak, bir çeşit simyacılık sayılabilecek denemelerden (yani 

taşın içinde ekmek aramak gibi) daha verimli çalışmalar yapacaktır.”

“Asalet AŞ” adına bir tabela görünürde yoktu ve ustalar dışında kimse 

ortalıkta dolaşmıyordu. Asansörleri bulup çağırma düğmesine bastı ama ışık-mışık 

yanmayınca aranmaya başladı. O ana kadar kimse ilgilenmemişti bile.

 Usta elektrikler mi kesik?
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Çalışanlardan birini durdurup sordu.

 Yoov. Sen gimi arardin goç?

 Ben Alp Bey’in yardımcısıyım, kendileri nerede?

 Oyle birsi yohtir, yoharda Ersin Bey wordir.

 Şirket tadilat mı yapıyor?

 N’deding gurban?

 Asansörler çalışmıyor mu?

 Gim çalışmıyir gim? Çalışıcaağzdir.

 Sağ ol emmi. Ben Ersin Bey’e bakayım.

 Nah şorda...

Tanıdık merdivenin bile değiştiğini hissetmişti, ezbere bildiği yeri ilk 

defa görüyormuş gibiydi, hayalinde hatıralar, beyninde Şükriye, koridorlar, koridorlar... 

Yukarıda koridorun sonunda, Şükriye’nin olması gereken yerde çuvallar yığıntısı vardı. 

Daha önce orada olmayan bir odadan müzik sesi geliyordu, Y. oraya yöneldi.

Kapıyı tıklatıp içeriye girdiğinde, hayvan veya kristal avizeyle değil, 

öğrenci kılıklı bir genç adamla karşılaştı.

 Buyurun?

 Alp Bey’i aramıştım?

 Siz nereyi aradınız?

 Asalet Pazar Araştırma AŞ.

 Burayı aylar önce Komplegüven Sigorta aldı, o şirketi ben 

duymadım, buranın tadilat işlerini yürütüyorum.
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 Yani şimdi...

 Valla siz galiba yanlış gelmişsiniz, isterseniz dediğiniz yeri 

118’den sorun, kusura bakmayın işim var biraz, iyi günler.

Y. çıkmak zorunda kalmıştı, gördüklerine inanamıyordu. 118 fikrini 

makul bulmuştu, bir telefon kulübesinden aramaya karar verdi. 

Günler, haftalar, aylar hızla geçiverdi.

Bir heves telefon kulübesinde başladığı araştırmaya, inanılmaz bir 

tutarlılıkla devam ettiği, hayatının o dönemini bu işe adadığı halde, sonuçta bir arpa boyu 

yol alamamıştı. Asalet AŞ resmen sırra kadem basmıştı.

Ve Y. ileride çaycılık işine asla dönmeyecekti, acaba iyi mi etmişti?

118’den elbette bir şey öğrenemediğinde, yine elbette yılmamış ve 

daha neler yapmamıştı; simit sattığı sokakta dolaşmış, orada simit satmakta olan bir çocuğu 

günlerce gözetlemiş, ama hiçbir şüpheli davranış görmemiş, Nişantaşı’ndaki yere yine 

gitmiş, telefonlar etmiş, özetle (evde bu aralarda yine her ne kadar su akmıyor da olsa) 

havanda su dövmüştü. Kaşınmasına kaşınıyordu ama, kaşağı bile yoktu ortalıkta.

Holdingdeki ilaçlı çay meselesi hakkında geceleri faraziyeler 

geliştiriyor, gündüzleri şirketi bulmaya çalışıyor, (bunu Şükriye motivasyonuyla yapıyordu) 

önceden biriktirdiği paralarla idare ediyordu. Artık amacın neredeyse pek önemi 

kalmamıştı, bir yaşam tarzına dönüşmüştü bu çalışmaları. Tek hobisi pornografiydi, işten 

arta kalan zamanlarında da, dergi ve sinemalarla ilgileniyor ve aldığı ilhamlar 

doğrultusunda yapılması gereken hareketi, düzenli olarak yapıyordu. Özlediği amaçsız 
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yaşam tarzı da tam böyle bir şeydi aslında ve yaşıyordu, mutluydu, üstelik hayatta ve mutlu 

kalabilirdi de... 

Şayet o gece Çiçek Pasajı’na gidivereceği tutmasaydı.

Arayan bulur zannetme, bazen bulur, bazen bulamaz. Bazen de 

aramazken bulur ve dahi fazla arzulanan atın çiftesi pek olur. 

Q. Berty

Maalesef aklının ucuna Berty’nin bu özlü sözü gelmemişti, yoğun 

geçmekte olan araştırma yaşamı, tatmin edici duygular vererek ilerliyor, Y. paradan daha 

çok ihtiyaç duyduğu bağımsızlık zevkini, sonuna dek çıkartıyordu. İçten içe, villalarda veya 

yüzme havuzlarında geçen yaşantılardan daha lüks bu gidişattan zevk alıyordu ama, 

kimsenin yeterince statükocu olamadığı bu dünyada, Y. de arayış içerisindeydi, gerçek 

şatafatın sahip olunan mallarla değil, sahip olunmayan zorunluluklarla tanımlanması 

gerektiğini tam anlamıyla idrak etmemişti. Ve değişim isteyecek kadar da enayiydi.

Alt kat, o gün bu gündür boştu, olayı giderek daha çok anımsar olmuş, 

içini de nedensiz bir sıkıntı kaplamıştı o akşam. Tombalacının hayaleti peşine takılmış, 

hesap soruyordu; çünkü kendisini vaktiyle cinayete yönelten haklı gerekçeleri çoktan 

unutmuş, sadece bazı anları hatırlar olmuştu. O anlar da, keserle vuruş ya da zehir gibi, 

sonuçla doğrudan ilintili detaylardı.

“Biraz basket oynamalı,” düşüncesiyle topunu getirdi ve harekete 

geçti. Sünger gibi yumuşamış tahtaların üzerinde top zorlukla zıplıyor, normalin iki misli 
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hızla topu vurmak gerekiyordu, “bop-bop-bop,” diye çıkan sesler terapi gibiydi, duvarla 

paslaşmayı ise, bina sallanır gibi olduğundan artık yapmıyordu. Bu çalışma bilekleri 

güçlendirici nitelikteydi ve alt kattan sopayla vuran olmadıkça, daha çok çalışmak için şevk 

geliyordu. Çaylara damlattığı damlanın ne sonuç verdiğini öğrenememiş, fakat kimsenin 

kendisini aramayışından veya o günlerde gazetelerde bu konuda haber çıkmayışından, 

damlanın fos olduğuna karar vermişti. Merkez, simit sattığı sokakta da ilk seferinde, boş 

torbayla prova yaptırmamış mıydı? Ama Alp Bey’in deyimiyle yamuk yaptığı halde, kimse 

onu kaybetmemişti, tabii eğer ölmüş ama bunun farkına varmamış durumda değilse.

Bir cuma akşamı Beyoğlu. Gidecek, içecekti. Ve parayla, azalmış 

parasının kendi için önem taşıyacak bir bölümüyle dahi olsa, bir kadınla anlaşıp, dergilerde 

gördüğü bilgileri uygulayacaktı. Masrafı neyse vermeyince, insan bazı duyguları hiç 

tatmadan hayata veda etmek zorunda kalıyordu.

“Kişice prensip denilen şey, vücudu bağlayan görünmez iplere, etrafı 

kuşatan transparan duvarlara, gerçeği göstermek şöyle dursun, dış dünyaya ilişkin hiçbir 

şeyi göstermeyen kişinin gözünde sabitleşmiş opak bir gözlüğe, lastik bulaşık eldivenleri 

iki eline de takılıyken kişinin sevişmesine, kısacası davul tozuna benzer. Kişi rüyadan 

uyanmalıdır.”

Bu alıntıyı duvara tebeşirle yazdığı günden beri inceliyordu, ilk kez 

şimdi biraz anlar gibi olmuştu. “Elbette yahu!” Qwert salak mıydı? “Masrafını ver, kadınını 

sev,” demek istiyordu besbelli. Cüzdanın ayrı bir bölmesine, bu iş için bir zamanlar aldığı 

yüz doları itinayla yerleştirdi. Çok şık giyinmişti, ağzını rakıyla çalkalayarak daha erkeksi 
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bir koku kazanmış, Dük marka kravatını takmış, jilet gibi olmuştu. Saçlarını limonlu suyla 

ve kalın dişli bir tarakla taradıktan sonra, artık hazırdı.

Korkmadan aşağıya inmenin, rahatça taksiye binmenin keyfini de 

yaşadı o akşam ve Taksim’e geldiğinde ışıkları yanarken, baharı gelirken, etrafı canlanırken 

yakalayarak, doğru zamanlama yaptı. Sevimli bir neşeyle “büyrün,” diyen davetkar 

dönerciler dev bıçakları şakır şukur birbirine vuruyor, sekizli-onlu topluluklar halinde sağa 

sola açılıp kapanan, bilgisayar oyunu gibi merkezde toplanıp yine dağılan tinerciler, seyir 

halinde bir yandan birbirlerini tekmelerken, bir yandan da tehditkarane dileniyor, herkese 

saati soran takım elbiseli pezevenkler çeşitli dillerde konuşarak, sapları çeviriyor, nehirde 

sürüklenen moloz yığını gibi halk (susuz nehirde hangi enerji bunları hareket ettiriyordu?) 

terör konusunda önceki gurupları bile sayı avantajına dayanarak geride bırakıyor, kadınlar 

dolaşıyor (ki en çarpıcı görüntü buydu) özetle bu beş tip insan, İstiklal Caddesi’ni cazip 

renklerle donatıyordu. Ara sıra (belli ki bir suçluyu takiben) havai fişek hızıyla tramvay 

yolunda uçan patlak egzozlu polis arabaları, ortalığı hem mavi-kırmızı aydınlatıp, hem 

havaya megafonla hoş bir seda katıp, hem de molozları sürat teknelerinin suyu yardığı gibi 

yararken, aynı rayları kısa zaman farklılıklarıyla kullanan tramvay hayvanı, kıçından sarkan 

boyacı asalaklarını ne kadar silkelese bertaraf edemiyor, caddenin en mazlum öğesi 

unvanını kaptırmıyordu. Neticede kalabalıktı ve ılıktı, soğuk kış günleri yerini lağım 

kokulu bahar akşamlarına bırakmıştı ve Y. bomba gibiydi. Derginin o sayısındaki 

pozisyonu denemeye de ekmek çarpması pahasına yemin etmişti, kan dolaşımı ne hikmetse 

o gece orasında daha bir şeydi kör olası.
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Y. o akşam, caddede beşinci sırada sözü geçen grupla ilgilenecekti, bu 

yola baş koymuştu. Gözlemleri eşliğinde Çiçek Pasajı’ndan girerken çağla badem de 

almıştı.

Masaları dolaşıyor, herhangi bir yollu kadın arıyordu. Ama akordeon 

çalan kadın dışında yalnız kadın pek yoktu, yoksa yanlış adreste miydi?

Dışarıdaki masalar hıncahınç doluydu, millet kendinden geçmiş, 

patlayıncaya kadar yiyip içiyordu. Yemek sanki beslenmek ihtiyacının dışına taşmış bir 

faaliyetti burada. Sanki ne oluyorsa! 

Onca dolu lokantanın arasında, dışarıdaki masaları boş olan bir tanesi 

dikkatini çekti. Neden buraya hiç müşteri gelmiyordu? Belli ki felek, kimi lokantaya 

müşteri yediriyordu, kimine kelek, her alanda olduğu gibi. Lokantanın camları da garip bir 

şekilde perdeyle kapatılmıştı. Önce acıyarak baktığı bu işyeri, şimdi gözüne daha önemli 

görünüyordu. Kesin, bazı imtiyazlı insanlar içeride acayip eğleniyordu ve haksızlık diye 

esas buna denirdi. Y. kafaya takmıştı. Acındırma numaralarıyla buraya girip, biraz 

takılamaz mıydı? Ne olacaktı yani? Bu arada kapıdaki herife gözü ilişiyordu, sanki daha 

önce bir yerlerde...

Herif de onu izliyordu. 

 İyi akşamlar abi, girebilir miyim?

Cesaretle harekete geçmişti. 

Herif şaşkınlıkla bir an süzdükten sonra:

 Tabii kardeşim, hoş geldin, gir içeriye.
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Bir yere, ilk defa bu kadar rahatça giriyordu. Etrafta pek kimse yoktu, 

o katta toplam üç-dört masada müşteri vardı. Kapıdaki de, Y. girince kapıyı kapamış, 

ortadan toz olmuştu. 

Bir an duralaması çarpıldığındandı, yoksa duygularını çaktırmazdı. 

Şükriye sağ köşedeki masada, Y.’nin yaşlarında bir herifle, samimi pozlarda rakı içiyordu! 

Ortalıkta da, aldırışsız tavırlarla garsonlar dolaşıyordu. 

Y. evde ağzını rakıyla çalkalarken, hile yapıp iki duble atmıştı aslında, 

şu anda çakır keyifti ve Şükriye’yi seviyordu, ölesiye veya öldüresiye veya her ikisi de.

 Şükriye buraya gel!

Bu emri normal bir sesle verirken ne kadar da güçlü ve kararlıydı, 

konuştuktan sonra Şükriye’ye profilden poz vererek, dışarıdan giren bozuk akordeonun 

nağmelerini dinler gibi yapıyordu: 

“Bir şarkısın sen / Ömür boyu sürecek”

Şükriye kalkıp yanına gelse, emrini dinlese, tekrar onu sevse... 

Bu arzusu da, hiç değilse ilk bölümü, yerine gelmişti. Şükriye hiç 

bozuntuya vermeden ve dikkat çekmeden kalkıp hemen yanına gelmiş, eline dilenciye verir 

gibi biraz para verip “Selpak kaça?” diye yüksek sesle sormuştu, bir yandan da “N’olursun, 

yalvarırım hemen toz ol Y., beni itekle, camı kır... ne yap et kaç, kapıyı açamazsın.” Belli 

belirsiz, fısıldamıştı.

Ne yazık ki, cümleyi anlasa da meseleyi anlamayan Y.’nin gururu 

kırılmıştı, sarhoştu ve Şükriye’yi seviyordu, kıskanıyordu, evlenmek istiyordu, belediyede 

çalışmaya da razıydı, her şeye de. Hem neden toz olacaktı? Ucunda ölüm mü vardı sanki? 

Bu düğümü çözmeye kararlı olduğunu, duralamadan gösterdi:
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 Şükriye, tanımazlıktan gelme, seninle konuşmamız gerek, seni bu 

rezaletten kurtaracağım, bırak şu serseriyi de, seninle bir yerde konuşalım. Seni seviyorum.

Kendi itirafının kendisindeki sarsıntısıyla, duyu organlarını Şükriye 

dışında her şeye kapamış, kendisini evrende Şükriye ile baş başa zannederken, Şükriye bir 

ona, bir etrafa, yalvaran gözlerle bakıyordu. Cevaben “İyi akşamlar,” diyerek, kağıt mendil 

almış gibi yapıp, el çabukluğuyla kendi cebinden çıkardığı paketi gösterip, yerine doğru 

yönelmişti.

Bomboş mekanda, bir tombalacı onu bulup da omuz attığı anda bile 

ayılmamıştı. Omuz yüzünden kavga edecek hali yoktu ya, sendelediği halde aldırmamış, 

bunu önemsememişti bile. Ses çıkarmaya da niyeti yoktu, tam Şükriye’ye hitap edecekti 

ki...

 Öküz, dikkat etsene! Ne omuz atıyorsun?

Tombalacı önünü kesti. Bu sanki ölen tombalacıya hiç benzemiyordu, 

düzgün bir tipti. Zaten hayalet hiç olamazdı, basbayağı canlıydı.

Düzgün de olsa, neydi bu tombalacıların Y.’den istedikleri? Heriflere 

acıyordu, bir tanesinin ifadesini de fena almıştı, bununla muhatap olmayacaktı artık. Y. 

yana çekilerek, Şükriye’nin masasına doğru ilerlemek istediğinde, tombalacı yine yolunu 

kesiyordu:

 Hop dedik öküz, bir dakika.

Bir tombalacının kullanmak için normalde tercih etmeyeceği bu 

düzgün Türkçe’yle telaffuz edilmiş küçük küfürler, dikkatin d’sini çekemezdi etraftan, 

Çiçek Pasajı’nda bunlar iltifat bile sayılırdı. İtiş-kakıştan müşterilerin masaları devrilse, 
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rakılarını tutmaya çalışırlarken, bir yandan söyleşmeye devam ederlerdi. Üstelik o lokanta 

bomboştu.

Yine de aldırmayıp “tamam abi,” dediyse de, atmadığı omuz yüzünden 

çıkan “Omuz atma” tartışmasını – ki bir tartışma başlamamıştı bile. Sakinleştirmek isteyen 

garsonlar, tombalacı ve Y.’yi ayırmak maksadıyla, anında her ikisinin de koluna 

girmişlerdi. 

İkisini de uzaklaştırıyorlardı: Şu farkla ki, Y.’nin kolundaki iki iri-

kıyım herif nazik ve yüksek sesle söyledikleri “Bırak şu serseriyi birader, gel bir bira iç,” 

cümlesiyle Y.’yi içerilere sokar, alt katların alt katlarına hızla ve sessizce sürüklerken, 

tombalacının kolundaki garsonlar “Yürrü lan ayı, çık dışarı,” tarzında bağırışlarla adamı 

sert ve gürültülü hareketlerle ite-kaka dışarıya çıkarmış, sonra üçü birlikte caddede kazı-

kazan oynamaya dalmışlardı.

A. hayranlık ve merak dolu bakışlarla izlerken, Şükriye masasına 

oturmuş, konuşmasına kaldığı yerden devam etmek için ağzını açmış, ama bir anda sesini 

yutmuştu. 

A. Şükriye’nin anlatmış olduğu işleri kavrayamadığı gibi, kağıt mendil 

aldıktan sonra masaya dönünce, durup dururken hıçkırmaya başlamasının nedenini de 

anlamamıştı doğrusu. Sormaya çekiniyordu. Zaten konuşsalar da Şükriye’yi 

duyamayacaktı, çünkü müzik iyice yükselmişti. Yıpranmış kasetten çıkan boğuk nağmeler, 

lokantada yankılanamasa da, inliyordu:

“Vedağğ buğ-s’niğ, yüzüğmee bu türlü bakmıyacağktın.”
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Çırak | Armağan TEKDÖNER  

[Arka Kapak]

Ç I R A K

“Tehlikeli  de olabilecek” demek,  

“Tehlikeli  olacak” demektir.

 Öldürülmek hak edilebilir mi?

 Bütün aşklar rastlantısal mı? 

 Özlü sözlerin tamamen yanılgı olduğu durumlar olabilir mi?

 Provalar nerede biter, gerçek uygulamalar nerede başlar?

 Porno, sevginin gelişkin hali mi?

 İntikam, zorunluluk mu?

 Korku, cüreti arttırır mı?

 “Son arzu”yu, arzunun kendisi sonuncu yapabilir mi? 

Zincirlerinizden başka kaybedecek bir  şeyiniz  yoksa  bi le,  s iz siz olun,  

zincir lerinizi  koruyun.  Zincir  de bir  şeydir .

Gri  Fare  Dizisi

ISBN: 975-7026-56-5
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