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Dans Salonu
“Budala” kelimesini tüm insanlık için izninizle kullandıktan sonra, insanları ikiye
ayırmak istiyorum: Yaptığı budalalıkları fark edemeyenler, bunlara akıllı geçi 
nenler diyelim, ve fark edenler, bunlara da akıllı geçinemeyenler diyelim. İşte bu
ana ayrım nedeniyle, yaşamın sağı-solu belli olmaz dünyada, kimi zaman geçim 
liler, kimi zaman da geçimsizler kazanmıştır. Bu kez kimin dediği olurmuş,
sonunda göreceksiniz.
Dans yarışması sürüyordu ve diğer yarışmalarda olduğu gibi,
mikro düzeydeki bu yarışmada bile kimin kazanacağı önceden belliydi. Dolayı 
sıyla, beni asıl sinirlendiren durum kesinlikle sonuç değil, süreçti.
Size dans derken danstan söz etmediğimi, öncelikle belirtme 
liyim, o göstermelik çabaları konu edecek değilim. Bazı kişilerin bu tip faaliyet 
lerinin ardında, hep amacı aşmaya yönelik endişeler gizlidir. Neler mi bu tip
faaliyetlerin amacı? Sayayım; eğlenmek, dostluk, sevgi, kardeşlik. “Bir çeşit
erdemlilik yarışması öyleyse,” diyeceksiniz. Halbuki karşımıza çıkan durumlar,
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yalakalık, zamk gibi yapışmalar, sürekli övünmeler, vb. Hayır, hayır, anlatacak 
larım bunlarla tamamen ilintisiz. Kıskanç bir kişi olmadığımı ayrıca bir kenara
not alın lütfen.
Onu sadece öldürdüm diye, “kalleşçe” gibi tabirlerle durumu
karmaşıklaştırmanıza gerek yok. Niteleme sıfatlarına girmeyelim, baştan uyarmak
istiyorum. Bir insanı arkadan değil de önden vurmaya kalkarsanız, hem vurabilme
ihtimalinizi azaltır, hem de kendinizin vurulma ihtimalini artırırsınız. Bu teknik
gerçek bir yana, haydi öyle de vurabildiniz diyelim, bu yaptığınız eylemi, yapış
biçiminden veya yönünden yola çıkarak, “kahramanca” diye adlandıramazsınız.
Demek istediğim, cinayetleri “alçakça”, “canice” gibi sıfatlarla sınıflandırmalar,
aklıma “kahramanca cinayet”, “erdemli cinayet” diye de sınıflar olabileceğini
getiriyor, ki, bu da en az “yaşayan ölü” kadar tanım gereği tutarsız bir betimleme.
Sadede gelelim, yaptığım çalışma mükemmeldi ve sizler benim
dostlarım olduğunuza göre, her şeyi bilmenizi istiyorum, haklıyla haksızı kimse
karıştırmasın.
Dans yarışması, dans salonuna girmeden önce başlamıştı.
–

Dans, dans etmek istiyorum bu akşam.

Şehnaz pek keyifliydi, bense şu dans denen meret yok mu, işte ona dayanamı 
yordum, ne yapıp edip bu saçmalığı engelleyecektim.
Sempatik bir ifade takınmaya çalışarak, daha anlamlı eğlence
biçimlerinin varlığından söz ederken, bir yandan da dans salonunun pahalı
oluşundan dem vuruyordum. Tam, dansa gitmek konusunda, toplulukta yavaştan
ayfa 6/82

Dans Yarışması | Armağan TEKDÖNE

da olsa bir tereddüt baş göstermiş ve güzergah benden yana değişme eğilimine
girmişti ki...
–

50 bin liran var mı abi?

Bir tinerci çocuk... Sırası mı?
–

Yok oğlum.

–

Abi 50 bin lira...

–

Uza lan.

–

Asıl sen uza, yanındaki kız senden uzun.

Araya giren bu tinerci ve onun değerli yorumları eşliğinde, gittiğimiz yerin kapalı
olduğunu görmüş ve sonunda kendimizi yine o mahut dans salonunda bulmuştuk.
Berbat parçalar eşliğinde herkes kendinden geçmiş, şıkıdım şıkıdım oynuyordu.
Mücadeleyi terk etmeyecektim, aslanlar gibi savaşacak, herkesten dikkatli dans
edecek ve yarışmayı kazanacaktım. Ayrıca fazla içmenin de hiç gereği yoktu.
Bunun -içmemenin değil, mücadeleyi kazanmanın- olanaksız 
lığını 17. saniyede anladım ve ikinci içkimi sipariş verdim bile. “Olayları engel 
leyebilecek tatsız konular açsam bari,” düşüncesiyle Şehnaz’a hitaben konuşmaya
başladım:
–

Sence, kurbağaların sindirim sistemi nasıl çalışıyor?

–

Hah haaay, ömürsün.

–

Valla billa ya?

–

Bu saatte bırak bunları.

–

Zaten hiçbir doğru dürüst konuya ilginiz yoktur.
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Ve konuşma, yani benim konuşmam, bu kadar sürdü.
Şehnaz -oradaki tartışmasız en güzel kız- hariç, her konu tartı 
şılabilir. Şehnaz nasıl mı? Daha 22 yaşında, kimya mühendisliğinden mezun
olmuş, o akşam herkesin üstü başı dökülürken beyaz tek parça, kısa, harika bir
elbiseyle orada olacak kadar güçlü bir şahsiyet. “Kadında şahsiyete önem
vermem,” diyenlerdenseniz, sizi kınıyorum, çünkü Şehnaz başkadır. İyi giyimli...
nasıl desem, giyimsiz hayal etmekten, elbisenin ayrıntılarını hatırlayamıyorum.
1.75 boylarında, beyaz tenli, siyah saçlı ve ela gözlü. Sadece bir süredir buralarda
oluşundan, önemli işlerle uğraşan biri olduğu da belli. (Şehnaz’ın bir kara kalem
resmini veya uzun bir tasvirini yapmak isterdim, bütün bunların yaratacağı acıları
kaldıramamak endişesiyle detaylara girmek istemiyorum, aksi takdirde ona
hayranmışım gibi algılanabilir.) Artık şahsiyet nedir anladığınızı ve buna önem
verdiğinizi umarım.
Doğru, sonuçta onu beğeniyordum beğenmesine ama, gel
gelelim Ferhat hedefe kilitlenmişti çoktan. Ben hayal kuruyordum, herif çalışı 
yordu.
–

Rıza bu akşam çok komiksin.

O her zamanki içten gülüşüyle, yakınlık dolu gözlerle yüzüme
bakıyordu Ferhat. Abartmasız söylüyorum, yaptığı içtenlik numaralarına, tam bir
içtenlikle kendisi de inanmış biridir. Kendisini mükemmel bir kahraman olarak
algılayan, bir nevi beyaz atlı prens. Beyaz atı veya prenslik sertifikası yoksa da,
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başkalarına bunları varmış gibi göstermenin yollarını bilir. Yücelikte uzmandır, o
asla düşmez. Üniversitedeyken bile tam bir sempati abidesiymiş. Ferhat’ın özel 
likleri saymakla bitmez, o ne şeydir o...
–

Heh heh heh.

Sesim çok köpeksi çıktı.
Ferhat, bir tuzakta can verişini seyretmek isteyeceğim türden
bir hayvan değildir. Yine de ona bir şans tanımalıydım.
Yapay bir neşe içerisinde, sanki herkes Şehnaz ve Ferhat’ın
aşkının oluşumu için çalışıyordu. Yoksa bana mı öyle geliyordu? Ertan arkada 
şımız, diğerleri -yani figüran arkadaşlarımız- garsonlar, çalgıcılar, bütün dünya,
dışarıdaki tinerci bile.
Allem edip kallem edip, Ferhat ve Şehnaz yan yana oturmuş 
lardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu pek kolaylıkla yapmışlardı; salona
girer-girmez Ferhat masada herhangi bir sandalyeye oturmuştu, Şehnaz da doğruca
onun yanına. (Allem kallem dediysem, aynı şeyi kendim yapmak için geliştirdiğim
zekice planları kastetmiş olmalıyım, Ferhat bunları beceremez.) Ben ilk oturanları
izleyecek ve Şehnaz’ın herhangi bir yere oturacağı anda, şüpheye yer bırakmamak
için, başka bir yere oturur gibi yaptıktan sonra, diğer bir arkadaşa yer açmak için
onun yanına kayacaktım. Allah kahretsin.
Daha oturdukları anda, Ferhat içeriksiz ve sıkıcı esprilerini
sıralamaya başlamıştı, Şehnaz kıkırdayıp dururken, ben de Şehnaz’ın gülücükle 
rinin etkisiyle, budalaca keyifleniyordum.
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–

Sence bir kilo pamuk mu serttir, bir kilo demir mi?

–

Aman Rızaa, amma kılsın.

Bu atış da geri tepmişti. Şehnaz’ı biraz da olsa bilimsel konu
larla etkileyebileceğimi sanıyordum. (İşte bir yanılgı daha. Her kadın Madam
Curie değildir. Hatta pek azıdır, ya da tarihte sadece bir tane görülmüştür denile 
bilir. Öyle bir kadın hiç yaşadı mı acaba?) Kimyanın kütle ve yoğunlukla ilgili
bölümlerinde Şehnaz’ı sınayacaktım ama fırsat eşitsizliği diye buna denirdi, top
bana geldiğinde seyirciler şişe fırlatıyor ya da saha kayganlaşıyor, hakem taraf
tutuyor, yağmur boşanıyor, kısacası masa başında kaybettiriliyordum.
Ferhat -iyi çocuk ya- atıldı:
–

Şehnaz, Rıza için öyle deme, çocuk şaka yapıyor. Ne

demiştin, pamuk helva mı?
“İyi”, “Kötü”yü yenmişti yine.
Şehnaz şuh bir kahkaha attı. (Bu sesin daha sonra kulaklarımda
çınlayacağını, doğrusu o anda bilemezdim.)
Gülmeye çalıştım.
–

Heh heh heh.

Sesimdeki aynı köpeksilik, tüm benliğimde nefret duygusu körüklüyordu. İğrenç
bir gece bu!
–

Tekilanı alabilirsin canım.
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Size yemin ederim ki, garsonun bana bu şekilde hitap etmesi,
Ferhat’ın idam fermanı oldu. Beni masada tabiri caizse hamam oğlanına çeviren,
aslında Ferhat’tan başkası değildi, garson da duruma çanak tutuyordu. Size anlat 
tıklarım yalnızca bir özet. Adamın aşağılamaya bile tenezzül etmeyen, kendisine
güven dolu bakışları, düşmüş bir zavallıya ara sıra yardım elini uzatan yüce ruhu,
daha ne diyeyim ki... En sevdiği sahneyi ona yaşatacaktım:
Bir kahramanın, kahramanca ÖLÜMÜ.
Şehnaz, Ferhat’ı dans pistine sürükledi. Bir süre göz göze
kıvırttıktan sonra, (Ferhat’ın ısrarıyla) beni de piste çekiştirmeye başladı. Ferhat
olmasa, beni çoktan görmezlikten gelmeye başlamıştı. Sanki Şehnaz için varlığım,
yokluğuma kıyasla daha fenaydı. Ya da yokluğum iyiydi de, varlığım kötüydü, her
neyse. Akılsız bir kadındı yani, şahsiyetsiz n’olacak.
–

Buraya dans etmeye geldik, haydi.

Diyerek, içimdeki kini ört-bas etmeye çalışan neşeli bir haykırışta bulundum: acı
bir inleme.
Diğer ek figüranlarla birlikte, yer çekimine meydan okuyor, aşk
fırtınası içinde ayaklarımız yerden kesilmiş (bir santimi geçen pek olmasa da)
boşlukta yüzüyorduk. Başkalarının aşkı, neden daha başkalarında fırtına yaratı 
yordu? Haydi bende ters yönde bir fırtına esebilir, pekiyi diğer sarhoşlara ne
demeli?
Kimimiz aşk sarhoşuydu, kimimiz alkol. Nefret sarhoşluğu
bunlara benzemez, insanı çok zinde tutar, üst üste atak yaptırır ve kepaze eder.
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Her ne kadar rezil olmayacak biçimde davranmayı başarıyor
duysam da, herkes benim kadar becerikli olmayabilirdi. Şöyle ki; Şehnaz’a
yönelik adımlarım dans pistinde çok uyumlu bir şova dönüşmüştü, ben ona hangi
adımla yaklaşmaya çalışsam, o aynı adımı ters yönde atarak benden tam o kadar
kaçıyordu. Sırtındaki kişi tarafından ağzından az öteye sallandırılmış yiyeceği
yakalamak için devamlı ilerleyen bir eşek gibiydim. Beynimde tekila bardağını bir
fiskede parçalıyor, gerçekte alık alık sırıtıyordum. Zor durumlarda bile nasıl asla
rezil olunmadığının başka örneklerine devam etmeliydim.
İşte yine masada oturuyorduk. Çekip gitmeyi düşündükçe, yeni
içki siparişi vermek zorunda kalıyor, masaya at sineği gibi yapıştığımı hissedi 
yordum. Elbette at sineğinin bile daha geçerli nedenleri olabilirdi ama durum
buydu. Ferhat kazandığı savaşları banttan yayınlıyordu:
–

Sonra arkadaşlar, oradakilere izah ettim. Dedim ki... Bugün

böyle diyorsunuz ama...
Bense tebessüm ediyordum.
–

Üff Rıza, ne var bunda sırıtacak?

Şehnaz, Ferhat’ın koruyucu meleği kesilmişti.
Sessizce masadan kalkıp, tuvalete gider gibi yaparak, sıvışmaya
karar verdim. Kalkarken yanlışlıkla sandalyeyi devirdiğimi, içkimi döktüğümü ve
diğer önemsiz kazaları geçiyorum. Önemli olan, masa altından Ferhat ve
Şehnaz’ın el ele tutuşmaları, bunu benim görmüş olmam ve hesap ödemek için
dahi olsa harekete geçemediğimden, ellerimdeki paraların sıkmaktan suyunun
çıkmasıydı.
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Ev sakindi. Elbette başka türlü olamazdı. Duvarların bir
ukalalık yapacağını veya koltukların beni reddedeceğini düşünmüyordum. Yine
de, duvara bir tekme attıktan sonra ayağımı ovuştururken, ancak sakinleşebildim.
Öyle ya, evin sakin olması değil, benim olmam gerekiyordu.
Her şeyi hesaplamalıydım.
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Pendik’te Rus Kız Arkadaşlar ve Rakkas
Size anlamsız gelebilecek bir takım ayrıntılara ve haftalar sürmüş ön çalışmaların
tasvirlerine girmeden, planımı anlatacağım, sonra da işleyiş biçimini. Nasıl
pürüzsüz çalıştığım sizi şaşırtacak. Pendik, “Dans Salonu” gibi olmayacak, göre 
ceksiniz.
Kısacası, şu Ferhat kardeşimiz -ki bundan sonra hakkında daha
saygılı konuşmaya karar verdim, ne de olsa bir süre sonra şehitlik mertebesine
yükselteceğim- zayıf noktasından ağa takılacak.
Plan aşağıdaki ana başlıklardan oluşuyor:


Oltanın takdimi (Çifte olta sistemi kullanılmıştır.)



İnfaz (Çıkrık sistemiyle.)

Not: Yargılama sanığın gıyabında yapılmıştır, temyizle de zaman yitirilmemiştir.
Ve işleyiş biçimini sevimli küçük bir av öyküsü olarak sunmak
istiyorum, avcı palavrası zannetmeyin, gerçekte kolay balıkmış.
O tarihte, bir gece vakti yaptığımız telefon konuşmasını
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tümüyle kaydetmiştim, size kaseti dinletirken arada durdurarak, neyin ne anlama
geldiğini de belirteceğim.
–

Alo Ferhat? Ne haber abi?

–

Oooo nasılsın Rıza?

Ne kadar yakınlık dolu bir ses. Balık kendisini aradığım için, adeta sevindirik
olmuş. “Muşçasına” tavırlarından da kurtulacaksın Ferhat, bu numaralardan artık
yorulmuş olmalısın.
–

İyilik be. Kaç gündür özlettin.

Aynı silahla karşılık vermeye çalışıyorum, Ferhat’ın yalnızca yüzde onu kadar
başarıyla da olsa.
–

İşte biliyorsun Şehnaz meselesi. Çok zamanımı alıyor da.

Övünmenin alçak gönüllüsü, ya da karşı tarafa acı çektirmek amacıyla yapılan
güya günlük konuşmalar.
–

Yapma ya. Doğrusu hızlı adamsın laf aramızda.

Suyuna gitmeliyim, şu anda dişimi sıkmalıyım, az kaldı.
–

Haklısın, en kötü tarafım bu. Ben de kendime çok kızı 

yorum bazen. Biraz kadın sevgisi var içimde, onlar da beni kırmıyorlar.
Bu herif kafayı yemiş, aşağılık ukala.
–

Dün de görüştünüz mü?

Kıskanıyormuş gibi yapmalıyım ki, özgüveni daha da artsın.
–

Iıı hayır, neden sordun?

–

Şey hiiç yani, boş ver.

Ses şaşalar gibi.
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Ufak bir leblebi. Almaz mısın Ferhatçığım?
–

Anlamadım ama neyse. Merak mı edeceğimi sanıyorsun?

–

Olur mu canım. Peki Metin nerelerde, dün gördün mü?

Aynı ton.

Leblebimi reddedemezsin.
–

Yoo, sen?

Aldırmaz, sıkkın bir iç çekiş.
–

Ben mi, yok canım. Yani bir bakıma evet, bir bakıma hayır.

–

Nasıl yani?

–

Yani eğer video... yahu bu konuşmalar canını sıkıyorsa şey

–

Ne geveliyorsun?

“Yemez” ayakları.

diyecektim.

Anahtar kelime “video”. İlk kez somut olta sahnede ve balık yön değiştirdi.
–

Abi boş ver. Gücün yetmez. Sonra konuşuruz.

–

Şimdi söyler misin?

–

Bak Ferhat, dostumsun. Kızmaca yok.

–

Evet?

Heyecan artıyor.

Seni gidi aceleci yaramaz seni.
–

Abi, maalesef Metin ve Şehnaz dün gece birlikte olmuşlar

ve bunu da videoya çekmişler.
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–

Saçmalama.

Yapay bir aldırışsızlık. Gerçekte balık kuşku içerisinde.
–

Bant bende, şu anda elimde.

–

Saçmalama.

Yem takdim edildi, balık kokluyor.
–

İki saat sonra Pendik’te buluşalım. Buraya geleceğini

kimseye söyleme, bu işin günahı bana yazılmasın.
–

Pendik mi?

Yemi yemenin yollarını arıyor.
–

Abi yeni bir ev tuttum. Yola çıkmaya bak. Seni 23.00’de

tren istasyonundan alırım. Ha bir de şöyle bir durum var: Gece yarısı Rus kız
arkadaşlar gelecek. Bilmem kalabalık seni sıkar mı?
–

Rus mu?

İşte asıl lezzetli yem, ikinci bir olta vasıtasıyla balığın burnu dibine sarkıtılıyor.
–

Valla sen bilirsin, diyorum ya sıkılacak olursan gelme. Hem

–

Bant nasıl sende oluyor?

zaten...

Balık emin olamıyor. Oltayı hafifçe geri çekmeli.
–

Bant bende diyorsam, bende. Kapatıyorum, sen bandı iste

miyor olabilirsin, haklısın da. Gelmesen daha iyi olacak aslında, sinirlerine hakim
olamayabilirsin. Biz arkadaşlarla seyrederiz.
–

Gerçekten Rus kızlar olacak mı?
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Balık iştahla bir kez daha kokluyor.
–

Uzattın be moruk, kapatıyorum. 23.00’de tren istasyonu. Şu

Rus meselesi duyulsun istemiyorum, buraya geleceğin kesinlikle bilinmemeli.
Yoksa gelme.
–

Anlaşıldı merkez, tamam.

Olta sallanmaya başlamıştır.
Yaa, işte böyle. Telefonu kapattım, tahmin edebileceğiniz gibi
bir daha aramadı, buluşmaya da 23.30’da geldi. Ferhat’ın geleceğini söylediği
zaman, geleceği zamanın en az yarım saat öncesidir. Dolayısıyla kendi sınırları
dahilinde en erken geldiği akşam bu akşamdı, hem arkadaşıma yarım saat daha
yaşam helal olsun. İstasyonda kıçım donduysa da değdi, er veya geç Ferhat
menzile erişmişti.
–

Kusura bakma Rıza geciktim, büroda iş uzadı.

–

Bir daha olmasın haa! Oğlum seni beklemekle geçti

–

Şu Pendik nasıl oluyor da, oluyor? Sen burada ayrı bir ev

–

Garsoniyer derler ya, işte ondan.

–

Hayret doğrusu yahu. Parayı nereden buluyorsun?

–

Şimdi bırak bunları. Bak şu köşedeki ev.

–

Vay be! Müstakil ev hem de.

ömrümüz.

mi tuttun yani?
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–

Ne sandın ya?

Az mı uğraşmıştım bunun için? En paragöz emlakçıyı bulmak,
garip anlaşmalara ikna etmek yetenek ister. Şu şekilde: Bu evi bir ay için bir
İngiliz’e kiraya verdiler.
Sadece bir aylığına ev kiralamak... Bazı ev sahipleri işte ancak
bu kadar mantıklı olabiliyor. Alçak herifler, (genelde tüm emlakçılar ve ev sahip 
leri için geçerlidir bu söz) yani bu evin sahibi ve aradaki emlakçı, para deliliğinin
uç noktasında geziniyorlardı.
Bin dolar avanta İngiliz’e verecektim. Emlakçı da daha en
başta kendi bin dolarını, artı ev sahibine vermek üzere bin dolar depozitoyu ve iki
bin dolar kira tutarını benden aldı ve hiç utanmış gibi durmuyordu. (Beni oraya
İngiliz beyzade göndermişti, onun yanında çalışan isimsiz bir elemandım. Böyle
olması şarttı, çünkü o herife bir dolar bile teslim edilemezdi.) Bu kendi komis 
yonu olan rakam yıllık kira bedelinin yüzde bilmem nesiymiş, sözüm ona bir de
indirimli haliymiş, sanki kira müddetinin bir yılla ilgisi varmış gibi! Her neyse.
İngiliz de bin dolar kazanç için tereddütsüz işe girmişti. (Genelde İngilizlerin de
emlakçılardan veya ev sahiplerinden alçaklıkta geri kalır tarafı yoktur, ancak bu
çıyan her iki gruptan da çok daha ileriydi.) Ev sahibi de kontratı şakkadanak
imzalamış, hıyar ağası üç bini utanmadan cebe attığında sınıf atladığını hissetmiş
olmalıydı. Emlakçı ise hayatında bu kadar karlı bir iş yapmamıştır. İngiliz’le
aralarında işlemi yaptılar, anahtarlar bana İngiliz tarafından teslim edildi.
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Elbette o çıyan anahtar manahtar teslim etmezdi eğer onun
payını ancak teslim anında vereceğimi baştan söylemeseydim. Teslim edeceği
anahtarın o evin anahtarı olması gerektiğini ve bundan da ancak evin kapısında
teslimat gerçekleşirse emin olabileceğimi kendisine el kol işaretleriyle de olsa,
sonunda şart koşmayı başarmıştım. Zaten bu gibi işler baş gösterdiğinde, hayvanın
Türkçe’si su gibi akıcı oluyordu.
Dış gözlemciler önünde düşündüğümüzde, beni İngiliz’den
başka bilen yoktu. İngiliz? Romanya’ya gitti. Pasaportundan alınan kayıtlardan
bulmazlar mı? Adamın şahsiyeti gibi o da sahteydi, o nedenle İngiltere’ye döne 
miyordu çünkü gerçek kimliği buna el vermiyordu, eğer hayatta herhangi bir
kimliği olmuşsa tabii. Romanya nerede? Yandı bitti kül oldu.
Senin için yaptığım masrafı bir bilsen Ferhat kardeşim. Hayat
taki tüm paramı harcadım, tüm. Cenazene kaynak kalmadı diye üzülme, zaten
cenazen menazen olmayacak. “Nasıl yani?” mi?

–

Çok afili evmiş lan, bravo.

Ferhat etkilenmişti. Ben kasıntı tavırlarla gülümsüyordum.
–

Bant?

Delikanlı hiç susmak bilmiyor, devamlı hareket istiyordu. “Hareket istiyorsun
demek ha? Bir içki?”
–

Yahu dur bir dakika be, önce bir şey içelim, güzelleşelim.

Yorulmadın mı?
Merakından Ferhat’ın acelesi öylesine artmıştı ki, içerken ne
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her zamanki gibi kibirli pozlar atacak, ne de içme konusunda bir kuşkuya düşecek
zamanı olmadı. Hiç mesele çıkarmadı, çıkaramazdı da, çünkü kaderi ona fazla
zaman tanımayacaktı.
Ve üç saat sonra ilaçlı içkinin etkisi geçtiğinde, durum aşağı 
daki gibiydi:
Ferhat kat kat çarşafla sarmalanmış, ağzı bağlı, boylu boyunca
yerde yatıyordu. Tavana zorlukla monte ettiğim, monte ederken elimi kanatmama
neden olan çengelden –bu tip kaliteli çelik malzeme yatçılar için açılmış dükkan 
larda bulunuyor, aklınızda olsun- geçen süper kaliteli bir halatın ucu düğüm
olmuş, Ferhat’ın boynuna gevşek bir kravat gibi takılmıştı. Halatın diğer ucu, yere
monte edilmiş kuyudan su çekme sistemi gibi bir makaraya sarılıydı. Yatlarda
çapayı denizden çekmek için kullanılan bu makara irisini yere sabitleştirmek de
hiç kolay iş değilmiş, matkap ustası olmuş çıkmıştım.
Ferhat mumyası iyice ayıldığında besmeleyle harekete geçtim
ve makarayı yavaş yavaş çevirmeye, halatı sarmaya başladım. Ama birazcık
sarınca, kravat boynundan kaydı ve çıktı, çocuk kafasını boşuna yere vurmuş
oldu. Tekrar takmam, biraz sıkmam ve mumyayı 180 derece çevirmem gerektiğini
anladım, ters koyacak kadar içmişim anlaşılan. Bu uygulama dile kolay, bel ağrı 
larıma yenisi eklendi ama oldu. Makarayı yeniden iki kolumla sessizce çevirmeye
başladığımda, mumya bir yandan yerde sürüklenmeye, bir yandan da doğrulmaya
başladı. Yatay eksendeki hareket, düşey eksendekine yerini öyle ince bir geçişle
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bırakıyordu ki, artistik buz pateni gösterisi gibiydi. Zaferin başlangıcıydı ve
mekanizma acayip iyi çalışıyordu, tıkır tıkırdan da fazla. (Makaranın bir özelliği
de, bir yöne sararken ters yöne kaymayı engelleyen bir fren tertibatına sahip
olmasıydı. Bu sayede bir-iki çevirip, biraz da soluklanmak mümkün oluyordu,
ağırlığı ters yöne zerre kadar kaydırmıyordu. Fiyatını hiç sormayın.) Nihayet
mumyanın ayakları artık yere değmemeye başlamıştı. Bir yandan çeviriyor,
aralarda da viski içiyordum.
Makara durduğunda artık mumya tavan ve yer arasında, tam
ortada, havada sallanıyordu. Hoş, hayattayken de ayakları yere basmamıştı zaten,
bir değişiklik yoktu.
Ayıldıktan sonra ne gibi bakışmalar olduğunu anlatmayacağım.
Zira iki ayrı açıdan videosunu çektim. “Demek video istiyorsun ha? Al sana video.
Hem de sesli.”
Bu kadar basit, aynen onun Şehnaz’ın yanına oturması kadar
sade bir çalışma. Ağzı bağlı olduğundan mıdır nedendir bilinmez, arkadaş pek
yorumda bulunmadı. O yatar, oturur ve doğrulurken ben kan ter içinde kalmıştım.
Halbuki nankör Ferhat, onun için o kadar çalıştığım halde teşekkür bile etme 
mişti. Ağustos böceği ve karınca öykülerine belki bu da karınca yandaşlarınca
başka bir versiyon olarak eklenebilir.

–

Yalnız Ferhat basit bir asılma nedeniyle Allah bilir altına

kaçırmışsındır şimdi. Bunu senden beklemezdim. İkimizin de hayatı asılmakla
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geçti fakat hep sana verdiler. Şimdi yine asıldın işte, bakalım bu sefer de veren
olacak mı? Altına kaçırmasaydın belki... Bu durumda Şehnaz’ın bana kalacağını
zannetmiyorum, öyle alaylı alaylı bakma oradan. Seni asmadan önce okuduğum,
şu senin ağzından çiziktirdiğim intihar mektubunu da yürürlüğe koyacak kadar
ahmak değilim, senin ürküntünü artırmak, olayın gerçekleşmekte olduğunu sana
idrak ettirmek içindi. Gerçi idrak kabiliyetin hayli sınırlıdır, bilirim. Viski alır
mısın?
Yaşamın kutsallığına rağmen, bazı özel meseleler nedeniyle
intihar etmeye karar verdim. Kimse sorumlu değildir.

–

Ne süper mektup ama! Ancak senin kadar cool biri yazabi 

lirdi. Hıyarsın lan sen, beni duyuyor musun? Viski - kola? Ben alabilir miyim?
Ferhat beyefendi mumyası, havada öylece asılı duruyordu.
Viski stokları erimişti. Bu demek değildir ki şampanya da yok. Aşk Yeniden
diskini beşinci kez ve daha yüksek sesle çalmaya başladım.
–

Bu dansı bana lütfeder misiniz yakışıklı şövalye?

Mutfaktan şampanya getirdim, itinayla misafirimizin huzurunda
patlattıktan sonra, önce ona bir kadeh sonra kendime bir kadeh doldurdum. Bir
sandalyeye çıkarak onun ilahi seviyesine yükseldim ve kadehindekini ağzından
içiremeyeceğimi anlayınca, ensesinden içirdim.
Kendi kadehimdekini ise, şerefe işareti yaptıktan sonra içerken,
sandalye sanki sallanır gibi oldu, dengem bozulunca şampanya boğazıma kaçtı.
İşte o anda Şehnaz’ın şuh kahkahası aynen kulağımda patladı.
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Sandalye devrildi. Düşerken gayr-i ihtiyari Ferhat’a tutundum,
anında bıraktım ve yere fena kapaklandım. Ferhat sarkaç gibi sallanıyordu. Artı
bendeki baş dönmesi.
–

Uçuşun Allahı icabında.

Neşelenmeye çalışıyordum. Kulağıma sesler geldiğinde bile
korkmuyor, içkinin etkisiyle olabileceğini biliyordum.
Şehnaz: “Zavallı iğrenç bir solucansın Rıza, Allahım yardım et
bize, Ferhatçığım ne yapmış bu sana? Pis canavaar!”
Diye haykırıyordu.
Ferhat sakin sesiyle konuşuyordu: “Öyle deme Şehnaz. Her
insan hata yapabilir. Rıza’ya kızmıyorum. Çocuk şu sıralar biraz sıkıntıda, ona
yardım etmemiz gerek.”

–

Öldün oğlum sen...

Haykırışıma cevap gelmedi. Sarkacın hareketi de sanki
durmuştu.
Tekrar moduna aldığım diskten, kulağıma şu nağmeler çalını
yordu:
“Akdeniz’in tuzu gibi / Hem tanıdık hem yepyeni”
–

Daha dans etmeyecek miyiz Ferhat mumyası? Aaa lütfen

ama yani, su koyuveriyorsunuz.
Şimdi de mumya ile dans etmeyi kafama koymuştum. Yeniden
sandalyeye tırmandım, zarif bir hareket yaparak öne doğru eğildim ve kafamı kapı
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çerçevesine vurdum.
Şehnaz’ın şuh kahkahası çınladı.
Bu işe galiba artık son vermek gerekiyordu, başım fena dönü 
yordu, sandalyeden zorlukla inebildim. Kendimi toplayıp, tüm perdelerin iyice
kapalı olduğunu bir kez daha kontrol ettim. Yangının doğal olarak ilerleyebileceği
yönü hesaplayarak, işi biraz kolaylaştırmak amacıyla dikkatle gaz döküp,
mutfaktan tek bir noktadan tutuşturdum. Tabii mumya beyin altına mutfakta 
kinden ayrı dopdolu bir tüp gaz yerleştirmeyi de unutmamıştım.
Bu kazaen çıkan yangınla ilgili yapılmış alımlar ve planlar
apayrı bir bölüm konusu olabileceğinden, affınıza sığınarak geçiyorum, sevimsiz
ilişkiler yumağıydı. Özeti soldan sağa dört harfli bir ses efekti, iki kez:
DBUM DBUM.
Duygularım mı? Onlar da yukarıdaki gibi tanımlanabilir:
HIĞH HIĞH.
Kapıyı dışarıdan dikkatle kilitlerken içerisi sütlimandı, huzur
verici çıtırtılar kulağa geliyordu, “Rüya gibi bir yaz geçerken,” Ferhat alabildiğine
raks etsin bakalım. Yine onu düşünerek, müziği açık bırakmıştım.
Sabah 5.00 olmuştu. 5.10’da kalkan ilk trendeydim (vaktinde
mucizevi bir şekilde kalkmıştı) ve evin önünden geçerken alevler görünüyordu.
Rus hanımlar vaat etmiş, gerçekte her açıdan dünyadaki en iddialı hanımın yaşa 
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tabileceğinden daha heyecanlı anlar yaşatmıştım ona, yalansa söyleyin. Ayrıca, şu
bir gerçek ki, bin dolar depozitom da yandı!
Patlamaları ertesi gün gazetelerden okudum. DBUM, DBUM!
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Sabaha Kadar Dans, Kaldığı Yerden
Ertan yine bira istedi.
Ertan Ferhat’ın sözüm ona yakın arkadaşıydı. (Mürekkep
yalamış bir yalakadır, yani o da tam bir beyefendidir demek istiyorum.) Aynı
üniversiteden mezundular ve birbirleri için canlarını verecek kadar sevişirlerdi.
Öyle ki, birbirlerinin kız arkadaşlarıyla da sevişmekten günün birinde AIDS
kapacakları için, can vermek üzereydiler, ama benim sayemde bu olasılık artık
geçerli değildi. “Ahlaksızlığın her türlüsüne paydos.” Bir ay geçmiş, Ferhat
unutulmuş gibiydi. Daha doğrusu başkaları tarafından. Benim için ise şu deği 
şiklik olmuştu: Ferhat eskiden yaşantımın yüzde onunu işgal ediyorken, artık
yüzde doksandokuzunu işgal etmeye başlamıştı. Bu hayaleti kovmanın yolunu
bulamıyordum.
Şehnaz yeni sevgilisinin kollarında yine kahkahalar atıyordu,
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zalim yaratık. Ferhat için bir damla gözyaşı döktüğüne tanık olmadım. Sevgiliye
bak! Siyah gömleğinin düğmeleri sanki boşuna dikilmiş gibiydi. (Aslında her
iliklenmemiş düğme kilitlenmemiş bir kapıya benzese de optik algılayıcı aracılı 
ğıyla herkese açılmayı engelleyen tertibata sahiptir, dikkat etmek gerekir.)
Ferhat’tan bu kez hiç söz açmayacaktım.
–

Ertan, sence bu Ferhat ne zaman ortaya çıkacak?

Bu soruyu ben sordum, evet. Neden, bilmiyorum.
–

Yahu Rıza sırası mı, yeter artık. Biz de senin kadar merak

ediyoruz. Bana kalırsa keyfi yerindedir. İşten istifa edeceğini söyleyip duruyordu.
Belki istifasını bildirmeye bile gerek duymadan, Güney Amerika’ya gitmiştir.
Ertan merak falan etmiyordu. Arkadaşa bak!
–

Ben yine de başına bir şey gelmiş olabileceğinden kuşku

lanıyorum.
Bu lafla konuyu kapatmak istedim. Ya da tersinden ele alırsak,
konu kapansın diye bir laf etmek istedim ama bunu değil.
–

Amma kuşkucu adamsın be Rıza.

Kulağıma eğilerek fısıltıyla:
–

Biliyorsun Şehnaz ona yetmiyordu ve mükemmel bir ikinci

sevgilisi vardı. Unutma, bir erkeğe bir kız yetiyorsa, o kıza o erkek yetmiyordur,
hiçbir tencereye sırf yuvarlandı diye tesadüfen kapak uymaz, ya küçük gelir, ya
büyük. Neyse, bence asıl parçayla birlikteler ve kız onu saklıyor. Belki de
sabahtan akşama dek evde hayvanlar gibi sevişerek zaman geçiriyorlardır. Bırak
kurcalamayı.
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“Ertan, iğrenç bir tipsin sen. İnsan ilişkilerini bu denli aşağı 
laman yüz kızartıcı. Sana gelince Ferhat, bunu bilmiyordum, adi zampara seni.
İşte Şehnaz seni unutmuş bile, sevgilin Şehnaz.”
–

Ertan bu şekilde konuşmanı doğrusu yadırgıyorum,

(Şehnaz’a hitaben) Ferhat’ı hiç anmıyorsun?
İkisine de ders vermek istiyordum ama tam Şehnaz’a hitap
ederken, köpeksileşen sesim...
–

Rıza senin de kimseyi andığını görmedim, yoksa kimse

olmadığından mı?
Masadaki diğer faziletsiz kızlar, elleriyle masaya ve dizlerine
vurarak katılırcasına gülmeye başladılar.
Yüzüne, onu ne kadar küçümsediğimi açıkça belirten bir bakış
fırlattım. Ertan yine fısıldadı:
–

Oğlum şu karıya bu kadar aşık aşık bakma, havaya giriyor.

Kalleş herif dostum kesilmişti bu akşam.
Hep birlikte -ne olduysa- yine ayağa fırlayıp, sallanmaya
başladılar. Ben masada kalıp, biraz düşünmeyi tercih ettim. Şu yeni herif de
nereden çıkmıştı?
Bir süre sonra onlar mı daha çok dönmeye başladı, yoksa benim
başım mı, bilemez hale gelmiştim.
–

Haydi Rızaa, aman be ne sinameki adamsın...

“Rahat bırak Ertan” diye içimden sert bir fırça geçerken, sura 
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tımdaki pişmiş kelle ifadesinden kurtulamıyordum.
Dans pistinde dönenlerin yerini bir süre sonra gözümde
Ferhat’ın çarşaflarla havada dönmeye başlaması aldı. Ben gerçek ve halüsinasyon
arasındaki farkı bilirim. Bu görüntü yalnızca dünya üzerinde benim tanıklık
ettiğim bir görüntüydü ve çok şükür bunu paylaşmak durumunda değildim. Eh,
sahip olmak için biraz tuhaf da olsa bu da bir şeydir.
Kimse bugüne kadar benden şüphelenmemişti, tüm kanılar
onun bir yerlerde yaşamını sürdürdüğü yönündeydi. Ne kadar temiz çalışmış ve
hiç iz bırakmamıştım! Gerçi Ferhat’ın da Şehnaz üzerinde bir iz bıraktığı söyle 
nemezdi. Kimi zaman iz bırakmak, kimi zaman iz bırakmamak gerektiğini
biliyoruz.
Bu içimden yaptığım espri beni keyiflendirmiş, moralimi az da
olsa düzeltmişti.
–

Rızaaa, gelseneee...

“Ne boş insanlar.” Derhal piste fırlayıp çılgınca dans etmeye
başladım, bir süre sonra da hareketlerimin müzikten koptuğunu fark ederek
köşeme çekildim. Dans edilecekse, onu da biz yaparız icabında.
–

Garsoon, şey bakar mısınız?

–

Buyur canım?

Bu herif insanı katil eder. Hatta beni bile katil etmedi mi?
–

Şeyy bi bi bir bira evet evet bira.

–

Tamam canım.

Katil derken şaka etmiyor olduğum aklıma gelince, ürperdim.
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Gerçek miydi olanlar? Korkunçtu Tanrım.
–

Dua ettiğini duyar gibi oluyorum?

Birisi bana hitap ediyordu.
–

Ha ne?

–

Ne o Rıza, dua eder gibi bir halin var?

–

Tanrı’ya dua ile dilekçe veremezsin.

–

Hah hay, çarpılacaksın.

Birden “ayy kolum çarpıldı,” çığlığıyla piste fırlayıp, sakat bir
dans tutturdum. Solist “ben feleğin tekerine çomak sokarım” nakaratında
coştukça, ben de aksak hareketleri güçlendiriyordum. Kolumu çolak gibi büküyor,
tek ayağımın üstünde yere burgu yapar gibi, bir sağa bir sola dönüyordum. Derken
kalça çarkı yapmak aklıma geldi, bir elim belimde kalçamı fırıl fırıl çevirmeye
başladım. Bundan sıkılınca da, yere alaturka tuvalette hacet giderir gibi çömelip,
çolak kolumu bir ileri bir geri sallama hareketine geçtim. Pantolon paçalarımı
ritmik hareketlerle sıvamıştım, diğer kolumla da sifon çeker gibi hareketler yapı 
yordum. Son numara olarak da, daha otantik bir abdest dansındaydım: Tek elimle
taharetlenirken, diğer kolumu sıvamış, bileklerimi üfleyerek osuruk sesi çıkarı 
yordum ve müziğin ritmini kesinlikle kaçırmadan, ağırlığımı bir bacaktan diğerine
aktararak dansı sürdürüyordum. Civar masalardan pek hoş olmayan bakışlar
almaya başladığımı, hatta biyolojik varlığımın tehlikelere maruz kalabileceğini
hissedince, oturmaya karar verdim. Bu esprime yalnızca erkekler güldü, Ferhat da
olsa çok gülerdi.
Yerime dönüp, bir şey olmamış gibi somurtmaya devam ettim.
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Zira ben şurada kendimi toplum yararına paralarken, yeni herif ellerini Şehnaz’ın
bacaklarında dolaştırıyordu. İğrenç kadın! Bu kadar da olmaz. Ferhat öleli daha
bir ay olmuş, sen şunun yaptıklarına bak, günümüzde en ufak bir haya, namus,
sadakat belirtisi kalmamış.
Gerçi Ferhat’ın öldüğünü kimse kabul etmiyordu. “Neyse,
bunun böyle olması benim için en ideal durum değil mi zaten?” İşime
bakmalıydım. “Ayrıca artık şu aptal salona da bir daha gelirsem, iki olsun.”
İki dedim de aklıma geldi, aslında iki bin desem daha doğru
olacaktı. Hiçbir yanlış hareket yapmadığım halde, utanmaya başlamıştım. “Utanan
gelmez kardeşim,” diye düşünüyordum. Asıl utanması gerekenler eğlenmekten
geberiyordu.
–

Şerefe!

–

Aaayyy salak, dikkat etsene.

Biraz varlık göstermek için kadeh kaldırınca, kızın birasını
devirmiştim. Neyse ki “Ağlama değmez hayat” çalmaya başlamıştı, bunu bahane
ederek bira devrilmesini geçiştirmeyi başardım: El çırparak şarkıya katkıda
bulundum ve bu sefer bir sorun çıkmadı. Ancak bu sefer de bizim masadan kalkan
Boğaç, sahnede şarkı söyleyen kızın arkasında bir takım erotik hareketlerle sözüm
ona dans ediyor, bir yandan kızın sırtını öküz gibi kokluyordu.
Kız “istemem yan cebime koy hareketleri”ni sürdürürken bir
erkek sesi patladı:
–

İner misin şu sahneden lütfen?

Boğaç pişkinin Allahıdır. Baba bir sesle gürledi:
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–

Ne var kardeşim dans etmek de mi suç?

Kel kafalı, kırk yaşlarında, görsel sanatlarda uzman ve sapına
kadar arıza Boğaç sayesinde, kısa sürede olay tırmandı.
Velhasılıkelam, bu saçmalıklarla sizi meşgul etmek
istemiyorum. Detaylar üzücü zira. Sonuçta, dövüldük ve kovulduk. Son sözlerimiz
“s----- git” gibi şeylerdi, giden biz olduk.
Gururlu bir şekilde el sıkışarak “iyi geceler, ne güzel
eğlendik,” deyip herkesten ayrılmış, yalnız başıma bir bankta oturup, sabaha
kadar denizi seyretmeye karar vermiştim. Boğaç yüzünden yediğim tekmeler,
içkinin etkisi azaldıkça, daha etkili olmaya başlamıştı. Kıçımdaki ve bacaklarım 
daki sızılara ek olarak, dizimden kan akmış, kurumuştu bile. Martı sesleri Ferhat’ı
çağrıştırıyordu. Elbette bir ilgisi yoktu ama o anımda başka ne düşünebilirdim?
Demek adam bir kızı daha idare ediyordu. Hiç ima bile etmemişti. Kimdi bu kız,
tanıyor muyduk? Bu mesele inanılır gibi değildi, çünkü Ferhat’ın tüm tanıdıkla 
rını tanıdığımı sanıyordum. Peki bu kız da mı merak etmiyordu? Yoksa birlikte
Ertan’ın dediği gibi sevişme kampına mı kapanmışlardı?
Saçmaladığımı fark ettiğimde dişlerim sinirden kenetlendi.
Ulan ben, ellerimle adamı öldürmüş değil miydim? Ferhat sevişecek korkusuyla
hala acı çekiyordum. “Ey Ferhat sen ne adammışsın be! Yoksa arkadaşları
toplayıp, senin ruhunu mu çağırsak? Senin ruhun bile, fincanı itecek kızlardan
birini araklayabilir. Olacakları biliyorum, kızların ha bire ittireceği fincanı ben
çekeceğim. Vazgeçtim kardeşim, tamam.” Bu sefer de saçmalamıştım. Adamın
öldüğünü düşünen mi var ki ruh çağıralım?
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Ferhat onların dünyasında canlıydı ama sadece görüşmüyor
lardı. Benim dünyamda ise ölüydü, bu aralar fazla sık görüşür olmuştuk. Böyle
deyişim git gide Ferhat’ın daha çok aklıma takılır olmasındandı. Pişmanlıktan
değil, onun varlığına tahammül edemiyordum. Ama şu kahrolası çarşaf fikri...
Daha az ilginç bir yol bulsam, bugün böyle olmayabilirdi. Eve gitsem hayalet,
gitmesem hayalet, terk eden sevgilinin hayaleti gibi. “Bir bira olsa.” Sonra yine
Ferhat. Rus kızları duyunca, adresi devlet sırrı gibi saklayacağını, itler gibi
koşarak geleceğini nasıl da bilmiştim. “Seni Ruslar yaktı Ferhat, Allahsız komü 
nistler. Yoksa video yalanı mı?” Düşündükçe zihnim açılıyordu. Ferhat videoya
inandığına göre, Şehnaz’dan zaten kuşkulanıyordu ve kendisine yeni birisini...
Video deyince defalarca seyrettiğim Pendik’teki çekimler
aklıma geldi, biraz bundan söz etmek istiyorum, başarılı bir çekim olmuş.
Yönetmen: Rıza
Müstakil bir evin gündüz dışarıdan çekimi. Kuş cıvıltıları ve
rüzgar sesi eklenmiş.
Oyuncuların adları akarken, kuş sesleri devam ediyor.
Neşeli bir giriş. Yüksek sesli müzik çalarken zampara Ferhat,
mutlu görünüşü verilmiş her an başarıya endeksli bir yüz ifadesiyle eve girer,
gözlerinde kiril alfabesiyle “hani, nerede?” yazmaktadır. Sevimli bir dostluk
atmosferi egemendir. Araya siyah beyaz kız fotoğrafları eklenmiş.
Tuhaf bir gelişme.
Rıza harıl harıl çalışmaktadır. Ölümünü bile algılayamayacaktır
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Ferhat, Rıza’nın artık anlasın diye okuduğu o salak intihar mektubu esnasında
biraz rahatlar üstelik, olayı iyice şaka zanneder. Hareket anında Ferhat Rıza’yı
seyretmektedir; baştan kızgın, sona doğru çıldırmış bakışlarından, olayı önce şaka
zannettiği, son ana kadar ise bir mucize beklediği okunmaktadır. Ama asla olayın
bir gerçek olduğunu tam anlayamadığı, ancak ipin boynunu sıkmaya başladığında
çırpınmasıyla ortaya çıkar. Ölüm sallanışına başladığı anda bile başına gelmiş bu
basit ve geçici rahatsızlıktan kurtulmak ister gibi bir haldedir. Sanki onu soğuk
bir havuza şaka olsun diye daldırmışlar da, o da çıkmaya çabalamaktadır.
İşin asıl ürkünç yanı mükemmel ses kayıtları, burada orijinale
sadık kalmıştır yönetmen: Ferhat’ın boğuk bağırma ve öksürme çabaları, çarşafın
yerde sürüklenirken çıkardığı fışırtısı, son derece iyi çalışan makaranın belli
belirsiz yağ gibi kayan sesi, Ferhat’ın kurtulmak umuduyla sağa sola şiddetle
salladığı kafasını yerlere vururken çıkan tonk tonklar. Kayıt eden mikrofonun
ilkelliği ayrıca inanılmaz ölçüde gerçekçi boyut kazandırmıştır çalışmaya.
Fonda ise “Aşk Yeniden”.
Ayakları yerden kesilene kadar henüz yaşamakta olan Ferhat,
bir sağa bir sola kafayı salladıkça halat iyi sallanacaktır. Ağzını da tam bir başa 
rıyla tıkamış olacaktır ki Rıza, o süreç içerisinde tıkaç hiç açılmayacaktır.
Danslar, danslar...
Rıza sarhoştur, ayakta duracak halde değildir, ara sıra sandal 
yeye tırmanmakta ve düşmektedir. Aynı parçayı defalarca çalmakta, tek başına
kadeh kaldırmakta ve yerlere dökmektedir.
Final.
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Rıza müzik eşliğinde etrafa bidonlarla gaz dökmektedir. Son
sahnede kameraya yaklaşır, geniş açının da katkısıyla iyice güzelleşen bir gülüm 
semeyle birlikte, sağ eli kameraya uzanır.
“Ben olmasam sen bu hayalperestlikle daha çok yaşar mıydın
bilmiyorum ama gitmişken cennetteki melekleri de becerirsin, sonra öbür tarafta
bir de bana teşekkür edersin. Ben de seni bir daha öldüremeyeceğime göre,
cehennemdeki hayatımı bile piç edersin. Umarım cennet ve cehennem arasında bir
bağlantı yoktur melun Ferhat.”
Bu gece o videoları seyretmemeye kararlıydım. Ben Ferhat’a
“Al sana video” demiştim, videonun ne demek olduğunu ben görmüştüm. Geçen 
lerde kasetlerin seyretmekten yıpranabileceğini düşünmüş, onların kopyasını
alabilmek için yeni bir alet almıştım. Sonra değişik anların arka arkaya gelme 
sinin değişik bir durum olabileceğini fark etmiş, bir de montaj aleti almıştım. Bu
alımlar, çeşitli satımları gerektirdiğinden, evde şu anda olmayan eşyalardan söz
ederek sizi daha da üzmek istemem.
Ev sakindi.
Ben de sakindim.
Duvara tutturmuş olduğum yastığı tekmeledim. Öyle ya, her
akşam ihtiyacım oluyordu.
Gün doğarken yıldızlar/
Söner de belli olmaz
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Selma ile Slow
Telefon çaldığında uyandım ve ciddiyetle çalışmaya, yani su ısıtmaya başladım.
Telefonu açmak için, çalmasından daha geçerli nedenlere ihtiyacım vardır.
Günün ilk telefonu, neskafe suyunu koyma sinyalinden başka
bir şey değildir benim için.
Aynı terbiyesiz telefon, yine.
Neskafeyle sıcak suyun karışımından oluşan, dünyanın o en
büyük buluşunu hazırlıyordum, telefon sekiz çalıştan sonra en nihayet kapandı 
ğında. (Telesekreterimi satmıştım.)
Elimde neskafe bardağı, klozete oturmuş “ne güzel yaşam,”
diye düşünüyordum. (Klozet kapağını satmamıştım. Bu durumda artık nelerin
satılmış olabileceğini takdirinize bırakıyorum.) Seyfi fırladı ve mutfağa doğru
ikiledi.
Evde fare olması gerçekten kabul edilemez. Haliyle şeyim kaçtı
tabii. Neskafeyi de Seyfi’ye bırakıp, sinir içinde balkona çıktım. Soğan, patates,
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çay şekeri ve bakkal kelimelerinden oluşan anonsları ciğerlerime çektikten sonra,
içeriye girdim. Yarım saat sonra telefon çaldı.
–

Alo?

–

Rıza Bey’le mi görüşüyorum?

Ben? “Bey”? Benden "bey," diye söz edecek bir kadın, olsa olsa bir ürün satmaya
çalışıyordur.
–

Yanlış numara.

Çarparak kapattığım telefon, ısrarla yeniden çalıyordu.
–

Alo?

–

Pardon, Rıza Bey’in evi değil mi?

–

Siz hangi numarayı aradınız?

–

Şu şu şu.

–

Numara doğru ama burada öyle biri yok.

–

Emin misiniz?

Satıcıya benzemiyordu!
–

Hımm. Pek de değil.

–

Hatta belki de Rıza Bey’i tanıyorsunuzdur?

–

Olabilir de, olmayabilir de.

–

Ferhat ile ilgili görüşecektim.

–

....

–

Kaktüs, saat 15.00. Ben sizi tanıyorum, yanınıza geleceğim.

Adım Selma.
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Telefon kapandı.
Hiçbir durum yokmuş gibi rol kesmeye başlamışken, birden
kendimi aynadan, burnumdaki kılları alırken gördüm. Derhal cımbızı bırakıp,
mutfağa kahvaltıya gittim. Seyfi sofraya daha önce oturmuştu. Beni görünce
kahvaltısını yarım bırakıp, yine banyoya geçti. “Sana bir jakuzi bile alamadığım
için üzgünüm Seyfi. Bir süre sonra Ferhat diye bir arkadaşla tanışacaksın. Onunla
bol bol beni çekiştirirsiniz. Mutlu beraberlikler.”
Kahvaltıdan vazgeçip, Seyfi için banyo kapısının eşiğine fare
yapıştırıcısı sürülmüş bir nesne hazırladım.
Sonra hazırlanmaya koyuldum. Giyebileceğim çok iyi kıyafet
lerim olmasa da, benim de bir moda anlayışım vardı. İşte o anlayışa göre; kıçımı
küçük gösterecek dar, alçak belli, krem bir pantolon, beyaz gömlek, beyaz lastik
ayakkabı. Kot bir ceket ve kot kravat. Nasıl ama?
14.00’te o Allahın cezası yerde çoktan lök gibi oturmuş, bekli 
yordum. Gazetelerin arkasında sotalanmış, kapuçino içme numarası yapıyordum.
14.20’de hiç de güzel sayılmayacak bir kız masama geldi. Ben “lanetler olsun,”
diye düşünürken, gazete isteyip yüreğime soğuk sular serperek gitti. Derken 15.00
sularında gazete isteyenden de tipsiz, ninem gibi bir kız, langırt diye masaya
oturdu. Bir an için bu durumdaki kızların bile, zavallı da olsa bir erkek bulabil 
diğini düşündüm. Bunlar hayatta hiçbir işe yaramadıkları gibi, ukalalıkta da
birincidirler. Bunlar...
–

Nasılsın Rıza?
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–

Selma Hanım’la mı görüşüyorum?

Tüm keyfim kaçmıştı, haksızlıktı bu. Gudubete bak yahu!
–

Evet.

–

Size nasıl yardımcı olabilirim?

–

Bana yardım edebilecek tek kişi sensin Rıza. Zeki bir

erkekle konuşmayalı iki ay oldu.
“İki ay?”
–

Ha?

Nedense kız daha güzel görünmeye başlamıştı. Bir kere ilkeli bir kıza benziyordu.
–

Oturuşundan bile, olaylara ne kadar hakim bir insan

olduğun belli oluyor Rıza.
Nasıl da gerçekleri söylüyordu.
- Abartıyorsunuz.
Elimle, filmlerde gördüğüm bu kelimeye eşlik eden hareketi
yaparken, gazeteyi kaydırınca, şekerlik devrildi. Bozuntuya vermeyerek derhal
eğilip alışım ise, sonun başlangıcı oldu. Allahım kızın ne mükemmel bacakları
varmış! Güzel bacak kadar bana acı çektiren bir olgu yoktur, bilemezsiniz.
Kendimi çok aciz hissederim ve o bacakların sahibi kadının yaşlanacağı günleri
sabırsızlıkla beklemeye koyulurum.
–

Kesinlikle abartmıyorum. Düşüncelerindeki incelik ve

kalbindeki iyilik, bakışlarından okunuyor. Hiç art niyet taşımayan, ne yaptığını
bilen, dürüst ve cesur insanlara öylesine ihtiyaç var ki...
Beni anlıyordu.
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–

Daha ilk görüşümde “Ferhat’ın methettiği kadar varmış,”

diye düşündüm.
Birden dudaklarım kurudu. Yoksa herif bunu da mı...
–

Sen onun dilinden düşmezdin. En son ne zaman görüş

tünüz?
Kuruyan dudaklarımı yalarken, kalp atışlarımın hızlandığını hissettim.
–

Ferhat ile tanıştığınızı bilmiyordum.

–

Evet, biz ara sıra görüşen iki arkadaştık yalnızca.

“Yalan söyleme,” diye içimden bağırırken, suratına bir tokat patlatmak için
kaldırdığım elimle, garsona göremediği bir işaret yaptım. Karşımdaki aynada,
ilkokulda konuşma hakkı isteyen bir çocuk parmak kaldırıyordu.
–

Anlıyorum.

–

Ferhat ile en son ne zaman görüştünüz?

Hoppala. Bu sorunun cevabını ezbere bildiğim belli olmamalıydı.
–

Hımm şeyy tam hatırlayamıyorum, neden?

–

Ferhat ortadan kaybolacak birisi değildir.

“Bunu kıskançlık oltasıyla avlamalı.”
–

Arkadaşı olduğunuza göre size söz açmıştır, bir sevgilisi

–

Şehnaz mı?

vardı.

O güzelim kadını nasıl da küçümseyerek sordu bu soruyu. Aslında bunun bakışları
daha güzel diyebilirim.
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–

Yok canıııım, Şehnaz’ı kim ciddiye alır, hani şu Bolivyalı

–

Ne?

–

Hani var ya bilmiyor musunuz? Sultanahmet’te altı ay kadar

kız...

önce tanıştıkları şu muhteşem kadın.
–

Ferhat’a hayran mısın?

Beni can evimden vurdu, ne vardı şu bela herifte?
–

Ben mi? Ne münasebet canım, cık cık cık.

–

Konuşmalarından, ondan çok etkilendiğin belli oluyor.

–

Kesinlikle diyorum yahu. Bir kere Ferhat gerçek bir insan

–

Ama etrafındaki kadınlar gerçekti, değil mi?

–

Siz siz... Bir dakika, ne istediğinizi anlayabilir miyim?

değildi.

Beni ne için buraya çağırdınız? Şu sıralar biraz yoğunum. Kısaca nasıl yardım
edebileceğimi söylerseniz...
Bacak bacak üstüne atmış, ayakkabısının tekini hafif çıkarmış, üstteki bacağını
yavaş yavaş sallıyordu.
–

Biraz senden söz etmek istiyorum.

“Oğlum Rıza bir kelek var bu işte.”
–

Hamfendi rica etsem...

Bacakları beni çıldırtmak üzereydi.
–

Senin çok derin bir iç dünyan olmalı.
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Bacaklarının pozisyonunu değiştirdi. İpnotize olmuş gibi bacaklarına bakıyordum.
Bunun farkındaydı ve değilmiş gibi yapıyordu.
–

Sevgi ve nefret duyguları çok benzer kavramlardır. Sen

ölesiye sevebilecek bir erkeğe benziyorsun.
Ve ayakkabısını ayak bileğime yapıştırdığında, mahvoldum.
–

Yarın aynı saatte burada.

Ayağını oradan çekti ve aniden masadan kalktı. “Göster, koklat, verme amma ve
fakat. Bu kadar da yapılmaz.”
–

Gö-gö-görüşürüz hamfendi.

Şey misali masada kalakaldım. “Alçak, adi, ahlaksız...” gibi sıfatları içimden
haykırırken, hiç anlayamadığım bir nedenle, güpegündüz canım rakı istedi.
"Garson Bey" müstehzi ifadesiyle üçüncü rakıyı bıraktığında,
zihnim berraklaşmıştı. Bir kere yarın buraya gelmeyecektim. Selma benimle
açıkça kedi-fare oyununa girmişti, maksadını anlayamıyordum. Acaba Ferhat’ın
benden aşırı söz etmesi benim için reklam olmuştu da, kız beni mi istiyordu? Bu
kızın da Ferhat’ın ölümüne üzülmüş bir hali yoktu.
Ferhat’ın öldüğünü benden başka bilen olmadığını, yeniden
hatırladım. Nasıl üzülsün o zaman?
Size bir hatırlatmada bulunmalıyım: Mantık yürütürken olay
ların taraflarca ne şekilde bilindiğini dikkate almayarak nesnel gerçeklerin üzerine
düşünmek, büyük bir hatadır. Herkesin gerçeği, kendi bildikleriyle tanımlanmıştır.
Ferhat konusu, şu anda dünyada herkesten fazla bilgili olduğum tek konu, başka 
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larının bilgisizliğine dolayısıyla anlayış göstermem gerek. “Ama ya bacak
konusu?” diyeceksiniz. Pis pis güldüğünüzü görür gibi oluyorum.
“Şimdi, madem ki Selma Ferhat’ı hayatta sanıyor, madem ki
Bolivyalı kız numarasından etkilenmedi, bir kere Ferhat’ı kafasından silmiş
demektir. Ferhat hangi kızın canını yakmamıştır ki? O halde bu kız da ondan
intikam almak için arkadaşlarından birini baştan çıkarmaya karar vermiş olmalı.
Bu arkadaş Ertan da olabilirdi, ben olduğuma dua etmeliyim. Yoksa Ertan’la da
mı...”
Dördüncü rakıdan sonra Ertan da, Ferhat da aklımdan çıkmış,
mide bulantısı içinde tuvalette kusuyordum. Daha saat 17.00’de bitik
durumdaydım. Amma performans! Kendimi kutlayarak dışarıya gazladım. “Bir
daha buraya gelirsem namerdim.”
Yolda yalpalayarak güneş altında yürürken, Selma konusunu
kafamdan silmeye karar verdim. Olacak iş değildi ve başka aşağılanmalara gebe
bir ilişki olacaktı. “Olmayacak iş nasıl olacak?” Tanım noktasında bile çuvalla 
dığımı hissediyordum. Tabii ne kadar aşağılasa da Selma’nın köpeği haline dönü 
şebileceğim, bunun için tereddüt bile etmeyeceğim endişesi beynimi kemirdi 
ğinden, konuyu kestirip attım.
“Zaten köpeğe ihtiyacı olsa, şu anda siz bunları okuyamıyor
olurdunuz, ben de ağzımla ona terlik taşıyor olurdum.” Böyle diyeceğimi mi
sanıyorsunuz? Ben gururlu bir erkeğim, o kadar da düşmedik. Aslında dikkatli bir
göz, şimdiye dek düşük hiçbir hareketim olmadığını görmüştür.
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Evde Ferhat isimli son video montajımı seyretmek için koltuğa
gömüldüm. Uyuyakalmışım. Seyfi’nin “cik-cik,” sesiyle uyandığımda, yapıştırı 
cıya yakalanmış hayvancığın katilinden yardım istediğini anladım. Oysa onu
birazdan yapışmış haliyle canlı canlı dışarıya atacak, kedilere yem yapacaktım.
Sonra kedi de ağzına burnuna bulaşacak o yapıştırıcı nedeniyle inanılmaz bir
sıkıntıya düşecekti. Belki aylarca temizleyemeyecek, her tarafına bir şeyler yapı 
şacak... Yok, yok, şu insanoğlu korkunç bir canavar.
Seyfi kuş gibi ötüyordu. Banyoya gittim. Işığı yakınca sesini
kesti ve bir-iki hamle yaptıktan sonra, çaresizlik içinde bana bakmaya başladı.
Çömeldim. Çok tatlı bir yüzü vardı. Onun yerinde olsam ben ne
yapardım? Pekiyi bu fareyi dışarıya atmadan önce, yapıştırıcıyı temizleyemez
miydim?
Küvetin içinde, fareciği seyreltilmiş benzinle bir güzel temiz 
ledim, sonra şampuanlı suyla iyice yıkadım. İş bittiğinde küvetin giderini açınca,
anında tüydü. Aslında beslemeliydim belki ama işim başımdan aşkındı, gerekli
dikkati ve özeni gösteremeyebilirdim. Başka fareler de olabileceği düşüncesiyle,
eşiğe yeni bir yapıştırıcı engel hazırlayıp, yatmaya gittim.
İşlediğim cinayet her geçen gün kendime olan nefretimi artırı 
yordu. Benim yaşantım tamamen alt-üst olmuş, başka kimse etkilenmemişti.
Elbette evini üç bin dolara kaybeden hiç yüzünü görmediğim şahıs da etkilen 
miştir ama bu konu beni uzak ülkelerdeki depremlerden fazla üzmüyordu. Zaten
borsada parasını kaybeden kerizlerden ne farkı olabilirdi o aç gözlünün?
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Ama Ferhat konusu... İşte buna bulduğum ciltler doldurabilecek
mazeretler tek tek kafamda çürümüş, konuyla başa çıkamaz hale gelmiştim.
Sıkıntılı ve kompleks dolu yaşantım sona ermiş, yerini kabuslarla dolu, endişe
içinde geçen günler almıştı. İşin kötüsü, sorun zamanla çözülebilecek cinsten
değildi. Şu anda Ferhat’ın gerçekten ölmüş olması ve bunun pişmanlıkla falan da
değişmeyecek bir durum olması, problemin temeliydi. Bunu nasıl yapmıştım?
Anlamak zor. Acı dolu günlerin geri gelmesi ve bu korkunç yaşantımın sona
ermesi için, her şeye razıydım.
Yaşantı sona erdirmek aslında kişinin kendi elindedir, bir süre
daha bünyem bu gerçekle başa çıkamazsa bunu gündeme getireceğimi size
müjdelemek istiyorum. Yalnız bir dakika lütfen, yarın Selma ile görüşmeden
olmaz.
İnsan çalışmamaktan yorgun düşüp, yatakta kendinden geçiyor.
Rüyamda Ferhat’la satranç oynadık, sonra yine Ferhat’la ideolojik konuşmalar
yaptık, birlikte otobüsle Sarıyer’e gidip, inmeden geri döndük. Ferhat’la barda
takıldık, kavga çıktı, beni bodyguardların elinden yine Ferhat tatlı diliyle kurtardı.
Uyandığımda ilk işim, “Seyfi geri gelmiş mi?” diye bakmak
oldu. Fakat kısa sürede anladım ki, o da beni terk etmişti. Neskafemi koydum ve
rahatça oturdum, daha Selma ile buluşmama üç saat vardı.
“Hani gitmeyecektin?” diyorsanız şöyle açıklayayım: Yalan
söylemiştim. Beni suçlamamanız için hatırlatıyorum, aynı durumda siz olsanız,
oraya “dıgıdık, dıgıdık...” diye dört nala koşardınız. Bağışlayın bu cüretimi lütfen.

ayfa 46/82

Dans Yarışması | Armağan TEKDÖNE

Saat tam 14.00’te, 15.00’deki randevuya hazırdım. Bütün vakit
geçirip geç gitme çabalarıma rağmen, elimden gelenin en fazlası buydu işte.
–

Kapuçino lütfen, bir de omlet.

Garson bu pozu yutmadığını belirten bir aldırmazlıkla masadan
uzaklaştı. Gazetelerdeki önemsiz haberleri süratle geçip, üçüncü sayfaları dikkat 
lice okuduktan sonra, saatin henüz 14.18 olduğu gözüme çarptı. Acı yaşam. Acı
yaşam. En çok can sıkan iş de, masanın altından sırnaşan sevimli kediciği (ayıcık
da denilebilir) ayağımla ha bire ittirmekti, zira dilenciliği bırakmıyordu. Kedinin,
yemeklerin piştiği kaynaktan, yani sahibinden değil de, yemeklerin satın alındığı
kaynaktan talepte bulunması ve kurumsal olarak bu göreve getirilmiş olması
anlayamadığım durumlardı, bunu da şuradan çıkarıyordum: kurum neredeyse “o
yemeği tutup da kendin yiyeceğine, zavallı aç kediciğimize ver bakalım haydi,
bencil seni...” sözleriyle yemeği sattığı kişiden, kedisine transfer edecekti. Kediye
yemek verenler hoş, vermeyenler nahoş karşılanıyordu en azından. Oysa yemek 
lere yüzde yirmi zam yapsalar, kediyi de kendileri besleseler, aynı hesaba gelirdi
ve yemekler de rahatça yenirdi. O canavar da sonunda projelerimi sezinlemiş
olmalı ki, pantolonumu tırmalayarak, yırttı. Çıt çıkarmamak zorunda kaldım.
Selma kapıdan girdiğinde çoktan bitik durumdaydım. 15.42 idi
ve ben orada hazır ve nazır bir emireri olarak, nöbetteydim. Allah belamı versin.
–

Nasılsın Rıza?

–

İ-i-iyiyim.

Pişkinliğe bak!
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–

Sıkılmış gibi bir halin var?

–

Yooo oturuyordum.

–

Güzel. Senin ne kadar kendine yeterli bir insan olduğunu

–

Bunu da böylece test etmiş oldunuz.

–

Test? Hayır işim çıktı, biraz geciktim sadece.

–

Önemli değil.

–

Doğru. Oysaki daha ne önemli konular var, global ısınma

düşünmüştüm.

Adi ukala.

mesela.
“Batsın bu dünya,” esprisine cesaret edemedim. Yerine, “doğru,” diyebildim.
Sanki bilimsel konuların sırasıydı, hem de pek anlarmış gibi davranıyordu, adeta
Madam Curie.
–

Artan her bir derece sıcaklık, dünya üzerinde Türkiye kadar

bir alanın sularla kaplanmasına neden olacakmış.
“Bir çakıl taşı bile veremem,” diyecekken, “yaa?” diyebildim. “Yaa” diyebilmekte
bile ne kadar da zorlanıyordum. Çünkü yine mini etek giymişti.
–

Ozon tabakası...

Dinlermiş gibi yapmak bile bir işkenceydi. Bunlara ne gerek vardı? Sanki ozon
deliği... tövbe tövbe.
–

... kanserojen morötesi ışınımlar...

Bacağını sallıyordu.
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–

... çevre...

Bacağını sallıyordu.
–

...sonra da nükleer santraller var ya...

Eteğini öne doğru çekiştirdiğinde bacaklarının görünmekte olan yerleri hala
görünüyordu, çünkü kumaş aynen çektiği oranda eski yerine kaymıştı bırakınca.
Fakat Allah inandırsın ki, çekme hareketiyle birlikte Selma sağa-sola kıpırdadığı
için, bu bölgelere ek olarak, bacaklarının daha önce görünmeyen ve benim tam da
o sırada hayalini kurmakta olduğum bambaşka kısımları en az bir, hatta iki santim
düzeyinde açıldı.
–

Sen çevreye duyarlı mısındır?

–

Hı-hı.

Alay mı ediyordu?

Bir saat kadar konuştuk. Konuştu. Çok akıllı bir kadındı. Ferhat’tan hiç söz
açmadık. (Biz dediğim o.) Ben de kendimi tutabilmiştim.
–

Yarın aynı saatte.

Aniden kalktı ve elime dokundu, sonra hiç konuşmadan çıktı.
"Garson Bey" ben istemeden rakı getirdi ve masaya aynı
müstehzi sırıtışıyla bıraktı. Bardağı yere patlatmak üzere kaldırdığımda arkasını
dönmüştü, tek çare olarak bir dikişte içtim.
Çıktığımda bitik olamazdım, çünkü başta bitik biri sonda
bitikten de öte olmalıydı.
–

Ağbi yüz bin lira.

Ne diyorlar? Galiba tinerciler de zam yapmış.
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–

Ağbi sarhoş musun?

–

Get bee...

Kerata bunlar.

Karşımda g.toşça bir dansa başladı.
–

Ağbi rakı versene...

Aldırmadan yürümeye koyuldum. Bu çocuklar ne de olsa kader kurbanı değil
midirler? Kaderlerinde bir de gaz odası olsa...
Arkamdan kola tenekesindeki tineri ceketime, tenekeyi de
sırtıma fırlatırken aldırmıyordum, adımlarımı hızlandırmak dışında hiçbir tepki
vermiyor, dimdik yürüyordum. Şimdi kader kurbanı kim?
Eve dönünce, ceketi direkt sobaya tıktım. Ferhat meselesinin
çözümü için en doğrusunu da yolda düşünmüş, bu işe bir son vermek zamanı
geldiğini anlamıştım.
“Yarın bütün başıma gelenleri Selma’ya anlatacağım ve sonra
da evde intihar edeceğim.” Bu düşünce beni rahatlatmış ama “ya polis çağırırsa ve
beni götürürlerse?” düşüncesi ise rahatımı yeniden kaçırmıştı.
En iyisi, oraya kuryeyle her şeyi açıklayan bir mektup
göndermek, tam saat 15.00’te de telefon ederek, kuryeyi beklemesini söyledikten
sonra, hazırlamış olacağım uyku haplarını içmekti.
Sonuçta ertesi günkü en büyük başarım, 14.00 yerine 14.40’ta
aynı masada nöbete başlamak olmuştu. Aynı garson, aynı kedi ve bendeniz asil 
zadeleri yine birlikteyiz. Garson ve kedi, bunlar var ya, alçak bunlar.
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Selma 15.32’de geldiğinde, düne göre on dakika erken olduğu
için, kendimi onore olmuş hissettim. Ya Rabbim ne mutluluk!
–

Rıza, biliyor musun aklıma ne geldi?

Geç kaldığını kendime hatırlattım ve ona sert bir dille sitem etmeye karar verdim.
–

S-si-sizi çok merak ettim.

–

Merak mı? Neden?

–

Şeyy hiiç.

İşte böylece, ona Hanya’yı Konya’yı bildirdim. Bu konu kapandı tabii.
–

Rıza Ferhat’ı en son ne zaman gördün?

Bu bende biraz uyanma etkisi yaptı. İlk defa gözlerimi bacaklarından
ayırabilmiştim.
–

Hımm, galiba bunu daha önce de sormuştunuz, neden?

–

Bana yardımcı olmalısın Rıza.

Sürekli ismimi söylemesi, bende tarif edilmez bir duygu yaratıyordu.
–

Rıza onu en son bir gören olmalı değil mi, mantıken her

kaybolan insanı en son birisi görmüştür. Onu son gören ben değilim. Benden
habersiz kaybolmayacağına karar verdim.
Hafif bir ter bastı. Ne yapmalı? Gerçeği anlatsam kızcağız nasıl da şok olur. Bu da
benim sonum olur.
–

Onu en son gören biri... böyle biri olmalı... sence kim

mesela?
Israrla aynı soruyu yeniden sordu ve bende yeni ter tanecikleri oluştu. Ter tane 
ciklerini, ter dereciklerine çeviren ise, şu oldu:
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–

Rıza, peki sen, onu en son sen ne zaman gördün?

Bacak macak göremez olmuş, zehirlenmiş bir hamam böceği gibi paniğe kapıl 
mıştım. “Kimse bilmiyor, biraz cesaret...” Elimi tuttu. Bırakmıyor. Elim
sırılsıklam.
–

Yarın aynı saatte.

Bir dakika sonra gelen rakıya el sürmeden, garsona bol bahşiş
bırakıp, fırladım. Hemen bir taksi tuttum. Eve geldiğimde son derece zindeydim.
Bu kadın ne istiyordu? Bir kere kendimi ele verecek kadar da saflık
yapmamalıydım. “Birkaç içeriksiz soru ile bu kadar perişan olan birisi olmak...
Hayır, hayır, hiçbir nesnel kanıt yok ve bana kimse bir şey yapamaz. Gören? Yok.
Öyleyse bilen de yok.”
Ertesi gün ona yılışıkça asılacaktım ve bu görüşmeler sona
erecekti. Gerekirse elle sarkıntılık edecek, ne yapıp edip beni bir daha aramasına
engel olacaktım. Sürekli saçmalayıp, küfürlü konuşarak, bir kadını uzaklaştıracak
ne varsa, hepsini yapacaktım.
Telefon çaldı.
Yine ter bastı. Selma arıyordu bence. Açmadım, susana kadar
bekledim ve sonra fişini çektim.
Banyoda küvetin kenarına ilişerek, Selma’nın hayaliyle
mastürbasyon yapmak istedim ama sertleşmedi, yerine sert bir neskafe yaptım.
İki saat sonra kararım kesinleşmişti. Ona aşkımı ve işlediğim
cinayeti itiraf edecek, intihar edebilmek için de süre isteyecektim. Tek isteğim
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beni polise ihbar etmemesi olacaktı. Video kasetlerini de ona teslim etmek üzere
paketledim. 38 kopya, bir koli oluşturacakmış meğer!
Bir içgüdü, yaklaşık bir saat uğraşarak hazırladığım koliyi
açtırttı ve sobada ceketle birlikte yaktırttı. Olayları yeniden gözden geçirmiş ve
hiç ipucu olmadığına karar vermiştim.
Ama yine de sabaha kadar uyuyamadım. Gözümde şimdiye
kadar canlanmamış görüntüler beliriyordu. Mahkemede hakim kalem kırıyor,
avukatım “temyiz edeceğiz,” diyor, benim dişlerim soğuktanmışçasına takırdı 
yordu.
Size insanın kendi ölümünün, diğer her konudan daha dayanı 
lamaz bir korku verdiğini, bu geceki tecrübelerime dayanarak bildirmek isterim.
Her türlü değer alt-üst oluyor, yaşama sülük gibi yapışıyorsunuz. Bana inanın, siz
bile yapışırsınız.
Her suçlamayı inkar edecektim. Kanıt yoktu ve Selma beni
nasıl suçlayacaktı?
Hiçbir somut suçlamaya maruz kalmadığımı, inkar edecek
zaten bir konu olmadığını ve paniğe gerek olmadığını, ancak sabaha doğru
kendime inandırabildim. Yarım saat kadar huzursuz bir uykudan sonra, yine cin
gibi ayaktaydım. “Evet, inkar edecek konu bile yok. Sarkıntılık edeceğim.”
Tam 15.00’te buluşmaya gittim. Bu kez Selma daha önce
gelmiş, beni bekliyordu. Son derece dar ve kısa, tek parça bir elbise giymişti.
–

Rıza nasılsın bugün?
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–

Seni sormalı?

İlk defa “sen” diyebilmiştim, çapkın bir eda takınmaya çalışarak. Ve o anda yine
masanın altından ayağını değdirmez mi? Demek tüm kuşkularım boşmuş. Ben de
basit sorular yüzünden, hayatın sonu zannetmiştim.
–

Rıza çok hoş bir adamsın.

Küfür filan ederek bu işe son verme stratejisini saniyede unutmuş, hatta işi nasıl
bağlayacağımı düşünmeye başlamıştım.
Elimi saçına attım.
–

Tuvalete in, öpüşelim.

Son derece kısık bir sesle bunu Selma, evet o söyledi ve masadan kalktı.
Kalp atışlarımı duyuyordum. Garsona çaktırmamak için, üç
dakika kadar sonra aşağıya indim. Herif zaten hiç ilgilenmiyordu. Tam ilk hamleyi
yapacaktım ki...
–

Rıza, 3 Ekim 20.33’te Ferhat telefonda son kez konuşmuş.

Arayan sen miydin?
Ter basmadı, fışkırdı. Bunu bilemezdi, kulübeden aramıştım.
–

Terliyor gibisin?

Bir şey bilemezdi. “Terlemek de mi suç?”
–

Selma beni çok tahrik ediyorsun.

Öpmek için hamle yaptım, yüzünü çevirdi.
–

Bir telefon kulübesinden aramışlar, Türk Telekom’dan

görüştüğü tüm numaraların listesini aldım.
“Bilemez. Benim aradığımı bilemez, liste almak öyle kolay mı? Numarayı
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sürdürmekten başka çare yok.”
–

Selma beni deli ediyorsun.

Kendimce seksi bir tonla fısıldadım.
–

Rıza arayan sen miydin?

Kalp atışlarım daha da hızlandı.
–

Sa-sa-saçmalama...

Seksi ses, yalvaran sese dönüşmüştü.
–

Sen aramışsın. Ferhat’ın evindeki portmantoda yere düşmüş

“Rıza 23.00 Pendik” yazan bir kağıt buldum.
–

H-ha-hayır.

Buna ses bile denemez.
–

Onu Pendik’e bir şey için çağırmışsın ve nedense bunu bana

söylemedi.
Cebinden eski bir gazeteden kesilmiş, buruşuk bir kağıt parçası çıkardı. Pendik 
’teki yangın haberi.
Dondum. Dudaklarım seğiriyordu, tamamen sessiz bir şekilde
yüzüne bakıyordum.
Birden gözlerini gözlerime dikti ve öyle bir bakışla baktı ki,
geriye sıçradım, başım duvara çarptı. Gerilemeye devam ederken ayağım takıldı,
yere düştüm. Yeri avuçlarımla tutmaya çalışıyordum ki, savrulmaktan kurtulabi 
leyim. Gözlerimi gözlerinden çekemiyor, varlık gösteremiyordum. Tek söyleye 
bildiğim, boğazımdan garip sesler olarak çıkan “yapmadım” kelimesiydi. Yapıştı 
rıcıya yakalanmış fare gibi, yere tam anlamıyla yapışmıştım.
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Baktı, baktı. Bu süre bana bir saat gibi geldi. Sonra arkasını
döndü ve sessizce yukarıya çıktı.
Ben de çıktığımda Selma gitmişti. Bir taksiye binip eve gittim,
polisleri beklemeye koyuldum.
“Hislerim tümüyle köreldi sanırım, pek korkmuyorum.”
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Dostlarla Oyun Havası
Yemeden, içmeden, evde cesur bir şekilde polisleri bekliyordum: bir koltuktan
diğerine, sonra tekrar diğerine. Koca bir gün böyle, gece de ancak bir saat kadar
uyku. Sabaha karşı açlık duygusu iyice artmıştı ama yine de yemek istemiyordum.
Akşama kadar yine amaçsızca koltuklar... Her an hazırdım, itirazsız polisleri takip
edecektim, kapıyı çaldıklarında tek hareketle ardına kadar açacak, “kimliklerinizi
görebilir miyim beyler?” sorusuyla bana karşı dikkatli davranmalarını sağlayacak,
“pekala gidelim, ben hazırım,” diyerek elimle çıkabileceğimizi gösteren bir
reverans yapacaktım. Çantam, diş fırçam, pijamalarım ve ben tetikteydik, fakat bir
türlü gelen giden olmuyordu. Allah’tan açlığımda biraz azalma başlamıştı. Hiç
yemek yemeyince, insan bir süre sonra fazla acıkmıyormuş.
Tam anlamıyla hiçbir şey yapmadan üç gün geçirmiştim. Bu
süre içinde yaşantım bir film şeridi gibi değil, sürekli geri sardığım bir sürü video
kaseti gibi, gözlerimde canlanmıştı. Üçüncü gün de inanılmaz fikirler eşliğinde
koltuklar arasında mekik dokurken, nihayet kapı çaldı!
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Hayalimde, polislerle olan diyaloglarda öylesine gelişmeler
kaydetmiştim ki, tutuklu olduğum süreç içerisinde heriflerle ahbaplık kurmuş,
basit memurlara kültür ve sanat dersleri vermiş, komiseri tavlada 5-0 yenmiştim.
En saygın kişi bendim ve idam edilmekten hiç korkmayışım herkesi çok etkili 
yordu. Mahkemedeki konuşmalarımla zaten gazetelere geçecek, halka ibret olacak
bir savunma çekecektim, avukat kabul etmeyeceğimi söylememe bile gerek yok.
“İdamımı, kendim talep ediyorum hakim bey, işlediğim bir
cinayetin sorumluluklarından kaçacak değilim. Gerekenin yapılmasını, tüm mal
varlığımın Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlandığını, saygılarımla arz ederim.”
Şık bir ceket giymiştim. Sözlerimi bitirince, hakimin iznini
beklemeden yerime oturmuştum...
Zil yine çalınca, nedense birden “zınk” diye duraladım ve
korkuya kapıldım.
“Tanrım, mahvoldum.” Kapı ısrarla çalıyordu. “Ne yapmalı?
Açmasam? Açmayarak kurtulmaya imkan yok, polise kapı ne yazar?” Tüymek
gerekiyordu, evet.
Ve hiç oyalanmadan balkona fırladım, aşağıya atlayarak kaça
caktım. Kapı arkadaşların çaldığı ritimle yeniden çaldı. Duralamadım bile,
polisler tuzak kurmuş olmalılardı, ortada polis arabası falan yoktu ama Rıza
yemez.
–

Rızaaa, neredesin lan?

Ertan’ın sesiydi. “Herkes katil olduğumu öğrenmiş olmalı. Mahvoldum.”
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–

Evde misin Rıza, merak ediyoruz.

Bunlara inanacak kadar saf değildim. İkinci kattan yavaşça kendimi bıraktığım
anda, yer beni vantuz gibi çekti.

Ayıldığımda Ertan başımda, kolonya koklatıyordu.
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–

Rıza geçmiş olsun.

Zorlukla kendime gelmiş olsam da, vaziyeti bir anda kavramıştım:
Beni hastaneye polisler sevk ettikten sonra adres defterimden tanıdıkları toplamışlardı.
Balkondan atlayınca bayılmış olmalıydım, dolayısıyla sorgulanmış olamazdım. “Demek ki,
hafıza kaybı numarası yapmanın tam sırası!” Neyse ki çabuk algılıyordum tehlikeyi.
–

Rıza beni duyuyor musun?

Ertan konuşurken, alıkça suratına bakıyordum.
–

Hay Allah! Çocuğa ne olmuş? Kaç gündür ortalıkta yok diye

kapısını çalalım dedik, balkondan atlamış. Üstelik de bizi anlamıyor gibi.
Kamil’e hitap ediyordu. Yoksa polis molis yok muydu? Her ihtimale karşı, alık bakışımı
sürdürdüm.
–

Yahu bu çocuk bir tuhaftı zaten. Eve kapan, kapı çalınca

balkondan atla. Ne yapsak?
–

Valla ne bileyim. Profesyonel yardıma ihtiyacı olabilir. Psikiyatri

departmanıyla görüşelim mi?
“Ulan bunlar beni deli doktoruna götürecekler. Polis? Biraz daha oynayalım bakalım.”
–

Abi ben yukarıya çıkıyorum. Yalnız bu herifin hastane masrafla

rını kim ödeyecek? Belli ki kafayı yemiş. Hadi ilk yardım neyse ama buna artık biz mi
bakacağız?
“Bak şu Ertan pezosuna. Para gidecek diye herif aniden gardını aldı.”
–

Haklısın da, böylece bırakamayız ki...

“Helal be Kamil. Dost düşman böyle zamanda belli olurmuş.”
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–

...abi en iyisi sen şu ilk yardım makbuzlarını öde, gerisini sonra

–

Ama niye ben?

–

Şu sıra biraz sıkışığım da.

düşünürüz.

Ertan elinde makbuzla, söylenerek dışarıya çıktı. “Kamil demek sıkışıkmış. Sonuçta bunlar
birbirinden kitapsız.”
–

Alçak herifler, korkmayın eve dönünce paranızı veririm.

Bu çarpıcı cümleyi söyleyerek, oyuna son vermiştim, belli ki sorun
yoktu.
–

Vay, sen bizi anlıyor musun?

–

Ne sandınız ya, ipneler?

–

Oh be, gel kucaklayayım.

–

Kucakla, kucakla, pinti herif.

Gerçekten sevinmiş gibiydi. Ben de erdem nutukları atmaya giriştim.
Artık beni tanıyorsunuz. Erdem, beyefendilik, cömertlik, dürüstlük,
fedakarlık, namus gibi kavramlar üzerine kafanızda bir soru işareti belirirse, beni çekin
meden arayabilirsiniz. Numaramı veriyorum: 0900 xxx xx xx.

–

.....kalleşsiniz lan siz. Demek arkadaşınızın başına bir şey gelse,

anında arazi olacaksınız.
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–

Rıza vallahi...

–

Sus hayvan herif, hayvansın işte kabul et.

–

Çok üzülüyorum Rıza. İnsan bazen ne söylediğini bilmiyor.

–

Hadi hadi, kes.

Kamil’i iyice utandırmıştım. Artık hastane parasını istemeye yüzleri tutmayacaktı hergele
lerin. “Hah, Ertan içeriye girdi. Şunu da acilen benzeteyim.”
–

Masraf ettiniz Ertan Bey, zahmet oldu.

–

Rıza sen... kendine geldin mi?

–

Ben kendimdeyim de, bir de sen kendine gelsen... İki kuruş için

ettiğin lafların hepsini duydum. Şuradan çıkayım, paranı kafana atacağım.
–

Yahu valla yanlış anlaşılma...

–

Bırak. Gerçek yüzünü gördük, maddiyatçı.

–

Allah belamı versin yahu. Paranın lafı mı olur? Sakın ödemeye

kalkma, kabul etmiyorum.
“Hah, yedi keko. Ödemeden yırtacağım galiba.”
–

Konuşma kardeşim. Konuştukça sizlere acıyorum.

–

Affet bizi Rıza.

–

Tamam, tamam. Bu seferlik, şu utanç verici davranışınız konu

sunu kapatalım.
Uzun bir süre havadan-sudan konuştuk, nedense hayata yeniden
gelmiş gibi coşkuluydum, vatan uğruna şehit olmak üzereyken ölümden dönmüş bir
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Mehmetçiğin duygularıyla yüklüydüm. Sürekli herifler aşağıdan alıyor, ben de ders veri
yordum. Sonuçta onlar da insan, ikisini de affettim gitti. Ama benim balkondan atlamama
onlar neden olduğu için, hastane masraflarını vermeyi düşünmüyordum. “Zaten yok ki.
Olmayan parayı nasıl vereyim? Akıl var, mantık var.” Giderlerken, Ertan keratasından on
milyon lira borç almayı da ihmal etmedim. Öyle ya, eve nasıl dönecektim? Dünyanın bin
türlü hali vardı.
–

Çok teşekkürler çocuklar. En kısa zamanda barlarda yine

–

Geçmiş olsun Rıza, hoşça kal. Lütfen kusura bakma, bizi affet.

–

Unuttum gitti.

eğlenmek üzere.

Arkadaşlar gideli iki saat olmuştu. Ben bu sinir bozucu yerde daha ne
kadar kalacaktım? Doktordan çok baytara benzeyen beceriksiz herif, içeriye girdi.
–

Evet, bugün nasılız bakalım?

Lafa bak! Bunların eline düşmemek gerek.
–

İyiyiz, iyiyiz.

–

Burada çok fazla kalamazsın, seni yarın gönderiyorum. Ancak bir

süre evde yatman gerekiyor, geçmiş olsun.
“Herif fıydı. Zaten bağlasan tutamazsın bunları. Adı doktor. Ama maaş
almaya gelince, bir saniye bile gecikmezler.”
–

Kalk, yemeğini getirdim.

Eyvah! Şimdi de ayı hastabakıcı gelmişti.
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–

Kıpırda be! Senle mi uğraşacaz?

Neydi bu çektiklerim? Bu herif inleme numarasından da etkilenmiyordu. İyisi mi paşa paşa
yemekti, eğer buna yemek denebilirse. Feci kokuyordu, bu kadar da olmazdı ve birden
isyan duygularım kabardı:
–

Bu yemeği köpekler bile yemez!

–

Neee? Ne dedin, ne dedin? Ben sana gösteririm, çabuk geri al

–

Pekiyi geri alıyorum: Bu yemeği köpekler yiyebilir.

lafını, yoksa oyarım.

Herif üstüme atıldı, kolumdan tuttuğu gibi yere indirdi. Beni sürükleyerek koğuştan çıkardı
ve koridordan bir yerlere götürmeye başladı. Acıdan ve korkudan gık bile diyemiyordum.
Garip bir ikili halinde ilerlerken, yolda doktora rastladık.
–

N’oluyo be?

–

Tohtur bey bu adam şey dedi...

–

Ne dedi be? Nereye böyle?

–

Yemekler kötüymüş de...

–

Çabuk adamı geri götür Murtaza, bu senin kaçıncı vukuatın be?

Baytar maytar ama, Allah’tan yine de iyi adammış bu. Durum kötüydü yoksa.
–

Kardeşim sen de yarın taburcusun. Rahat dursana.

–

Ama doktor bey...

–

Tamam, tamam. Başhekim böyle hareketlere kızıyor, bilmiş olun.
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Koğuşa ite-kaka geri getirdi öküz. Yatağa gömülmüştüm yeniden.
Herif beni açlıktan öldürmeye niyetlenmiş olmalı ki yemeği de aynen geri aldı, arkasını
dönüp gitmek üzereydi, ayı tam kapıdan çıkarken mecburen seslendim.
–

Al o yemeği de...

Herif birden yatağıma doğru uçtu ve koğuştakilerin gözünün önünde, patatesli o iğrenç
zıkkımı yüzüme yapıştırdı. Sonra da çıkıp gitti.
Ağlamaklı olmuştum. Tek elimle yüzümü temizlemeye çalışıyor,
yemeğin çoktan donmuş yağlarını iyice sıvaştırıyordum. Koğuştan gülme sesleri geliyordu.
–

Karı gibi gülmeyin lan!

Bağırdıkça, gülmeler artmıştı.
On dakika sonra, nereden haber almışsa, bir hemşire elinde bezlerle
geldi. Biraz yüzümü sildi; yatağın üzerindeki irice patates parçalarını topladı. Bir yandan
da beni azarlıyordu:
–

Yani amma şeysin sen de yani geldiğinden beri devamlı yani... cık

cık cık.
Küskün pozlarla yüzümü öbür tarafa çevirdim, hemşire de bu temiz
likten sonra çıktı. Yağlar içinde, bitap düşmüş bir halde biraz uyukladım. Uyandığımda
koğuştaki hayvanlar iskambil oynuyordu, mesai bitmiş, doktorlar gitmiş, koğuşu sigara
dumanı kaplamıştı.
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Birden Ertan’dan sızdırdığım paranın yerinde yeller estiğini gördüm.
Saatimin tam yanına koymuştum, keşke kalkıp, daha en baştan saklasaydım. Komodinin
üzerini iyice araştırdıktan sonra, paranın çalındığına emin oldum.
–

Hanginiz çaldı?

–

Ne var yine Rıza?

–

Bana oyun oynamayın kancıklar, paramı geri verin.

–

Ne diyo bu ya?

–

Bakın beyler, hepinizin canına okurum. Param tam şurada duru

Kükredim.

yordu. Oysa şimdi durmuyor.
–

Rıza deli misin sen be? Beş dakika huzur ver. Kim senin paranı

–

Size şu-ra-day-dı diyorum, hayvanlar.

çalsın burada?

Komodini “şuradaydı” kelimesinin hecelerine uygun ritimle yumruklarken, sesim sinirden
titriyordu. Yatakta doğrulmuş, umutsuzca etrafa sesleniyordum.
–

Bakın, kim aldıysa versin, kızmayacağım.

–

Manyak bu ya.

–

Adilik etmeyin, adiler.

Komodini yeniden yumruklarken, birden yere düşmüş paralar gözüme çarptı. Kıpkırmızı
vaziyetteydim, belki susarak unutturabilirim diye düşünüyordum fakat şimdi de herifler,
susmak bilmiyordu:
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–

Rıza sesini kes. Arkadaşlar, Rıza’ya şaka olsun diye parasını sak

–

Git işine ya, akşam akşam.

–

Rıza ne kadardı?

–

Neyse boş verin, beni rahat bırakın.

layan oldu mu?

Parayı bulduğumu söyleyemiyordum.
–

Burada şerefli arkadaşlar var Rıza. Kimse hırsızlık yapmaz. Belki

de hastabakıcı Murtaza çalmıştır.
–

Valla olabilir.

Hah! İşte intikam fırsatı.
–

O aldıysa nasıl ispatlayacağız? Gören var mı?

Sakin bir sesle sordum. Kimseden çıt çıkmadı. Şu Murtaza’nın defterini dürmeliydim.
Hayvanlar iskambile devam ederken, ben düşünüyordum. “Ne yap
malı?”
Sabaha kadar Murtaza’ya karşı planlar kurdum. Hiçbiri olacak gibi
değildi. Bütün gece gözümü kırpmadım, sonuçta da bir çare bulamadım. Olsun, hiç değilse
para yerindeydi.
Sabah 8.00’de, başka bir zonta hastabakıcı marifetiyle taburcu
edildim, hastane masraflarımı gerçekten de Ertan ve Kamil ödemişlerdi.
Eve kapağı attığımda, tek fazlalık olarak, bol bol fatura buldum. Gün
lerin uykusuzluğunu çıkarmak üzere, direkman yatağıma gömüldüm. Çarşaflarımın felaket
kokuştuğunu fark ettiysem de, yıkamayla uğraşamayacak kadar yorgundum.
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Uyuyabildiğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz, yatakta dönüp duru
yordum, Pendik’teki yangın sonrası bazı izlerin kalmış olabileceği fikri, beynimi kemir
meye başlamıştı.
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Bir Yangının Külü
Haydarpaşa garı.
Tren denen kutuya doluşmuş insanların beraberce bir yerlere
gitmek için bekleyişlerine katıldığımda, verdiğim karardan hala emin değildim.
Katiller cinayet mahalline mutlaka geri dönermiş ha? Ben bunu yapacak kadar
amatör değildim ve nedenini bilmesem de, bunu yapmak üzere, trende bir koltukta
yer kapmıştım. Yalnız Allahın cezası tren kalkmak bilmiyordu ve bana vazgeçmek
için fırsat tanıyordu. Kalkış vakti geçen bir tren sayesinde mi olası bir yanlışlığı
engelleyecektim? Bu düşünceyi iyice ölçüp biçtikten sonra, kararlılığımı kanıt 
lamak üzere beklemeye devam ettim. Artık evde tutuklanmayı bekleyecek takatim
kalmamıştı ve tek çarenin Pendik’te kısa bir temizlik olduğuna karar vermiştim.
Günümüzde Haydarpaşa’dan Pendik’e trenle gitmek, Asya’yı
deve kervanıyla geçmek kadar maceralı ve uzun bir yolculuktur. Her ikisini de
yapanlar nedenlerini ve anlamlarını bilir, Allah şu insanoğlunu öyle tuhaf yarat 
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mıştır ki, işte böyle yolculukları kendi kendisine ceza olarak verdirtmiştir. Bana
da bir ayrıcalık tanımamıştır.
Yolda tren öylesine dura-kalka ilerlemişti ki, bir ara treni
kamyonlara yükleyip de Pendik’e varmayı bile düşünmüştüm. “Kamyon üstünde
tren nakliyatı” projeme sponsor firma gerekeceğini anladığımda, henüz Söğüt-l 
üçeşme’ye bile varmamıştık. Bu projeyi teklif etmeyecektim, çünkü projemin
anlamını ben çok iyi bilsem de, bunu bir yerden bir yere arabayla giden yönetici 
lere anlatmakta zorluk çekmekten korkuyordum. Çaresizlik içinde projeler geliş 
tirirken uyumuş, uyanmış, yerimi kaptırmamak amacıyla -mideme gazlar dolsa da
- sonuna dek kıpırdamamaya çalışmıştım. Yolda çocuklar treni taşlıyor, garip
nesneler satan satıcıların biri biniyor, diğeri iniyor, insanlar sürekli birbirleriyle
dalaşıyordu. İşin en acıklı yanı, aslında pencere kenarında geçen yolculuğun o
kadar da fena olmadığını ancak saatler sonra inince anlamam olmuştu: dışarısı,
içerisinden de barbar bir dünyaydı.
Pendik’te, iftar vakti yağlı bir kebap yedikten sonra dönmek, en
sağlamı olacaktı ama, yangın yerini de öylesine merak ediyordum ki! Yangınlar
her kanıtı yok etmezlermiş, örneğin insan dişleri asla yanmazmış, işte bu tip
detayları öğrenmem benim için fena olmuştu. Ayrıca evde polis beklemek de pek
zevkli olmuyordu doğrusu.
“Şimdi işin yoksa Ferhat’ın dişlerini topla.”
Ama her an geri dönmek hakkı saklı kalmak koşuluyla, yine de
hazırlıklı gelmiştim; cep feneri, poşetler, büyükçe bir spor çantası, toza karşı
maske, içeride giymek için yedek ayakkabı, parmak izi bırakmamak için lastik
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eldivenler, saçlarıma kül doluşmasın diye bir cins takke. Hem tüm kanıtları
toplayacak, hem de aradan geçen zaman içerisinde orada bir araştırma yapılıp
yapılmadığından emin olacaktım. Araştırma yapılmamışsa, ki bunu hemen anla 
yacaktım, ne ala, kanıtları yok edecektim. Yok yapılmışsa, kanıt bulunmuş mu,
anlamaya çalışacak ve kalanları toplayacaktım. Orada gece gündüz beni bekleme 
lerine doğrusu ihtimal vermiyordum.
Hava kararmıştı ve daha önce de değindiğim gibi, ramazan
ayında oruç bozma saatindeydik. (Bu saatler her iş için en uygun saatlerdir, zira
aç bir görevli kendisini o esnada otomatikman izinli kabul edecektir.) “Suç
mahallinin bomboş beni beklediğine kalıbımı basarım,” şeklinde bir inançla iler 
liyordum. Sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi, sokaklar da bomboştu.
Kendi halinde, çöpte iftar sofrasına kurulmuş sokak köpekleri,
neden yemeklerini bırakıp da durup dururken peşime düşmüşlerdi? “Neden, niçin,
ben?” Korktuğumu belli etmeden yürümeye çalışıyordum. O anda aniden saldıra 
caklar gibi geldi ve fırladım. Üçü birden arkamdan havlayarak kovalamaya
başladılar. Birkaç metre ya koşmuş ya koşmamıştım ki, çamura basarak kaydım ve
yere yuvarlandım. Köpekler yanıma gelmiş hırlıyorlardı ve benim üstüm başım
batmış, kalp atışlarımın hızı da kriz geçirme noktasına doğru yaklaşmıştı. Pis itler
saldırmadan defolup gittiklerinde, durumum hiç de parlak değildi. Pantolonun
yırtılmış olduğunun ayağa kalkarken farkına vardım, üstelik tek bacağım da aksı 
yordu. Hastaneden yeni çıkmış bir insan için bu kazanın çok da hafif bir kaza
olmadığı kesindi. Bu olay bir dakika içinde olup bitmişti ve evde araştırma
yapmaktan da beni caydırmıştı, kadere razı olacaktım.
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Yıkıntının karanlık bölgelerinde fenerin ışığında ilerlerken
“Kadere razı olmaktansa bir yerde işçi olarak bile çalışabilirim, yok öyle nane,”
düşüncesindeydim. Merak kediyi öldürecek miydi? İğrenç kokuyordu, etraf
ıslaktı, karmakarışıktı ve her şey yanıp kül olmamıştı işte. Ayıklanacak pirinç,
biraz fazla taşlı gibiydi sanki. Burada araştırmanın a’sı yapılmamış, ben de bir
kamyon kanıt bırakmışım, açıkça fark ediyordum.
Pirincin taşını ayıklamaya makara sisteminden başlamak gere
kiyordu, fakat bu iş bir tarla pirinçten göktaşı ayıklamaya benziyordu daha çok,
açıkçası bu donanımla biraz zor görünüyordu. “Minare çalacaksın, kılıfını da
hazırlamışsın, ama girmiyor!” Önce ufak-tefekleri toplamaya karar verdim.
Ferhat’ın kafatasını, dişlerini, kemiklerini... İftar çoktan bitmiş olmalıydı ve artık
kesinlikle korkmuyordum, buranın daimi bir gözlemcisi olmadığına aklım
yatmıştı. İçeride kimsenin dolaşmadığı besbelliydi. Acele etmeden dikkatle hazır 
landım; maskemi taktım ve fenerimin ucuna da dar huzmeli ışık verecek bir ilave
aksesuar yerleştirdim.
Araştırmaya mutfaktan başlamıştım. Patlamayla parçalanan
bardaklardan parmak izi tespiti imkansız gibiydi ama ben yine de, büyükçe cam
parçalarını poşete dolduruyordum. Poşet kısa süre içerisinde dolmuş ve camlar
tarafından kesilerek yırtılmıştı, ben ekledikçe ilk koyduğum camlar alttan dökü 
lüyordu. Bu moral bozucu çalışmayı, poşeti çantaya tıkarak bitirdim ve cam
toplamaktan vazgeçtim. Orada başka bir iş kalmadığına inandıktan sonra, asıl
eylemi yaptığım mekana geçtim. Videolardan neye dikkat etmem gerektiğini bili 
yordum. Çarşaflar, halatlar yanmış yok olmuştu ama, tavana tutturduğum çelik
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çengel mutlaka bir yerlerde olmalıydı. Onu ancak yarım saatte bulabildim ve
sabaha kadar çalışsam, kanıtların ancak yarısını toplayabileceğim kafama dank
etti. Dişleri ve kafatasını unutmaya karar verdim, en iyisi sadece çok bariz nesne 
leri toplamaktı, makara örneğin.
Koca makarayı getirmek bile bir dert olmuştu, onu nasıl götü 
recektim? Burayı daha on kere yaksam, kanıtlar ancak yüzde on azalacaktı. Mekan
gözümde sanki hiç yanmamış gibi yeniden canlanmıştı. Buraya gelmek de ne
fikirmiş ama! Küllerin içinde ben, yine o geceyi yaşıyordum, aşk yeniden.
Tam o anda kulaklarıma ayak sesleri geldi ve ben korkudan
donakaldım. Feneri söndürüp nefesimi tutarak, beklemeye başladım. Ne saniye 
lerdi ya Rabbim! Ne hikmetse, ses kesilmişti. “Sakın Ferhat’ın hayaleti olmasın?”
Fena durumdaydım. Yoksa tahtalı köye yol mu görünmüştü? “Ya başka biriyse? Ya
polisse?” Belki de gelen beni fark etmiş, benim onu fark etmemden çekiniyordu.
Belki de bu Selma’ydı. Belki de küllerin içinde ben ve Selma... Ferhat’ın gözle 
rinin, pardon kafatasındaki göz çukurlarının önünde... “Ya o değilse?”
“Selma” diye seslenmeye beş kez karar verip, vazgeçtim. Orada
en az bir saat kadar mıhlanmış olmalıydım. Sonunda sessizce yeniden harekete
geçmiştim ve evi yine dolaşıyordum.
Anılar gözlerimde canlanıyordu. (Her hatıra tatilde plajda
yaşanmaz, kimileri de böyle yerlerde farklı biçimlerde yaşanmıştır, bilgilerinize
sunulur.) Odaları yeniden gezdim, müzik setimin yangında mahvolmuş iskeletini
inceledim. Kablolar bakıra dönüşmüş, onlar da simsiyah olmuştu. Gerçi duvarlar,
yerler, her taraf simsiyahtı ama buna rağmen insan gözü zaman geçtikçe bu siyah
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örtünün altındaki renkleri bile algılıyordu.
Nihayet, elimden bir şey gelmeyeceğine emin olunca, mücade
leye son verdim. O koca makarayı alıp dışarıya çıkmak, burada bırakmaktan daha
tehlikeliydi. Burada yapılacak en anlamlı çalışma bir kadeh daha şampanya içmek
olabilirdi. Stoklarda yanmamış, patlamamış bir şişe kalmış olsaydı yapacaktım
ama, öyle bir şişe çıkmayacak kadar yakmışım hiç değilse, bunu anladığımda
yüreğime sular serpilmişti.
Dışarıya çıktığımda, aynı köpekler, aynı çöpteydi, yanıma gelip
beni biraz kokladıktan sonra, son sürat uzaklara kaçtılar. Çöpten de beter koktu 
ğumu ve Zombi gibi göründüğümü o anda anlamıştım. Camları, çengelle birlikte,
köpeklerin terk ettiği çöpe salladım. Bu araştırmanın tek yararı önceden araştırma
olmadığını görmem, zararı ise yeni riskler almam olmuştu. Bu halimle, dikkat
çekmeden, nasıl eve dönecektim?
Trene yeniden bindiğimde, ortalama yolcunun benden halli
görünmediğine memnun oldum. Benden pisi, benden daha fazla kurumla kaplan 
mışı, benden kötü kokanları, sadece pantolonu değil çeşitli giysileri yırtık dola 
şanları, yara bere içindekileri, hepsi bu trendeydi. Rahat bir nefes almıştım ve
arkadaşlara sempatiyle bakıyordum. Bir kişi bile, dönüp de bana bakmıyordu.
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Son Fasıl
İki ay daha geçmesine rağmen, hala sendeleyerek yürüyebiliyordum. Sakın Allah
çarpmış olmasın?
Kimse tutuklamaya gelmemişti, geleceği de yoktu galiba. Artık
normal düzene geçmiştim: aralıksız neskafe üretimi yani. Selma tümüyle yok
olduğu için, her geçen gün artan bir aşkla ona bağlanmıştım. “Selma ararsa,”
düşüncesiyle telefonun dibinden ayrılamıyor, bakkaldan veresiye makarna alarak
karnımı doyuruyor, evden çıkmıyordum. Hesaplarıma göre telefonun da bu
günlerde kesilmesi gerekiyordu. Bana eşlik edecek bir fare bile kalmamıştı. Zaten
fare için bu ev – rejim yapmak istemiyorsa eğer – pek ideal bir yaşam alanı
olamazdı. Polis korkusu yerini bakkal korkusuna bırakmıştı, herif para isteyecek
diye ödüm kopuyordu. Para kazanmaya başlamazsam, sorun çıkacak gibi görünü 
yordu.
Yepyeni bir hayata atılışım, bu motivasyonla komşu kapıla
rından çaldığım gazetelerdeki iş ilanlarını incelememle başlamıştı. Kurban
bayramıyla ilgili verilmiş şöyle bir ilan gözüme ilişti:
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“Kuruluşumuz yararına bir hafta boyunca kurban derisi
toplayacak dinamik bay. Ahlak Vakfı. Müracaat Mümin Bey.”
Koşulsuz eleman arayan başka da bir yer yoktu o sıralarda.
Telefona sarıldığımda, otomatik santral, sonra modern bir
operatör, ve...
Mümin Bey:
–

Kimsin?

–

Ben efendim, deri dağıtımı yok şey, toplaması...

–

Tamam kardeşim, 11.00’de gel.

Kapattı eşşolleşşek!
Tekrar arayıp, operatörden adresi aldım. Tam zamanında
oradaydım. Tam bir saat sonra Mümin Bey beni kabul ettiklerinde, karakter atacak
durumum kalmamıştı.
–

Şimdi güzelim, kamyonetlerimiz var, senin gideceğin bölge

Şirinevler. Şoför yalnızca aracı kullanır, sen kapıları dolaşıp deri vereceklerden
alacak, kamyonete yükleyeceksin. Kapıyı açtıklarında ezbere okuyacağın yazı şu.
Elime bir kağıt verdi.
“Bize vercek oldunuz bu derinin bilimum geliri hem kimsesis
çocuklarda faydalanacaktır, hem ise sevaba girersiniz. Tevvecühlerinize teşekür
ederiz.”
–

Bunu mutlaka oku güzelim. Yoksa daha az deri toplarsın,

daha az prim alırsın.
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–

Prim mi dediniz?

–

Evet güzelim. Deri başına 250 bin lira. İşine gelirse.

–

Pekiyi efendim.

–

Güzelim, sen arkadaşlarla tanış, onlar sana işi öğretirler.

Başıma bu da gelmişti, şeytan görsün bu “arkadaşlar”ı diyordum. Bu tiplere
Türkçe’de “arkadaş” adı verildiğini her ne kadar bilsem de, sindirim güçlüğü
içerisindeydim, çünkü artık ben de bir “arkadaş” idim. Ertesi gün sabah 6.00’da
işbaşı yapılacakmış.
Akşam eve döndüğümde, “kaderde bu da varmış,” düşüncesi,
felsefi teoriler geliştirmeme neden oldu. Yaşamak neye yarıyordu örneğin? Ekmek
parası uğruna insan çalışmak zorunda kalıyordu ve ben de buna hastalar
oluyordum. Oysa hayvanlar çalışmalı insanlar yaşamalıydı. Böyle bir dünya
düzeninin planlarını yapacak, siyasi partilere pazarlayacak, para kazanacak, elde
ettiğim parayla da kimsesiz çocuklar...
Siz beni bir ahmakla karıştırmayın, dalga geçiyorum. Böyle
abukluklarla kaybedecek zamanım olmadığını anlamış olmalısınız, lüzumsuz
işlerle lüzumsuz yere lüzumsuz vakit kaybetmem.
Aslında bir aydır bayağı sıkılmıştım, artık biraz eğlence isti 
yordum ve derhal Ertan’a telefon edip bara davet ettim: “Beş kuruşum yok.”
Benim masrafımı ödemeyi kabul etti, çaresi yoktu çünkü. Ben olmadan eğlene 
mezler de.
Yeni bir hayata başlayacaktım. Prezantabl bir iş, nefis danslar
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ve yeni piliçler. Bugüne kadar aklım neredeydi?
Belki evet, iş çok prezantabl olmayabilir, şakası bu. Neyse, her
şey aynı dahi olsa, ben yeniden, aşk yeniden. Bu akşam iddialıydım.
Belki “Yeni rezaletler başlıyor” diyorsunuzdur içinizden ama,
kendi düştüğünüz durumlara haksızlık, başkalarının düştüğü durumlara rezillik
gözüyle baktığınız sürece...
Tinerciler, piliçler, askıntılar, maydanozlar, sizin anlayacağınız
kıllar ve tüyler, hep birlikte yine İstiklal’deydik. Ha bir de Şehnaz ve kendisine
aşık yeni bir idiot. Üstelik de maganda, yaşlı, tipsiz, haydut suratlı bir herif.
Şehnaz’dan nefret ediyordum, ben ona karşı saf ve temiz duygular beslerken,
elalem işini bitiriyordu.
Yolda koca bir grup halinde ilerliyorduk, mevcut monotonluğu
kırmak maksadıyla aklıma azıcık şaka yapmak geldi, Şehnaz’a hitaben:
–

Affedersiniz silginiz var mı?

–

Aman Rızaa, hala ilkokuldan mezun olamadın mı, büyüsen

–

Hayır efendim, konu eğitimle değil, kaderle ilgili. Silgiyi

artık...

arkadaşa verecektim de, belki alınyazınızı silmesi gerekir.
–

Rızacım, benim veya arkadaşımın senin önerilerine ihtiya

–

Si-silgi keh keh.

–

Yahu ne diye böyle şeyler yapıyorsun? Ne zaman adam

cımız yok.
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olacaksın sen?
–

Yani şey, silgi silgi...

Maganda:
–

İşine bak dostum, kodum mu oturturum.

–

Şeyy ha? Iıı... heh heh.

“Oldum olası öyleleri vardır. Ne yapalım, en iyisi bunlarla uğraşmamak.”
Silgi esprisini bir anda silmek için, silgi bana lazım olmuştu.
Ve ben sustalı maymun gibi, sessizce kalabalığın arasında yürümeye devam
ediyordum. İğrenç herif (kimi insan iğrençtir, kimisi de değil; bu konuda tartışma
olamaz, iğrenç olmayanlar ise bu konuda karar mercileridir) kıllı kolunu (gerçi
kolunu göremiyordum ama kesinlikle kıllı olmalıydı) Şehnaz’ın gömleğinin
altından kızın beline dolamış, öbür eliyle araba anahtarını (anahtarın ne anahtarı
olduğu da görünmüyordu fakat başka ne olabilirdi ki?) sallayarak yürüyordu.
Şehnaz herifin yanı başında, ona eşlik ediyordu. Para içindi besbelli, (adamın
paralı bir moruk olduğuna dair bir bilgim yoktu ama bundan zerre kadar da
kuşkum yoktu) yoksa babası yaşında (yaşını tahmin etmek güç olsa da paralı
olması bunun bir kanıtı değil miydi?) adamla böyle bir kızın ne ilişkisi olabilirdi?
(İlişkisi olduğunu görmemiştim ama olmasa, Şehnaz boşa kürek çekmezdi.)
Bu su götürmez kanıtların ışığında, kararımı verdim: “İlkesizler
sizi. Bu kadar da olmaz, hepinizin cezası cehennemin sol köşesi.” Onlar hakkın 
daki nesnel değerlendirmelerim sonucu son ve kesin yargım buydu, bizde yargısız
infaz olmaz. “Bu kıllı, arabalı ve paralı moruk Şehnaz’la ilişkisi olsa dahi, bütün
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bu suçlara rağmen yaşayacak, çünkü idam cezasını kaldırmış bulunuyorum.” Evet,
ucuz atlatmışlardı.
Dans salonuna gelmiştik. Sanki matah bir işmiş gibi, giyinmiş
kuşanmış bir sürü insan, bu sigara dumanından nefes alınmaz yere, akın akın
geliyordu. “Allah ıslah etsin bunları.”
–

Ben feleğin tekerine, çomak sokarım.

Solist bir tarafını yırtıyordu. “Çomak” sözü geçtikçe herkes havaya, koluyla sanal
çomak sokuyordu.
Birisi:
–

Selma’dan kart geldi.

Kulak kesildim.
–

Mastır yapmaya başlamış, Boston’daymış.

Yıkıldım, donakaldım, koptum. Demek ki beni ihbar etmemişti,
buna sevinmeliydim ama sevinmem gereken haber neden beni üzüyordu? “Feleğin
de, çomağın da, tekerin de, Allah belasını versin.” İşte Selma’dan da, Ferhat’tan
da kurtulmuştum, onu ortadan kaldırmış ve bunun hesabını vermek zorunda
kalmamıştım. “Boston’a gitsem ve Selma’nın ayaklarına kapansam? Hiç değilse
haber verseydi gideceğini.”
Hangi unvanla onu ziyaret edecektim? Sevgilisinin saygıdeğer
katili? Neden beni ihbar etmemişti? Bana acımış olmalıydı ve acımanın aşka
dönüşme ihtimalinin olmadığını biliyordum, bu da benim yaşama ihtimalim
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olmadığı kadar aşikardı. Artık intihar etmek için ne bekliyordum?
Vakur ve kararlı bir biçimde masadan kalktım. Henüz içki
siparişi bile vermemiştim, asıl evde ödenmesi gereken dışında ödenecek bir hesap
yoktu. Tuvalete gidiyor gibi yapıp, olaysızca dışarıya çıktım.
İşte evdeydim. Tutup da zavallı yastığı tekmelemeye tenezzül
etmedim. Ne bir mektup, ne de başka bir hazırlık... Son derece kararlı tavırlarla,
çok önceden satın almış olduğum yirmi kutu uyku hapını tek tek ambalajlarından
çıkardım, (yalnızca bu iş yirmi dakikamı aldı) bir büyük bira bardağını bunlarla
doldurdum.
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Hapları yutabilmek için de, üç büyük bira bardağını birayla
doldurdum.
Birden aklıma olanları size anlatmak gelince hemen kaleme
sarılıp, hiç durmaksızın bu kitabı yazdım. Son olarak da hapları çöpe döktüm.
Biraları ise, yazarken susadığımdan içmiştim. Ne yani, bardaklarda durmaktan
gazı kaçtığı için, o kadar bira dökülsün müydü? İsraftan nefret ettiğimi bildiririm.
Birinci olarak şunu bilin ki, yarın deri meri toplayamam, ikincisi, 14 Şubat sevgi 
liler gününde Selma’ya mektup yazacağım ve karanfil göndereceğim, üçüncüsü
de, siz benim alnımda “intihar edecek kadar enayi” mi yazıyor sanıyorsunuz?
Bir kere o olay cinayet sayılmaz, çünkü kimse bilmiyor, hem
ayrıca sıkı durun, size bir müjdem var:
Ferhat aslında ölmedi! Çünkü kalbimizde yaşıyor, sonra da...
İstanbul, Eylül 1998
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