
Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Sayfa 1 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Zed Yayın: 99

Tahsin Bey Ekvador'da

Armağan Tekdöner

1. Baskı: Mayıs 2000

Kapak Fotoğrafı: Armağan Tekdöner

Kapak Tasarımı: Celal Erciyes

Çizimler: Aliş Sağıroğlu

Düzelti: Celal Çimen

© Zed Yayın & Armağan Tekdöner

ISBN: 975-7026-57-3

Sayfa 2 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Armağan Tekdöner

Tahsin Bey Ekvador'da

Roman

Karım Zeynep'e

Sayfa 3 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Kim kimdir?

Korkut

İktidarsız bir aşık, romantik bir seks sapığı. İleri zekalı ama akli dengesi tartışmalı. 

Kuruntuların esiri.

Muhasebeci Tahsin Bey 

Korkut’un kuruntularının var ettiği, sanal bir insan.

Dr. Tahsin Bey

Korkut’un kuruntularının yok ettiği, gerçek bir insan.

Buket Hanım

Tahsin Bey’in hanımı. Onun Korkut’la ilişkisi yok ama Korkut’un onunla ilişkisi var!

Serap

Güzelliği, on paradan hayli fazla eder. Kimle ilişkisi yok ki?

Müdür

Modern, temiz ve iyi bir insan. Kuruntuya da, fazla hayatta kalmaya da vakti yok.

Müdürün Annesi

70 yaşında, yardıma muhtaç ama gururlu bir kadın.
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Durmuş

Her yerdeki tüm bekçiler ve şoför. Karakterleri ve çalışma prensipleri aynı olduğundan, 

isimleri de aynı.

Komiser

Sahte pasaport hazırlayan, dürüst bir mücellit. (Komiser, hayali bir kahramandır. Adres 

tamamen yanlıştır. Aslında sahte pasaport diye bir şey yoktur.)

Tornacı Selim

Uzmanlık alanı, nüfus azaltıcı araçların imalatı. Siparişle kişiye özel çalışır, fiyatları 

makuldür. (Adresi tavsiye edilmez, kendileri belanın Allah’ıdır.)

Rıfat Bey

Banka müdürü. Beyninde, kuruntudan veya başka bir etkinlikten eser yok. 

Celil Albay

Çok anlayışlı, olgun, güçlü ve yardımsever bir komşu. 

Önceki başhekim

Küçümsemek hata olur.

Sonraki başhekim

Kitabın yayınlanmasını sağlayan kişi.

Sayfa 5 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Gri Fare, aşağıdaki bölümler boyunca Kuruntular turu düzenliyor: 

Önsöz 7

Kim Olsa Yapardı... 8

Tahsin Buket’i Seviyor 17

Serap 32

Tahsin Bey İş Başında 48

Hedef: Müdür 70

Bankada Çay 91

Atatürk Havalimanı 106

Tunus’tan Telefon Var 124

Gözlemevine Baskın 136

Akıl Hastanesi 143

Gerekli Açıklama 168

Sayfa 6 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Önsöz

Bir hastamızın hayal mahsulatından meydana gelen bu metinlerin, birbirine duhul etmiş üç 

kısım halinde neşredilmesine, hastanemiz idaresince karar verilmiştir.

1 Hastanın, rahmetli Tabip Tahsin Bey’i, bir muhasip olarak hayalinde canlandırdığı 

roman. 

2 Hastanın şahsi hatıratı.

3 Hastanın, tabibimizi itham seviyesine vasıl olan tenkitleri.

Bir hastanın şuursuzca yazdığı ithamların, elbette manası olamaz. Bunları eserle, idari 

heyet bütünleştirmiştir. Neticeyi, hekimimizin hatırasına ithaf ediyoruz ve aleyhine 

çıkarılmış dedikoduları, aynen sahiplerine iade ediyoruz. 

Tahsin Bey’in ruhu şad olsun

(imza) 

Baştabip, Ocak 2005
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Kim Olsa Yapardı...

Hayatının belli bir anında, komşusunun karısına kimin içi bir lokma olsun ısınmamıştır? 

Bu tarz masum duyguların doğal sonucu olarak, yıllarca kapı deliklerinden gözetlemeyen 

mi var? Bazı seviyesiz eteklerin, her insanı merdiven altlarında, karanlık köşelerde ve 

doğru anlarda konuşlanıp, ronta yatmaya zorunlu bıraktığı bilinmektedir. Komşusunun 

karısı apartmana ne zaman girip çıkıyor, eminim bunun çizelgesini hazırlayanlar da 

çoğunluktadır.

Yahut dürbünsüz bir ev düşünülebilir mi? Diyelim aydınlığa bakan 

pencereleri olan, o pencerelerin de birbirlerini gördüğü bir apartman söz konusu. Ardiye 

niyetine inşa edilmiş, penceresine perde takmaya tenezzül etmedikleri o odada, bağıra 

çağıra iş tutuyorlarsa? İşte bu yüzden Tahsin’le külahları değiştim. Haydi ardiye, perde 

falan neyse. Fakat resmi bir evlilik çerçevesinde sekse, hele sekste akrobasiye, tüm 

kalbimle karşıyım. 

Bence kocası olması, ona bu hakkı vermiyordu. Ona karışmadılar, 

fakat bize gelince, “kenara canım,” dediler. Bu noktada, mantıkla yürürlükteki kurallar 
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çelişmekte. Başkasıyla evli bir kadına ilgi duyulması yasak, pekiyi ama, kimseyle evli 

olmayan bir kadını da, kim ne yapsın?

Öte yandan asıl rezalet şu ki, kocaları olacak aç hayvanat, güller gibi 

kadınları -söylemesi ayıptırayan beyan kokluyorlar. Hatta canları çektiğinde, o rujlu 

dudaklara vantuz gibi yapışıp, kadınları öpenler var aralarında.

Onların kuralları yaşamı suç sayıyordu, benimkiler ise onların 

kurallarını. Buket ablayı iki şerefsiz yalancı tanık vasıtasıyla, evli adı altında o herifin 

koynuna sokan pezevenkler, benim kısacık bir süreci kapsayacak küçücük bir arkadaşlık 

önerimi, koskoca bir sorun haline getirdiler. Yapıştıkları dudaklar yetmedi, benim de 

yakama sülük gibi yapıştılar, upuzun bir süreç boyunca; ömür boyu. 

İnsanlık hali... Hani olur ya, insan genel bir haksızlıktan kuşkulanır. 

İster ki, senaryodaki rol dağılımı başka türlü yapılmış olsun. “Neden ben?” veya “Neden 

ben değil?” sorularını, kendisine sorar, durur. Su sayacı okuyucusu rolüne bile razıyken, 

mahallenin delisi rolü reva görülürse, isyan etmeye kalkar. Yaşam koşulları rolü zorla 

dayatırsa da, role uyum sağlamış görünüp, öç peşinde koşar. Böyle olagelmiştir; çağlar 

boyu. Sonuçta, dışarıdaki anlayışsızlar dünyasında şu anda kan gövdeyi götürüyor olabilir. 

Biz burada Buket’le daima baş başayız ve kimseye eyvallahımız yok.

İlk kez kağıt ve kaleme kavuştuğumda, Buket’in çok zamanımı 

almasına rağmen, bir roman yazmaya karar vermiştim. (Sadece onunla ilgilenemeyeceğimi 

anlamalı artık, biraz bencil bir kadın, sürekli ilgi istiyor. Oysa benim de görülecek 

hesaplarım var.) Dr. Tahsin’i cezalandırmak istiyordum. Doktorun ne mal olduğunu ve 

yediği haltları, bilimsel gerçeklerin ışığında fakat romansı bir dille başka ortamlarda 
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geçmişçesine anlatmakta, benim de haklı gerekçelerim olduğunu söyleyebilirim. (Buket 

eve iş getirdiğim için kızıyordu belki de. Anlatamıyordum ki, evden çalışmak 

zorundaydım.)

Serap? Şu lisede aşık olduğum? Bir zamanlar beni satmıştı. Kabul, 

sattığını söylemek belki biraz tuhaf bir iddia, çünkü kendisine aşık olduğumu bilmiyordu. 

Daha doğrusu tanışmıyorduk, o yan sınıftaydı. Sorun, ben gözüme kestirdiğim halde, onun 

başkalarıyla düşüp kalkmasıydı. Oysaki ben, tüm bir lise yaşantımı, onu takip etmeye 

adamıştım. Bütün emeklerim karşılığında, sadece bir hayalet daha kaldı elimde. Bu yaptığı, 

satmak değil midir şimdi? Dedim ya, haksızlık diz boyu.

O hayaleti canlandırarak, topluma yararlı olmak istiyorum. Onun da 

hesap kesim tarihi gelecek, kredi kartının limiti dolmak üzeredir. Serap’a rastlayanlar 

çıkabilir, çünkü ortalıktaymış.

Müdür. Şu anki oda arkadaşım kendileri. Avanak bakışları üzerimde 

hala. Etrafa bulaşmaz. Romanımda, aptallığına doyamadan ölecek. Onu ben öldürteceğim, 

kendisine iyilik olsun diye. Yaşamak için, meleklikten daha geçerli ve kazançlı bir mesleği 

olmalı insanın.

 Duyuyor musun dostum?

Odada volta atarken, gülümsüyor. Onu Tahsin’e öldürteceğim hem de. 

Gerçekte burada yaptığı gibi yavaş yavaş değil, bir oturumda öldürecek adamı Tahsin 

canavarı. En doğrusu, Tahsin gibilerin katil olması, müdür gibilerin de maktul. Mevcut rol 

dağılımını yıllarca kabul edip de, sonradan mızıkçılık edenler, genellikle katilden hüküm 

giyerler. Aynı rol dağılımındaki melek payesini almışlar ise, ha eceliyle ölmüş, ha cinayete 

kurban gitmiş, kimin için, ne fark eder? Zaten bunlar, ömürlerini başkalarına iyilikle 
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doldurmaktadır. Bunların fason hayatlarını kısa kesmek, farz değilse bile, vaciptir. Diğer 

insanların zayıflamalarına neden olan bu hizmetçi melekler, toplumun ve uygarlığın 

aleyhine çalışır. 

Ettiğim laflar biraz ağır kaçtı galiba, geri alıyorum.

 Müdür, su versene.

Söylenenden anlamaz, benim sesime alıştı, beş-altı adet komutu yerine 

getirebiliyor. Nesneleri göstererek, komutlara alıştırdım. Anlayabilirse, söyleneni kesinlikle 

yapar.

 Su gibi berhudar ol.

Aşırı sıcak.

Buraya geliş hikayem, bu satırları yazmaya başlamamın iki yıl 

öncesine dayanıyor. Beyaz gömlekli amcalar, (sene 1997) keyfi biçimde beni buraya 

getirmiş olabilirler ama, o üçlüyü birbirinden ayıramadılar: Buket’in hayali, yastık ve oram. 

Şu satırlar bitince, üçü yine birlikte olacaklar, müdürün aynı boş bakışları altında, ama 

farklı dekorda bu kez! Aşiyan mezarlığında bir yer biliyorum, tam orada! Sonra yine, 

yine... Defalarca. (Mezar kelimesi, ölüm, intihar gibi sakız olmuş klişeler çağrıştırmasın, 

dekor dedim. Ne diyorsam, o. Sözü geçen çalışma, ancak canlıyken olur.)

İçinde bulunduğum koşullarda bir şeyler yazabilmek için, yönetimi 

“şiir yazıyorum,” palavrasıyla kandırarak, zar-zor kağıt elde ediyorum. Ara sıra da ultra 

osuruktan şiirler yazıp, onlara verip, adamları oyalıyorum. Aramalarda yakalatmak üzere 

yazdığım metinler de var. Ve vallahi bunları bulup okuyorlar, önerilerde bulunan bazı 

dümbelek doktorlar bile oluyor! Hangi doktor, romantik bir sanatkar değildir ki? Romantik 

olmasa, o mesleği yapmaz. Aklı olan, deli doktoru olmaz. Akılsız ve romantik olan, 
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sanatkardır. Demek ki her deli doktoru, bir sanatkardır. (Kıytırık dergilerde, şiir, öykü 

möykü yazanlarına, sıkça rastlanır.) Ben Tahsin değilim, Tunus’a, Fildişi Kıyıları’na veya 

Ekvador’a gidememek bir yana, ömür boyu buradan çıkamayacağımı biliyorum. Hayallerle 

yaşamayı sevenlere ve kar altında deniz düşü kuranlara, el işaretim olsun.

Buraya gelişim... O yağmurlu akşam, bizim apartmanda ışıkları 

yakmadan, merdivende Buket ablayla konuşmak istediğim için gözaltına alındım. 

Dediklerine bakılırsa, kadını köşeye sıkıştırmış, “kafana ve gövdene ayrı ayrı aşık olmak da 

hoş, aşkım çoğalacak,” demişim. Hatta boğazında kesikler varmış. Namusum üzerine 

yemin ederim ki, bir bebek gibi öpmek istiyordum (dilini emecektim), yıllar içerisinde 

edinilmiş en doğal hakkımdı bu benim ve elimde zararsız bir metal parçası vardı. 

(Zararsızdı, dönerci bıçağı olması önemli değil, çünkü kullanmayacaktım.) Sonra albay 

amca sakin adımlarla aşağıya inerken, basiretim bağlandı. Yanıma gelip, tek kelime 

söylemeden, yüzüme bir tokat patlattı. Ağlayarak ve af dileyerek, bıçağı ona teslim ettim, 

esas duruşa geçtim. Esas duruşta, soru gelmedikçe konuşulmaz. Ama kim, neden polis 

çağırdı? Buraları pek anımsayamıyorum. Polis geldiğinde, hala esas duruştaydım.

Zaten yıllardır her gece, Buket ablayla birlikte oluyordum, hayalimde 

de olsa. İstediğim, ekstradan sayılmamalıydı.

Merdivendeki tatsızlıktan Tahsin abi de, Buket abla da şikayetçi 

olmadı ama, nereden haber uçtuysa, koca bıçak için “kama davası” mı, ne karın ağrısıymış, 

ondan açtılar. “Ucuz atlattık,” diye düşünüyordum. O duruşmadan sonra götürüldüğüm 

yerde, birileri “Akli muvazenesi yerinde değildir,” raporu dedikleri, daktilo makinesi ve 

karbon kağıdı işbirliğiyle, mürekkep lekelerine dönüşmüş Latin harfleriyle üzerlerine 

yazılmış, birincisinden sonrasının okunması imkansız beş kopyadan oluşan, birincisinde 
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bile yazım ve gramer yanlışları nedeniyle ne yazdığı anlaşılamayan, her birinde hangi 

yüzünün ön yüz olduğu tartışma götüren, hassas teraziyle bile madde miktarının sıfırdan 

fazla olduğunun saptanması olanaksız, öte yandan her vatandaşın şeklini şemailini yakinen 

bildiği, o PELÜR kağıtlardan verdiler. (Eskiden beri, birileri birilerine pelür kağıtlar verir, 

bambaşka birileri ise göte gelir. Aynen böyle oldu.) Hangi makam, ne kağıdı? Bunları 

geçelim, hayatım orada geçiyor. 

Duruşmaya gelelim. Tanık olarak albay amca mahkemeye çıktığında, 

merdivende hayal-meyal gördükleri o kişinin başkası olabileceğini iddia etmişti, “...zaten 

bizim apartmanda, o gece, o katta merdiven ışığı yanmıyordu,” demişti. Bunu duyunca 

nasıl da şoke olmuştum! Çünkü beni korumaları için aklıma bir neden gelmiyordu. Tahsin 

abi ve Buket abla da, “O olduğundan emin olamayız...” demişlerdi, “...o yapmaz.” 

Dışarıdan gelmiş saldırganın, polis geldiğinde kaçmış olduğunu, benim tesadüfen orada 

olduğumu, bu işte bir yanlışlık olduğunu öne sürmüşlerdi. Sonunda hem sinirden, hem de 

borçluluk duygusundan olsa gerek, ağlayarak, “Seni seviyorum Buket,” diye mahkemede 

bas bas bağırmış, etrafı dağıtmıştım. Sinirlenmiştim, çünkü Tahsin abi kıskanacağı yerde, 

bana acımıştı. Öyle konuşarak, Buket’in beni ciddiye almasını engellemek istemişti.

“O değildi, yok yok kesinlikle, şimdi hatırlıyorum...” gibilerden, Buket 

abla fırlayıp ısrar etti. Ben ise, o anda birden kendimi kaybedip, “Yoksa başkası mı var?” 

diye haykırmışım! Bir an kuşkulanmıştım doğrusu, kadın çok inandırıcı konuşmuştu ve 

mahkeme gibi resmi ve saygın bir kuruluşa, giyilmemesi gerektiği kadar kısa bir etek 

giyerek gelmeye cüret etmişti. Hakim onun bacaklarına bakıyor diye, içim içimi yiyordu. 

Adaletini sevdiğimin dünyası!
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Yutkunduktan sonra, “... dışarıdan birisiydi...” şeklinde devam etmeye 

çalışmıştı ama, ben anlamıştım. Beni kurtarmak istiyordu, çünkü bana aşıktı! Biraz 

rahatlamıştım ve “Elbette başkasıydı, he-he paRRdon yani!” şeklinde ifademi değiştirmiş, 

sırıtmaya başlamıştım bile: “Eh-eh..., eh-eh....”

Yemediler. Olmadı, çünkü elimdeki bıçak yaraları salata yaparken 

oluşmuş gibi değilmiş ve Buket ablanın boynundaki yüzeysel kesiklerle aynı özellikleri 

gösteriyormuş. Fakat bıçak bulunamamıştı, nasıl bir bıçak olduğu konusunda 

varsayımlarda bulunuyorlardı. Albay amcadaydı ama, o kanıt nedense ellerine geçemedi, 

kimse de onlara bu konuda bilgi vermedi. Tahsin abi dahi, suçsuzluğumu savunmaya 

yönelik bir öykü yazmıştı. (Tahsin abi, yoksa Buket’le aramızdan çekilmeye mi karar 

vermiştin? Ama o öyküyü de, kim yerdi be abi? Adeta inanılmaması için anlatmıştın. 

Madem inanılmasını istemiyordun, neden gerek duydun?) Ben de “Yaa, gördünüz mü? Ben 

yapmamışım işte...” diye başlayarak, savunmamı güçlü ve objektif bir tarzda 

gerçekleştirdikten sonra, “Yapmışsam n’olmuş? Size giren çıkan mı var?” biçiminde 

dayılandım. Herifler kararlıydı maalesef. 

Tehlikenin, geçen her saniyeyle beraber çoğaldığını anlayınca, hem 

hangi durumlarda geçerli olduğundan tam emin olamadığım pişmanlık yasasından 

yararlanmak, hem de her olasılığı denemiş olmak için, sırasıyla şu akıllıca argümanların 

hepsini öne sürdüm:

1 Yaptım ve pişmanım.

2 Yapmadım, yapmadığıma pişmanım.

3 Yaptım ve pişman değilim, aramızda takıldık.

4 Yapmadım, yapmadığım şey için pişman değilim.
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Fakat kendini beğenmiş savcı şöyle buyurdu: “Vakit kaybediyoruz 

Hakim Bey, sırada bu memleketin temel meseleleri var, görüyorsunuz ki zanlı rahatsız. 

Hakkında benim tek kelime bile etmeme gerek kalmadı, onun yeri burası değil.” 

Çirkin bir üslupla konuşmuştu, çirkin. Ona da “Ne yani, bu konu 

başka bir memleketin çatıya kat çıkma meselesi mi? Biz de bu vatanın evladı değil miyiz? 

İcap etti de, askerlik yapmadık mı? Her an okşanma korkusuyla, eğitim alanları boyunca 

kasalarla Pepsi-Cola’yı astsubaylara kim taşıdı? Çatal kaşık nöbeti beklerken akli 

dengemiz yerindeydi de, şimdi neden değil? Hem söyleyeceğiniz bir şey yok, hem yine de 

sizin yeriniz burası mı oluyor? Ya torpiliniz var, ya da gayrisiz içtima herhalde.” 

çekmiştim. Cevaben, neşeyle gülmeye başlamıştı, askerliği anımsamış olmalı. 

Torpilli miydi acaba gerçekten?

Sonuçta hiçbirine inanılmamış olması, mahkemenin kötü niyetinden 

başka neyi gösterebilir? (Allah halk jürisinden korusun. Okumuşu deliyse, cahili zırdeli 

olur.) Tahsin abi, Buket abla ve albay amca, yanıltıcı tanıklık yapmaktan ceza aldılar ve 

cezaları, bir hamburger parası kadar tutan, o “ağır para cezası”na çevrildi. Ve sonunda 

mahkeme bittiğinde, para cezasındaki masalsı duygunun da katkısıyla, sanki müsamere 

bitmiş, herkes evine dönecekmiş gibi gelmişti bana. Dışarıya çıkmak için acele ediyordum, 

sıkılmıştım.

Beni götürürlerken, “şakanın tadını kaçırıyorsunuz yalnız,” diye 

bağırmak zorunda kaldım. Meğerse ne şakası, değil göte, düpedüz götlere gelmişim! Ben 

hariç, herkes evine döndü. “Kama davası”nın ne olduğunu anlamıştım. 

Doktor Tahsin o asap bozucu süreç sırasında, bana bizzat yardımcı 

olmaya karar verdi ve beni çalıştığı hastaneye aldırtmak için elinden geleni yaptı. Orada, 
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kendi denetiminde kalırsam, beni tedavi edebileceğini öne sürüyordu.

O gün bugündür, tedavi etmesine ediyor ama, neden iyileşemiyorum? 

Tedaviyi yapanlar, buna ihtiyacım olduğunu düşünenlerin kendileri. Tedavide amaç, bu 

ihtiyacı ortadan kaldırmak. Oysa tedavi oldukça, yine onlara göre, daha çok tedaviye 

ihtiyaç duyuyorum. Benim ihtiyacım tedavinin şiddetini, tedavinin şiddeti de benim 

ihtiyacımı artırıyor.

Yağma yok doktor bey! Buket’i yıllarca kirlettin, yine de manyak 

ruhun doymak bilmedi. Üstüne de, beni kötü hasta ettin. Sanma ki pes edeceğim, düelloda 

görüşeceğiz. Silahı ben seçeceğim. Senin hiç silahın olmayacağı için, bu durum seni 

etkilemeyecek. Yeri de, zamanı da ben seçebilir miyim? Bu işi bana bırak, çünkü bu gibi 

önemsiz ayrıntıları önceden bildirerek, seni meşgul etmek istemiyorum. Tanık? Sıktın ama! 

Boş ver tıraşı da, koru kendini.
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Tahsin Buket’i Seviyor

30 yıllık evliliklerinin meyvesi olan iki çocukları, kısa sürede büyümüşler, olgunlaşmışlar 

ve yanlarından ayrılmışlardı bile. Sanki gitmiş çocukların hızları, evde hala hafif bir rüzgar 

estiriyordu. Ama tüm yaşananların özeti bu değildi. Telaş içinde beraberce yaşanmış o 

upuzun zamanın kısacık tarihi esnasında, birbirlerini öylesine sevmişlerdi ki, gözleri değil 

başkalarını, neredeyse dünyadaki hiçbir şeyi görmemişti. Örneğin asla birbirlerini 

aldatmamışlardı, bunun şakası bile anlamsızdı. Altını imzaladıkları “kederde ve kıvançta,” 

ibaresine, pratikte “her anda ve durumda,” eklentisini yapmışlar, dahası, tüm 

gerçekleşememiş planlarda bile, hep ortak olmuşlardı. 

Ah şu ellili yaşlar... İnsan “emekli olsam da, hobilerimle uğraşsam,” 

diyerek, gün saymaya koyulur. Ama günlerle birlikte ömrü de geçiyormuş, bunu hiç 

düşünmez. Tüm mücadele arzusunu, mutluluk süpürgesinin emdiği bir evlilik yaşamışsa, 

durumu daha da vahimleşir. Hele bu insan senin kadar uyuzsa, bolca çocuğu olur. Mesleği 

ise, bence muhasebecilik olur örneğin, doktorluk değil. Seni endişeden delirtmek için, 
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yaptıklarına çok benzeyen olayları, seni muhasebeci biçiminde canlandırarak anlatacağım. 

Kendi hayatının romanı, durmaksızın yaptıracağın aramalarda, yaprak yaprak eline 

geçecek. Ama bu notları, roman gibi yatağımın altından toplatamayacaksın Tahsin. Notlar 

olaylara kronolojik uyumluluk sağlayacak, senin zıvanadan çıktığın günlerde, onları 

yazmaya evde başlamış, sonra da burada devam etmişim gibisinden. Ve elektroşoktaki gibi, 

ta sonunda kafana gümleyecekler: Yalnızca sen acı çekeceksin, diğerleri seyredecek. 

Ayrıca şu var ki, romandaki uydurmaların gerçeklere benzerliği rastlantı değil. 

Evin salonunda, sessizce yemek yiyorlardı. 

Bütün yürüyen evliliklerin gizi, sessizce yapılan sıradan işlerde saklı 

değil midir? Evlilikleri yürüyordu ve ben bunu görüyordum. Nereden mi? 

Onların evini görmek isteyecek veya istese bile görebilecek kimse 

olamazdı. Bizim binanın karşısında, sadece boş bir arsa vardı. O arsadan bakacak biri ise, 

evlerinin tavanını görebilirdi ancak. Bu nedenle, salon pencerelerinin perdelerini geceleri 

kapatmazlardı. Kısaca “görülmeleri olanaksızdı, eğer ben olmasaydım ve benim iç içe 

geçmiş ve metrelerce uzayıp kısalabilen çubukların ucuna, tüm sahneyi tam kadraj 

göstermeye uygun, dışbükey bir ayna monte etme projem olmasaydı,” demek istiyorum. 

Burada dikkat edilecek husus, içeriyi gösteren aynanın, içeriden 

görünmemesidir. Bir aynanın kendisinin değil, ancak üzerinde yansıyan nesnenin 

görünebileceğinden yola çıkarak, gözlenenin aynı ayna vasıtasıyla gözlemciyi görebileceği, 

dolayısıyla gözlemcinin karanlıkta ve siyah kadife örtü altında olması önkoşulunu arz 

ederim. Siyahın yansıması, boşluk gibidir.
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Kısa sürelerle dışarıya uzattığım o çubukları dengelemek için, benim 

evin içinde kalan bölüme eklenen ters ağırlık. Pencerenin kenarına zamazingoyu 

sabitleştirmeme yarayan, kayıklara küreklerinin tutturulduğu gibi bir hareketli bağlantı. Ve 

aynanın açısını oturduğum yerden değiştirmeye hizmet eden komplike bir düzenek. Sistem, 

tam iki aylık bir çalışmanın patentli ürünüdür. Soğuk havalarda örtü altı palto. Evde daimi 

bir karartma, sokaktaki ışıklandırmalara ayda bir sabotaj. Tekrarlıyorum, tüm malzeme 

siyah. 

Çalışmanın gece geç saatlere rastlatılması ve üretim esnasında 

güvenliğe dikkat edilmesi standarttır; ayna düşebilir.

Evlendikleri gün “Biz hiçbir zaman mutfakta yemeyelim, 

yemeklerimiz hep zevkli geçmeli,” şeklinde bir karar almışlardı ve o anda da, bu kararı 

uyguluyorlardı. Yirmi yıl evvel tüm birikimleriyle, salondan başka iki şirin odası daha olan 

bir apartman dairesi satın almışlardı. Ortak birikim ve alım yapmak, ta en baştan beri, 

hayatlarında kutsal bir amaç olmuştu. Örneğin, taksitle aldıkları yemek odası takımını da 

çok seviyorlardı. Takım hiç eskimemişti, ilk günkü parlaklığındaydı, Buket Hanım 

mobilyalara çok iyi bakardı. Ayrıca onların evliliği sıradan evliliklere benzemezdi; 

maceralara açık yaşamışlardı. Gençken, işten izin alıp, birkaç kış Bodrum’a gittikleri bile 

olmuştu.

Kırmızı ve yeşil deniz fenerlerinin ardışık ışıkları, Tahsin Bey’in 

gözlerinde canlandı. Bardağındaki anlık bir ışık kırılması, bir yeşil pırıltı, kafasındaki 

hatıra defterinin “Bodrum” sayfalarını açtırmıştı. İşte şimdi mendirekte dolaşıyorlardı. 

Dalgalar çok şiddetlenmiş, Buket’i korkutmaya başlamıştı. Uzaklarda düşen sessiz 
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yıldırımlar, alacakaranlıkta anlık koyu turuncu aydınlanmalar oluşturuyor, dalgalar gök 

gürültüsü yerini doldurarak, yıldırımlara eşlik ediyordu. Birbirlerini duyamıyorlardı ama 

sessizce konuşuyor, rüzgardan uçmamaya çalışarak yürüyorlardı. Denizin kenarında, siyah 

gökyüzünün altında, mendireğin üstünde. Sarmaş-dolaştılar o kış ve daha nice kışlar, 

nerede, nasıl olursa olsun. Dünyayı ne kadar da gizemli ve çekici algılıyordu insan o 

zamanlar.

Üst üste giyilen kazaklar, soğuk pansiyon odalarında dört kat battaniye 

altında birbirine sokularak geçirilen geceler, iştahla kızartılan sucuklar. Fakir pansiyonun 

balkonunda, deniz fenerlerinin yansıdığı koyun ışıltılı zengin manzarasını içerlerken, 

fenerler hem denizde yansır, hem yüzlerini, hem de kadehleri aydınlatırdı. Kadeh yeşil, 

kadeh kırmızı... Bir yeşil, bir kırmızı. 

Tahsin Bey o gece, o tahta masaya kazımıştı: 

Tahsin Buket’i seviyo. Sonsuza dek!

Şimdi de sucuk kokusunu alıyordu. Plastik tabakların içinde bulduğu o 

lezzeti, bir daha hiç yakalayamamıştı.

Onların kaldığı pansiyonda, bir İstanbul kaçağı daha konaklamıştı bir 

kez. Üst komşularının gölgesi olarak gittiği Bodrum’da, yanlarındaki odayı onlara belli 

etmeden tutmuştu. Odasına çok tuhaf zamanlarda girip çıkıyor, neredeyse yemeyip 

içmeyerek, varlığını komşularına belli etmiyor, çıt çıkarmıyordu. O daha da gençti o sıralar, 

duyguları körpeydi ve gözlem felsefesine henüz giriş yapmıştı. Kendi kabuğunda acı 

çekiyordu. Mendirekte dolaşmaya gittikleri saatte, odun sobasında ısınan suyla aceleyle 

yıkandıktan sonra eşofmanını giyip yan balkona yerleşen gözlemci, o gece, o tahta masanın 
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başında, geleceğin unutulmazlaşacak anılarının yaşanmakta olduğunu hissetmişti. 

Sessizce gözyaşı damlıyordu: Kah yeşil, kah kırmızı. 

Duvar saati 21.00’i vurduğunda, Tahsin Bey rüyadan uyandı, Bodrum 

silindi. Bulunduğu yeri, işini, yaşını hatırladı. Aklına güncel olaylar geldi ve hemen -film 

hiç kopmamış gibianlatmaya koyuldu:

 Bizim müdürü işten attılar bugün, herkes şoke oldu. Bunun 

kendisine de bugün söylendiği, besbelliydi. Adam ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. 

Eşyalarını çarçabuk, gülümseyerek topladı. Sonra kısacık, boş bir konuşma yaptı. 

“Hepinize teşekkür ederim,” dedikten sonra ağlamaya başladı. Daha fazla konuşamadan, 

yüzünü yıkamaya gitti. Sonra saat 10.00’da ofisi terk etti ve 11.00’de onu herkes 

unutmuştu. Şu dünyanın haline bak.

 Hay Allah, yapma yahu. İyi adam diyordun. Demek bu kadar 

beklenmedik bir olaydı? Hatta bu aybaşında, senin maaşını artıracaktı demiştin? Demek 

çıkardılar? Hiç acıma yok bunlarda. Bunlar insanlıktan çıkmış, bunlar...

 Sorma. Neden, nasıl oldu, kimse anlayamadı. Biz de böylece 

havamızı alacağız galiba. 

Bir süre maaş hesapları yaptılar. Artış olmazsa ne olur, olursa ne olur, 

yazlığa halı kaplatmasalar mı? O akşam yemekte konu konuyu açtı ve neredeyse, yeni 

tanıştıkları zamanlardaki kadar konuştular. Tahsin Bey uzun yıllardan beri ilk kez, üçüncü 

kadeh rakıyı doldurdu. Efkarlanmıştı.

Bir gece, Tahsin’in içtiği rakıları saymış ve efkarlanmıştım. Duvarları, 
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zemini ve tavanı simsiyah boyalı salonumun ortasında, zifiri karanlıkta, hep hazır bulunan 

boyacı merdiveninin tepesinde, tavana ağzını ıslatmış olduğum birinci şarap kadehini 

dayamış, o kadehin altına kulağımı dayamış, içi şarapla dolu ikinci şarap kadehindeki 90 

derece açılı lüks pipeti ise, ağzıma dayamıştım. (Kadeh yere paralel durursa, şarap 

dökülür.) İki el de doluyken, o karanlıkta merdiven tepesinde, bunları yapmak zor gibi 

gelse de kulağa, tecrübe faktörünü göz ardı etmemek gerek. Çok iyi merdiven kullanırım.
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Uzun boylu, göbekli bir adamdı. Kalan saçlarını soldan sağa 

taramakla, üstteki boşluğu görsel olarak dolduruyordu. Ancak, arka üst taraflarda da dolgu 

gerekmeye başlamıştı. Oraları da, arkadan öne tarayarak mı, yoksa hep soldan sağa 

tarayarak mı kapatmalı, karar veremiyordu. Bazı bölgelerdeki saçları, bu karara göre 

uzatacaktı bundan sonra. 

Evde asla pijamayla dolaşmayacak kadar görgülü bir kişiydi. Buket 

Hanım’a davranış biçimi, bunca yılda bir kez bile olsun bağırmamış olmasıyla 

özetlenebilirdi. 

 Sık sık, işe yeni gençler alıyorlar. Altmışına gelenleri ya bir 

bahaneyle çıkarıyorlar, ya da emekli ediyorlar. Oysa gençlerle bu iş dönmez ki, muhasebe 

tecrübe ister. Özellikle muhasebede genç demek, hata demektir. Bu politikayı hiç 

beğenmiyorum. Bir kere genel müdüre dedim ki, tecrübe... 

Hıçkırık tuttu. Üçüncü kadehin hıçkırık yaptığını sonra kendiliğinden 

geçtiğini bilen Buket Hanım, bir şey olmamış gibi yemeğe devam ediyordu. Zaten bir süre 

sonra, gerçekten de hıçkırık nöbeti geçti. Yemek sessizce bitti. Televizyonu bu kez hiç 

açmadılar. Yarım saat kadar Tahsin Bey’in koltukta yatarak okuduğu gazetenin hışırtısına, 

Buket Hanım’ın sofrayı toplarken çıkardığı tabak çanak sesleri eşlik etti.

Sonra birbirlerine sokulup, mışıl mışıl uyudular. Masum insanlar için 

huzurlu bir uyku her şeye değer, bu uğurda ömür boyu hiçbir tehlikeye atılmazlar. 

Bazı geceler yaptığım dinlemeler, yeterli doyuruculukta olmuyordu. O 

gecelerde “Allah rahatlık versin,” der, ben de yatardım. Bir defasında, sabahleyin biraz 

eğlenmek amacıyla, herifin düttürük arabasının egzozuna patates tıkamıştım.
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Yeni bir gün başlıyordu, hava soğuk ama, pırıl pırıl. Tahsin Bey 

kahvaltısını aceleyle etmiş, çıkmaya hazırlanıyordu. Buket Hanım:

 Yeni müdür nasıl biri acaba?

 Ben de merak ediyorum. Bugün işe başlayacak, akşama anlatırım. 

Hoşça kal hayatım.

Arabaya bindiğinde, motoru çalıştıramadı. Camları çiy kaplamış, sarı 

yapraklar arabanın üstüne dökülmüştü. Sanki araba daha bir gün önce kullanılmış gibi 

değil, çoktan ölmüş gibiydi. Hem havalar soğuduğundan, hem de akünün biraz 

eskidiğinden olsa gerek, garip sesler çıkarsa da, çalışmıyordu alet bir türlü. Eve dönmek 

zorunda kaldı sonunda.

 Arabayla sen ilgilenir misin? Servisi çağır, ben taksiyle 

gideceğim. Masraf olacak ama, yeni müdür beni işe geç gelen biri olarak görmesin. Servise 

telefon açtığında “akü boşalmış,” dersin, yine de yeni akü almadan halletmeye çalış.

 Tüh, neyse, sen acele et.

 Hoşça kal hayatım.

Yine her zamanki işe gelmişti. İşten atılma korkusu da olmasa, bu işin 

heyecanı sıfıra düşecekti. Belki de çalışanları motive etmek için, arada bir, birilerini 

kovuyorlardı. Tahsin Bey pardösüsünü her zamanki yerine astı, daha doğrusu her zamanki 

yerin biraz yanına. Çünkü kendi askısına, daha önce görmediği acayip bir yağmurluk 

asılıydı. Oysa bu işyerinde, herkesin portmantodaki yeri bile sabitti. Yeni bir elemanın daha 

işe başladığını, hemen anladı. Kim işe giriyor, kim çıkıyor, kendisine haber vermeye bile 

tenezzül etmiyorlardı. “Güya şefiz,” diye düşündü.
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Masasına yerleştiğinde, müdür odasının kapısı kapalıydı. Adam o 

saatte gelmiş olamazdı. Telefonla çayını söylediği sırada, kapalı kapı açıldı, genç, güler 

yüzlü, ufak-tefek, sarışın, çilli bir adam ortaya çıktı. Spor bir ceket ve kadife pantolon, 

ceketin içine de balıkçı yaka bir kazak giymiş, kravatsız müdür! “Bu mu müdür?” Tahsin 

Bey yadırgamıştı doğrusu. 

 Günaydın arkadaşlar. Ahmet Bey’in yerine, sizlere ben yardımcı 

olmaya çalışacağım artık. O bir üstattı, bıraktığı yerden devam etmeye gayret edeceğim. Bu 

işleri bayrak yarışı olarak görmek gerek. Sizlerin de yardımlarıyla muhasebemiz, daha 

sistematik bir bölüm haline dönüşmeli. Aramızda en yeni ben olduğuma göre, lütfen bana 

yardımcı olun. Hatalarım olursa, beni uyarmaktan çekinmeyin, birlikte güzel çalışmalar 

yapacağız...

Tahsin Bey dalmış, eski müdürü düşünüyordu, o da böyle iyi niyetlerle 

işe başlamış olmalıydı. Senelerce adamın nasıl çalıştığının, ödemeleri geciktirebilmek için 

ne taklalar attığının, sanki kendi parası içinmiş gibi kaç kişiyle gırtlak gırtlağa geldiğinin 

yakın tanığıydı. Sonuç? İşten atılma. Üstelik de yeri bir an bile boş kalmamıştı. Belli ki 

önceden müdürün değiştirilmesine karar verilmiş, yenisi de ayarlanmıştı bile.

 ...ha bir yeni arkadaşımız daha var, o da bugün işe başlıyor: Serap 

Hanım, kasa sorumlusu olarak çalışacak. 

Uyandı ve müdürün başıyla işaret ettiği tarafa baktı. Yirmili yaşlarda, 

1.75 boylarında, kızıl saçlı, fazlaca makyajlı bir kız, etrafa şımarık tavırlarla selam 

veriyordu. Kızın eteği, o işyerinde bugüne kadar giyilmiş en küçük etek olmalıydı. O 

topuklu ve dekolte ayakkabılarla, dışarıda nasıl yürüyordu pekiyi? Ayrıca giydiği her 

yandan asimetrik kazak boldu ama uzunluğu tartışmalıydı, çünkü kızın göbek deliği ayan 
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beyan ortadaydı. Eğer kızın kıyafetindeki toplam kumaş kadar kumaş kullanılarak, 

herhangi bir kıyafet dikilseydi, beş yaşındaki bir çocuk bile örtünemezdi. Tahsin Bey 

yıllardır ilk kez karşı cinse bu şekilde baktığını fark etti ve utanarak başını önüne eğdi. 

Masasındaki evrakı düzenlemeye koyuldu. Gelen evrak, giden evrak... Oysa, o tarafa bakan 

yoktu.

Tahsin lisedeki sevgilimle bir tanışsaydı, anlatacaklarımdan farklı 

şeyler yapmazdı eminim. Ne biçim uçardı ama...

 Abi çayın geldi, amma da dalmışsın.

 Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler.

Öğlene kadar başını kaldırmadan çalıştı. Karnı acıktığında, yemekhane 

neredeyse kapanmak üzereydi. Asansöre aceleyle bindi ve yemek bitmeden yetişti. 

Yemekhanede o saate, muhasebeden yalnızca bir kişi kalmıştı: Serap. 

Mecburen karşısına oturdu.

 Afiyet olsun.

 Sen de muhasebede misin?

Bu kızın, kendisine ikinci tekil şahıs formunda hitap etmesine içerledi 

ama, nedense bir yandan da hoşuna gitti bu. Yine de karizmasını biraz korumak amacıyla, 

kıza onun amiri olduğunu belirtmek gereğini hissetti: 

 Şeyy, evet, bölüm şefiyim.

 Bravo, bravo. Harika. Ben de kasada çalışacağım. 

Sanki ablasıydı ve Tahsin Bey’in karnesine bakıyormuş gibi bir 
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havadaydı kız. Fakat Tahsin Bey’in gücü, kızı terslemeye yetmiyordu. 

 Yaa?

 N’apacaksın işte. İnsan muhasebede bile çalışıyor.

“Hoppala! Bile ne demek? Bu mesleğe yıllarını vermiş, belli bir 

noktaya gelmiş birisine söylenecek laf mı?”

 Ne yani, sen pek mi seviyorsun bu işi?

Tahsin Bey konuyu kafasında değerlendirirken, kız yine tahrik edici 

bir laf atmıştı ortaya. Tahsin Bey, konuşmaya çalışarak:

 Şey yoo, ama...

 Ne var bunda kekeleyecek yahu? İnsan sever, sevmez. “İşini 

sevmeyen, işini yapamaz,” demedim ki.

 Tabii, doğru.

 Hem sana şunu söyleyeyim, ben burada maaşla elli yaşıma kadar 

çalışsam, ne yazar? Ya bir gün atılırım, ya da en fenası hiç atılmaz, elde üç kuruşla emekli 

olurum. Hayatımı gençliğimi veririm, karşılığında boğaz tokluğu alırım. Bunun adı kölelik, 

anlıyor musun? Bugün iki saat içinde yaptığım ödemelerle, başkaları yatlarda katlarda fink 

atıyor.

 Ama o ödemeleri, ciddi firmalara bazı anlaşmalar karşılığı 

yapıyoruz. Bence firmalara ödenen paralar, ekonomi çarkının dönmesi...

 Boş versene, firma dediklerinin hepsi insanlara ait. Millet hayatını 

yaşıyor, hayatını.

 Yalnız Serap Hanım...

 Haa evet, ismimi söylemeyi unutmuştum. Adım Serap.
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 Me-memnun oldum...

 Senin burcun ne?

 Hıı, şey, kova.

 Tahmin etmiştim zaten.

Tahsin Bey burçlarla hiç ilgilenmese de alıkça sırıtmaya başlamıştı, 

belki ilgilenmediğini belli etmek istemiyordu. Bir dakika kadar sessizce yedikten sonra, 

ansızın, anlayamadığı bir nedenle aklına tuhaf bir palavra sıkmak geldiğinde, bu gereksiz 

yalanın, tüm kaderini değiştireceğini hiç düşünmemişti.

 Size şu kadarını söyleyeyim, buralarda bir süre sonra çalışmıyor 

olacağım, yüklü bir miras davası lehime sonuçlanmak üzere. Bunu size söylememin tek 

nedeni, para konusunda, para sahiplerinden yana aldığım tavrı açıklamak. Yoksa 

duygularınıza ben de katılıyorum, ya da katılıyordum demeli, artık bu tip tepkiselliklerden 

arınmaya hazırlanıyorum.

Serap’tan önce ses çıkmadı, aldırmaz tavırlarla yemeğe devam 

ediyordu. Bir ara mırıldandı:

 Aslında paraya hiç önem vermem, neyse afiyet olsun.

Serap içi hala yemek dolu tabakları tepsisinde bırakarak, birden 

masadan kalktı, çok az yemişti. Dört-beş adım attıktan sonra tepsiyi unuttuğunu fark 

edince, almak için geri dönüp, Tahsin Bey’in tarafına geçti. Masaya uzun boyunun 

gerektirdiğinden de fazla eğiliyordu. O hizadan görünen manzaranın Tahsin Bey’e yakınlığı 

ve içeriği, şu iki duyu organının tepkileriyle tasvir edilebilirdi: Gözler, zeytin iriliğindeki 

sağ ve sol meme uçlarını aynı anda görebilmek için, birbirinden bağımsız olarak kayarak, 

baş dönmesine neden oluyorlardı; burun ise, yemekhanenin ağır yemek ve lağım kokusuna 
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rağmen, 36.7 derece sıcaklığında ve %100’lük bir kadın kokusunu, değer kaybı olmaksızın 

(kesinlikle parfüm değildi) beyine iletmek zorunda kalmıştı. Çatalı diline batırdı. Hele, 

Serap’ın yumuşacık saçları sonsuza dek sürsün istediği o an boyunca keline değerken ve 

kendi saçlarıyla bire elli oranında karışırken, kafa derisindeki yağların artan kan dolaşımı 

nedeniyle neredeyse eriyecek hale gelmesi, adamın durumunu büsbütün kötüleştirmişti. O 

durumda, dilinden akan kan bile, şiddetli bir cinsel zevk veriyordu. Kuru fasulyeler, turşu, 

ayran, pilav... amma boktan geldi bunlar bir anda. 

Serap çekip gitmişti bile ama, kendisi sandalyede mıhlanmış gibi 

oturuyordu. En nihayet, yemeği terk ettiğinde de, başı dönüyordu, dili hala kanıyordu ve 

yemeklerden daha doyurucu oluyordu bu durum. 

İşte şimdi kafası karışmıştı. Para konusunda Serap’ın söylediklerinden 

değildi bu, asla başka şirketlerin paralarında gözü yoktu, tamam ama, şu gencecik kız 

neden bu kadar kafayı takmıştı buna? Miras da nereden çıkmıştı? 

Yemekten kalktığında, kendi adını bile hatırlamıyordu. Zaten “ne 

biçim yemekler çıkıyor,” diye düşünmeye daha önceleri başlamıştı. Ruh gibi asansöre 

bindi. 

Masasına oturmayı başarmıştı ki, müdür telefonla çağırdı.

 Tahsin Bey lütfen biraz odama buyurun. Sizinle görüşmek 

istiyorum.

 Tabii efendim.

Zaten açık olan kapıyı tıklatarak, odaya girdi.

 Ben sizin kardeşiniz sayılırım, insanın büyüklerinden daima 

öğrenecekleri vardır. Çalışmakta olduğumuz firmaları ben yeterince tanımıyorum, bunların 
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yıllık iş hacimleri konusunda, bugün, ayrıntılı bir rapor hazırlar mısınız? Özellikle 

tedarikçilerimize yapılan, belli bir seviyenin üzerindeki nakit transferlerinin, çok iyi 

denetlenmesi gerek. Öncelikle müşterilerimiz ve tedarikçiler olmak üzere ikiye ayırın. 

Böyle bir raporun hazırlanması, ne kadar zaman alır?

 Ayrıntılara bağlı efendim. Ana hatlarıyla, akşama yetişir.

 Teşekkür ederim, size güveniyorum. Genel müdür, en güvenilir 

bilgiyi sizden alabileceğimi söylemişti.

 Teveccühlerinin devamlarını dilerim efendim.

 Yeniden teşekkürler, iyi çalışmalar.

Tahsin Bey işe konsantre oldu; yemekhaneyi, tuhaf konuşmaları 

unutmuştu. Raporu olağanüstü bir çabayla akşama yetiştirdi. Ancak müdür çıkmıştı, o 

yüzden raporu adamın masasına bıraktı ve çıkmak üzere toparlandı. Pardösüsünü giyerken, 

o acayip yağmurluğun yerinde olmadığı dikkatini çekmişti. 

O egzozu patatesli sabahın akşamı, doktor eve dolmuşla dönmüş 

olmalıydı ki, sallanarak sokağın ucundan geliyordu. Merdivene geçmiştim. Buket Hanım’ın 

özenle hazırlamış olduğu sofrada, patatesini çıkarmam sayesinde çalışabildiğini 

anlamadıkları arabaları, hastanedeki olaylar, yazlığa halı gibi konular görüşülmüştü. Tahsin 

o günkü bütün olayları anlatmıştı, ama birkaç ayrıntıyı atlamıştı gibi geliyordu bana.

Heyecanlı buldukları gerilim filmini, iyi kalpli oyuncularla kötülere 

karşı birleşerek seyrettikten sonra, yatmışlardı.
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Temiz çarşafların içinde, huzurla dolu bir gece daha. Yalnız yıllardır 

ilk kez o gece, Tahsin Bey’in uykusu kaçacaktı, Buket Hanım’ın horladığını duyacak, 

rahatsız olacaktı. 

Havanın çiselediği, bir başka sonbahar sabahı.

 Tahsin, yatakta bütün gece döndün, hiç uyutmadın. Bir çay daha 

içecek misin?

 Hiç farkında değilim hayatım. Geç kalmayayım. Araba tamam 

galiba?

Servis geldiğinde hemen çalıştı, ama adamlar ücret almadan 

gitmediler. Bunları dün yemekte söylememiş miydim?

 Haa? Evet evet. İyi etmişsin. Çıksam iyi olacak. Şimdi çalışıyor 

mu yani araba?

 Elbette.

 Seni seviyorum Buket.

Bence Buket’le aralarındaki aşk bitti. Artık, varsa yoksa Tahsin’in 

hastaları. O hastane, kendisini vezir edecek sanıyor. Hayal kuracağına tabutunu sipariş 

verse, daha yerinde olur. 

Sen Buket’e layık değilsin Tahsin, ona ben layığım. Kepazeliklerini 

gözler önüne sereceğim. Anlatacaklarım tam tamına yaptığın şeyler değil ama, eminim 

senden beklenecek şeyler.
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Serap

Otomobil, yırtınarak vınladı. Tahsin Bey arabayı trafik canavarı gibi kullanıyor, herkesi 

sağlıyor, trafik ışıklarında patinajla kalkıyordu. “Araba, araba değil ki,” diye 

homurdanarak, daha çok gaza basıyordu. Çünkü bir sürü veledin altında gıcır arabalar 

varken... 

Aşırı sürati sayesinde şirkete her zamankinden daha erken gelmiş, 

pardösüsünü arabada bırakmıştı. Zinde hareketlerle içeriye girerek, masasına oturdu. Eski 

çalışma şevki, daha fazla olmak kaydıyla, etrafı gözlemleme arzusuna yerini bırakmıştı. 

“Hayatını yaşamak.” Bu kavram aklına takılmıştı. O külüstür departmana, hayatını ve 

gençliğini vermiş olduğunu hissetti birdenbire. Oysaki ne hayalleri vardı, ya da en azından 

olabilirdi. “Lanet olsun be!”

 Alo? Çay nerede kaldı be?

 Efendim? Hayrola Tahsin abi? Ne oldu?

 Çay dedik, çay. Tövbe... tövbe.
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 Abi, çay bu saatte hazır olmaz ki. Ne oldu bu sabah? 

Telefonu çarparak kapattı. 

“Ulan, millet beş yıldızlı otellerde, kadın külotlu şampanya çorbası 

içerken, bize Rize çayı bile vesikayla geliyor. Çarpiim böyle işe.” Aynen böyle 

düşünüyordu.

Hayat görüşlerindeki ani değişiklikler, uzun birikimler sonucu da 

olabilir, hiçbir anlaşılır gerekçe yokken de. Bardağı taşıran son damla, ya da ormanı 

tutuşturan ufak bir kıvılcım diyelim. Ama şu da bir gerçek ki, damla deyince aklıma geldi, 

damlamakla göl olmaz. “Damlanın ve gölün nicel tanımına bağlı,” diyeceksin belki Tahsin. 

Ama, sende nerede o zeka? Birim zaman içinde damlayan madde miktarı, aynı yerden, aynı 

sürede buharlaşan madde miktarını geçmedikçe, zaten olanaksız bu iş. 

Geçtiği durumda da, oluşan artık değerin, göle dönüşme süresinin 

formülü ise şu: 

Oluşturulması hedeflenen göldeki madde miktarı 

Oluşan artık değer / Birim zaman

Bu mesele, yeni bir yıldız sisteminin oluşumu kadar sürebilir. 

Dünyanın ekonomik konjonktürü değişmediği sürece de, doktor maaşınla, senin doğal 

kadın kokusu zannedebileceğin parfümlerden pek fazla alınamaz. 

Etrafı kesmekten, çalışmayı tümüyle unutmuştu. İşe Serap 10.00’da 

gelene dek, hayata küfrederek, beş adet çay içmişti. Kadın işe başladığının daha ikinci 
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günü, nasıl o saatte gelebiliyordu? İki dakika sonra da müdür geldi. Tahsin Bey’i pis bir 

terleme bastı; o kızın yüzde bin, yeni müdürle ilişkisi vardı. Hatta belki de metresiydi 

şorolo kılıklı herifin. İşe birlikte gelmiş olmalıydılar. Acaba Serap, nerede arabadan 

inmişti? Tabii sabah sevişmek yüzünden, işe yetişememeleri kadar normal, ne olabilirdi? O 

herif, o boyla... Kaç kere yapıyorlardı?

Tiksindirici bir duyguydu bu. Uzun zamandır 

ilk kez, şeyinin şeyleştiğini hissetti. Serap 

önceki günkünden de kısa bir etek giymiş, 

hafif meşrep bir edayla, ortalıkta dolaşıyordu. 

Ve ahırda geviş getirmekteki öküz memurlar 

şapşalca seyrederken, inek memurlar da “cık, 

cık, cık...” yorumunda bulunuyorlardı.

 Tahsin Bey rapor 

çok çok iyi hazırlanmış, teşekkür ederim. Sizi 

boşuna methetmemişler demek.

Birden dalgınlıktan 

sıyrıldı. Müdür karşısında, gülümsüyordu.

 Şeyy teşekkür 

ederim, vazifemiz.
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 Öğleden sonra, ödemelerle ilgili bir toplantı yapılacak. Detaylarda 

hazırlıklı olursanız, arada size başvuracağım, toplantıya birlikte katılmamız yerinde olur.

İlk kez, toplantıya davet ediliyordu. Birden düşünceleri yüzünden 

utandı, amma da saçmalamıştı!

 Elbette efendim, elimden geleni yapacağım.

Derhal hummalı bir çalışmaya başladı. Toplantı heyecanı diğer 

konuları unutturmuştu ve bu çalışmalar sayesinde, şirket hakkında son bir yılda 

öğrendiklerinden fazlasını, bir-iki saatte öğrenmişti. Yemeğe yine son anda yetişebildi. Ve 

Serap yine yalnızdı. Ne olursa olsun, bu kez ona yüz vermeyecekti.

 Ne o? Beyefendinin çok önemli işleri var galiba?

 ...

 Bak sana ne söyleyeceğim; çalışmakla hiçbir eşek, eşeklikten 

atlığa bile geçemez. Eşekten katır çıkar en fazla, o da çalışmakla değil.

Kız bir yandan da, yüksek sesle gülüyordu.

 Terbiyesizliğin lüzumu yok Serap Hanım! İşinizle ilgilenin, ayrıca 

mesaiye vaktinde teşrif etmeniz daha uygun olur, bunu şefiniz olarak size söylüyorum. 

Afiyet olsun.

Tahsin Bey tepsisini alıp, yan masaya geçti. Bu kararlı harekete Serap 

bozulmuş, sessizce yemeğe koyulmuştu. (Ancak bir-iki dakika sonra gözü masanın 

altından Serap’ın bacaklarına kaymaya başlayacaktı. Eti dikkatsizce tabağın kenarında 

keserken, bir yandan da masanın altını kestiği için, çatalıyla fazla bastıracak, tabağın öbür 

kenarındaki yiyecekleri, şiddetli bir “çank!” sesi eşliğinde, mancınık misali fırlatacaktı. 

Serap gülecekti.) Bu önemsiz ayrıntılar eşliğinde, yemek sona erdi. Tepsiyi yarı dolu bir 

Sayfa 35 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

şekilde olduğu yerde bırakıp, asansöre bindi, düğmeye bastı. Fakat otomatik kapı tam 

kapanırken araya giren bir el, kapıyı yeniden açıverdi.

 Siz kaça iniyorsunuz?

Serap alaycı bir tavırla, asansöre binmişti.

 Her fiyata inerim.

Tahsin Bey’in espri gücünü anlatmak için kullanılabilecek, “espri 

konusunda yeteneksiz,” ifadesi, durumu öylesine eksik anlatmış olurdu ki... Dolayısıyla bu 

söylediği, kendisinden beklenmeyecek mükemmellikte bir buluş olmuştu. Onun geldiği 

gezegende sadece çalışmak, dürüstlük ve sevgi vardı. Çift anlamlı konuşmalar, doğaları 

gereği bu meziyetlerle bağdaşmadığından, oralarda yapılmazdı.

 Peki, pekiii, çıkmaya ne dersin?

Serap’ın uzmanlık alanındaydılar. Kadın hazırcevaplığa ek olarak, 

mimiklerde de çok başarılıydı: Bu cümleyi söylerken, Tahsin Bey’in gözüne, aynadan ½ 

saniye kadar bakmıştı. Ne uzun, ne de tesadüf sayılacak kadar kısa ve göz kapakları yarı 

açık.

 Siz kaça çıkıyorsunuz?

Serap buna karşılık olarak, aşırı yüksek sesle, sanki kendisini tutmaya 

çalışmış ama başaramamış pozunda, bir kahkaha başlangıcı kullandı, arkasından da 

gülmemek için ağzını zorla sıkıyordu sanki. Tahsin Bey ise, bu olaydaki teatral unsurların 

ayırtına varmak şöyle dursun, kadını zekasıyla ele geçirdiğine çoktan inanmıştı, hayatının 

en büyük esprileri birbiri ardına aklına geliyordu. 

Düğmeye basmamakta, ısrarla direniyorlardı. İkisi de, o işi bir diğerine 

bırakmış gibiydi. Aşağıdan asansör çağırılıp da harekete geçince, oyunun keyfi kaçtı. Son 
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saniyeler oynanacaktı.

 Yükselenin ne?

Bu soruyu Serap fısıltıyla sorduğunda, asansör geleceği yere gelmişti 

bile. Kapısı açılınca, ikisi de soğuk tavırlarla indiler.

Şu aralar yeni bir macera arıyorsan, Spring’i sat, bir Broadway çek. 

Söz veriyorum, ona patates tıkamayacağım. Belgrat Ormanı’na, karınla süper bir 

otomobille gitmek istemiyor musun? Hem hobin mobin yok mu senin? Bu ay sonu 

hastaneden fazla mesai ücreti alacaksın, taksitli kampanyalar da var.

Masasına oturduğunda, en az James Bond kadar iyi hissediyordu 

kendisini, toplantıya hazırdı. Müdür de telefonla “Haydi!” deyince, hemen tuvalete koşup 

kravatını düzeltti, ceketini ilikledi. Şakkadanak müdürünün odasındaydı bile, adeta Bond 

yeni göreve getiriliyordu.

Müdürün peşinden üst kata çıkarken, “iyi bir adama benziyor,” 

düşüncesindeydi. Sonradan toplantı odasına, finans müdürü, genel müdür, personel müdürü 

geldiler. Şef konumunda, yalnızca kendisi vardı.

İlerleyen dakikalarda, bu toplantının bir terfi başlangıcı olmadığını, 

oradaki öneminin de James Bond kadar olmadığını anladı. Zihni açılıyordu, soru 

sorulmadıkça konuşmadı, diğer konuları sıkıntıyla dinledi. Toplantının sonlarına doğru 

sıkıntısı biraz dağılmıştı, çünkü Nescafé’den tasarruf eğiliminde olan şirketin, aslında 

zannettiğinden çok daha büyük olduğunu anlamıştı. Yıllardır sevgiyle bağlandığı şirket, 

çalışanlara ufak şeyleri bir kıyakmış gibi sunarken, inanılmaz kazançlar sağlıyormuş 
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meğer... Toplantı bittiğinde, toplantıların ne olduğunu görmüştü: Patron hesabına manyak 

gibi mücadele eden, tam malın gözü yöneticilerin birbirlerini yemeleri. Herifler gerçekten 

de az uyanık tipler değildi. “Bunlar kimsenin gözünün yaşına bakmaz.” 

Masasına oturduğunda, kafayı yapılan ödemelere taktı. O güne kadar 

her ödeme için, “şirketin parası eksiliyor,” diye üzülüyordu, şimdi ise “amma çok para var 

ki, ödeniyor,” gerçeği kafasına dank etmişti. “Ellere var da, bize yok mu? Hayatımı 

yaşamazsam, bana da Tahsin demesinler.”

Tüm çalışmalarını rakamlara odakladı. İşi hep buydu ama, bu kez 

farklı bir şekilde inceliyordu: İbretle.

Ara sıra müdürün nazik övgüleri dışında bir durum olmuyor, rahatlıkla 

çalışabiliyordu. O gece fazla mesaiye kalmaya karar verdi, telefonla Buket Hanım’a bunu 

bildirdi, müdürden izin istedi. İzin “memnunlukla!” verilmişti, dosyaları düzenleyecekti.

Müdürle birer dakika arayla çıkmalarına kadar, Serap’ı unutmuştu. 

Birden, yeniden kafasına kaynar sular döküldü; elleri terliyor, nefesi daralıyordu. Kravatını 

gevşetti. “Ölmek var, dönmek yok.” Var gücüyle plana devam edecekti. 

24.00’e kadar -ki bu saat Tahsin Bey’in hayatta işten en geç çıktığı 

saatten iki saat daha geçti. Eve üç kez telefon etti, dört kahve içti. Sonuç verimli bir 

planlamaydı.

Konu : Serap

Amaç : Elde etmek

1. Zengin olunacak 

Serap buna karşı koyamaz. Şirketten hakkım olan parayı almanın bir yolunu bulmalıyım.
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2. Rakipten kurtulunacak

3. Başka bir yaşama başlanacak

Yeni bir ülke olmalı. Güney Amerika hakkında araştırma yapılacak. Sahte pasaport gerekli.

Sarhoş gibi yalpalayarak eve girdi. Ses çıkarmadan yatak odasına 

süzüldüğünde, Buket Hanım karanlıkta fısıldıyordu:

 Saat kaç? 

 01.00

 Bu saate kadar çalıştın demek? Seninle gurur duyuyorum hayatım. 

 ...

Yorgun akşamlar...

Akşamlar yorulmaz, senin gibi beyaz gömlekli ameleler yorulur ve 

mesaileri biter. Eve bu gece o kadar geç geldin ki, kadıncağız bütün bir gece örgü örerek 

seni bekledikten sonra, uykusuzluğa dayanamayıp yattı. Ben de, Buket’in örgü örmesini 

seyrettim. Ne kadar huzurlu bir gece geçirdiğimizi bilemezsin. Sen hastaneye talim et.

07.30’da zıpkın gibi yataktan fırladı, karısının hayranlık dolu bakışları 

altında ıslık çalarak giyindi, kahvaltısını etti ve güleç bir yüzle evden çıktı.

Sabah işe gayet güvenli tavırlarla geldiyse de, keyfi ancak bir saat 

sürebildi: Ta ki müdür ve Serap birer dakika arayla, saat 10.00’a doğru işe gelene kadar. 

Mosmor olmuştu; bu alçaklıktı, utanmadan metres hayatı yaşıyordu bu kadın, çünkü müdür 

evliydi ve bunu herkes biliyordu. Hem şirket kayıtlarına, hem de parmağındaki yüzüğe 
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rağmen bunu bilmemek için, aptal olmak lazımdı. Serap da bunu bal gibi biliyor olmalıydı. 

Nazik görüntüsünün altında, müdürün ne adi bir karakter gizlediğini anlamıştı. “Her şeyin 

bir haddi olmalı, sabah sakın oral seks yapmış olmasınlar?” Bu fikir feci bir acı vermişti. 

Kararını verdi. “Ya o, ya ben.” Müdürü yok edecekti. “Oral ha? Demek oral? Sorarım sana 

orali. Utanmadan, bir de oral.” Tüm canlılığıyla sahne gözünün önünde canlanıyor, Tahsin 

Bey deliriyordu. “Bu rezalete son vereceğim.” Müdürü yok edecekti. “Olmaz böyle şey.” 

Müdürü kesinlikle yok edecekti. “Oral ha? Yok olacak bu puşt.” 

Yemek vaktini iple çekiyordu. Çaktırmadan Serap’ı kollayarak, onunla 

aynı anda yemeğe çıktı, yemekte birlikte oturabilmek için bu kez özellikle uğraştı ve bir 

punduna getirip karşısına yerleşti: 

 Bugünkü ödemeler hazır mı? Hepsini imzalattım.

 Elbette hazır. Cepler de dolmaya hazır. Mesaiye geç kaldığım için 

özür dilerim şefim, aaaah ha ha ha.

Artık bozulmuyordu bunlara, üstelik samimiyet ilerledikçe, yemek 

esnasındaki bu laflar, iki anlamdaki iştahını da çok fena artırıyordu. 

 Affedildiniz ama bir daha olmasın. Hayatta hiç Ekvador’a gittiniz 

mi?

Serap böyle bir soru beklemiyordu. İlgisini çekti.

 Yoo, ne var orada? Afrika’yı her zaman merak etmişimdir.

Coğrafya konusunda kadın çok iyi sayılmazdı ama kendisi de, kısa 

süre öncesine kadar, o kelimeyi sadece dünyayı ortadan kuşatan sanal çizginin adı 

sanıyordu.

 Afrika? Ben Güney Amerika’dan söz ediyordum.

Sayfa 40 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Cahilliğini yüzüne vurarak, kadını zayıflatmak istedi. Ama bu hatayı 

yapmış olmak, Serap’ı pek etkilememişti, aldırmadı bile. Yine lafa devam etmek zorunda 

kalan, Tahsin Bey oldu:

 Uzak diyarlarda bambaşka yaşamlar olmalı.

 Nasıl yani?

 Tura katılmaktan söz etmiyorum.

 Yoo, sadece... Oralarda ne var, anlamadım.

 Neler yok ki... Yeni yaşamlar, yeni...

Muzip bir tavır sergiliyordu.

 Sen bugün bir hoşsun, ne oldu canikom? Aşık mı oldun?

Kaynar sulara alışmıştı. Ama soğuk duş...

 S-sen ne demek istiyorsun?

 Büyütme, haydi afiyet olsun. Ben aşağıya iniyorum. Yeni kravatın 

çok hoş. İnecek misin, çıkacak mısın, karar ver.

Serap yine öne eğilerek, yemeklerine neredeyse dokunulmamış tepsiyi 

aldı. Sadece sağ göğüs ucu açığa çıkmıştı bu seferki yarı transparan süveterden. Ama neyse 

ki, kazağı güya orayı örtmek için sağa çekerek, Serap sol göğüs ucunu da gösterdi: Sutyen 

asla kullanmıyordu. İpnotize olmuştu Tahsin Bey, numara yapacak gücü kalmamıştı, 

asansörde saldırmaktan çekindiği için yerinde kaldı, yemeğe devam etti.

Hayat boyu, ahlak zabıtası zihniyetiyle yaşadın. Onun bunun hayatına 

burnunu sokarak, metres hayatıymış, yok bilmem neymiş diye kafa ütülediğin geceleri, ben 

tavandan biliyorum. Karşına karın dışında, bir tek seksi kadın çıksaydı ve sana pas 
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verseydi, değil Ekvador’u, evrenin sol köşesini bile araştırırdın gerçekten. Ama artık 

Avcılar’dan öteye gidemeyeceğin, acı bir gerçek.

Masasının başındaydı yeniden, takıntıdan kurtulmak için, kendisini 

kağıtlara boğmuştu. Uzunca bir süreden sonra, aklına muhasebe teorisiyle ilgili bir soru 

geldiğinde, müdürüne sormak istedi.

 Tahsin Bey, biraz evvel müdür bey çıktılar.

Memurlardan biri söylemişti bunu. Söyleyene hiç aldırmadan 

masasına dönerken, Serap’ın olduğu yere göz ucuyla baktı; kadın yerinde değildi. Tahsin 

Bey sinirden kudurmak, oynatmak, manyamak, dağıtmak üzereydi. Sessizce birkaç A4 

kağıt imha etti; A14 kağıtlar oluşturarak...

Hastaneye getirildiği günlerde, sıkça odamdaki müdür hakkında 

konuşuluyordu. Zaten sağır doktorlar, söylenenleri zorluk çekmeden duymazlıktan 

geliyordu. Meseleyi ciddiye alsaydın, adama hastanede çektirdiklerinle, romanda 

yazdıklarım arasında bir fark olmadığını görürdün. Bilim uğruna ha? Yeme beni, bence 

kadın için.

Müdür on saniye sürmüş bir telefon görüşmesi üzerine, apar-topar 

çıkmıştı. Aceleyle atladığı taksinin arka koltuğuna yıkılmış, ağlamaklı ifadesiyle dışarıyı 

seyrediyordu. 

Trafik tıkanınca indi ve Şişli’nin ara sokaklarında koşturmaya başladı. 

Biraz sonra, mütevazı bir apartmanın merdiveninden soluk soluğa tırmanıyordu. Titreyen 
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ellerle külüstür bir kapıyı açıp, içeriye daldı. 

 İyi misin anne?

 Elbette oğlum, merak etme.

Yetmiş yaşındaki annesi, muşamba kaplı zeminde çırılçıplak 

kıvrılmıştı.

 Nasıl oldu? Aysel nerede?

Kucakladığı annesini koltuğa koymuş, hemen koşup bir havlu 

getirmiş, kuruluyordu. Kadıncağız tir-tir titriyordu.

 Banyo yapıyordum da...

 Tamam neyse, bir yerin incindi mi? Aysel?

 Başına öyle bela oluyorum ki oğlum, kendimden nefret ediyorum.

 Bırak bunları anne, dur kurulayayım biraz. Hasta olacaksın yine. 

Nasıl tek başına banyoya girersin? Sana banyo yap diyen mi oldu? Yahu Aysel nerede?

 Ne yapayım, çok kirlenmiştim. Aysel’e “bugün beni rahat bırak,” 

dedim. Her şeye karışmaya başladı. Merak etme, geri gelecek.

Tekerlekli sandalye banyoda devrilmiş, küvetteki su buz gibi olmuştu.

 Pekiyi ne oldu? Düştün mü?

 Su soğuyunca, çıkıp termosifonu açayım dedim. Önceden açmayı 

unutmuşum. Ayağım kaydı, bu arada devrilen sandalyeyi de, bir daha kaldıramadım. 

Sürünerek telefon etmek zorunda kaldım sana, bağışla beni.

Müdür bir yandan annesini giydiriyor, bir yandan da sinirden 

ağlıyordu.

 Önemli değil anne. Ev buz gibi?
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 Hava sıcak. Kombiyi kapattım.

 Neresi sıcak bunun?

 Sana çok doğal gaz parası geliyor her ay.

Müdür kombiyi yakmıştı, ilaç hazırlıyordu.

 Biraz üşüyorum galiba.

 İç şunu.

 Çok kötü o ilaç. Bir süre kesmiştim.

 Nasıl kesersin? Bunu, her gün içmen gerekiyor.

 Çok kötü.

 İç bakayım.

 Midem bulanıyor.

 Şimdi geçecek, üşüyor musun hala?

 Hayır.

Oysaki, kadın daha fazla titriyordu.

Sonunda annesini iyice kurulamış, yatağa yatırmış, ilacını içirmiş, 

başucuna da telefonu çekmişti.

 Anne işe gitmem gerek. Yataktan çıkarsan, oğlun değilim, ona 

göre. Bir şey olursa, telefon et. İşten çıkınca hemen buraya geleceğim, sende kalırım. Üç 

saat sonra gelirim. Sandalyene sakın binmeye kalkışma, yine de onu başucuna getiriyorum. 

Bu kombi, ben kapatmadan bir daha kapanmayacak. Duyuyor musun?

 Döv bari yaşlı anneni.

Annesi, şimdi de ağlamaya başlamıştı. Yatalak annesini yatağa emanet 
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edip, koşarak aşağıya indi. Yetiştirmesi gereken işler vardı. Zaten kalmayı uzatırsa, 

acındırma ve muhatabını suçlu hissettirme konusunda, annesinin neler yaratabileceğini çok 

iyi biliyordu.

Sözünü ettiğim Serap, aslında senin düşleyebileceğinden daha 

hareketli bir kadın. Okulda boş kalmazdı. Bugün çalıştığı yerde de, şimdi kırk yaşlarında 

dahi olsa, aşağı yukarı anlatacağım biçimde davranıyordur. Sen bunları bilme Tahsin, 

ileride tanışır, aşık olursan ona, gerçekleri kaldıramaz, sahiplenmeye kalkarsın. Madara 

olursun.

Aslında karını takip etmekten, Serap’a vaktim kalmıyor. Bu yüzden, o 

aşüftenin ne halt yediğini ben de bilmiyorum.

Öte yandan Serap, müdürün çıktığını görünce, etrafındakilere izin 

almış olduğunu mırıldanarak, hemen arkasından dışarıya çıkmıştı. Kimse soru sormaya 

cesaret edemiyordu, oradakilerin basiretsizliğini artık o kadar kanıksamıştı ki, onları zaten 

yok sayıyordu. Çoğu giriş-çıkışları mahsus müdürünkilere denk getirerek otorite sağlama 

yöntemini, daha önceki işyerinde keşfetmişti. Bu yöntemin çalışması için iki koşul vardı:

Üzerine oynanacak bir erkek yöneticinin varlığı ve o yöneticinin oyundan haberi olmaması.

Taksim meydanında taksiden inmiş, büyük bir otelin içindeki kafeye 

dalmıştı. 

Etrafı acele ve arzuyla gözden geçirirken, yirmi yaşlarındaki sarışın, 

temiz yüzlü, uzun boylu bir garsonla bakışları çakıştı. İki tarafın da, beklemekten 
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kudurmuş gibi bir hali vardı. Bir-iki saniye kadar bakışlarıyla yiyiştiler. Serap masalara 

bakmış gibi yaptıktan sonra dışarıya çıktı. Kısa bir yürüyüşle, Sıraselviler’de az ötedeki, 

henüz müşteriye açılmamış bir bara ulaştı. Personelle şakalaştı, bir bira verdiler. Beş 

dakika sonra da, kafedeki garson oraya geldi, o da şakalaştı ve bir bira aldı.

İçinde hiç gündüz olmayan o barın, asma katındaydılar sonunda. Her 

tarafına önceki geceden kalma bira ve kül sıvaşmış bir masanın üzerinde, Serap bacaklarını 

ayırmış oturuyor, kafası araya yumulmuş garsonun uzun saçlarını okşuyordu. Eteği ayak 

bileklerindeydi, yırtacak kadar zorluyordu daracık kumaşı. Garsonun altında da, hiç 

ağırlığını vermediği, yapışacak kadar masaya yaklaşmış bir sandalye vardı. Uzatmadılar, 

ikisini de iş bekliyordu kahretsin!

Garson 12 dakika içinde yeniden çalışmaya döndüğü halde, şefinden 

zılgıt yemişti. Servisi iyice geciktirerek, acısını müşterilerden çıkarıyordu. Serap ise 

tamamen rahatlamış, bir taksinin arka koltuğunda diyagonal pozisyonda aldırışsızca 

kaykılmıştı. O arabaya biner-binmez, öne eğerek bacaklarına odakladığı tespihli dikiz 

aynasından sürekli bakan şoföre soruyordu:

 Niyetli misiniz?

 Evet abla.

 Allah kabul etsin.

 Amin abla, cümlemizin.

Uğurlu sayıların hikmetiyle ilgili sohbeti, radyoyu yavaşça kısarak 

kesen şoför, el çabukluğuyla teybe bir kaset itiştirdi, belli etmeden sesi yükseltti: “İsyanım 

var...”
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Üç fren pompalayışta, öndeki taksiye dört santim kala ışıklarda duruş, 

her üç zıplayışta da istifini bozmayan Serap’ın ağzında sakız, saniyesinde camda bitiveren 

tinerci çocuklar. Işık yeşile geçtiği anda patlattığı, her biri ayrı uzunluktaki yedi korna el 

becerisi gerektirmese, hiç o arkadaşa ehliyet verirler miydi?

Plakanın yukarısındaki yazı “koni”.
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Tahsin Bey İş Başında

Bir aydır Tahsin Bey mesaiye kalıyor, eve saat 23.00 civarında dönüyor, sabahları erkenden 

çıkıyordu. Maaşına gerçekten iyi zam gelmişti; aldıkları Broadway’in taksitlerini fazla 

zorlanmadan ödüyorlardı. Yazlığa kaplattıkları halının Bodrum akşamlarını andıran rengi, 

işini hiç aksatmayan Tahsin Bey’in müdürün en güvendiği adam oluşu... Hayat güzeldi, 

evliliği daha iyi gidemezdi, fazla mesailerine karşılık ayrı bir ödeme daha almıştı.

Oysa tüm fazla mesailer esnasında, tek bir konuya odaklanıyordu: 

Serap, dolayısıyla para. Ve işe başlamaya karar vermiş, sahte pasaport için çalışmalar 

yapmış, nereden nasıl alınacağını öğrenmişti. Geriye, planları uygulamak için harekete 

geçmek kalıyordu.

Gıcır bir Broadway ile hastaneye gelmeye başlamışsın, güle güle 

kullan. Eski komşun yeni hastan olarak söylüyorum, o araba sana yar olmayacak Tahsin. 

Romanda, nakde ihtiyacın olduğu için yüzde otuz zararla satacaksın. Burada denilene göre 

ise, hastane civarındaki hafriyat çalışmaları sırasında, dozerin teki arabanı biçip, 
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kaçmışmış, sonra da satış falan. Az zararla atlattığına dua ediyormuşsun. 

“Doktordan Satılık” demek? Sevsinler. Yalnız ben bu hikayeye pek 

inanmıyorum. Plakası belirsiz, kime ait olduğu bilinmeyen, anonim dozerler mi dolaşıyor 

etrafta? Bir dozer nereye kaçabilir? Pekala da aynı dozerler, günlerdir buralarda 

çalışıyormuş. Tek görünür gerçek, senin bir ara yeni bir Broadway ile gelmen ve bir daha 

da gelmemen. Tertemiz araba, Buket’e diyeceğin gibi rutin bakım için değil, temizliğinden 

kuşkulanan alıcının kontrol etmesi için servise gitmiş olmasın?

Bir yağmurlu sabah, aynı ofis. Gelir gelmez Serap’la müdürün 

fingirdemesine bir aydır göz yummak zorunda kaldığı, sonra öğlen olduğunda bunu 

unuttuğu, yemeklerde de Serap’la oturmaya çalıştığı mekan... Kız nedense müthiş pas 

veriyordu ama, somut bir gelişme olmamıştı. 

Hareket günü saat 11.00’de, müdürün açık kapısını tıklattı.

 Rahatsız ediyorum, bir ricam olacaktı da.

 Rica ne demek Tahsin Bey? Size yardımcı olmak, benim görevim.

 Efendim bugün, üç veya dört saat izne ihtiyacım var.

 Lafı mı olur? Bir yere gideceğiniz zaman sadece “çıkıyorum,” 

demeniz yeterli.

 Çok anlayışlısınız efendim. İyi günler, teşekkürler. Teyzem hasta 

da.

Bu lüzumsuz yalan da nereden çıkmıştı? Adam izin vermemiş miydi 

zaten? Birden ilgilenen müdür, gerçek bir merakla sordu:

 Yaa? Geçmiş olsun, teyzeniz hastanede mi?
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 Yok, yani evet.

 Dönmenize gerek yok. Yapabileceğim bir şey varsa... 

 İlginize teşekkür ederim. Ayrıca gece tamamlamak istediğim bazı 

işlerim var. Yanlış anlamayın, mesai yazmasak daha uygun olacak bu sefer.

 Öyle şey olur mu? Siz şu anda, şirketten izinli olarak dışarıya 

çıkıyorsunuz. Mesai saatlerinde dahi olsa, fiilen çalışamadığımız her süre, maaşımızdan 

düşülemez takdir edersiniz ki. Gece ise şirket için fazladan çalışacak, önceden onaylanmış 

hakkınızı alacaksınız. Benim de prensiplerim var, fazla mesai yazmadan gece çalışma 

kabul edemem. Her ne sebeple olursa olsun gündüz yapılamamış işler geceye kalmışlarsa, 

bu mesele şirketin sorunudur.

 Çok naziksiniz. İnanın hiç önemi yok, mümkünse...

 İyi günler, bu konuyu kapatalım lütfen. Mesainizi almanızı, 

yetkilerime dayanarak rica ediyorum.

Senaryoyu ne kadar müdürden yana yazsam da, o rol öylesine çekinik 

bir yapıda ki, yine de yitiren müdür olacak galiba. Doğanın, melekleri ayıklaması gerekli 

belki de.

Önce sana hastanenin dışını biraz tanıtmam gerek, bu yararlı olacak. 

Bizim hastanede yaşayan ve gerçek hayata dair çok az şey bilen senin gibi doktorlar, bin 

çeşit hastanın umudu olarak görev başında. Aynı, hiç yurtdışına çıkmadığı için sadece 

nasyonalist şiirler yazan sosyalistlere, bütün sermayeleri sadece “takipteki alacaklar” olan 

kapitalistlere, alınlarına “açlık” yazılmış fakir dindarlara, yurt dışında doğmuş ve buranın 

dilini bile bilmeyen vatanperverlere benziyorlar. 
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Dışarıda yağmur şiddetlenmişti.

Pasaport işlerinin yapıldığı Laleli’de bir adreste, “Komiser” takma adlı 

birisiyle görüşmesi gerekiyordu. Yunan pasaportlarının tanesi, $2.000 karşılığında 

hazırlanıyordu ve “Güney Amerika’da sorunsuzdur,” demişlerdi. Serap ve kendisi için 

gereken bu evrakı, toplam $3.400’a bağlamıştı. Serap’ın vesikalık fotoğrafını temin etmek, 

bayağı uğraştırmıştı. Mesaiye kaldığı bir gece, personeldeki dolaplardan araklarken, 

doğrusu ter basmıştı. Bir saat dolapları karıştırmak zorunda kalmıştı ve işin kötüsü, hiç 

hırsızlık yapmayı bilmezdi, ilk hırsızlığı da buydu. Ama çaldığı, yokluğu ortaya 

çıkmayacak bir şeydi ne de olsa, hem çıksa da, üzerinde duran olmazdı.

Takside bunları düşünürken, gülümsüyordu. Henüz bir ilişkileri 

yokken, Serap’la amma da gelin güvey olmuştu. Üstelik bu tasarı, nakit gerektirmekteydi. 

Broadway’in alımından sonra geriye kalan para, karısıyla ortak hesaplarının toplamı olan 

$900’dı. Buket Hanım asla bankaya gitmezdi, bu paranın çekildiğini fark edecek bir insan 

değildi. Aldıktan kısa süre sonra sattığı arabadan gelen para sadece $7.500 olmuştu ve bu 

miktar, masraflara ancak yetecek gibi görünüyordu. Dolayısıyla, Tahsin Bey $900’ı da 

sıfırlamıştı. Eşinin kendisine olan sonsuz güvenini hatırlamış, şimdi de somurtmuştu. 

Ekstra $900 şart mıydı? Müdür, sonra eşi. Bu tip insanlar, sanki diğer insanlara daimi bir 

suçluluk duygusu yaşatmak için yaratılmışlardı. Oysa Serap, bırak suçluluk duygusu 

hissettirmeyi, resmen suça teşvik ediyordu. Serap’tan iğreniyordu ama “canım istiyor,” diye 

düşünüyordu. Buket veya müdüre ise hayranlık duyuyordu ama, onlar zerre kadar heyecan 

vermiyordu. Bunlar bir tarafa, Tahsin Bey neye dayanarak bu işe kalkışmıştı?

Laleli’ye, bu düşüncelerin eşliğinde gelmişti. 

 Müsait bir yerde lütfen.
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 Abi o kapı açılmaz, soldan atla bi zahmet, hadi abi. Çabuk ol 

abicim, bak polis bakıyo, bi zahmet.

İtirazsız, çamur içindeki caddenin ortasına attı kendisini ve o anda 

karşı yönden füze gibi geçen bir araba nedeniyle de, şifalı bir çamur banyosu yaptı. 

Taksiden, kaçmakta olan bir suçlu gibi inmek gerekmesi saçmaydı belki ama, bunlara 

sinirlenemeyecek kadar heyecanlıydı o anda. İçinden çıktığı taksinin, çektiği patinajla 

sıçrattığı çamura da aldırmadı.

Senin tüymeye yönelik düşlerin oldu mu, bilmiyorum doktor. Ama 

bizden sıkılmaya başlamış olmalısın. Bayramda tura katılmayı denesene. Öyle turlar var ki, 

tam sana göre bir macera kalitesinde. Örneğin, gecenin köründe kalkacağı iddia edilen uçak 

için, saat 18.00’de buluşulup havaalanına gidiliyormuş. Sonra da, uçak ancak sabaha doğru 

kalkıyormuş. Uçak indiğinde yapılan ilaçlamadan sonra, itişilerek bir salona dalınıyormuş. 

İki saat kadar süren ayıklanma süreci bittiğinde, üç-beş kişi ziyaret edilecek ülkenin 

kapısından aynı uçakla geri sepetlenmiş, bir-ikisi pasaportunu yemiş, parasızlar siyasi 

sığınma başvurusunda bulunmuş oluyor, kalan sağlar çocuklar gibi şen, içeriye akın 

ediyormuş. Toplam üç günlük tatillerinin birinci ve üçüncü günleri havaalanlarında 

geçiyor, ortadaki günde de, şehre 60 km uzaklıktaki otelden dışarıya, masraf olmasın diye 

çoğunluk adım atamıyormuş. Otelden çıkanların bazıları, konakladıkları banliyödeki 

mağazalardan, üç kuruşluk şeyler çalarken yakalanıyormuş. Fakat kimisinin de hakkını 

yememek gerek; başarılı olup yakalanmayanlar da varmış doğrusu. Erkekler porno kaset 

dükkanlarını talan ederek, kadınlar sepetlerde satılan giysileri kapışarak, tıka-basa 

doldurdukları valizler ve torbalarla otele geri geliyorlarmış. Kişi başına ortalama 50 kg 
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tutan yükleri, dönüşte uçak şirketi almak istemiyor, bunu bilen yolcular ağırlıkları 

giysilerinin ceplerine aktarıyor, cep telefonlarını kapattıklarını söyleseler de kapatmıyor, bir 

hengameyle memlekete dönüyorlarmış. O sürede Türkçe'yi unutanlar, inince toprağı 

öpenler, gavur mezaliminden şikayet edenler de cabası.

(Bunlar illegal iftiralar, sen bakma. İftiracılara yönelik operasyonlar sürüyor.)

Not: Otel odasındaki gofret, şirketin ikramıdır. Uçak inince alkışlar 

daha iyi şaklasın diye herkesin eline krem de benim ikramım -rica ederim, lafı bile olmaz. 

Bende çok var.

“Gel de bu adresi bul! Sokağın baş harfi yırtılmış, yalnızca hanın adı 

açıkça okunuyor.” Telefonda bu notu alırken hiç unutmayacağını sandığından, önem 

vermeyerek kağıdı buruşturup, cebine sokuşturmuştu. 
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Aradığı yer, ara sokakların tekinde bir han odasıydı. Bir mücellit. 

Bulmak kolay bir iş olmayacaktı. “Saffet Sokak,” diye sorarak yarım saat kadar dolandı, 

sora sora, başladığı yere geri döndü. Bu arada acıktı ve bir büfeden çeyrek döner yedi. 

Ayranı da bitirdiğinde, taksiden indiği yere birkaç adım mesafede olduğunu ve dolap 

beygiri gibi döndüğünü fark etti.

Gözüne kestirdiği hamal kılıklı bir hamala adresi sorduğunda, doğru 

adamı bulmuştu; kılık yanıltmamıştı. Hanı ezbere bilen hamal, onu hana kadar üşenmeden 

götürdü. Tahsin Bey de adamı, önceden düşünmediği miktarda mecburen gördü. Adam o 

kadar gördürmüştü ki, hamallığın gerçekte hobi olarak veya yan gelir temin etmek için 

yapıldığını Tahsin Bey anlamıştı. Sokağın adı ise, İffet Sokaktı ve neyse ki hanın girişinde, 

Mücellit Taktak tabelası vardı.

Merdivenden dördüncü kata çıktığında, hem fena halde soluk soluğa 

kalmıştı, hem de sidik kokusundan burnunun direği kırılmıştı.

Sonunda odayı buldu. 

 İyi günler, Komiser’le görüşecektim.

 Büyür abi?

 Komser, komser.

 Abi ne diyon? Bidakka bubamu çağriym.

Flüoresanın titrek ışığı her tarafı aynı renk gösteriyordu. Komiser, 

kahverengi bir takım elbise giymiş, siyah ayakkabıları çamurdan, beyaz gömleği de 

pislikten kahverengileşmiş bir zat olarak göze çarpıyordu. Kravat? Kahverengi. Tam 

anlamıyla kahverengi bir adam. Sadece yakasında farklı bir renk vardı: Kırmızı dikdörtgen 

bir rozet. Kül tablası gibi kokuyordu herif. Saçlarından da neredeyse yağ damlıyordu.

Sayfa 54 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

 Evet paşa?

 Efendim ben Tahsin. Şehiterlertaş’tan Kör Hasan’ın ricasıyım da, 

bir pasaport mevzuu vardı da, “selamımı söyle,” dedi de. 

 Ne içersiniz?

 Adaçayı, on şekerli.

 Tamam Tahsin abi. Şimdi galiba bir sana, bir de yengeye olmak 

üzere, toplam iki Yunan pasaportu gerekiyormuş? Vesikalıklar yanında mı?

 Evet. Buyurun vesikalıkları. Ücret de hazır.

 Anlaştık abi. Şimdi vesikalıkları bırak, iki saat sonra gel, 

pasaportları al. Yalnız $1.000 peşin alırım.

 Sorun değil.

Parayı dikkatle saydı ve verdi. Adam garip el hareketleriyle paraları 

kontrol etti, sahte olmadıklarına karar verdi ve değme veznedarlara taş çıkaracak bir el 

çabukluğuyla, kontrolden ayrı bir süreç olarak, saydı. 

 Tamamdır. 

 Senden bir yardım daha isteyecektim. Beklerken Romen hanım 

arkadaşlarla takılabileceğim bir otel... Yani bu meseleyi de ayarlayabilir misin?

Şansını iyice zorluyordu, dağıtmaya karar vermişti. Ama neyse ki 

Komiser, dürüst, güvenilir ve iyi kalpli bir adamdı:

 Bak abi, cebindeki dolarları karılara kaptırırsın, seni fena 

uçururlar. Al pasaportlarını, git yurtdışında dağıt, benden uyarması. Yine de istersen, 

güvenilir arkadaşlar var.

 Haklısın be, iki saat sonra gelirim. Hoşça kal.
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Sidik kokan soğuk koridorlar, Tahsin Bey’e çişinin geldiğini 

hissettirdi. “İnsanlar ne koşullarda çalışarak hayatını kazanıyorlar,” diye düşünüyor, 

Komiser’e acıyordu. Helanın yolunu bulmak, koku alma duyusu sayesinde hiç de zor 

olmamıştı. Kapıya ulaştığında da, burnu artık koku alma eşiğini aşmış, rahatsız edici 

sinyaller algılamaya son vermişti. Helanın kapısını açtı, daha doğrusu üzerinde “arızalı,” 

yazmayıp da, asma kilit takılı olmayan, iki kapıdan birini. İç kabin için aydınlatma tasarımı 

yapılmamıştı ama, kapı açılınca vuran ışık sayesinde, sağ alt dipte duvara takılı bir 

musluğun lastik hortum vasıtasıyla, orada devrilmiş plastik maşrapanın dış yan yüzeyinin 

üzerine, sürekli bir tıslamayla su sızdırdığı görülüyordu. Artık Tahsin Bey’in önemli bir 

yüzdesi içerideydi, tamamen girmek için gerekli cesaret, henüz oluşmamıştı, bu nedenle 

kontrplak kapı sırtına dayanıyordu. Kapıya, aralık kalmaması için yay takmışlardı ama, 

kapandığında da zifiri karanlık oluyordu. Karanlıkta kalmamayı tercih ederek, sağ eliyle 

işemek için gerekli çalışmaları yaparken, sol dirseğiyle de dışarıya doğru açılan kapıyı belli 

bir aralıkta tutmaya çalışarak, itiştiriyordu. Paslı yayın gıcırtısı eşliğinde, aralık kapının 

üstünden bir şeyler dökülüyor, hela taşının bokla tümüyle tıkalı deliğine biraz da uzak 

mesafeden işedikçe, boğuk bir lokurtu çıkıyor, deliğe dökülen çişin darbeleri, etrafa 

delikten numuneler sıçratıyordu. Üzerine de sıçradığından, kaçınabilmek için bir yandan da 

dans ediyordu; sol ve sağ ellerin belli bir konumda sabitliği göz önünde bulundurulursa, 

dans sırasında sağa sola işediği, hatta duvarları yıkadığı, kolayca tahmin edilebilirdi. 

Sonunda bu iş bittiğinde, fena halde yorulmuştu ve eğer pantolonunu iliklerken birisi 

kapıyı çekmeseydi, iş bu kadarla kalacaktı. Dışarıya doğru sendelemesi nedeniyle elinden 

kurtulan alet, don lastiği tarafından sıkıştırılması sonucu, pantolon ve don arasına kayda 

değer bir miktar daha boşaltım yaptı.
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 Pardon birader.

Dedi ve gitti herif. Bundan esinlenerek çekip gitmesi gerekirken, 

maceraya doyamayan Tahsin Bey’in asıl talihsizliği, karşı duvara yakın bir yerde sarkan ve 

zar zor fark edilen küflü zinciri görmesi ve sifonu kullanmak niyetiyle bunu çekmesi 

olmuştu. Zincire ulaşabilmek için bin sakınmayla bir adım öne atmış, hela taşının basmak 

için dizayn edilmiş tırtırlı çıkıntılarından sağdaki nispeten temiz olanına ayağını basmış, bir 

yere dokunmadan zinciri çekmişti. Ama tahmin edemediği bir şekilde, bir anda 

rezervuardan boşalan su, delikten bir santilitre bile su gitmediği için tüm zemine yayılmış, 

nevale homojen bir şekilde delikten dışarıya taşmış ve yeri desenli bir halı kaplamıştı. 

Kaçmaya yönelik bir hareket yapmaya, ne gücü kalmıştı, ne de vakti. Bir de halının üzerine 

değil de, dokusunun içine basmakta olduğu, halının da kalın cinsten olduğu düşünülürse, 

hareket yapmanın anlamsızlığı ayrıca ortadaydı. 

Halıyı çiğneyerek durumu sineye çekti, kapıyı dışarıya itti ve rahat bir 

yürüyüşle çıktı. Çıkışta, ayağına bulaşmış ekstralar nedeniyle kaydığı için, düşüyordu az 

kalsın. Son anda merdiven korkuluklarına tutunarak kurtuldu. 

Handan dışarıya çıktığında bir “oh,” çekti, işemek yine de mutluluktu 

ve sonunda bütün bu pisliklere veda edecekti.

Aşağılanmalara, fakirliğe, fakirler gibi çalışmaya paydos! Tuvaletten 

çıkarken etrafına daha dikkatli baksaydı, karşı duvara yapıştırılmış önemli bir uyarıyla 

karşılaşacaktı:
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Hastaların kullandığı tuvaletler ve hastanemiz personelinin yazdığı 

metinler hakkında bir fikrin var mı? Bence daha iyi olabilirler. Örneğin, helalara standart 

donanım olarak küllük eklenmeli. Boktan gerçekleri tersten gören doktorlara, düz 

göstermek amacıyla da dikiz aynası. 

Çamurlu sokaklarda dolaşırken, artık ayakkabılarının kirlendiğini 

değil, temizlendiğini düşünüyordu. Kısa bir yürüyüşten sonra, bir lahmacun salonunun 

yanında, tabelasında HOTE  UKR YNA yazan, içerisinden muazzam kadınların girdiği bir 

kapı gözüne çarptı. “Bahsedilen yerlerden biri olmalı.” Otele daldı, resepsiyona yöneldi.

 İyi günler, şey diyecektim.
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Resepsiyondakiler yerine, yanı başında bitiveren bir kız yardımcı oldu:

 Рщж пудвэт сфтшь 18 тгьфкфнф пудыуту. (1) 

Rus aksanıyla Türkçe söylenmiş bu cümledeki anahtar kelimeyi anladı 

ve duraksamadan, cesaretle üst kata çıktı. Trafik bayağı yoğundu. Siyah bıyık-sarı saç 

karambolü arasında, 18 numaraya geldiğinde, kapıyı tıklattı. 

  Пудыутууу...(2) 

Odaya girdiğinde, kadın çıplak vaziyette yataktaydı. 

At hayvanı gibi bir kadındı doğrusu. Ama nedense, Tahsin Bey orada 

olduğuna pişman olmuştu ve sonuç alamayacağını anlamıştı bile. Yine de erkekliğe bok 

sürmemek için, kendince rahat hareketlerle soyunmaya başladı. Kadının bembeyaz vücudu 

nedense korkutuyordu ve o soyunurken, yattığı yerde kıvranıp duruyordu. Her açtığı yeni 

düğme, telaştan, yeni bir teknik hataya dönüşüyordu.

Uzatmak istemedi, düğmeleri çözülmüş elbiselerini elleriyle zapt 

etmeye çalışırken, ayağına dolanan pantolonu yerde sürükleyerek, onar santim 

genişliğindeki hızlı adımlarla yatağa ulaştı ve varlığın üzerine çullandı. Kadın da aynı anda, 

zevkten çıldırmış gibi çığlıklar atmaya, çarşafları çekiştirmeye, kafasını her çığlıkta sağdan 

sola ve soldan sağa, 180 derecelik bir açıyla çevirmeye başlamıştı. Tahsin Bey mevcut 

donanımla, bir-iki gidip gelmeyi denedi. Kadın bağırıyordu:

 РФФФФФФФФФФХ... (3)

(1) “Hoş geldin canım, on sekiz numaraya gelsene.” 

(2) “Gelseneee...” 

(3) “HAAAAAAAAAAĞ...”

Sayfa 59 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

 ...РФФФФФФФФФФХ...  (4) 

Neye uğradığını şaşırmıştı. Zaten gereç bilye boyuna inmişti. Bir an 

durdu, düşündü, kararını verdi: Apar topar yataktan fırlayıp, giyinmeye başladı. Alakasız 

iliklerden, alakasız düğmeleri geçiriyordu.

 Тукуну лщсфсшхь? (5)

 Hıı şeyy, aklıma şey geldi de, hemen gitmem lazım.

Dışarıya fırladı. 

Resepsiyona $100 verdikten sonra, çıkmak için bir grup kadının 

önünden geçerken, kadının tekinin “Tü Allah belanı versin!” dediği kulağına çalındı. 

Kendi sürat rekorunu kırarak, gazladı.

Para mara çaldırmadığına şükrederek, hanın yolunu tutmuştu. 

Şükrederken, paraları kontrol etmediği aklına geldi. O anla elini cebine götürdüğü an 

arasında, bir saniye için de olsa, tüm paraları çaldırdığına, mahvolduğuna, karısına dönüp 

olanları anlatması gerektiğine inandı. Her şeyi itiraf edecekti. 

Yolda “zınk” diye durunca, arkadan gelen bir herif ona tosladı. Yarım 

saniyede her yanından ter fışkırmıştı ama neyse ki paralar yerli yerindeydi. İtiraf projesini 

derhal erteledi.

Toslayan maganda, “Oha lan mamçak, yolda marpuç gibi ne 

dikildin?” gibi bir şeyler demişti. Söyleyecek laf bulamadan, koşar adım uzaklaştı. “Adam 

ne demek istemişti?” Morali iyice bozulmuştu. “Bir karıyı beceremiyorum.”

(4) “HAAAAAAAAAAĞ...”

(5) “Nereye kocacığm?” 
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Hana ulaştığında, sadece yarım saat geçmiş olması... Biraz daha 

zaman öldürmek için, dumandan göz gözü görmeyen bir atari salonuna girdi, bir yarış 

arabasına atladı: Tam gaz. 

Sarhoş bir şekilde, bir saat sonra salondan çıktı. Yaptıklarına pişman 

olmuş durumda, devamlı öksürüyordu. Hana girdi, aynı yollardan geçtikten sonra 

mücellidin yerini buldu. Adamın moron çocuğu:

 2.400 abi.

 Baban nerede, baban? 

 İşi çıktı abi, 2.400... Sana bunları bıraktı.

Pasaportun birini merakla açan Tahsin Bey, bir an Serap’ın fotoğrafına 

bakakaldı. “Tüm çektiklerime değdi.”

 2.400 abi. 

Bu bön çocuğa, bu kadar para nasıl verilirdi? Gerçi pasaportları teslim 

almıştı ve ne de olsa velet Komiser’in oğluydu. Paraları vermeye karar verdi. Desteyi 

uzattı...

Akabinde çocuk şimşek hızıyla saydı ve garip yöntemlerle kontrol etti. 

Tahsin Bey artık bir sorun çıkmayacağını anlamış, gitmeye davranmıştı.

 Para tamam abi.

 Teşekkürler, Komiser’e selamlar.

 Bidakka ağbi?

 Evet? “Hoppala!”

 Ağbi ver de, pasaportların kaşesini basalım.
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Çocuk bir taraflara, şakır-şukur kaşeler bastı. Bunların eksikliğini fark 

etmediği için, kendisini keriz hissediyordu. Yoksa bir hile mi dönüyordu? Neden bu işi 

çocuk son anda yapsın? Ahmak sandığı çocuk, jet süratiyle kaşe vuruyordu. 

Kötü bir niyet veya bir tuzak olmadığını ve kaşelerin sonradan 

vurulmasının, paranın ödenmesiyle ilgili olduğunu, ancak dışarıda anlayabildi.

Taksiye bindiğinde keyfi yerindeydi. Tabanca işini halletmek üzere, 

Karaköy’e yollanacaktı.

Bizim sokaktaki Selim var ya, işte o heriften uzak dur abi. Ne de olsa 

komşumsun ve Buket’e bunca yıl baktın. Senin çok fazla mağdur olmanı istemiyorum. 

Adamın yaptığı iş belli değil. İşgüzarlık edip, sakın deli diye onu buraya getirtmeye 

kalkma, herif delilerin derisini yüzer. Benden uyarması. Yalnız ben seni, bir kere o 

dükkana girerken görmüştüm. 

Kuledibi’ne doğru nefes nefese tırmanıyordu. “Tornacı Selim.” Bu 

adresleri Tahsin Bey gerçekten de çok zor elde etmişti. Bir tornacıya ihtiyacı olduğunu 

anlamak ve onu bulmak için, ne kadar zaman, ne çileler çekmişti. Herif hem kullanılmış bir 

22’lik ayarlayacaktı, hem de ona göre bir susturucu imal edecekti. Bütün bunlara da $2.500 

saymak gerekiyordu. Kendisiyle gurur duymaya başlamıştı.

*** sokağındaki o sefil dükkana girdiğinde, çok muhteşem duygular 

hissetmedi doğrusu. Dükkanda teneke bir soba yanıyordu, soba ısıdan çok mazot kokusu 

ürettiğinden, içerisi dışarıdan da soğuktu. Büyükçe bir dükkandı ya da öyle görünüyordu, 

emin olunamazdı, çünkü kare veya dikdörtgen gibi bildik geometrik şekillere uymayan bir 
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taban planı vardı. Zemin sokaklardan daha çamurlu ve engebeliydi. Tavan bayağı yüksekti, 

en azından bazı noktalarda. Ne işler, ne garip yerlerde dönüyordu. 

“Demek, bunca yıl bir bok görmemişiz.” 

Sonuçta iç dekorasyon için değil, silah alımı için geldiğini 

hatırlayarak, kıpırdamaya karar verdi; Selim’le çok iyi dost olmak zorunda kalmayacağına 

da emindi.

 Selim Usta ile mi görüşüyorum?

 Kim bilir...

Cevap verirken tek kulağını kaldırmıştı herif ve konuştuktan sonra 

büst gibi kıpırtısız kalmıştı. Profilden poz vermiş, boşluğa bakıyordu.

 Nasıl yani?

 Burada öyle biri yok canım.

Kulağını indirip, bu kez sağ alt dudağını “bink” diye yana kaydırdı, 

profil pozunu cephe ile değiştirdi.

 ...

 Şarz basmadı mı, yok dedik.

Ağzı kapalı mı konuşuyordu? Dudak hareketleri, sanki ses dublajı 

yapılmış bir filmdeki gibi, söylediklerini tutmuyordu herifin.

 Ben, ben Tahsin. Tabanca ve şey...

 Söylesene be. Gel arka tarafa.

Selim kamuflaj giymiş, saçsız, sakalsız, bıyıksız, kaşsız, kirpiksiz, et 

kafa bir herifti. Yüzünün çeşitli bölgeleri yara bantlarıyla kaplıydı, o karanlık yerde bir de 

yeşil güneş gözlüğü takmıştı. Söylediklerini kulaklarını oynatarak tamamlıyor, bir 
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söylüyor, bin mimik yapıyordu. Tahsin Bey kıpırdayamıyordu, nedense bu dükkana kanı 

pek ısınmamıştı. Öylece bakıyordu.

 Alo? Ne o bilader? Bi durum mu var? 

 Yok da hıı susturu... öhhö-öhhö.

 Çattık be. Yahu sen bunları n’apacaksın be kaynım? Pek bir kek 

halin var. İlk defa mı milli olacaksın?

 Usta uzatmayalım. Nerede şunlar?

 Arkaya gel dedik ya, hemşo. Sen ayakta uyuyorsun.

Selim önce, dükkanı kilitledi. Sonra yavaş ve geri adımlarla, 

gerektiğinde yan yan ilerleyerek, yüzü sürekli Tahsin Bey’e dönük kalacak şekilde hareket 

etti, sonunda bir taraflarda durdu. Aniden bir kapı açıp, arkaya geçti. Kazınmış kafasının 

arkası ilk kez görünmüştü ve o dövmeye Tahsin Bey bakakalmıştı; Kızılay Derneği bu 

ilginç amblemi görse, telif hakkı olarak Selim’e üç misli para teklif ederdi. Bir türlü 

harekete geçemeyen Tahsin Bey, son bir gayretle yerinden fırlayarak, aynı kapıdan girdi. 

Selim de beklemekten sıkılmış olmalı ki, tam o anda dışarıya çıkıyordu. 

Toslaştılar.

 Eh be kayınço, amma da taş kafaymışsın.

Kafasını, Selim’in kafasına vurmuştu. Ayrıca toslaşmanın şiddetiyle 

geriye fırlamış, omzunu da kapı kenarına çarpmıştı ve fena acıyordu. Yıldızları sayarken 

“Artık ne olacaksa olsun,” düşüncesiyle içeriye daldı.

 Şimdi usta, para burada.

Birden Selim, tabancayı başına dayadı.

 Parayı ver.
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Tahsin Bey bir saniyede, zangır zangır titremeye başladı, ellerini 

havaya kaldırmıştı. 

 Ceketin iç cebinde, oradan al.

Selim elini cekete soktu, bir yandan tabancayı kafasına bastırıyordu. 

Tahsin Bey’in dişleri kenetlenmiş, “Alsana, orada valla,” demeye çalışıyordu. Selim 

cüzdanı çıkardı. İçinde en az $2.500 olduğunu gördü ve cüzdanı yerine koydu. Tabancayı 

indirdi.

 Amma da korktun be Tahsin abi. Şaka yaptık yahu. Tabancayı 

tecrübe ettik.

Eller, hala havadaydı. 

 Ne, ha?

 Abi sana “ellerini kaldır,” diyen mi oldu? İndirsene yahu. Paralar 

dedik, onu da nasılsa vereceksin. Sen bu işlere nasıl gireceksin, anlamıyorum. Bak şimdi, 

işte tabanca bu. Bu aleti her yerde bulamazsın. Müthiş küçük ve sessizdir. Namluyu ve 

susturucuyu, birbirine vidalayabileceğin şekilde ayarladım.

Selim, alüminyum bir boruyu, tabancanın ağzına vidaladı. Sonra 

duvardaki dart hedefine doğrultup, ateş etti. Pçuk! Hedef sallandı.

Tahsin Bey etkilenmişti. Alet, öpme sesi gibi bir ses çıkarmıştı ve 

hakikaten de çok alçak bir sesti. Filmlerde duyduğu “dşiyaaa” sesine pek benzemiyordu, 

kurşun da ıslık çalmıyordu. Korkusu azalmıştı.

 Usta be, çok iyi.

 Biz kaçın kurasıyız be abi? Komandoyum, sene XXXX. Hava o 

biçim sıcak. Temizliyorum. “Temizle,” tak. “Temizle,” ta-ta-ta-ta. “Temizle,” ta-ta-ta-ta-ta-
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ta-ta-ta-ta. Anlıyor musun, ne günlerdi? Bakma şimdi, yaşlandık ama attığımızı vururuz 

icabında. Ne diyordum? Sene XXXX.

Selim tam yarım saat, kendisini anlattı. Tahsin Bey önce korkudan, 

sonra meraktan, daha sonra da çaresizlikten, sonuna kadar dinledi. Aslında anıların silah 

zoruyla tecavüze ilişkin bölümleri, ilgisini çekmişti. Sonuçta aynı işi herkes herkesle, haşır 

huşur yapmıyor muydu? Silahsız olarak ve karşılıklı anlaşma uyarınca. “Silahsızlık ve 

anlaşma” koşulları olmayınca, aynı sevişmenin adı, neden tecavüze çıkmıştı? Hayatta 

tecavüz dedikleri fantezi, yasal bir çeşni olsa ne olurdu sanki?

 Deme ya? Demek kadın aslında zevk aldı?

 Ne sanıyorsun abi? Ben ayırt etmem, hepsi ister hepsi. En ufak bir 

ayırıma gitmedik, bunlar zorla yapmazsan anlamaz. Sonra bir de tokatla, bak nasıl zevki iki 

katına, dört katına, sekiz katına çıkıyor. Direnç göstermeyenlere de daha şiddetli 

davranıyorduk, yoksa zevk vermiyor.

 Hadi ya?

 O-hoo bunlar bir şey mi? Gir Zürafa sokağa, beni bilmeyen var 

mı? Hiç dövmediysem, kırk-elli kadın dövmüşümdür. Dövmeden muameleye başlamam.

 Kadın dövmek... Bilmem ki, mertlik...

 Abi bari sen mertlik lafı etme. Bi şaka yapalım dedik, söylemesi 

ayıptır, biraz üşür gibiydin hani.

Bozulmuştu ama ilk fırsatta bir kadın dövmek üzere karar aldı. O 

sırada saati fark etti ve işi hatırladı.

 Usta al şu parayı da, ben gideyim. Malımı da ver.
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Parayı sayıp, uzattı. Selim parmaklarıyla köşesinden cımbız gibi 

tuttuğu desteyi, saymadan cebine attığında, tek kulağı yine havadaydı.

 Bak şimdi. Tabanca şöyle doldurulur, şarjördür bunun adı. Bu 

tabanca, kısa mesafeden çalışmak için idealdir, attığı kurşun çok küçük olduğu için, zaten 

az ses çıkarır. Hedefin içinde bir eğri izler, ıskalamadığın sürece, kesin sonuç verir. Sana 

şarjörü dolu teslim ediyorum, on adet kurşun alır, kurşunlar da benden. Biraz talim yapsan 

iyi olur. Bunları kutuya koyalım, paketleyelim. 

 Eğri mi?

 Ha bak, enselenirsen beni unut, üzmeyelim birbirimizi. Kulağıma 

gelirse üzülürüm, üzülürsem üzücü olurum, anlatabiliyor gibi miyim? Kötü üzerim. Öyle 

kötü ki, üzüntünden hapiste bile ölürsün. Selamet olsun abi.

Kaşla göz arasında yapılan paketi alıp, kafasında yeni bilmecelerle 

dışarıya çıktı Tahsin Bey. Ama çıktığında iki polis görünce, az daha kutuyu fırlatıp, 

kaçacaktı. Polislerin de kerhaneye gelmiş olduklarını neyse ki anladı ve yüreğine soğuk 

sular serpildi. Bu olasılık, kısa zaman önce aklının ucuna bile gelmezdi. Bir süredir, nazik 

durumları hemen çakozluyordu. Polis de insandı.

Üç-dört saat süreceğini düşündüğü işler, yedi saatte bitmişti. Saat 

18.00’di ve ofise dönerek planlara devam edecekti. Hemen bir taksi çevirmek istedi ama, 

hiçbir taksiyi durduramıyordu. Taksiler boş geçerken, şoförleri elleriyle, bir takım yön 

işaretleri yapıyordu. Sonunda bir tanesinin önüne fırladı. Mecburen duran taksinin şoförü, 

“hayrola?” türünden bir ses tonuyla “abi ne tarafa?” demişti.

Sahi Tahsin, gerçekte neden o dükkana girmiştin? O pakette pasta mı 
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vardı? Sen pek dürüst bir insan değilsin ama, o tip dükkanlara uğramazsın. Gördüğümden 

eminim, seni oradan çıkarken de çekmişim meğer, video arşivimde yakalamıştım. 

Taksi bulmak mı, bulamamak mı? Kafayı çalıştırarak verdiği şu 

barışsever ve makul cevaba, algı hızı yüksek taksici, itiraz edemeyecekti:

 Tarafını yiyim. Aç taksimetreyi, gece tarifesi olsun.

Bazen hastanede iş bitirici olduğun çok doğru. Bana kağıt vermen bile, 

aslında iş yapmak istemenden ileri gelmiyor mu? İnşallah bu işin sonu tatlıya bağlanır, çok 

da kötü bir adam değilsin. 

Selim meselesine gelince, bu beni tedirgin etti. O dükkana 

gitmiyorsun, değil mi? Yıllar önce, daha ben burada değilken, onunla tanıştığından 

kuşkulanmış, hatta benim hesabımı temizlemek için bir ara herifle işbirliği yaptığından 

korkmuş, sana yakalanıp postu deldirmemek için, sizin evi gözlemlemeyi beş gün boyunca 

bırakmıştım. (Elbette bir dükkana girip çıkmak normal bir görüntü ama, dükkan o dükkan 

olunca, üzerinde kafa yormak gerek.) 

O beş gün dışındaki tüm hayatını izlediğim halde, oradan ne aldığını 

bir türlü anlayamamıştım. Umarım tabanca değildi. Seni ihbar etmek de bir düşünceydi 

ama hem durumuna acıdığımdan, hem de Buket’in sana daha çok bağlanmasından 

çekindiğim için, bunu yapmamıştım. Onca gözlem altındayken, saman altından su 

yürütmüştün gibime geliyor. Korkuyorum senden Tahsin, senin akli dengen tartışmalı 

durumda bence. Bak aklıma ne geldi; hastaneye bu kadar yıl alışmışsın, bir pijama da sana 

mı diktirsek yoksa? Bizim odada kalabilirsin, ranza koyarız.
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Bugünlerde, kendime şu soruyu soruyorum: Beni deli Tahsin mi 

yarattı, yoksa ben mi delirdim de, onun öyküsünü yazıyorum? Bir delilik var bu işte ama, 

bırakalım şimdi. 

Yatağımın altından aldırttığın roman geri konmuş, teşekkürler. 

Fotokopi çektirdin mi bari? Okuduğun son bölümler seni rahatlatmıştır. Senin sahte 

pasaportla falan işin olmadığını biliyorum, bunlar hedef saptırmaca, sen bana Selim’i anlat. 

İki elinle bir tabanca doğrultabilecek bir adam değilsin, neden yaramaz çocuklarla 

arkadaşlık ediyorsun? Ortadan kaldırılması gereken bir engel mi var yaşantında? İnsan 

bazen, neyin tehlike olduğunu anlayamaz. Bir ölçülük tehlikeye karşı, on ölçülük önlem 

alır. Sonra önlem tehlikeye dönüşür, tehlike zannettiği o bir ölçülük şeyinse, kendisiyle 

ilgisi olmadığı ortaya çıkar. Başına bela sarıyorsun Tahsin, kaşınıyorsun. Sana çomak 

sokan yok, neden ticaretinin dışındaki konulara odaklanıyorsun? 

Bu şeyler, Şeyistan’da pire için yakılan yorganlara benziyor... 

Hastanedeki görevlilerin, görüşlerimi yanlış anlamasını istemem. Makro anlamda, tarım ve 

hayvancılık politikasına benziyor, başka şeye değil.

Kitap çarpsın ki, “pire hayvanı zararlısından kurtulmak için, yorgan 

yapımında kullanılan tarım ürünü pamuk tarlasında, bütün uyarılara rağmen üreyen yabani 

otları nazik ve uygun bir şekilde yakmaya...” demek istemiştim.
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Hedef: Müdür

Kaplumbağa hızıyla ilerleyen trafik, Tahsin Bey’in ofise ancak 20.00’de dönebilmesine 

neden olmuştu. Çoktan herkes tüymüştü, şükür ki kimse fazla mesaiye kalmıyordu. 

Gece bekçisine hitaben: 

 İyi akşamlar Durmuş.

 İyi akşamlar abi, amma çalışıyorsun.

 Ne yapalım be. Hem iş görülsün, hem de üç-beş kuruş kazanalım 

hesabı.

 Sorma abi, bize de fazla mesai olsa da, biz de kalsak. Ama sabah 

08.30’dan sonra, gece bitiyor...

 Ha? Taağbi, iyi akşamlar.

 Abi, şu yeni gelen Serap Hanım hakkında ne düşünüyorsun?

 Ne düşüneceğiz? 

 Abi “yollu,” diyorlar.

 İşim var. Bırak dedikoduyu şimdi.
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 Yollu abi, bir kere ne gördüm...

 Kes artık, ben yukarıya çıkıyorum.

 İyi akşamlar abi.

 İyi akşamlar. 

Bir-iki basamak çıktıysa da, aklı bekçide kalmıştı.

 Ne gördün be? 

 Boş ver abi, içi seni yakar, dışı beni.

 Ulan Durmuş, sen de az değilsin. Ne olmuş?

 Abi, kadın yollu. Bir keresinde...

Herifin boş konuştuğu kanısına varmıştı. Bu altmış yaşındaki bekçi, 

hiçbir zaman Serap’ı izleyemezdi, her gece oradaydı. “Utanmaz ihtiyar,” diye içinden 

geçirdi. Sonra hırpalanmış kafasında kalan mantık parçacıkları sayesinde, vakit 

kaybetmemek kararına vardı ve merdivene yöneldi. 

 İşim var, yarın anlatırsın.

 Abi sen ne diyorsun ya, yollu kadın...

Gerisini dinlemeden, yukarıya çıktı. 

Hastanedeki bekçileri hiç dinledin mi? Hepsi dedikoduyla meşgul. 

İnanılmaz boş konuşup, sürekli kendi seks maceralarını anlatıyorlar. Yüzlerce şayia ve 

saçmalık arasında, az sayıda gerçek var. Kim takar o morukları, ha? Bana inandırıcı gelen, 

muzır fısıltılar üflüyorlar kulağıma. Hastaneye sıkça gelen, 35-40 yaşlarındaki yollu kadına 

ilişkin. Munis bekçilerimizin tümünü, düzenli el jimnastiğine alıştırdı o şeytan kadın. Ah 

kulaklarım! Kulaklarım uğulduyor! Şiddetli esintiler geliyor, püffff, püfffff. 
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Portmanto bile hayallerini kamçılamaya yetiyordu. Yanındaki 

paketleri yerleştirdi, derin bir nefes aldı ve yerine oturmadan Buket Hanım’a telefon açtı.

 Alo? Hayatım, ben.

 Ne oldu Tahsin?

 Bu gece çok gecikebilirim. Yarına bir rapor yetiştirirsem, bu sefer 

terfi ettirebilirler. Çok önemli, bitirene kadar çalışacağım, her saatte arayabilirsin, 

buradayım. Bir şey olursa, hemen ara. (O güne kadar kendisini işten çok az aramış bir 

insanın, o gece aramayacağını kestirebiliyordu.)

 “Bu kadarına da gerek var mı?” diyorum bazen.

 Üzülme hayatım. Yarın akşamdan itibaren bu tip mesailer 

olmayacak.

 Sahi mi? Çok şükür, sen öyle diyorsan, öyledir. Artık bu şekilde 

çalışman gerekmeyecek demek? Hasta olmandan korkuyorum.

 Yarın gece iyi bir lokantaya gideriz. Nereye istersen.

 Ne kadar iyisin Tahsinciğim, ama çok masraf olmasın. 

 Seni seviyorum hayatım.

 Ben de seni.

 Şimdi işe dönmem gerek. Hadi hoşça kal, yarın akşam 

görüşeceğiz.

 İyi geceler.
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Hatırla doktor, Buket ilginç bir telefon konuşması yapmıştı seninle. 

(Telefonunuzu yıllarca dinlediğimi, asla anlayamadınız. O işi apartmandaki kutudan 

halletmiştim, bir çeşit paralel bağlantı; ses kayıt aleti dahil üstelik! Sizin konuşmadığınız 

anlarla kısıtlı kalmak üzere her yeri sizin hattan aradığıma kızma, size çok az girmiştir. 

Çünkü arayabileceğim pek kimse yoktu, zaten bu nedenle, kendime ait bir telefon hattına 

hiç gerek olmadı. Hem gördüğün gibi, hat için para vermeden de telefon makinesi 

çalışıyormuş.) Mesaiye kalacakmışsın, onun için aramışsın! Şu herkesin kaçıp kurtulmaya 

baktığı hastanede, sen bu kadar çalışacak ne buluyordun? Beni buraya tıkmandan önce, 

seni iş başında hiç görmemiştim. Yaptığın işleri, yalnızca dinlediğim telefonlarınızdan 

biliyordum. Ama şu sıralar, senin dürüstlüğünden kuşkulanmaya başlıyorum. Hastanede, ha 

bire fazla mesai. Burada ne gibi bir ofis çalışması olabilir ki?

Telefonu kapattığında, aniden ağlamaya başlamıştı ve kısa sürede 

birçok evrak, gözyaşıyla yıkanmıştı.

Dakikalar sonra gözleri kuruduğunda, bitkinlikle koltuğuna çökmüştü. 

Başını masaya koyarak, uyku meleklerine iki saat kadar oturduğu yerde teslim olmaya 

karar verdi.

Rüyasında, deniz kenarındaki bir arabanın içinde, bir öğle üzeri 

Serap’la sevişiyordu. Arka camı plaj sepetleriyle, ön camı bir sigorta firmasına ait 

eşantiyon karton güneşlikle kapatmışlar, yan camlara da plaj havluları sıkıştırmışlar, 

arabayı kilitlemişlerdi. Yaz sıcağında fırın gibi ısınmış aşk kabinine, dalgaların ve seyyar 

satıcıların uzak sesleri geliyordu. Her yanından ter boşanırken, Tahsin Bey koca bedeniyle, 

arka koltukla ön koltuk arasında dizlerinin üzerinde sıkışmış, kadının her tarafını 
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emiyordu. Serap’ın gergin tenini ısırabilmek için, neredeyse küçük diliyle yalayacak kadar 

ağzını açmıştı ve tendeki o tuz lezzeti delirtiyordu. 

Arabanın yavaştan denize doğru kaymaya başladığını algıladıkları 

anda, iki ön koltuğun arasından direksiyona güçlükle uzandı. Kontak kapalı, direksiyon 

kilitliydi ve araba biraz hızlanmıştı. Çekmeyi unuttukları el frenini biraz çektiyse de, araba 

hiç yavaşlamadı bile. Panik içinde fren koluna tüm gücüyle asılınca, araba önce yavaşlar 

gibi oldu. Fakat ilerlemeye kayarak devam etti ve kayalıklardan ön tekerlekler düştü 

sonunda. Neyse ki mucize eseri, arabanın altı taşlara takılınca, falezden uçmadan durdular. 

Öylece kalacaktı araba. Serap o anda, atmakta olduğu çığlıklara son vererek kapıyı açıp, 

kendini dışarıya atmasaydı, ağırlık merkezi değişen araba yeniden öne doğru harekete 

geçmeseydi... Sırtının dönük olduğu kendi tarafındaki kapının, upuzun havlunun altında bir 

yerlerde olan kilidini bir türlü bulamıyordu, “hah kilit,” Tahsin Bey o kapıdan sırtüstü mü 

kendini atmalı diğer kapıdan yüzükoyun mu... Araba boşluktayken Serap’ın açık bıraktığı 

kapı ardına dek açıldı, göz kamaştırıcı maviliğin dönüştüğü bembeyaz ışıkta, dikenli çalılar 

bulutlara batarken, tüm gücüyle ön koltuğa sarıl... 

Masaya sarılmış, tutunmaya çalışırken uyandı. Tir tir titriyordu. 

Kafasını iyice masaya bastırmıştı. Bu arada telefonu ve masanın yan yüzeyini yalamış 

olduğunu, rüyasında diline gelen o şehvetten çıldırtıcı tuz lezzetinin Serap’ın ter içindeki 

bedeninden değil, kendi gözyaşıyla ıslanmış evraktan kaynaklandığını fark etti. Kalp 

atışları da, Belgrat Ormanı koşularındakinin on katı gibiydi. “Serap için ölmek bu olsa 

gerek!”

Zuladan çıkardığı viskiden bir yudum çekti. Evde olup da, rahatça 

televizyon seyrediyor olmayı arzuladı bir an, henüz yol yakınken geri dönmek...
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“Her yolun başı, başlangıca daha yakındır, her an geriye bakıp da daha 

yakın tarafın arkası olduğunu anlamak, aşikar durumu ifade etmek olacağından, boş bir 

yaklaşımdır, bu şekilde yol alınmaz,” biçiminde formüle edemese de, şunu 

düşünebiliyordu: “Artık dönmek yok, televizyon yok, huzur yok. Bile isteye yapacağım 

bunları. İşin sonu ne olursa olsun, huzur içinde ölüme doğru ilerlemekten bıktım." 

Tüm mektuplarınız denetimimden geçerdi, siz bunun zorluklarını 

bilemezsiniz. Kutunuza anahtar yaptırmış olmak, yeterli çözüm değildi. Evde adeta bir 

laboratuar oluşturmak gerekmişti. Zarfları açtıktan sonra tekrar yapıştırmak ve sonuçların 

analizi için geliştirdiğim teknoloji, tam donanımlı koca bir oda gerektirmişti.

Zarfları açmadan ön kontrol ve her durumda her kağıdı gizli notlara 

karşı denetim için, içindeki morötesi ve kızılaltı ışık kaynakları birbirinden bağımsız 

çalışan, yüzeyi cam masa. Odayı aydınlatan dört adet 250W gücünde gün ışığı ampul, 

parmak izi bırakmamak için eldiven. Sökmekte güçlük çektiğim el yazıları için çeşitli 

büyüteçler. Zarf açmakta kullandığım buhar makinesi. Bilumum zamk. Çok ince bıçaklar, 

yazışma adreslerini kayıt için fihrist ve en önemlisi, verileri çoğaltmaya yarayan bir 

fotokopi makinesi. Sonuçların arşivi için klasörler ve raflar. Benim konuşturamayacağım 

zarf yoktur.

Uygulamada dikkat edilecek iki aşama vardı: Birincisi, mektuplar 

apartmana geldiğinde, hem sizden önce davranmak, hem de kimseye görünmeden almak. 

Pek kolay olmuyordu, gündüz yapılması gerekiyordu. İkincisi, okuduktan sonra eski haline 

getirilmiş malzemeyi, yine kimseye görünmeden sizin kutuya atmak. Bu nispeten kolay bir 

işti ve kendi seçtiğim bir anda yapılabiliyordu, mektubun geliş saatinin kuşkuya yer 
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vermemesi koşuluyla. Her mektubu bir gün gecikmeyle alırdınız. İmza karşılığı teslim 

edilen mektuplar için bir çözüm bulamamıştım ama, bu tip gönderilerin hem sayısı azdır, 

hem de içeriğinde kişisel konulara rastlanmaz. Yine de, onda bir oranında, içeriğini merak 

ettiğim fakat hiçbir zaman okuyamadığım mektuplar aldığınız oldu. Geldiğini çeşitli 

nedenlerle bilmediklerimin de yüzde bir ettiği varsayımıyla, toplam kaçak mektup oranı 

yüzde on bir ediyor.

Birkaç kez, seni Buket’e fitneleyen ihbar mektupları yolladım. Onu 

nasıl aldattığını, dahiyane boyutlarda inandırıcı detaylarla anlattığım, “Bir Dost” imzalı o 

mektuplar, ne yazık ki ilişkinizi zedelemedi bile. Akşamları yaptığım dinlemelerimde bunu 

anlamış, perişan olmuştum. Gülüşerek birlikte okumuş, sonra da öpüşmüştünüz, pis dilini 

sokmamışsındır umarım. Bence Buket, sana katlanmak için zorluyordu kendisini. Sen ise, 

şehvetle yumuluyordun kadına. Aynalar yalan söylemez.

Asıl mesele başka. Yazdıklarım amaca ulaşamayınca, ikinciden başka 

ihbar mektubu yazmamıştım. Ancak, benim yazmadığım “Bir Dost” imzalı o şantaj 

mektubunu denetlemelerimde okuyunca, hayretten donakalmıştım! (Her ihtimale karşı, size 

gönderdiğim kendi mektuplarımı bile kontrol ederdim.) Elle yazılmış, ucube bir mektuptu. 

O mektuptan anlayabildiğime göre, hastanede bir dolap çeviriyordun. O dost da, sessiz 

kalması karşılığında komisyon istiyordu. Üstelik utanmaz şantajcı, bir kerelik değil, 

devamlı olarak bunu istediğini daha en baştan belirtmişti. Anlatım sakattı, tamam, fakat 

içerik sağlam ve çarpıcıydı. Olabilir, belki de palavraydı. Fakat neden o akşam, hiç o 

mektuptan söz açmadın? O dostu, sen hemen tanıdın bence.

Yıllarca hastanenin kanını emmişsin meğer. Bunu öğrendiğimde, 

karşılığını bulamadığım sorular çoğalmaya başlamıştı: Paraları ne yapıyordun? O dost, 
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kimdi? Neden bir daha yazmadı veya sen hastaneden neden kovulmadın? Üstelik hayatında 

hiçbir maddi değişim göze çarpmıyordu. O mektubun fotokopisinin arşivimde olduğunu, 

söylememe gerek yok sanırım.

Sabah postaya vereceği mektubu yazmaya başladı:

Buket’çiğim,

Otuz yıl boyunca bana katlandın. Beni sen yaşattın. Seni asla unutmayacağım.

Ama ben sana layık olamadım. Kendimden iğreniyorum. Elimden daha iyisi gelmiyor. 

Beni sakın affetme. Arkamdan tek bir iyi söz söyleme, beni çocuklarımıza karşı 

savunmaya kalkışma.

Sen bu mektubu aldığında, alçaklığım ortaya çıkmış olacak. Mektubu annenin adresine 

yollayacağım, bizim eve polis musallat olacaktır.

Arabayı sattım, parasına ihtiyacım vardı. Biliyorsun, taksitler benim adıma, onları 

ödemekle yükümlü değilsin. İnşallah bir gün, sana bu parayı fazlasıyla geri 

gönderirim.

Daha fazla uzatmaya gerek yok. Denilebilecek ne var ki? Unutma, senin bir suçun yok 

bunda. Cani bir kocan vardı eskiden, şimdi ondan kurtuldun.

Saat 23.00’ü geçiyordu, kendisinden gerçekten iğreniyordu, ama yine gerçekten, elinden 

başka şey gelmiyordu. Devam kararındaydı, yeniden evi aradı.

 Alo? Çok uğraştıysam da, iş yetişmiyor. Sabaha kadar sürebilir 

ama bu son. Bu kez sabahlayıp, bütün işi bir kerede bitireceğim. 

 Tahsinciğim, bu firmaların işi hiç biter mi?
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 Bana güvenebilirsin. Bir daha bu çalışmalar yok.

 Madem öyle hayatım, son defa katlanırız. Televizyonda da iyi bir 

film vardı bu akşam.

 Affet beni canım, iyi geceler. Ben burada kestiririm, bu gece 

gelemiyorum.

 İyi geceler. 

Yazdığı mektubu zarflarken, yeni bir ağlama nöbeti geçirdi. Viskiden 

büyük bir yudum aldıktan ve ağzı fena halde yandıktan ancak beş dakika sonra içki etkisini 

gösterdi. Rahatlamıştı. 

Saat gece yarısını geçmişti, bir saat boyunca gözleri pasaportlara 

dalmış, beyni planlar yapmış, viski dumanlarıyla dolu hayalleri de, onu çoktan Quito 

akşamlarında Serap’la el ele, yerel giysiler içinde dolaştırmaya başlamıştı. Tahsin Bey ne 

biçim İspanyolca öğrenmişti bile! Serap da mükemmel bir aksanla ve çok seksi bir tonla 

konuşuyordu. Herkes onları sevmiş, geniş bir çevreye sahip olmuşlardı. 

Bu senaryoların detayları o kadar almış yürümüştü ki, hayalinde, 

Serap’a barda asılan bir Amerikalıyla tartışmak, onu alt etmek, rezil etmek, herkesin içinde 

küçük düşürmek zorunda kalmıştı.

Saat gece 03.00 olduğunda toparlandı ve ayılmak için yüzünü 

yıkamaya gitti. Patates gibi suratını aynada kısa bir süre seyrettikten sonra, soğuk suyla 

biraz daha yüzüne masaj yaptı. Masaya döndüğünde, eylem kararı aldı.

Bir ay içinde müdürü iki kez takip etmiş, evinin yerini görmüş, 

karısından yıllardır ayrı olarak yalnız yaşadığını da, şirketteki dedikodulardan duymuştu. 
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Önce Serap’ın evini aradı, müdürün orada olması ihtimali vardı. 

Üçüncü çalış kesilmeden, sanki bir diskonun telefonu gibi, alet müzik patlamasıyla açıldı.

 Efendim?

 Ahizeyi kulağa değdirmek mümkün değildi. Konuşan Serap’tı 

muhtemelen.

 ...

 AlooOO? Ne koyiim? Sen misin? 

Serap kahkahalar atarken, Tahsin Bey daha fazla dayanamayıp 

telefonu kapadı. Evet, oydu. “Sen misin?” dediği, müdür müydü? Kız evindeydi, bu 

kesindi, evde muazzam gürültülü bir parti vardı, erkek sesleri ve kahkahalar geliyordu. Bu 

kadın hayat ve güç doluydu ve Tahsin Bey onu istiyordu. Hem de ölümüne! “Oradaki 

erkeklerle düşüp kalkmıyor olsa bari.”

Bir dakika kulağını dinlendirdikten sonra, müdürü aradı. Altıncı 

çalışta, uykulu bir ses sessizlik içerisinde cevapladı:

 Buyurun?

Sessizliği dinliyordu. Telefondaki ses bıkkınlaşarak:

 Aloo?

Nefesini tutmuştu. Bıkkın ses uyanmaktaydı:

 Aloooooo anne?

Kapadı. Arkadan hiç ses gelmiyordu. Müdür de kesinlikle evindeydi. 

Hiç de hayat ve güç dolu değildi. Fakat olsun, ölmesi gerekiyordu. “Ne annesi?”

Anne lafını kafaya takmadı. Masasındaki Buket Hanım’ın fotoğrafına 

baktığında artık herhangi bir şey hissetmiyordu, fotoğraftakini tanımaz gibiydi. Sonra 
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tabancanın olduğu kutuyu açtı, susturucuyu zar-zor da olsa taktı, zımbırtıyı paltosunun iç 

cebine soktu.

“Bekçi kuşkulanmasa...” Merdivenden iniyordu.

 İyi geceler Durmuş.

Herif uyuklamakta olduğundan, duymadı bile.

Müdürün Levent’teki evinin biraz ilerisinde taksiden indiğinde, saat 

03.30’du. Bir dakika sonra, memleket kokan bir telefon kulübesinde, yerlerini hesaplama 

yöntemiyle bulduğu tuşlara sıkı sıkı basıyordu. Numaraları gösteren yazılar, kimi tuşlarda 

çoktan silinmişti, iki ayrı tuşta ise “7” yazıyordu. Ahizenin mikrofon kısmına koca bir 

sakız yapışıktı, “3” ve “0” tuşları da çift atıyordu. Bu koşullarda yaptığı beş denemeden 

ikisini yanlış düşürmüş, çift atan tuşları fark ederek diğer denemeleri yarıda kesmiş, 

sonuçta defalarca denemişti. Allah’ın cezası kartın da bir tek kredisi kalmıştı. Şans eseri 

işlemi başardığında, yüzü güldü. Yine ancak altıncı düdükte açılacak telefon, çalıyordu.

 İyi akşamlar müdür bey, ben Tahsin. Rahatsız ediyorum ama, 

mühim bir husus var.

Kalan kredi sıfır görünüyordu ve telefon daha açılır açılmaz, sinir 

bozucu fasılalı bir düdük, kartın kredisinin dolmakta olduğunu belirtmeye başlamıştı. 

 Tahsin Bey, bu...bu  biip  saatte ne oluyor?

 Sera  biip  ilgili efendim. Hemen sizinle görüş  biip liyim.

 Anlayamadım?

  biip şmeliyiz diyorum, Serap’ın genel müdürle il  biip  var ve 
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yarın sabah sizi işten atacaklar. Önceki müdür de böyle bir sebepten atılmıştı.

 Anlamıyorum Tahsin Bey biip  

 Efendim hemen yüz yüze görüşmeliyiz, kapıyı biip çar mısınız? 

Aşağıdayım. Kaçıncı kat? Çok biipemli diyorum.

Müdür bir an tereddüt etti. Sonra:

 Madem ö

Telefon kesilmişti. 

Otomatik bir aceleyle apartmana doğru yollandı. Kaçıncı kat, hangi 

daire? “Bu adi herifin, zilde ismi de yazılı olmaz şimdi.” Hedefe doğru, sessizce ilerleyen 

karaltı, dış kapının önüne ulaştığında, endişe içindeydi. Camlardan gören olmuş muydu? 

Sabırsızlıkla zilleri inceliyordu. Yaklaşık kırk dairesi olan apartmanın zillerinde, sadece 

yedi adet isim yazıyordu ve çoğu okunmayacak haldeydi, ya da kısaltmalar içeriyordu, 

müdürünki hariç. Adamın bilgisayarla açık seçik yazılmış ismini, soyadını ve daire 

numarasını derhal gördü. Zile basmak üzere parmağını uzattığı anda, dış kapı “czzt” diye 

açıldı. 

Apartmana girdi ve kendisini hazırda bekleyen asansöre daldı. Kapı 

kapanırken bir saniye için de olsa, bakmak zorunda kaldığı ayna ürperticiydi. Gözlerini 

aynadan kaçırıp, düğmeye bastı. O kadar aciz bir görüntü vardı ki karşısında... Aciz katil...

Asansör katta durunca, biraz fenalaştığını hissetti. Bu arada müdür bir 

yere telefon edememeliydi. Oysa nedense hemen inemiyor, düşünüyordu. Duraksıyordu. 

Tekrar adama telefon açıp, bir hikaye yazamaz mıydı? Bir araba parası kadar zarar... Biraz 

daha düşündü. En fazla kovulsa, ne olurdu? Serap bunlara değer miydi? Tam asansörün 

ışığı sönmüş, Tahsin Bey geri dönmek üzere elini zemin kat düğmesine götürmüştü ki... 
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 Tahsin Bey?

Alık müdür, evinin kapısını ardına kadar açmış, sesleniyordu. Adeta 

tesisler hazırlanmış, misafir sanatçının ihtişamlı girişini bekliyordu, artık sanatçı anons da 

edilmişti. Tahsin Bey bu daveti reddedemedi ve asansörden hızla çıktı.

Böylece, telefonu kapadıktan bir dakika sonra, yerini kolayca bulduğu 

daireye ulaşmıştı.

 Özür dilerim, çok önemliydi.

Müdür kapıyı kaparken, Tahsin Bey eve süklüm-püklüm girdi. İki çek-

yat tarzı koltuk ve eskiciden alınma bir büfe, kötü bir sehpanın üzerinde portatif müzik seti. 

Görünürdeki tüm mobilyalar da bunlardı. Bir duvarda eski, sararmış bir aile fotoğrafı, 

koltuklardan tekinin arkasındaki duvarda, demode bir duvar saati. Marley zemin, tavandan 

sarkan bir Japon feneri, sanki at şeysine kelebek konmuş gibi. Müdür, sırıtan surat motifli 

eski bir tişörtün altına, ucuz bir eşofman giymişti. Henüz tam uyanamamış, bir gözünü 

ovuşturuyordu. Ziyaretin nedenini soran bakışlarını sormaz kılabilmek için, gülümsüyordu.

“Serap bu molozda ne buluyor?” 

Müdür konuşmadı. Oturmak için arkasını dönüp bir adım attığında, 

Tahsin Bey makineyi çıkardı. Ağırlık merkezi tuttuğu yerin ilerisinde olan nesneyi, türünün 

en hafiflerinden olmasına rağmen, güçlükle ve iki eliyle sımsıkı tutuyordu. Hedefe 

doğrultmuştu.

Müdür tam otururken, bakışları karşılaştı. Ama yine de adam, silaha 

baka baka, koltuğa oturdu!

Müdürün gözüne bakarak ateş etti. 

PÇUK! 
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Ve bir buçuk metreden ıska.

Şaşkınlık ve korku. Yüzünü koluyla kapayan müdür, koltuğun öbür 

kenarına doğru seğirtti. Tahsin Bey bir adım yaklaştı, durdu, nişan aldı ve ikinci defa ateş 

etti.

Kurşun isabet etti ama, kim bilir nereye?

Müdür dehşet içinde, oturduğu yerden Tahsin Bey’in yüzüne 

bakıyordu. Baştan beri, birbirlerine anlamsız bir şekilde bakıyorlardı. Tahsin Bey hedefin 

yüzüne bakarak nişan alınamayacağını anlayamıyordu, müdür de saldırgana bakarak 

kurtulamayacağını. İşyerinden kalma tümüyle göstermelik “sizi dinliyorum,” anlamında bu 

alışkanlığın, şu anda taraflara hiçbir yararı yoktu.

 Tahsin Bey, kan akıyor galiba?

Adam ne dediğini bile bilmiyordu, sesinde tam bir şaşkınlık vardı. Zor 

durumlarda, yorum yapma işini hep başkalarına yüklemeye çalışma alışkanlığı. O bir sorun 

ortaya koysun ama başkaları konuşsun ki, o da akıllı akıllı kafasını sallasın. Nasıl olsa bir 

yanlışlık olursa, o kafa sallamalar “ben anlamıştım,” anlamında da algılanabilir, eğer 

yanlışlık yoksa da, mesele yok demektir. Kurnaz herif!

Müdür ayağa kalkmaya çalıştı.

Bu sözüm ona saflık, Tahsin Bey’i çılgına döndürmüştü. Müdürden ve 

hayattan nefret etmeye başlamıştı. Bir türlü de vuramıyordu. İşyerinde de hep işi cesaretle 

yüklenir, başarısız oldukça müdürün sabır taşından daha sabırlı suratını hep karşısında 

bulur, sonunda da işi hep kendisi bitirirdi. 

Ama son zamanlarda, o anlayışlı maskenin ardında, herifin şöyle 

düşündüğünü fark etmeye başlamıştı: “Ha gayret, eşeğim benim.”
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Ateş! Şarjör bitene kadar ateş. Her atışta, hedefe biraz daha 

yaklaşıyordu. Bu esnada müdür önce koltuktan doğrulmuş, ama bacakları tutmayınca 

sendeleyerek tekrar oturmaya çalışmış, sonra da birden koltuğa yığılmıştı. 

Tüm hareketler birden dondu. Müdür kıpırdamıyor, Tahsin Bey ne 

yapması gerektiğini kestiremiyordu. Kalan kurşunları da, hareketsiz kalmış adamın 

kafasına tabancayı dayayarak kullanmayı düşündü, dayadı... 

“Evet müdür bey, iş biraz uzadıysa da, görüyorsunuz ki yine kesin 

sonuç alacağız.” Demode saatin koca saniye ibresi, saniyede iki kere, gürültüyle atıyordu.

... tabancayı geri çekti. Zaten etrafa, fıskiyeden fışkırmış gibi kan 

sıçramıştı. Bir de bunu yapacak metaneti kalmamıştı. Kaç atış yapmış, kaçı karavana, kaçı 

isabet, kaç kurşun kalmış... Hiç farkında değildi. Kendi ceketine, pantolonuna da kan 

sıçramıştı. Her ihtimale karşı, bir kurşun daha kullanmaya kararlıydı. Sıçrayabilecek 

kandan kaçınmak için uzaklaştı. Sanki o bela saat, beyninde atıyordu. 

Nişan aldı...

“...tik-tak-tik-PÇUK-tik...” 

Saat, işyerindeki bölmeli alüminyum tepsiden çorba içerken çıkan 

kaşık gürültüsü gibi metalik... 

Ceketle tabancayı yanında getirdiği torbaya koydu. Bu garip 

karşılaşma, ancak üç dakika sürmüştü. Misafir artık, ev sahibinin iznini rica etmeliydi. 

Telefon çaldı!
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Bir an duraladıktan sonra, bunun kendisini ilgilendirmeyeceğine karar 

verdi. Müdürün kulaklarındaki sesler, Tahsin Bey kapıyı yavaşça çekerken artık beynine 

ulaşamıyordu:

“...tak-tik-DINK-tik-tak...”

Oda arkadaşımın hayatını, alenen sen söndürüyorsun Tahsin. Çocuğa 

geçen gün bağırman, görevinin bir parçası mıydı? Kapıya “muhasebe” yazdığımızda, 

dövmediğin kaldı. Odaya geldiğinde, notu görür-görmez, “Hanginiz yazdı bunu?” diye 

kıdemli bir astsubay tavrıyla kükremiştin. Müdür anlamıyor biliyorsun, dolayısıyla 

gülümseyerek sana bakıyordu. Ben de, her zamanki gibi korkudan titreme numarası 

yapıyor, “O-o-o-o...” diye kekeleyerek, parmağımla onu işaret ediyordum. Müdür 

gülümsemesinin yirminci saniyesinde, kendisini EKT odasında buluverdi. Onun yazı 

yazması olası mı? Neden bunları yapıyorsun? Yoksa korktuğun bir şey mi var? Eğer bu 

bize yardımsa, baytara gitsek, senden fazla yardımı dokunur. Ne yazık ki, gidilecek yere 

karar verme yetkimiz yok. Pelür kağıt, bizi öldürme hakkını sana tanımış. Yani senin 

yardım masalına artık pek inancım kalmadı.

Yoksa “Not: Yolsuzluk yapılır” ibaresine mi kızmıştın? Evet, biraz 

şaka yapmak istemiştim, neden ciddiye alıyorsun? Üstelik de, benim yazdığımı bal gibi 

anladığın halde, ilk şoku müdüre çakmıştın, anladığını anlamayayım diye. 

Anlamayabilirdim de. Eğer müdüre aşırı kızmasaydın, adamı sürüklerlerken hastane 

personelini “sallanmayın,” şeklinde haşlamasaydın, “bu kağıdı buraya asmanız, sağlığınız 

hakkında endişe uyandırıyor, şu ilaç iyi gelecek,” gibi saçmalıklar mırıldanmasaydın. Eğer 

ertesi gün, sen hiç ortalıkta olmadığın bir anda, nedensiz ve mahvedici bir şoklatmalar 

Sayfa 86 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

zincirine tabii tutulmasaydım.

Ve on dakikadır taksideydi. Taksiler cenneti Levent’te, hiç zorluk 

çekmeden bir taksi bulduktan sonra, nedense bu kez ön koltuğa oturmuştu. Bir süre sonra, 

Mecidiyeköy’de daha önce hiç geçmediği bir yerlerde, bir eve gidiyormuş gibi yolu tarif 

ediyordu:

 Şimdi sola, şimdi yukarıya. Buradan sağa.

Rasgele bir yerde indi. Taksi çekip gittiğinde, ardında koyu bir 

karanlık, uzak köpek havlamaları ve kesif bir aygaz kokusu bırakmıştı. Çok şükür takip 

eden yoktu. “Herifin telefonu o saatte neden çalsın? Yoksa bir yere haber mi vermişti 

müdür?”

İndiği yerde, torbayı çöpe atacaktı. Görülmemek için ilk bulduğu çöpe 

aceleyle davrandı ama telaştan ve tiksinmekten, iyi kavrayamadığı çöpün kapağını elinden 

kaydırdı ve paslı nalet şey, elini kesti. Kapak düşünce bayağı da gürültü çıkmıştı. Yapacak 

bir şey düşünürken artık mesainin bittiğini hissetti ve başka bir taksiyle Beyoğlu’nda bir 

otele gitmeye karar verdi. Çok şükür, ses yüzünden bir sorun çıkmamış, etraf eski sakin 

halini almıştı. Ama ortalıkta taksi maksi yoktu. 

Ortaklar Caddesi’ne kadar sürüklenmek zorunda kaldı. En nihayet bir 

taksi! 

 Taksim.

Taksi içleri hep aynı da olsa, İstanbul gece o saatte bir başka 

görünüyordu. Boş yollar, rahat trafik. Çarçabuk geldikleri Harbiye’de polis çevirme 

yapıyordu ve Tahsin Bey o anda yakalandığına karar verdi. Müdür, ilk aranışından sonra 
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ihbar etmiş olmalıydı! Şoföre “Gazla yoksa vururum,” diyecekti ama, tabancayı attığını 

hatırladı. Oysa polis, taksiye bakmadı bile. Zaten ne vardı ki? Artık aptallaşma sınırlarını 

yeniden tanımlıyordu.

Otele girerken evlenme cüzdanının yanında olmadığını hatırladı ve 

kapıda duraksadı. 

Sonuçta salaş bir otelin, hamam gibi kokan odasında, bir karyola 

üzerinde oturuyordu. Elindeki yarayı görünce resepsiyonda zorluk çıkartmışlardı ama 

keseyi biraz açmayı, son anda da olsa, akıl etmişti.

Işığı söndürdüğünde, karşı binaya asılı, sapsarı ışık yayan “Çarli 

Kuaför” tabelası odayı aydınlattı. Bu ışık, etrafta dolaşan hamamböceklerini göstermiyordu 

hiç değilse. Burası bambaşka bir ülkeydi sanki. Otele gecenin bu saatinde bile gelenler 

oluyordu. Bitap şekilde, varlıklarını bilmediği tahtakurularıyla sarmaş dolaş uykuya 

dalacakken, yan odaya üç kişi girdi. Seslerden aralarında hiç kadın olmadığı anlaşılıyordu 

ama, ne hikmetse, herifler pek gülüyordu. “Yan odadaki rakı kokusu ve duman, bu odadan 

algılanabilir mi?” Bu soru kafasını meşgul ederken, yan odadakiler Tahsin Bey’in yarım 

kalan aklını da uçuracak bazı sesler çıkartmaya başladılar. Odadaki hayvani gülüşmeler 

kesilince, aksak ritimli bir gıcırtı başlamıştı. Şişeler kırılıyor, bağırmalar geliyordu. 

“Boyink” diye atan bir yayın sesiyle aynı anda kopan gümbürtüden sonra, herifler yeniden 

kahkahalara boğuldular. Sonra itişme sesleri ve hıçkırmalar... Birden, bir tanesi ağlamaya 

başlamıştı. Bir tokat şakladı ve o ağlama durdu. Paldır küldür sesler koptu. Kısa süre sonra 

yeniden neşelenmişlerdi, gülmeler dinmek bilmiyordu. Otel yönetimi bu rezalete, neden bir 

son vermiyordu?

Donakalmıştı, sapına kadar!
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Sabaha doğru, sesler kesildiğinde uyuklayabildi.

Kimi otelde, kendi aralarında ara sıra kukalı saklambaç oynayanlar 

var. Sırayla yumup, ebe olurlar. Oyunları sırasında her defasında da çanak-çömlek patladığı 

için, sevinçten bağırırlar. Adaletli bir şekilde, hepsinin ebe olduğu olur. Sabahları bir tur 

daha oynayanlar da vardır. İnan ki, burada da sizin hasta dedikleriniz arada saklambaç 

oynuyorlar ve sizin ruhunuz bile duymuyor. Herifleri fitnelersem, onlar da beni ebe 

yaparlar sonra, isim veremeyeceğim.

Tahsin Bey işyerinden çıkmadan, orada olduğundan emin olmak için 

müdüre sessiz telefon açtığında, yine bir şey olduğunu zanneden müdür, annesini aramıştı. 

Kadın gecenin o saatinde çalan telefonu açıp, sakin bir sesle: “Hayır oğlum, ben 

aramadım,” demeyi başardıktan sonra bir süre yatakta dönmüş, uykusu kaçtığında da, çişini 

yapmaya kalkmıştı. Bakıcı kızcağızı yine evden kovmuş olduğundan, tuvalete yalnız gitmiş 

ve yine düşmüştü elbette. Sürünerek yeniden telefona ulaşmış, oğlunu arıyordu o anda. 

Telefon bir türlü açılmayınca, evde olmadığına karar verip, sabaha işyerinden aramayı 

düşündü.

Sabah parasını yatırtmayı unuttuğu telefonu kesilecek, kimseyle 

bağlantı kuramadığı için bütün gün yerde kıvrılacak, ancak ertesi akşama doğru bakıcı kız 

tarafından bulunup kaldırılacak, iyice üşütmüş olmasına ek olarak, gece yarısı komşulardan 

alacağı bir haberden sonra da, fazla yaşamayacaktı.
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Oda arkadaşımı buraya düşüren bir neden, kıl payı sıyırttığı 

dehşetengiz bir silahlı saldırıymış. Diğer neden, komadan çıktığının ertesi günü hastanede 

aldığı, annesinin evde ölü bulunuşunun haberiymiş. Bekçilerin anlattığı detaylar, benim 

romandaki müdürü geliştirmem için ilham oldu. Herkes biliyordur bunları, adamın geçmişi 

bir giz değil. Hastane kayıtlarında eminim vardır, ben o yalancı bekçilerden duydum. O 

heriflerin de yüzde beş oranında doğru söylediklerini unutma. Bu yazdıklarım, o yüzde 

beşteki yüzde üç. Seni diğer yüzde iki bitirecek. Arkadaşım, büyük bir ilaç toptancısında, 

muhasebe müdürü olarak çalışıyormuş. Son derece dürüst bir meslek hayatı varmış.
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Bankada Çay

O sabah bir perişanlıktı. Çöp kapağının kestiği eline, eczanenin birinde pansuman 

yaptırmayı ihmal etmemişti, kurduğu düş, Ekvador’da tetanosa dönüşmemeliydi.

“İnsan işyerinden gıdım gıdım sövüşlemektense, işi bir kerede 

bankadan bitirmeli,” diye düşünürdüm hep. Yanılmışım. Keseyi ne kadar doldurdun 

gerçekte ve paraları hangi amaçla, nerede kullanıyorsun, pek bilmiyorum. Benim 

düşündüğüm bir plan var ama, itiraf ediyorum ki sökmez. Sökse de, o yolla pek fazla 

götüremezsin. Bu konuda sen daha uyanıksın belli ki. Biliyorum, soygunda başarı demek, 

soygun öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere, üç dönem boyunca tutarlı başarı 

demektir. Ben “damla,” derken, sen küvet dolduruyormuşsun, “gıdım,” derken, kazan. 

Senin doldurduğun kapları kullanarak göl oluşturulamasa bile, onca yılda olimpik havuz 

doldurulur.

O gün tahsil edilecek yirmi küsur çekten, üç adet yüksek tutarlı olanını 

zimmetine geçirecekti ve planın gerisi bundan ibaretti. O kadar yüksek tutarda çek, aslında 
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her yerden gelmezdi. Firma dört ay evvel yağlı bir kaynak bulmuştu ve her ay iyi satış 

yapıyordu heriflere. O müşteriden ayda beş veya on kadar çek geliyordu ve hepsi 

ödeniyordu. Bu kez sadece üç adet olması, provizyon sürecindeki riski azaltacaktı. “Demek 

tedarikçilere dikkat, ha? Ya müşterilere dikkat gerekmiyor mu?” 

Tahsin Bey bankaya gitmek üzere 10.09’da kapıdan çıkarken, Serap 

yeni geliyordu, karşılaştılar.

 Serap Hanım, yine zor uyandınız galiba?

 Bir de sen uyansan... Eline ne oldu? Kuşlar mı gagaladı?

 Ben işine bağlı bir memurum, (fısıltıyla ve yılışık bir tavırla) kaça 

çıkıyorsun?

 Seni yaramaz a-ha-ha-ha.

 Sence ... (Korkudan devam edememişti.)

 İlginç bir adamsın, cesur ol geveleme!

 ...para olanakları artırdığı kadar, olasılıkları da artırır mı sence? 

Yani her olasılığı kastetmiyorum, belli bir olasılığı, şey yani, mesela... diyelim ki yani, şey, 

ben hatta sen... veya neyse canım, yok bir şey. Ya da var, var. Sen bir de ben...

 Deli! Sen fena zamparasın. Kendine çok güveniyorsun 

bakıyorum?

 Acelem var, görüşeceğiz.

Üzerinde Serap’ın şaşkın bakışları, çıktı. 

Cevaplar umut veriyordu, bakışlar ise umut vermekten de öte, delirtici 

nitelikteydi. Bu arada müdürü merak eden yoktu, zaten adamın işe gelme zamanı yeni 

gelmişti.
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Karşı kaldırımdaki bankanın müdür odasına ulaşmak, iki dakika 

meselesiydi her zaman. Dalgın pozlarda, ayaklarını sürüyerek içeriye girdi.

 Ooo buyurun Tahsin Bey, nasılsınız? Çay?

 Teşekkürler Rıfat Bey, alayım zahmet olmazsa.

Rıfat Bey çaycıyı eliyle çağırdı. Ak saçlı bu adam, emekliliğini 

bekleyen, tam da “iyi kalpli kime denirse, o” bir memurdu. Ya da o an için, Tahsin Bey’e 

bir başka sevimli, daha doğrusu pek acınası göründü. Saf ve acınası... Oysaki yıllardır 

tanışıyorlardı.

Artık herkes saf görünmeye başlamıştı, dünyadan haberi olmayan, 

beceriksiz insanlar sürüsü. Bunların yaşamı ile çimenlerin yaşamı arasında, ne fark 

olabilirdi?

 Tahsin Bey gelmişler. Şöyle demli bir çay ver.

“Çaymış, lahmacun pidesi seni. Çayı içmeye sen devam et, ben 

şampanya istiyorum.”

Özgüveni artmıştı, rolünü rahat oynuyordu.

 Bizim şirket adam olmaz. Her gün yeni angarya, yeni icat.

Rıfat Bey bir yandan da, “çlinks, çlinks,” diye, çay suyuyla kesme 

şeker adlı maddeleri birbirine karıştırıyordu. O yüksük kadar çay bardağıyla teneke kaşık, 

Tahsin Bey’in sinirini bozuyordu. 

 Hayrola?

 Bugün, her ne alımı yapacaklarsa, tedarikçi firma nakit istemiş. O 

mal zor bulunuyormuş, acilmiş, elzemmiş, takasta gün kaybı oluyormuş da, mışmış da, 

mışmış. Bizim genel müdür de, nedense kabul etmiş. “Git, şu çekleri tahsil et de getir,” 
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dediler. Bir bu eksikti vallahi, sonunda adama sinir basıyor. Ben tahsildar mıyım? Şeytan 

“bas istifayı,” diyor.

 Hayret, bunu da ilk defa duyuyorum.

Şirketin, toplamı yaklaşık $80.000 karşılığı eden üç çekini, bıkkın bir 

edayla müdüre uzattı. 

 Kasa müsaitse, şunları bir zahmet şeydebilir miyiz?

 Müsaittir, müsaittir, değilse de yaratırım. Dün telefon açarak, 

nakit gerekebileceğini bildirmiştiniz. Zaten burası büyük şube, size müsait olmayıp da, 

kime olacak?

Müdür çekleri servise verdi.

Tahsin Bey şirketten dert yandığı dakikalarda iki çay içti, acele eder 

gibi bir tavrı hiç yoktu. Bir de $500 tutarında tüketici kredisi başvurusu yaptı, müdür 

hemen parayı ödetip, başvuruyu sonra kabul ettireceğini söyledi. 

 Çamaşır makinemiz eskidi de. Şimdi kampanya varmış. 

 “Serap’ın dantelli siyah donlarını yıkayacağız da...” demek geliyordu 

içinden, çok keyiflenmişti.

Serap’ı dantelli donla az mı yaşadım? Bu fantezimi sana ikram etmek 

istiyorum. Teşekkür etmene gerek yok, gaspçı doktor. Beynimde ne varsa, söke söke 

alıyorsun zaten. Sana karşı koyacak kadar kahraman değilim. Serap da, donu da, senin 

olsun. Al.
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 Hayırlı olsun, yeni makinenizi güle güle kullanın.

Müdür $500 krediyi hemen onaylamıştı, Tahsin Bey de buna sevinmiş 

gibi yapıyordu. Çeşitli markaların çamaşır makinelerinden söz ederek, özellikle 

kurutmalıları överek, ihtiyarı lafa tutuyordu. Kurutmanın en büyük dezavantajı, elektrik 

masrafını artırmasıydı. 

Banka epey kalabalık olduğundan, provizyon almalar, telefonda 

yapılan anlamsız tartışmalar ve paraların hazırlanması, yarım saat kadar sürmüştü. Bu 

arada Tahsin Bey müdürüne bir şey soracağını söyleyerek, Rıfat Bey’den şirkete telefon 

açmasını rica etti. Ancak sekreter Rıfat Bey’e “henüz gelmedi, Tahsin Bey’i bağlayayım,” 

deyince, telefonu isteyerek “ben buradayım, zaten ben aramıştım, uyuyor musun?” dedi ve 

ahizeyi iade etti. Rıfat Bey de teşekkür edip kapattı, bayağı rahatlamış görünüyordu. 
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“Hıyar, sana yakalanacak kadar da değil!” diye düşünürken Tahsin 

Bey, ödenecek tutarın aslında pek yetersiz kalacağını hissetmeye başlamıştı bir yandan. 

Koca arabanın satış değeri, ancak iki pasaport ve bir silah kadarsa, bu kadar parayla ne halt 

edilebilirdi? Getirebileceği diğer çeklerin içinde de, $1.000 tutarını geçecek bir tane bile 

yoktu. Ama asıl sürpriz şu oldu:

 Efendim, provizyonlar alındı, ancak çeklerden biri müsait değil. 

Bir memur, Rıfat Bey’e çeklerden birini geri getirmişti. 

 Arkası yazılacak mı Tahsin Bey?

 Iıı. Şimdi şey, hay Allah. Bunlar önemli müşteri, en iyisi... Yani, 

ben bu çeki geri götüreyim, başka bir tane göndersinler. Ya da, yok yok ne gerekiyorsa 

yapsınlar. Siz müsait olanları ödeyin... Arkasını yazmayın.

Nihayet verdikleri paralar, maşallah yere göğe sığmıyordu. İşe 

yaramasa da, yer kaplıyordu hiç değilse. Yanında getirdiği koca çanta, tıka-basa dolmuştu.

 Şirkete kadar bir koruma benimle gelebilir mi?

Hemen bankanın korumasını görevlendiren Rıfat Bey’in içi, bu hiçbir 

şeyin güvencesi olmayan istekler sayesinde iyice rahatlamıştı.

Nitekim şirketin girişine gelince, Tahsin Bey teşekkür ederek, 

korumayı sepetledi elbette. 

Ofisteydi ve bütün işler yolunda gidiyordu. Bir-iki dakika çalışma 

numarası yaptıktan sonra, öküzlerin ve ineklerin otladığı salona girerek, talimat verdi:

 Arkadaşlar, müdür beyle görüştüm, işi varmış öğleden sonra 

gelecekmiş, benim de çıkmam gerekiyor. “Arayanları bu seferlik atlatın,” dedi müdür bey. 
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Çok ufak ödemeleri yaparsınız, kasadan nakit ödeyin, çekle herhangi bir ödeme yapmayın, 

yetkili imza yok.

Muhasebe ofisleri, aynı bizim ilkokuldaki sınıfa benzer. Ağıl 

hayvanları otlamaya ara vermez, parazitlerinden geçilmez. Mümessilleri de vardır, 

yaramazları öğretmene fitnelesin diye. Pekiyi ya mümessil yaramazlık yaparsa, onu kim 

fitneleyecek? İşte o işi, ben yapardım. 

“Şimdi bu kağıt destelerini, paraya çevirmek işi var bir de.”

Paranın yetmeyeceğinden artık emindi. Ama bir kez Serap’la 

Ekvador’a ulaştıktan sonra, kızı kendisine aşık etmek için elinden geleni yapacaktı. Bu 

aşkın gerçekleşeceğine inanıyordu. Bir radyo programında, “Aşk her zaman tüm sorunların 

üstesinden gelir, sevgililere samanlık seyran olur. Bakınız çikolata...” diye konuşan o 

adamı haklı buluyordu. Yine de maddi açıdan biraz destek olmazsa, samanlıkta bile işler 

karışacağı için, hala yaptıklarının gereği tartışmasızdı. Çıkmaya beş kala, dahili hattan 

Serap’ı aradı.

Planın en riskli bölümündeydi sıra, bir yazı-tura. Ve “yazı,” diyerek, 

“tura,” geldiği anda tüm amacını yitireceği bir kumara girecekti. Parayı havaya attı:

 Alo, cevap verme! Ben Tahsin. Alt kata, kola makinesine gel, 

kazanacaksın, hem de muazzam para kazanacaksın.

Telefonu şak diye kapattı, aşağıya gayet sakin bir şekilde kola almak 

için indi. 
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Makine azıcık sorunluydu ama Tahsin Bey nedense kafayı kola 

içmeye takmış, makineyle uğraşmaya koyulmuştu. Delikten attığı paraya karşılık bir 

hareket olmayınca, alet parayı yuttu diye sinirlenmiş, düğmelere basıp, koca şeyi sallayıp 

silkeleyerek, canhıraş bir şekilde savaşa girmişti. “Zaten üç kuruşa hayatımı sattım, makine 

paramı yiyor.” Birden, kandırılmışlık duygusuna kapılmış, cebelleşmekten de ter içinde 

kalmıştı. Langır-lungur kurcalarken, Serap geldi. 

Lisedeyken, benim için Serap demek, havaya atıldığında, nedense hep 

yazı tarafı üste gelecek şekilde yere düşen o parayla, defalarca yazı-tura oynamak ve asla 

usanmadan, umutla tura gelmesini beklemek demekti. Serap’ı bir tanısaydın... Bir dakika, 

yoksa... YOKSA?

Serap makineye yaklaşınca, Tahsin Bey:

 Ah! Merhaba.

Etrafta birileri vardı.

 Kola içmeye geldiniz galiba? Ben size doldurayım. Gerçi 

çalışmıyor ama...

 Dalga mı geçiyorsun?

Şaşkınlıkla bakıyordu Serap.

 Derhal havaalanına gidiyorum, sen de oraya geleceksin. Dış hatlar, 

Goodbye Café’ye gel. Sözünü ettiğim miras davası tamamlandı, $700.000 param var ve 

seni istiyorum. Bütün hazırlıklar tamam, hiç sorun çıkmayacak.
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Dolandırabildiği para $60.000 ya vardı, ya yoktu. Bu rakamın 

yetmeyeceğini anlamıştı ve istediği şeyin para değil Serap olması nedeniyle, o yalanı akıl 

ettiğine seviniyordu. "Çıldırdın mı sen?" diyen Serap’a, dosyanın tekine tıkıştırılmış bir 

deste beş milyonluk uzattı.

 Pasaportunla birlikte, saat 14.00’te oraya mutlaka gel, gelmezsen 

ikimiz de mahvoluruz. 

Serap neden mahvolacaktı? Bu ettiği lafa, sonradan bayağı gülmüştü.

Serap’ın mantığı, “alternatif mantık” biçiminde çalışırdı. Bir kere 

kantinde, o yan masada otururken, onunla konuşmayı başarmıştım. “Yangın yanıyo!” diye 

bağırarak etrafa çayımı saçtığımda, bana bakarak “nerede?” demişti.

Korkuyla bu soruyu sorduğu an, hayatta bana hitap etmiş olduğu tek 

andır. Üzerlerine çay sıçrayanlar kızıyordu oysa. O kadar gülüyordum ki, gülmem 

geçmediğinden asılamamıştım. Zaten gerçekte “yangın yanmadığını” anladığında, bana 

kısa bir bakış fırlattıktan sonra, masadan kalkıp gitmişti. İşte bizim Serap’la yaşadığımız 

fırtınalı aşkın, baştan sona bütün hikayesi. Onun mantıksızlığı sayesinde başlamış bir 

ilişkinin analizi.

Gelelim sana, artık kesin kanıtlar var elimde doktor. Hastaneyi muz 

gibi soymuşsun ve Serap olduğundan kuşkulandığım o kadınla, Buket ablayı aldatıyorsun. 

Bunu “Bir Dost” imzasıyla Buket’e bildirsem, ilişkiniz gaza gelir, bir de onu öpersin. 

Arkasından da, arkasından... Ardiyede yapma bari.
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Tahsin, sen ülkenin kara bahtı, makus talihisin. Komplosusun, dış 

mihrakısın. Batı kulüpçüsü şehir şakisi hayvan, varlığın vatana ziyan. İçtiğin rakılar, haram 

olsun.

Söyle haydi, o fahişe seni nasıl kandırdı? Hangi uğursuz rastlantı sizi 

karşılaştırdı? Yerinde olabilseydim, bu düşüncelerim 180 derece değişir, Serap için senden 

de beter olurdum, o başka.

Desteyi iade etmeye Serap’ın eli varmıyordu. Kaparoyu aynen almıştı. 

Aslında dolarlardan mı etkilenmişti yoksa?

 İnceleyeceğim Tahsin Bey, olumlu sonuç verecek bir çalışma 

sanırım.

İşte bu cevap, yeniden doğmak gibi olmuştu. Hele o bakış, kısa bir an 

için de olsa, dünyaya değmişti. Tahsin Bey son söz olarak “iyi günler,” dedikten sonra, 

yukarıya çıktı. Paltosunu ve çantasını aldı, eşyalarını toplamadı.

 14.00’te dönerim. 

Dediğinde, 38 yaşında, 1.51 boyundaki sekreter, her zamanki gibi, 

internette “chat” yapmakla meşgul olduğu için, ilgilenmedi. O aralar, herkesi tamamen 

duymazlıktan gelecek kadar terbiyesizleşmişti zaten. 

 Size çıkıyorum dedim, duymadınız galiba?

Kadın ekrandaki mesaja gülümsüyordu, adamı yine takmadı. O anda 

karşı tarafa cevap yazıyordu: “18, 1.75”

“Kaşınıyor, bütün bu ukalaları işten atmalı,” düşüncesiyle Tahsin Bey, 

yoluna devam etti.
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Hiçbir zaman ciddiye alınmadığı şirkette, kendisini yetkili 

zannetmekten hayat boyu kurtulamamış bir insanın, o anda da öyle düşünmesi çok 

olağandı. O şirkete hayatında bir tek eleman aldırtamamış, oradan bir tek eleman da 

attıramamıştı. Ama soyduğu şirkette, hala şeflik taslıyordu.

Diyorum ki Tahsin, vatandaş istatistik bilimine güvense, kişisel 

sefaletini istikbalde zenginliğe dönüştürmeyi, okumadığı gazetelerin kuponlarına, 

sokaklarda satılan piyango biletlerine, gökyüzünde yalnız gezen yıldızların fallarına, 

bireylerinden tek bir ahbap bile edinemediği üst sınıfla evlenmelere, kapısından 

sokmayacakları şirketlerin borsadaki değerlerine, başka yerlerde faydası olduğu bir kesinlik 

kazanmamış muhtelif inkılapların faraziyelerine endeksler mi? O güne kadar olmamış 

şeyler, o gün mü olacak?

Tahsin Bey çıkarken, Serap’ın bir kez daha önünden geçtiyse de, tek 

bir işaretleşme olmadı. Yine bir yazı-turaydı ve Tahsin Bey yine “yazı,” diyordu.

Taksi sahil yolunda ilerlerken, kendisini çoktan yeni bir dünyada 

hissediyordu. Yeni hayat! Bir Fatiha okumuş, hayatı değişmişti. Eski Bodrum’ları unutmuş, 

halılar, yazlıklar da tümüyle aklından uçmuştu. Artık kimsenin rahatsız edemeyeceği, özgür 

bir insandı. Yolda reklam panoları geriye kayarak gözünün önünden geçiyor, boş trafikte 

taksi, Ekvador’un güneşine doğru yol alıyordu. Güneş kremini havaalanından almaya karar 

verdi.

Bakırköy’deki iki ayrı büfeden çileler çekerek alabildiği dolarlar, pek 

yer kaplamıyordu. İşin özeti sadece $62.000 tutmuştu, altı cicicik destecik!
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Serap’ı kazanmak, kendini kaybetmektir. Belirtmek gerekir ki, 

lisedeki parayla şimdi kura çeksek, sonuç yine aynı olacaktır. Ancak fazla güvenme, o para 

gün gelir, ters teper. Para tepmez sevgili Tahsin, bunu biliyor ve buna güveniyorsun, değil 

mi? Haklısın, sadece sözünü ettiğim ağıl hayvanlarından bazıları, ahır hayvanlığına terfi 

edince teper. Para tabii tepmez ama, çarpık bir paraysa eğer, çarpık bir ilişkide partner 

tarafından çarpılır. Daha çarpık ilişkilerde kullanılmak üzere. Mesela ben ve Serap arasında 

olabilecek bir ilişkiyi düşün... Bu sana ne biçim çarpık gelirdi, çarpılmış kadar olurdun. 

Sen bunları bırak da çarpım tablosunu öğren, hastaneden götürdüklerinizi dövize 

çevirmeyecek misin? (O ilişkiye ölümüne girerdim. Serap istemeyene de istetir, bir 

bakarsın istemeden olmuş.)

Haydi yumurtla, beni daha buraya tıkmadan önce tanıştığın Serap, 

hastaneye ilaç satan firmalardan birinde satış temsilcisiymiş, bu doğru mu? İşi çok ufak 

tutarak başlatmış olmalısınız ki, yıllarca kokusu çıkmamış. Ondan yıllar boyu aldığın 

rüşvetleri onunla yemen, ne kadar da hakkaniyetli! Ondan iyi para yedirilebilecek kadın, 

zor bulurdun zaten. 

Hastanedeki anormal artmış ilaç tüketimiyle ilgili olarak, başhekim 

daha buraya atılmamış olduğum günlerde sana telefon etmemiş olsa, bu adiliğin aklımın 

ucuna gelmeyecekti. Sana o telefon geldiğinde, ben evde yoktum. Ama neyse ki otomatik 

kayıt sistemini kurmuştum. Artık elimdesin, soyguncu. İlaç alımının da bir haddi yok 

mudur? Bütün hastaların, bütün deliklerine, bütün bir gün boyunca, bütün ilaçlardan 

doldursan, hastaları öldürmemek kaydıyla, bu kadar ilacı tüketemezsin.

Başhekim ilaç tüketiminden kuşkulandığında, ilaçların bir kısmını 

geceleri götürmek çözümünü buldunuz. Buket’e açtığın o telefon da, bu döneme rastlar.
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Serap’la ilişkiniz ilerliyordu. Yeşilyurt’ta buluşuyor, köpekler kadar 

sık çiftleşiyordunuz. Bekçileri kim ipler, bunları iddia eden Durmuş adındaki en azılısı 

kovulunca, iddialar da azaldı. Yani “Bir Dost” artık boyunun ölçüsünü almıştı. (Bu 

noktada, romanda seni küçümsediğim için özür diliyorum. Aslında adam kovdurtmayı da 

beceriyormuşsun.) Sonra, daha da parlak fikir olarak, naylon fatura işine girdiniz. Bu arada 

ben de hapse değil, buraya girdim, sayende. Demek beni buraya aldırtmak için verdiğin 

uğraş, elinin altında iyice kafayı yiyip, geberip gitmem içindi? Söyleyebileceklerimi kimse 

ciddiye almasın diyeydi. Derken ilaç sevkıyatı, fiilen gerektiği miktara düştü ve ilaçlar, 

gerçek toptancıdan alınmaya devam etti. Problem kalmamıştı. Yeni ilaç toptancısı 

firmanız, haftalar sonra teklif vermeye başladı. Teoride, daha ucuza veriyordu ilaçları. 

Gerçekte tek verdiği şey naylon faturadan ibaretti ve kar marjı %99 olan bir işte, çok daha 

seyrek ve önemsiz siparişler, yeterli doyuruculukta olabiliyordu. Pekiyi o faturaların 

karşılığı ilaçlar? Birazdan, onların nereden geldiğini de anladığımı göreceksin, hastane 

cephesindeki mücadeleye devam edelim. Sen birkaç kez bu firmayı eleştirerek ve kapıya 

gelen bir grup ilacı da geri çevirerek, başhekimin tüm kuşkularını dağıtmayı başarmıştın. 

Adamlar ilaçları kabul ettirmek için ne kadar dil dökmüşlerse de, sen “Nuh” demiş, 

“Peygamber” dememiştin. Danışıklı dövüşte iyiymişsin bayağı.

Bunların bir kısmı varsayım. Naylon fatura işini, yine bekçilerden biri, 

diğerine fısıldarken duymuştum, itibar etmedim. Sende acayip para olduğunu söyleyen o 

bekçilerin, üzerinde en tahmin yürütemedikleri nokta, hazinenin yeri.

Yeniden geri dönelim. Aslında tek huylanan başhekim değildi. Zaten 

hastanede pek sorun yoktu, sen o ihtiyarı avucuna almış, (bunu nasıl becermiştin?) kolayca 

etkisizleştiriyordun. Asıl dert, o ukala çilli genç müdürün bulduğu o ücra toptancıdaki işe 
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dua edeceğine, işinize çomak sokmasaydı. Oysa hastaneye ne biçim ilaç çakıyordunuz, 

kamyon kamyon. Toptancının patronu üzümünü yiyor, bağını soranı mıhlayacakmış gibi 

davranıyordu. Satış gelirlerindeki uçuk komisyon giderlerini çoktan sineye çekmiş, 

Serap’ın yetkilerini, artırdıkça artırıyordu. Oradaki huysuzluk çıkaran tek kişi, şu anda da 

ortak dostumuz olan, müdürdü. Yok usulmüş, kılmış, tüymüş... Onu da buraya tıktın ya, 

içtiğin rakılar olmasın haram.

Stoklar patlayıp göze batmaya başladığında, çalacağınız ilaçları 

başkalarına satmaya çalışacak kadar amatör davranmadınız. Bunu yakalanmadan yapmak, 

ne de olsa çok zordu. Hem de durum ivedilik gerektiriyordu. Sanırım kandil gecesiydi, 

neydi o akşam...

O fazla kaçırılmış bahşişle bekçiyi doyurup, büfeden bir şeyler almaya 

gönderdiğin anda açılan delikten, Serap sinsice hastaneye daldı. O gün getirilmiş onca ilacı, 

şeker çuvalları içerisinde, patlatasıya kadar Serap’a yeni aldığınız yeşil Grand Cherokee’ye 

yüklediniz ve Yeşilyurt’taki altında garajı olan o muhteşem dubleks daireye kolayca sokup, 

sakladınız. Sakladınız ki, kısa süre sonra naylon faturalar karşılığında, ikinci bir defa o son 

kullanma tarihleri geçmek üzere olan ilaçları hastaneye çakasınız. Deli ilacı bu, tarihi mi 

olurmuş? Bazı ilaçlarda bunun pek önemli olmadığını da başhekime inandırmıştın. (Nasıl 

yaptın, bilmiyorum.)

Bekçi büfeden alması gerekenleri aldıktan sonra, hatalı şişkinlikteki 

bahşiş tutarı sonucu, o gece kapıda bekleyeceğine, peşinizden gölge gibi seğirtip durmuştu. 

Serap’ı girerken görmemişti, bu doğru. Ama orada, hani Serap diz üstünde, sen de 

ayaktayken; yani siz onu görmezken, o sizi görecekti işte ve herkese de anlatacaktı. Ne 

şeker çuvalları, ne de ilaçlar, o beyni sulanmış herifin ilgi alanında değildi aslında. 
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Demek depoda ayakta, sakil bir biçimde sallanmaktan, az daha yere 

yuvarlanıyordun Tahsin? Denizde boğulmakta olan bir insan gibi çırpınmış, kollarını imdat 

ister gibi sallamış, akortsuz bir sesle “AAAAAAA,” demişsin. Üzülme, Amerika’da bile 

kimi yetkililer, bu tip çalışmalar yapıyormuş. Bunu yapmasaydınız, o bekçi kimseye 

anlatacak ilginç bir öykü bulamayacaktı. Sen o moruğun ne vurucu olduğunu, Allah’ın 

günü genç bir hastayla, gün doğmadan az önce saklambaç oynadığını bilmiyorsun. Hiç 

değilse bunu bilseydin, o bekçiyi de kovduracağın tarihte, başka bahaneye ihtiyacın 

olmayacaktı. Sözüm ona, senin cüzdanından para çalmışmış. Sana bir şey diyeyim mi? Ben 

de olsam ilaçları bırakır, depoda aynen senin yaptığını yapardım. Bekçi görse de yapardım, 

görmese de. Fakat bir farkla: Raflara tutunarak. Bir de Yeşilyurt’ta, servis değişerek ikinci 

yarı. (Serap’ı kazanacağımı bilsem, kendimi kaybetmeye razıydım.) İşinize devam 

edebilmek için müdüre boş yere saldıracağına, Serap istifa etseydi ve keşke naylon fatura 

işini daha önce akıl etseydiniz! Çünkü size müdür engel değildi, sorun, ilaçların fazla 

gelmesiyle patlak vermişti. (Gerçi aptal sayılmazsın, bir sorun görüyorduysan, bir bildiğin 

olmalıydı.) Evrakta sahteciliğe karşıyım. “Naylon çoraba evet,” diyorsam, “naylon faturaya 

da evet,” demek değildir. 
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Atatürk Havalimanı

Aslında Serap’ın havaalanına gitmemesi, olası değildi. Saat 14.00’te, seyahat planlarının 

başındaydılar. Tahsin Bey Goodbye Café’de, son derece profesyonel tavırlarla 

konuşuyordu:

 Şimdi gerçek pasaportlarımızla çıkış yapıyoruz ve Tunus’a onlarla 

giriş yapıyoruz. Tunus’tan çıkışı ise, bizim adımıza düzenlenmiş Yunan pasaportlarıyla 

yapıyoruz, Fildişi Kıyıları’na gidiyoruz. Yani hokuspokus ve Tahsin ile Serap yok oldular. 

Ondan sonra özgür Yunanlı sevgililer olarak, ver elini Güney Amerika.

 Sevgilim parayı bi göstersene...

Kalbi kırılsa da, kurala uymak için çantayı araladı. Serap’ı $10.000’lık 

bir destenin yandan görünüşü bile ikna etmişti. Çoğu bankada olmalıydı elbette.

Serap’lasın, biliyorum. Artık o kadın sana ait ve birbirinize 

“sevgilim,” kelimesiyle bile hitap ediyor olabilirsiniz. Bari yaşından utan, kart zampara. 

Serap’la havaalanında bir yerde, plan kurmak için takıldığınızı da duydum. Goodbye 
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Café’de, sizi neredeyse personel zannetmeye başlayacaklarmış, eğer masada fazla 

yiyişmeseymişsiniz. 

Sana yazı-turalardaki paranın arkasını ve önünü göstereyim de, çarpık 

para neymiş gör:

İşlediği cinayet kafasını karıştırmaya başlamıştı. Bütün bu işler için, 

müdürü öldürmüş olmak gerekli miydi? Serap müdüre ne olduğunu bilmiyordu ve belli ki 

umurunda da değildi, oraya gelmişti işte! Müdürü öldürse de o anda Serap’la orada 

olacaklardı, öldürmese de. Hele ilişkileri olduğu varsayımı bir de yanlışsa? Bu konuda 

nereden, ne biliyordu ki? Tek dayandığı veri, işe aynı saatlerde gelmeleriydi. Ayrıca bir 

insanın diğer bir insanla ilişkisi olması, ceza olarak öldürülmeyi gerektiren bir suç muydu? 

Keşke Buket’e bunu da sorabilse... Telefon açmayı, yaptıklarının sorumluluğunu almayı ve 

ağlayarak eve sığınmayı düşündü. 
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Bak, müdüre ateş edeni aslında kimse bilmiyor, saldırgan kimliğine 

dair hiç ipucu bırakmamış. Balistik inceleme, cinayete teşebbüsün profesyonel işi olduğunu 

gösterirken, evde bulunan kurşun deliklerinin dağınıklığı ve işin küçücük bir ev içerisinde 

teşebbüsle sınırlı kalması ise, kesinlikle amatör işinden de beceriksizce olduğunu 

gösteriyormuş. Konuşabilse müdürün saldırganı hemen teşhis edeceği, saldırı için bir 

neden bulunamadığı, adamın imza yetkisinin olmadığı, düşmanının da olamayacağı, 

üçüncü sayfalarda çıkan iddialar. Annesinin ölümünden sonra kimsesi kalmayan bu adamın 

dosyasını, cinayet masası kapatmış bile. Ölmeyen adamın dosyasının, cinayet masasında ne 

işi var? Ama o dosyayı ben daha kapatmadım Tahsin.

Ve vazgeçti elbette, artık bu olay basit bir yanlışlık tanımını biraz 

aşmıştı sanki. Gülümsemeye çalışarak, yaptıklarını kendisine anlamlı göstermek için, 

masanın altından Serap’ın bacaklarına dokunmaya başladı. Sahte pasaportunu incelemeye 

dalan Serap da, buna itiraz etmiyordu.

 Fotoğrafımı nereden buldun pekiyi?

 Hiiç, çaldım.

 Harikasın sevgilim.

Titreyen terli avuçlar, bacakları iyice kavramıştı bile. Bacakların 

aşağılarına da dokunabilmek için, koca adam cambazlık yapıyor, eğilmekten, yanakları 

masaya yapışıyordu. 

Bir an önce pasaport kontrolünden geçmek için, fazla oturmadılar. 

Sıra bayağı uzundu, bekledikçe Tahsin Bey’i ter basıyordu. Kavradığı gerçek, elden 

ayaktan kesilmesine neden olmak üzereydi. O uzun yarım saatin sonunda sıra geldiğinde, 
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tutuklanmaya hazırdı. Yüzündeki ifade, zaten her şeyi görsel olarak itiraf ediyordu ama, 

neyse ki dili tutulmuştu. Yoksa sözel itiraf da an meselesiydi. Polis bir pasaporta, bir 

Tahsin Bey’in suratına bakıyordu, Tahsin Bey ise bir yere, bir tavana. İki ayrı düzlemden, 

iki ayrı seyirci tarafından, bir ping-pong maçının seyredilmesi gibi bu hareketlerin sonunda, 

polis damgayı vurdu. Tahsin Bey vuruşmuş kadar rahatlamıştı. 

Bara koşan Tahsin Bey, arka arkaya üç viski içti. Bir eliyle 

dördüncüyü içerken, diğeriyle kuruyemişleri karıştırır gibi, takıntılı bir şekilde Serap’ın 

bacaklarını okşamaya başlamıştı; eliptik bir hareketle ve saat yönünde, aynı bölgeyi on 

atmosfer basınçla ovuyordu. Canı tek kelime konuşmak istemiyordu. Serap ne duruma 

aldırıyordu, ne de bakanlara. Tahsin Bey içinde bulundukları duruma inanamıyordu: Saçma 

sapan bir cinayet işlemişti ve her şey yolunda gitmişti. Tek anlamadığı Serap’ın müdürü 

merak etmemesiydi, adamın metresi miydi, değil miydi? Sonunda dayanamayıp, konuyu 

açtı.

 Yahu bugün müdür neden gelmedi dersin?

 Ay ne biliyim ben.

 Onunla yattın mı?

Sesi yükselmişti. 

 Hiç olur mu sevgilim? Çok sinir bir adam o. 

Serap hakarete uğramış ayaklardaydı.

 Bana yalan söyleme. Ayrıca neden sinirmiş?

 Dünyada son erkek o kalsa, onunla olmam.

Böyle klişeler, Tahsin Bey inansın diye düşünülmüş olmalıydı. 

Alışkanlıktan olsa gerek, Serap gerçeği bile yalanmış gibi ifade etse de, Tahsin Bey ona 
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inanmak istiyordu. Anlamsız konuşmasını devamla:

 İyi insanlar hakkında bu şekilde konuşmamak gerek. Ne zararını 

gördün adamın?

 Avukatı mısın onun yahu? Nereden çıktı şimdi? Artık müdür mü 

kalmış?

Serap gerçekten de sıkılmaya başlamıştı.

 Bilmem ki. Neyse boş ver. Aslında diyordum ki... Boş ver. 

Serap sıkılmamalıydı.

Serap’la son buluşmalarınız esnasında, oda arkadaşıma verdiğin aşırı 

dozdaki rüşvet mahsulü ilaçlar ve zaten konuşamayan adamı susturmak maksatlı 

şoklatmalar nedeniyle, sende vicdan azabı baş göstermişti. Müdür giderek deliriyordu. 

Annesini hazin bir şekilde kaybetmiş ve ölümden dönmüş bir insanın, geçirdiği buhran 

sonucu geldiği hastanenizde, durumu tedavisi olanaksız sınıfına dönüşmüştü. Bunu da ilk 

sen fark etmiş, amacın bu olduğu halde, pişman olmuştun. Lakin vakit çok geç olmuştu. Bu 

sorununu da, sevgilin Serap’la paylaşmak istedin bir kere. Ama o, sorunlarına aldırmamış 

olabilir mi? 

Birincide başaramadın fakat, bu gidişle müdürü gerçekten öldüreceksin doktor.

Sesini kesip de, beşinci viskiyi aldığında, Tunus yolcuları kapıya 

çağrılıyordu. Viskiyi dikerken, tek eli hala bacaklardaydı. Serap’ın ısrarıyla kalktılar. 

Kalabalık arasında uzun bir otobüs yolculuğundan sonra, uçağa güç bela tırmandılar. Uçağa 

biner-binmez, Tahsin Bey hosteslere asılmaya koyuldu. Uçak piste doğru ağır ağır 
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ilerlerken, hostesler taciz altında demo yapıyorlardı.

 ... Basınç kaybı olması halinde, başınızın üzerindeki

kapaklar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri

ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda... 

 Bakar mışınıj? Okşijen hık maşkem nerede? Bir taraflarım nefeş 

alamıyo da... Senin hık adın ne bakiym?

Adam hepsine yetişiyordu.

 Ya sen? Sen ne hoj hık şeymijsin öyle! Sevgilin var mı? Yani 

telefonun kaç yani demek istiyorum. hık 

Uçağın ta öbür ucundaki hostese laf atmıştı. Ancak, ansızın gelen 

mide bulantısı sonucu sustu, kaptığı torbalardan birine çıkartmaya çalışırken, midesini 

biraz ıskalayarak boşalttı. Kısa sürede etrafı batırmış ama bir şey olmamış gibi arkasına 

kaykılmış, yine pişmiş kelle gibi sırıtmaya koyulmuştu bile. Yüksek sesle, açık-saçık 

fıkralar anlatmaya girişmişti. Yolcuların “tövbe, tövbe...” sesleri arasında, sonuna dek bir 

Namık Kemal klasiği icra etti.

 ...meğer Namık Kemal’inki öylesine şeymiş ki, hağh, hağh, ibneye 

bi koymuş, ibne buradan İngiltere’ye kadar uçmuş, hooooh hooh. İbne “Lanet olsun,” 

demiş. Aha-aha. 

Takatsiz kalmıştı ama, duruma müdahale için gelen hostese hala fıkra 

anlatmaya çalışıyordu. Kızcağız bir battaniye ile kusmukların üzerini kapatıp kaçmaya 

çalışırken, kızın kulağına fısıldıyordu: 

 Esaz bunu dinle: Ihı-hı-ıhı Eskiden bir CÜCE varmış, şeysi öyle 

uzunmuş, ööhhö... öyle uzunmuş ki, bir kere jüje kralın verdiği ziyafetteki masanın 
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altından–bak burayı dikkatle dinle tatlımöhöm-öhöm-höö... 

(Kız uzaklaşmıştı bile, ama Tahsin Bey duyurabilmek için sesini 

yükseltmişti.)

 ... tam karşısında oturan kraliçeninkine ğah ğah nişan aldıktan 

sonra hıh hıh... uzatmaya başlamış... aynen şöyle; trinim, TRİNİM, TRİNİM... ama ıska 

geçmiş, vezire komuş. Vezir “Ah,” deyinje de, geriye çekmeye başlamış, trinom, trinom, 

trinom. Sonra tekrar kraliçeye eh-eh-eh-eh ve bu sefer tam ortadan DOKUNUNCA, kraliçe 

“OH,” demiş. İşte o anda jüje bajlamaz mı? Trinim-trinom, TRİNİM-TRİNOM, TRİNİM-

TRİNOM... eh-heh-ööhhö, öhö, ÖÖÖÖÖĞĞĞ...

Sizin evi gözlemlemekte kullandığım aracın çalışma prensibini 

andıran bir fıkra anlatmıştım sana hastanede. Nedense, gülmekten bir hal olmuştun. Seks 

manyağı karakterini, tepkilerin ele vermişti. Bunu kimseye anlatmadığına eminim ama, 

havaalanına gittiğin de, çok içtiğin de, kulağıma geliyor. Yolcu, molcu da değilmişsin. 

Biraz daha kustu ve sızdı, herkes rahat bir nefes almıştı. Uçak inişe 

geçtiğinde ancak uyanabildi. Bu kez de yerinde oturamıyor, bir an önce çıkabilmek için 

çantasını uçak daha durmadan indirmeye çalışıyordu. 

Tunus’a tek bir soru sorulmadan, sorunsuzca girdiler. İlk aşama 

bitmişti ve artık o pasaportları da kullanmayacaklarına göre, yakalanma ihtimalleri 

kalmamıştı. Fildişi Kıyıları’na ilk uçak ertesi gündü, biletleri alıp, bir bara oturdular. Bu 

kez biletleri, Yunan pasaportlarını göstererek almışlardı. Tahsin Bey hayatında içmediği 

kadar içiyordu, uçakta çıkarmış olmasına rağmen, daha da içiyordu.
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 Şimmdi bi dakka yani Fildiji Kıyıları...

 Çok hoşsun sevgilim...

 Yarın uşağı kaşırmayıj diğ mi?

 Kaçırır mıyız hiç? Mutluluk bizi bekliyor. Yalnız burası şey 

sevgilim, ellerini çek, bize bakıyorlar.

 Şikkimden aşşa Kaşımpaşa.

Bu kez, kızı gıdıklamaya başlamıştı.

 Seni yaramaz seni, gıdıklama diyorum. Bak polis gelecek şimdi.

Serap ani bir refleksle geri çekilirken, masadaki bardağı devirmişti. 

Geriye kaçan Serap’a uzanmaya çalışırken, Tahsin Bey de yere kapaklandı. Şangırtı, zaten 

dikkatleri iyice üzerlerine toplamıştı. Serap orada bir süre daha geçirirlerse sorun 

çıkacağını anladığından, hemen $10 bahşişle birlikte hesabı ödedi, Tahsin Bey’i kaldırdı. 

Dışarıya çıkabilmek için Tahsin Bey bayağı zorlanıyordu, Serap bir $10 daha vererek, bir 

hamaldan yardım istedi. 

Hamal ve Serap’ın gayretleriyle, zar zor bindikleri taksiyle doğruca 

Sheraton’a gittiler. Serap resepsiyonda gerçek pasaportları kullanırken, Tahsin Bey bunun 

önemini o anda fark etmedi. Odaya kapağı attıklarında, Serap bir “oh,” çekebilmişti. Kapıyı 

kilitlediler. 

“Lütfen Rahatsız Etmeyin.”

Serap’a saldırdı ama ayakta duramıyordu. Görevli olarak, ya da belki 

masrafının karşılığını çıkarmak için çalışıyordu. Oysa değil masrafları, pantolonunu bile 

çıkaramıyordu. Derken dengesi bozuldu, yere devrildi. Güçlükle doğruldu ama, bu kez de 

kadının üzerine yığıldı. Boynunu öpmek... Hıçkırık tutmuş olabilirdi ama devam ediyordu. 
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Öpmek olarak çok zor tanımlanabilecek bir oral muhabbet çekiyordu; belgesellerdeki 

tükenmekte olan türlerin çiftleşmeleri, bunun yanında düpedüz erotik kalırdı. Serap ne 

karşı koyuyordu, ne de karşılık veriyordu, ama buna dayanabilen bir kadının, basit bir pasif 

direniş gösterdiği iddiası kesinlikle haksızlık olurdu, aktif terörizm bundan daha kolay 

olmalıydı. Tahsin Bey çok istiyordu ama, pek varlık gösteremiyordu. Yine de elinden 

geleni yapıyordu, hem zaten elinden gelen, kelimenin anlamı gibi, elleriyle çalışmakla 

sınırlıydı. Ağzından geleni de akıtıyordu: Salyasını.

Spor akademilerindeki ders sıralarının üzerinde yapılan yüzme 

çalışmaları kadar gerçekçi bu işlem, Tahsin Bey’in yerde sızmasıyla sona ermişti. 

Serap beş dakika kadar bekledikten sonra, yerden kalkıp üstünü başını 

düzeltti. Tahsin Bey’in çantasındaki bütün paraları, çektiği sıkıntıların karşılığı olarak aldı, 

çantasına yerleştirdi. Ancak destelerin sayısının -çektiği sıkıntılardan fazla olsa 

daumduğundan az olduğunu, aceleye rağmen dehşetle algılamıştı: Toplam paranın $60.000 

civarında olduğu kesindi. İçinden küfürler yağdırıyordu. Basıp gitmekten başka çare de 

yoktu. Tüm eşyalarını topladı ve iki Yunan pasaportuyla birlikte gerçek pasaportunu da 

alarak, kapıya yöneldi.

 Nereye sevgilim?

Tahsin Bey uykudan uyanmış geveliyordu, gözleri mahmur.

 Ha? Şeyy, şampanya getireceğim de sevgilim. Bir de...

 Çıkmana ne gerek var tatlım? Telefon edelim.

 Kuaföre iniyorum sevgilim. Yolculuk saçlarımı mahvetti.

 Ama bi dakka şimdi... 

 Sabırsızlanma, yaramaz. Derhal dönerim.
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Konuştukça Tahsin Bey’in ayılmakta olduğunu fark eden Serap, 

çıkmaya korkuyordu. Adam arkasından koşabilirdi. Sonunda kaçmaya, ne pahasına olursa 

olsun, mutlaka bu heriften kurtulmaya karar verdi. Bir sevişme daha olursa, fazla 

gelebilirdi.

Odadan hızla çıktı ve kapıyı kapattı. Asansöre binmek için, aşağı yönü 

gösteren çağırma düğmesine bastı. Baktı beklemek gerekecek, merdiveni kullanarak bir alt 

kata indi. Tahsin Bey’in odadan çıktığını, asansöre yöneldiğini duyuyordu. Alt katta, 

yukarıyı gösteren çağırma düğmesine bastı. Şimdi de Serap kumar oynuyordu ama başka 

çare yoktu o anda. 

Tahsin Bey odadan çıkmış, bulunduğu katta asansör beklemeye 

başlamıştı. Aşağı yöne gidecek asansör gelince, bindi; Serap’ın diğer asansörle lobiye 

indiğini sanıyordu. Bindiği asansör, Serap’ın olduğu bir alt katı, transit geçti. Yukarıya 

doğru çıkmakta olan diğer asansör de bu arada, Serap’ın olduğu kata gelmişti, Serap ona 

binip, asansördeki kişilerle birlikte en üst kata kadar çıktı. Roof barda asansör boşalmıştı. 

O inmedi ve herkes indikten sonra ikinci bodrum düğmesine bastı. İnerken bazı katlarda 

duran asansör, eğer resepsiyon katında da dursaydı, yani son inen kişi bir üstteki asma katta 

inmiş olmasaydı, kapı açıldığında şaşkınlık içinde bekleyen Tahsin Bey’le yüz yüze 

gelecekti. Ama Tahsin Bey sadece yukarıyı gösteren çağırma düğmesine basmış 

olduğundan ve başka da aşağıyı gösteren düğmeye basan kimse olmadığından, Serap’ın 

içinde olduğu asansör, resepsiyon katını mucize eseri transit geçti.

Tahsin Bey konuyu anlayamamış, aval aval etrafa bakınıyordu. 

Serap’a bu noktada şans gülmüştü ama, ne kadar tesadüfen kurtulduğunu da anlamamıştı, 

cahil cesareti sayesinde korkmamıştı.
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Bir rivayete göre, artık paran yokmuş. Bekçilere ne bahşiş 

veriyormuşsun, ne bir şey. Senden yana olsunlar diye, o geri zekalıları yıllarca besledin. 
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Paralı asker, barışta görev başındadır, savaşta istifa eder Tahsin. Pekiyi onca para nerede? 

Yoksa Serap’a mı emanet ediyorsun? Çok iyi fikir! Cherokee’ler, Yeşilyurt’ta kiralık 

evler? Saygın çiftin hali başka oluyor doğrusu. 

İkinci bodrum, otelin garajıydı. Serap’ın topuk sesleri, tereddütle etrafı 

dolaşıyordu. İlk kez gördüğü o garajdan dışarıya yaya çıkmak, mekanları mesleği gereği 

çabuk çözümleyen Serap için bile, zordu. “Garajdan en kolay arabayla çıkılır, mahalden en 

hızlı da öyle uzaklaşılır. Bir araba ayarlamalı.” Ancak garaj bomboştu. Kamera ile bu tip 

mekanların gözlendiğini bilen Serap, amaçsız görünmemeye çalışıyor, güya uzaklardaki 

belli bir arabaya doğru yürüyordu. Bu arada bir fırsat çıkmazsa, bir şey unutmuş pozlarda, 

geri dönecekti. Allah kerim.

Zaman kazanmak isteyen topuk seslerinin arası, artık bayağı açılmıştı. 

Hedef belirlediği arabanın yanından en fazla bir kere geri dönebileceğini, garajda da fazla 

barınamayacağını bilen Serap, asansörle yeniden zemin kata çıkmaya ise, cesaret 

edemiyordu. Son çare olarak, yürüyerek garajdan çıkmayı deneyecekti. 

Asansörden çıkan bir adam, Serap’ın olduğu noktadan hayli uzak bir 

arabaya yöneldi. O adamla, bir rastlantı yaratıp konuşmaya olanak yoktu. Ortalıkta başka 

adam da yoktu ve zaman daralıyordu. Serap şansını derhal denedi:

 Hey!

Yankılanan kadın sesi, her adamı duralatır. Kime hitap edildiği, 

gerekçesi ve konunun diğer detayları üzerinde durulmadan. Hem, bir duralamaktan kim 

ölmüş?
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Herif, yaklaşan topuk seslerini resmen bekliyordu. Bu durumlarda, 

tam hangi hızla yürümek gerektiğini bilen Serap, şimdiden dizginleri ele almıştı. Avcı 

olduğunu göstermeyecek kadar aheste, avı kaçırmayacak kadar seri. O alımlı yaylanarak 

yürüyüşüyle, ilerliyordu.

Serap garajın ta öbür ucundan gelene dek, biraz beklemekle iyi ettiği 

fikriyle beklemiş bir adamın, tutup mazeret soracak hali yoktu ya?

Arabaya kolaylıkla bindi. Hatta sadece gülümsemesi bile, adamda 

zorluk çıkarma gücü bırakmamıştı, soru bile soramamıştı zavallı. “Acelem var.” Serap bu 

lafların İngilizce’sini kıvırmıştı ve adam da anlamıştı. Üstelik geçerli bulmuştu! Zaten 

arabanın yanına kadar gelip de, bir şeyler sorup, binmeden dönecek olsa, bu haksızlığa 

adam isyan edecekti. 

Araba otelden çıktıktan kısa süre sonra, ölesiye asılmaktaki herifi 

atlatabilmek için, rakam sayısı o bölgeyi tutmayacak kadar uydurma bir telefon numarası 

yazarak ve yeniden “acelem var,” diyerek, indi. Angut herif bu kez, aynı cümleyi geçerli 

bulmamakta direniyordu. Oysaki, binmek için acelesi olanın, inmek için de acelesi olmaz 

mıydı?

Arapça protestolar eşliğinde, Tunus’tan hareketle, Serap kaderine 

doğru yolculuğa çıktı.

Tahsin Bey giriş katında bir süre bekledikten sonra, “en iyisi odada 

beklemek,” düşüncesiyle yukarıya çıkmıştı. Serap’ı önce banyoda aradı, göremeyince bir 

iskemleye çöküp, beklemeye koyuldu. Viskinin tam sırasıydı.

Her şey yolundayken, insan neden acı çeksin? “İşte her planım 

gerçekleşti, rüyamda bile göremeyeceğim kadın bana ait, ayrıca zengin bir insanım.” 
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Gerçekte üzerinde düşünmemeye karar aldığı ama bir türlü 

unutamadığı mesele, müdürdü. Adamın koltuktaki hali gözlerinde canlanmaya başlamıştı, 

tabanca kullandığını şaşkınlıkla hatırlıyordu. O susturucunun öpücük gibi masum sesi, 

daha çok el ateş etmeye teşvik etmişti. Adam “hasta teyze” kadar salakça bir okul çocuğu 

mazereti karşısında bile, ne kadar iyi davranmıştı. Acaba inanmış mıydı, yoksa mahsus 

yutmuş gibi yaparak, içinden küçümsemiş miydi? O mazeret de, tıpkı işlediği cinayet gibi 

gereksiz ötesiydi. Bu düşüncelerden kurtulmak için, şimdiki zamana dönmeye karar verdi. 

Aklına dışarıya koştuğu geldi, neden koştuğunu kendi de anlamamıştı. “Sevgilim kaçacak 

değil ya?” 

Elbette kaçmazdı. “Diyelim kaçmak istiyor, hangi parayla?” 

Viskiyi aldı ama, bardağı ağzına götürmeyi reddediyordu eli. “Serap 

nerede?”

Viskiyi bırakıp, vakit geçirmek için banyoya girdi. Tıraş olup 

çıktığında, birden çantası gözüne çarptı. Sanki tam da öyle durmuyordu daha önce. Sanki...

Bir yeniden eline aldığı viskiye, bir çantaya bakıyordu. “Hey gidi 

dünya, bir çanta dolusu param var.” Çantaya kadeh kaldırdı. Tam viskiyi dudaklarına 

değdirmişti ki, yeniden gözü çantaya takıldı. Viskiyi bırakıp, çantasını aldı ve alışkın 

olduğu biçimde düzeltip, açmadan yerine bıraktı. Biraz boş gibiydi. “Demek bunca para 

boşmuş!”

Felsefi boşluk mu, fiziki boşluk mu?

½ saniye içinde çantasını açtı. Paraların yerinde yeller estiğini 

görünce, herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermeden, aynı hızla çantayı kapattı ve aynı 

düzende yerine koydu. (Çantasına hep çok önem vermiştir.) Pasaportları kontrol etmeyi de 
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akıl etti ve yalnızca kendi gerçek pasaportunu bulabildi. 

Akılsız bir adam değildi, işin tümüyle bitmiş olduğunu anlamakta 

gecikmedi, üstelik de başı fena dönüyordu. Hayatında ilk defa, yapılabilecek en mantıklı 

hareketi yaptı ve yatağa girip, yattı. İki saat kadar masum rüyalar eşliğinde sızdıktan sonra 

uyandığında, biraz daha iyi hissediyordu. Rüyasında Bodrum’u ve Buket’i görmüş, 

mendirekte dolaşmışlardı. Arabayla denize uçmaya göre, çok güzel bir rüyaydı. Yine 

şimdiki zamana döndü, durumun muhasebesine girişti, kağıdı kalemi eline aldı.

Lütfen itiraf et, tam tamına kaç dolar götürmüştünüz? Eminim 

$60.000’dan fazladır ama miktarını sen de pek anlamamışsındır. Sana “üzümünü ye, bağını 

sorma,” diyen ataların, “üzümünü say, yiyebildiğin kadarını ye, kalanını stokla ve 

stoktakinin yirmide birden fazlasını riske atma,” deselerdi, bugün bu hallere 

düşmeyecektin.

Bir muhasebeci bazen de kendi muhasebesini yapmalıydı. Konkordato 

mu ilan edecekti? Kayyımlar her an kapıya gelebilirdi, eğer gelinebilecek bir kapısı olsaydı.

Bilanço:

Toplam Aktifler = Toplam Pasifler

Ama toplamlar SIFIR. Sıfıroğlusıfır. 

Buna ek olarak, 

Ciro = 0, Envanter = 0, Kasa = 0. 

Otelin antetli mektup kağıtlarına, çalakalem girişmişti:

Kanunlar önündeki suçlarım: 
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1.  Önceden planlayarak cinayet işlemek.

2.  Zimmete para geçirmek.

3.  Ruhsatsız silah taşımak.

4.  Sahte pasaport kullanmak.

Henüz sahte pasaportu kullanmadığını anımsayarak, 4. maddeyi 

karaladıysa da, suçlarında ciddi bir azalma olmamıştı. “Oh ne ala. Şimdi ne yapabilirim? 

Beş parasızım, kullanabileceğim bir kimliğim bile yok.”

Bu durumda yapabileceği işleri, üç seçenek halinde sıraladı, altlarına 

da yorumlarını yazdı.

1. Onurlu bir insan olarak intihar etmek.

  Onursuzluklar, intiharla onura dönüşmez.

2. Karımı aramak, ondan yardım istemek.

  Onun da başını belaya sokmak demektir bu ancak.

3. Ne olursa olsun, yakalanmadan yaşamaya çalışmak.

  Kaybedecek ne var ki?

Üçüncü seçeneğe karar verdi.

“Otele gerçek isimlerle kayıt olduk, geceyi burada geçirmek riskli 

olacak. Gerçi ismim otellere bu kadar çabuk dağıtılmış olamaz ama, ha bir gece fazla, ha 

bir gece eksik. Nasılsa yarından itibaren parasız, kimliksiz ve yersizim. İyisi mi, şimdiden 

başlamalı. Her şerde, bir hayır vardır.”

Mini bardan bir portakal suyu içtikten sonra saçlarını yıkadı, dikkatle 

soldan sağa taradı. Aynaya dakikalarca baktı ve sonunda memnunlukla gülümsedi. 

Yazdıklarını yırttı, attı. Artık sağlıklı bir yaşam sürmeliydi, dürüst bir yaşam. Ayrıca 
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içkiden de uzak durmalıydı, hatta spora başlamalıydı. “Evet evet, spor! İleride piyano 

kursları bile olabilir.” Gençliğinde piyanoya çok meraklıydı. Kadınlarla uğraşmayacak, 

çevresine kendisini yepyeni bir kişi olarak sevdirecekti. Zaten son zamanlarda, Quito 

hakkındaki kuşkuları artmaya başlamıştı, Tunus ne de olsa daha tanıdık bir kültürün 

şehriydi. “Yurtdışında özgür, sağlıklı ve genç sayılabilecek bir erkek olarak, insan neden 

varlığını sürdüremesin? Ne yani, ucunda ölüm mü var? Bir çanta için üzülecek adam 

değilim. Ben var ya, ben...”

Eşyalarının fazlasını almadan, küçük çantasına birkaç ıvır-zıvır 

koyarak, odayı terk etti. Şehri gezmeye çıkıyormuş gibi, ana kapıdan soğukkanlı bir şekilde 

çıktı. 

Artık takdir edersin ki, nasihatle filan bu işin düzeleceği yok. Paraları 

kaptırdığın gerçekse eğer, hastanede doktorluğa kaldığın yerden devam edersin. 

Yeşilyurt’taki tadilatı boş ver artık, Serap çoktan Yeşilköy’e taşındı. Bu bilgiye nasıl 

ulaştığımı bilsen, o bana içirdiğin tarihi geçmiş sakinleştiricilerden, on kutu içerdin. Burada 

hastalara kötülük yapacağına dönercide bulaşıkçılık yapsan, belki sırat köprüsünde şansını 

azıcık artırır, öbür taraftaki bilançoyu kurtarırdın. O köprüde, otomatik geçiş sistemi 

yokmuş. Sana yardım için söylüyorum doktor, bu ilaç çok iyi gelecek, haydi bir tane al, 

rahatlayacaksın.

Korkma, seni bulaşıkçı olarak bile severdi Buket. İşte bu nedenle, ben 

de Buket’i seviyorum. Yüzüne gözüne bulaştırmadan yaşamak gerek; basit bir macerayı, 

bahtının yıldızı sandın. Eşini aldatmak başka, satmak başka. Aldatmak, anlaşma dahilinde, 

üzerinde uyuşmazlık olan bir bölümdür, kuruma karşı bir eylem olarak tanımlanmıştır. 

Sayfa 122 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Cezası tanımlanmış her eylem, karşı çıkmak da olsa, öngörülmüş bir durum olduğu için, 

sistem dahilindedir. Satmak, tanım gereği, o anlaşmayı sona erdirir. Resmi bir cezası 

yoktur, çünkü tarafların yolları ayrıldığından, birbirine ceza uygulama yetkileri kalmaz.

Çoğu zaman satılan mal, satıcıyı geriye almaz. İstatistiklere 

bakıldığında, satıcının mağdur olduğu durumların oranının, satılanınkinden daha yüksek 

olduğu görülür. Unutma, bir satışı izlemiş her yeni anlaşma, başka bir satışla sona erer; 

eninde sonunda her satıcı satışa gelir. Fakat korkma, bu acı da bir gün biter; hiçbir yeni 

alıcı bulamayınca.

Sen bana bakma Tahsin, henüz çok genç ve çekici bir erkeksin, yeni 

arayışlara gir.
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Tunus’tan Telefon Var

“Serap’la çıkıyoruz,” dersem, ne dersin? Acı çekiyor musun? Çarpık buluyorsun. Ben 

nereye çıkabilirmişim hem, değil mi? Yalnız şunu unutma ki, sadece güzel değil, paralı da 

bir kadın o. Burada kesmek zorundayım, çünkü senin için yapacağım telefon gösterim 

başlıyor. “Hımmm, cepten Serap arıyor,” cümlesi alçak sesle.

 Alo sevgilim? Alo? 

“İyi çekmiyor zımbırtı,” biçiminde, yüksek sesle yorum.

 Aloğğ diyorum.

(Dinler gibi bir bekleyiş.)

 Sevgilim akşama gel, arka kapı güvenlik tamam.

(Gülümseyerek, telefonu bir kulaktan diğerine transfer.)

 İki saatçik dışarıya çıkabilmem için, Durmuş’a $200 çok fazla, 

$150 ver... evet cipte... Anlarsın ya, acayip özledim, fazla birikti yine... o siyah naylon 

çorap... evet o gece ölecektim, çatlıyordu neredeyse... Hah-hah...

(Cevabı uzunca bir süre dinlerken, değişik yüz ifadeleri eşliğinde, tombala çekmece.)
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 Bak, bu kez cipte ayağınla ezerek, sütünü sağacaksın Serap‘çığım, 

siyah çorabına sıvaşsın... Alo?

“İşte yine kesildi meret. Cepçilere dava açacağım.”

Parkta güneşlenirken, sağlıklı yaşam veya piyano kursları projelerini 

gözden geçirip eledikten sonra, hayatı boyunca her çıkmaza girdiğinde başvurduğu yegane 

kaynağa, parlak bir buluş yapmış gibi, yeniden sarılmaya karar vermişti: Buket Hanım, 

daha önce kesinlikle vazgeçtiği 2. seçenek.

Telefon kulübesi Levent’tekinden de fenaydı. Aslında telefon 

kulübeleri, cinayet işlemek isteyenlere kolaylık olsun diye, veya daha genel anlamda, karda 

iz bırakmadan yürümek isteyenler için inşa edilmemişti. Hem mekanizmalardaki 

aksaklılıkların irdelenmesi, amaçlardaki alçaklıkları unutturabilir miydi? Sırf bir cinayet 

başarıya ulaşmış diye, nasıl olur da o süreçte kullanılmış bir telefon makinesinden değerli 

olurdu? “Elma mı önemlidir, yoksa kemençeyle gazoz içilir mi?” tarzında 

karşılaştırmalarla, beyin jimnastiği yapıyordu. 

 B-ben Tahsin, Buket’i evdeyse çağırabilir miydiniz?

“Üst kattaki komşuyu utanmadan arıyordu,” ifadesi, açıkçası bu kez 

adamcağızın hakkını yemek olurdu. Ateş ederken, işyerini dolandırırken veya başka 

herhangi bir zaman bu kadar utanmamıştı. Yaşlı albay emeklisinden dakikalarca zılgıt 

yemeyi ve bu talebinin reddedilebileceği olasılığını, zaten göze almıştı. Hem hiç de 

parazitsiz değildi hatlar, bir insanın hayatta kalabilmek için tüm umudunu parazitli telefon 

hatlarına bağlaması...
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 Bir dakika bakayım, Tahsin Bey.

Albay, hiçbir şey olmamış gibi, sanki göreviymiş gibi, bu telefonu 

bekliyormuş gibi, doğal davranıyordu. Ahizeyi o tahtakurtları sofrası olarak 

adlandırılabilecek eski büfesinin üzerinde bırakıp alt kata indiğinde, Tahsin Bey bir kez 

daha ezildiğini hissetti. İsmine “Bey” değil, “Manyak” daha uygun bir... Adam rol mü 

yapıyordu?

 İyi misin?

Önce albayın aşağıya inmesine, ardından Buket Hanım’ın yukarıya 

çıkmasına yeterli görünmeyen kısa bir süre sonra, kadıncağız nefes nefese bu soruyu 

soruyordu. Ne bir sitem, ne bir küskünlük. Sadece endişe dolu bir ses.

 İyi...

Tahsin Bey hıçkırmaktan konuşamıyordu.

 Merak etme, her şey düzelir.

 ...

 Ne yapsak Tahsin? Benim başımı çok ağrıttılar ama kişisel bir 

suçlama yöneltmiyorlar. Polisler bana öyle acıdılar ki, sorgu sırasında sıkıştırmak bir yana, 

teselli etmeye çalıştılar. İşyerinden de genel müdür arayarak “Üzülme yenge, sağlık olsun. 

Senin arkandayız. Bir yardıma ihtiyacın olursa beni ara. Tahsin iyi bir insandır, onu 

bağışla, her insan şeytana uyabilir,” dedi. Korkmuyordum, senin arayacağını biliyordum. 

“Ne yaparız,” diye çok düşündüm. Neredesin?

Titreme nöbeti, Tahsin Bey’in dişlerini takırdatıyordu.

 İstemiyordum, istemeden... 

 Biliyorum canım, en iyi avukatları tutarız, sana iftira atmışlardır.
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Belli ki, Buket Hanım masumiyetine inanıyordu. Bu saflık... 

 Avukat ne yapsın? Ne iftirası? Ben manyak bir katilim.

Toparlanmış, sinirlenmiş, bağırmaya başlamıştı. 

 Anlatılanlar doğru mu?

 Evet. Rahat bırak beni, anlaşıldı mı? Defol diyorum sana. Defol!

 Bu da geçer, bir yolunu buluruz. Buradan aradığın iyi oldu, belki 

evi dinliyorlardır. Bağırma, korkma, neredesin?

Buket Hanım şaşırmış, şaşkınlığını birkaç saniyede yenmiş, taraf 

olmuştu bile. İşin ilginç yanı, Tahsin Bey’in o anda mağdur durumda olduğunu, kendisine 

ihtiyacı olduğunu, baştan varsaymıştı. Yardıma da kayıtsız, şartsız, sorgusuz hazırdı.

Tahsin Bey neyse ki, bolca telefon kartı almıştı. Hayatının en anlamlı 

yarım saatini, bir telefon kulübesinde yaşaması kısmetmiş. Dışarıdakileri hiç takmadan, bir 

tek detayı atlamadan, tüm yaptıklarını sayıp dökerek. Son durumun ne olduğunu, beş 

parasız, kimliksiz bir kanun kaçağı olduğunu, tüm gerçekliğiyle ortaya koyarak. İnsanın en 

mutlu anları, rövanşı olmayacak, sonsuz bir yenilmişliğin cenderesindeyken takdir gördüğü 

anlar değil midir? O durumlarda, deniz anasına bile aşık olunur.

Buket Hanım bir yolunu bulup Tunus’a gelecekti. Komiser’den Tahsin 

Bey ve kendisi için, yeni birer pasaport alarak! Devamlı müşteriye daha fazla indirim 

hakkını göz ardı etmeden. Tahsin Bey tüm prosedürü anlatmış, İffet Sokaktaki adresi 

ezbere vermişti. Albay, Buket Hanım’a kağıt, kalem, kahve getiriyor, sürekli lojistik destek 

sağlamak suretiyle, yataklık ediyordu.
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 Evet, eğer ayarlamış olursan iki gün sonra İbn-i Khaldun 

heykelinin altında, saat 18.00’de buluşuruz. Orada rahatsın, değil mi Buketçiğim? Hayır, 

yarın akşam da aramam için uygun olmayabilecekse...

 Elbette aramalısın, Celil Bey ne kadar beyefendi bir insandır 

bilirsin, bize nasıl da destek oluyor görsen... Yarın gece ara, pasaportları halletmiş 

olacağım inşallah. Bileti almış olur, buluşmamızı... 

 İyi de, el alemin evinde fazla kalmasan iyi olur. Yarın gece oradan 

aramayı da canım istemiyor, anlaşıldı mı? Artık kesiyorum.

 Hoppala, neyin var hayatım? Bu özel bir durum, Celil Bey öyle 

anlayışlı ki... Sakıncası yok bence. (Albaya hitaben) Bir kahve daha alabilirim zahmet 

olmazsa, çok naziksiniz.

 Alo? Bana bak, o adama fazla güvenmiyorum, durumdan istifade 

etmeye kalkışabilir, hem yeter artık ha, amma da kahve içtin cık-cık! Evde kahve mi yok? 

Ayrıca...

Konuşmanın sonlarına doğru, albayın yardımseverliğine bir yandan da 

içerliyor, karısını kıskanmaya başlıyor ve kavga çıkarmaya hazırlanıyordu ki, tüm kartlar 

bitti. Yine de konuşulacak öyle çok şey vardı ki! Buket Hanım iki gün sonra, iki yeni 

pasaportla gelecekti. “Allah vere de, bu herif daha fazla asılmadan, Buket bir an önce 

gelse.” Telefona, nasıl bu kadar çabuk cevap vermişti? “Acaba... Albayın evinde miydi o 

anda? Merdiven çıktığından nefes nefese kaldı zannetmiştim, sakın şey olmasın?” Tahsin 

Bey yine ter içindeydi, işyerine müdürle Serap’ın arka arkaya girdikleri günlerdeki gibi 

aynen.
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“Dürüst insan, suç işlemeyendir,” diye düşüneceğine, “dürüst insan, 

işlediği suçları anlatandır,” görüşüyle, yollarda avare, yürüyordu şimdi. Kendisini bu 

ölçüde dürüstken, bütün dünya (Buket Hanım dahil) o denli ahlaksız olsun! İki gün 

boyunca, nerede, ne halt edecekti? Orasında-burasında çok az miktarda döviz kalmıştı ve 

bunların çoğu da telefon kartlarına gitmişti. Son metelikleriyle de tekrar telefon kartı alıp, 

albaya haddini bildirmek istiyordu. Neyse ki bunu yapmayacak kadar mantığı çalışıyordu o 

anda.

 Alo?

O anda çalışıyordu ama şu anda değil. Son metelikleriyle telefon kartı 

almıştı.

 Buyurun Tahsin Bey?

 B-ba-bana bakın sayın bay albay bey, bu meseleden hiç 

hoşlanmadım.

 Ne meselesi beyefendi? Bir sorun mu var?

 Anlamazlıktan gelme alçak! Orada, değil mi? Gelirsem dağıtırım 

orayı! Bana yalan söylemeyin. Çeneni kırarım senin, be-ben diyorum ki yani, adiler, bari 

bunu yapmasaydınız. Sefil ilişkinize beni alet etmeyin, TAMAM MI?

 Durumunuzu biliyorum efendim, sesinizi duyuyorum bağırmanıza 

gerek yok, hatlar çok temiz. Acil şifalar temenni ederim. Buket Hanım’ı çağırmamı ister 

misiniz? 

Albay alçakça rol yapmaya devam ediyordu, Tahsin Bey’e göre tabii. 

Nasıl oraya gidecek ve ne şekilde dağıtacaktı? Ama doğrusu bu ya, yaşlı albay on yıl daha 

yaşlı olsa, Tahsin Bey’i katı meyve presinden geçmiş hale sokardı. Rol yapmak şöyle 
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dursun, adam kızmaya bile tenezzül etmiyor, telefonu yüzüne kapatmayacak kadar da 

anlayışlı davranıyordu. Ama Tahsin Bey hızını alamamıştı:

 Sen, sen... ne kalleş adammışsın... Ah bir orada olsaydım, bunu 

ödetirdim, ödetirdim bunu... Ö-det-ti-re-ce-ğim, ödeyeceksiniz, ödeme... adileeer, aloo?

Neyse ki daha kart bitmeden makine kartı yutuvermiş, İslam 

teknolojisi, yine şerre karşı çıkmış, hayra hizmet etmişti. 

Bir süredir evine bağlanmışsındır. Ne fazla mesaiye kalıyormuşsun, ne 

vukuatın duyuluyor. Ancak bizim odaya ayağın öylesine alıştı ki, Serap’la liseden 

tanıştığımı, ondan öğrenmiş olmandan korkuyorum. Öyle ya, sevgililer sevişmedikleri 

yatak anlarında, ortak tanıdıkları aralarına katar, bir cins grup yaparlar. Beni de elden 

geçirmemiş olmanız, olanaksız. Ben de seni kuşkulandırmak için, Serap’la konuşuyormuş 

gibi yapıyorum, tam sen odadan çıktıktan hemen sonra, hani kapıdan beni dinliyorsun ya, 

işte o sıralarda. Son sanal telefon seksinin bedelini, ağır bir elektroşokla ödeterek beni bu 

oyundan soğuttun biraz ama, değdi vallahi. EKT odasındaki halini, bir görseydin keşke. 

Şoku ben yiyecekken, senin dişlerin gıcırdıyordu, ben sırıtıyordum.

Üç-beş gündür Serap’la konuştuğumu duymadığın için, kuşku 

içerisinde beynini yiyorsundur şimdi de. Bekçilere tek kelime soracak yüzün 

kalmadığından da, nesnel bilgiye ulaşamıyorsun. Seni delirteceğim, seni yanıma 

aldırtacağım, kıskanç yaramaz.

Medina’yı keşfetmişti. Fena yer değildi doğrusu. İnsanın karnı 

acıkınca para çıksa bir yerlerinden... Döner alacak kadar parası bile kalmadığından, El-
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Rafet kuyumcusunda evlilik yüzüğünü okutmak zorunda kaldı. Fakat karşılığında aldığı 

paranın yarısını bir dönerliye verince, ya dönerin, ya da altının fiyatında haksızlığa 

uğradığına sinirlendi. 

Karnı doyduğunda, uğradığı haksızlığı düşünmeyi bir kenara bırakmış, 

geleceği planlamaya koyulmuştu. Gece nerede yatacaktı, Buket Hanım ne zaman gelecekti 

ve kendisi bunu nasıl öğrenecekti? Bunları “fasa fiso,” olarak nitelendiren Tahsin Bey, 

yavaştan keyifleniyordu. Albaya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştı, onu affetmişti. 

Çarşıda turistlerin arasında, kendisini onlar gibi hissederek zevkle dolaşırken iyiydi. Fakat 

dükkanlar teker teker kapanmaya başladığında, yakın gelecek aklına geldi: Gece.

Ve garda romantik bir gece. 

Tren istasyonunu akıl etmeseydi, hali haraptı. Bütün gece boyunca 

karnı zil çalmış, zil çalmamış, tekrar çalmış, tekrar susmuştu. Açlığa, biraz göbeğini 

eritebileceği tesellisiyle katlanıyordu. Zaten katlanmasa, isyan mı çıkaracaktı? Gece geç 

saatte dilenmeyi de akıl etti ama, polisten korktuğu için kalkışamadı bile. Meğer her taraf 

polis kaynıyormuş! 

Ne pasaport, ne bir kimlik. Gerçek pasaportunu da, gündüz bir ara 

korkudan imha etmeseymiş keşke. “Demek dilencilik yapabilmek bile, kimlik kartlarının 

güvencesine bağlı?” Buna çok bozulmuştu doğrusu, ya insanlık neredeydi? Kuyumcudaki 

haksızlık, dilenmeye bile geçit vermeyen piyasa ekonomisi, şirkette parasını yutan kola 

makinesi...
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Birey özgürlüklerini kısıtlamaksızın toplum kurallarını çiğnemeyen, 

çağdaş bir demokrasinin tam zamanı gelmişti artık. Memlekete dönünce, her şeyden önce 

politikaya atılacak, bir siyasi parti kuracak, adını da “Eşit Paylaşım Partisi” koyacaktı. 

EPP! 

İlk seçimde, ezici bir çoğunlukla iktidara geldiklerinde, yargının 

bağımsızlığı ve demokrasi için önkoşul olan ekonomik reform paketini, sabah 05.00’te 

bizzat açıklayacaktı:

1. Bankalardaki kayıtlarda halka aitmiş gibi görünen, rantiye grubunun 

atıl parasının tamamına, bir defaya mahsus olmak üzere el konulmuştur. 

2. Yöneticiler ve onların soyuna sopuna gereken kadarı ayrıldıktan 

sonra, geriye kalan miktar halka bu kez eşit olarak paylaştırılacaktır.

3. Taksim Meydanı, bundan böyle Tahsin Meydanı olarak anılacaktır. 

Dikilecek Tahsin heykelleri için, İtalya’dan partimizle anlaşmalı heykeltıraş Sergio 

getirtilecektir.

4. Meydanlarda benim için sevgi gösterisi yapmak isteyenler, 

dilekçeyle başvurabilir.

      Halaskar Tahsin

Paylaştırma komisyonlarında yolsuzluklar olmaması için, üyelerinin 

kişisel paylarının farklı olması elzemdi. Komisyon üyelerinin yöneticileri, yöneticileri 

atayacak yöneticiler, en tepede de Tahsin Bey. Farklı paylar şarttı, şart. Dolayısıyla en 

farklı payı da, o hak etmişti. Az mı uğraşmıştı bu yeni dünya düzeni için? Ama kesinlikle, 

halk kendi arasında eşit olmalıydı. Bu arada dış borçlar da halka eşit olarak 
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paylaştırılacağından, belki de sonuçta tahsilat yapmak gerekecekti. Tüm yöneticiler, işte bu 

borç konusundaki haklarından feragat edeceklerdi. 

Kamuya gerekecek yüz bin mersedesin siparişinde, bundan böyle 

yolsuzluk mümkün değildi. O konudaki tek yetkili ithalatçı “Tahsin Motors” isimli 

güvenilir şirket varolsun.

Meclisin modernizasyonu ciddi projeydi elbette. Toplantı salonu, her 

vekilin (ki bunların sayısı, daha demokratik temsil kuralı işlemesi açısından, en az 10.000 

olmalıydı) makam arabasıyla içeriye girebileceği şekilde, yeniden düzenlenecekti. Arazi 

için Ankara’nın merkezi kamulaştırılacak, bölgedeki halk, civarın kalkınması amacıyla, 

Ayaş, Güdül, Bala, Nallıhan, Haymana ve Malıköy’e yerleştirilecek, o şirin yörelerin hepsi 

derhal il yapılacak, itiraz edenler için Çankırı’da en az bir milyon kişilik dev bir hapishane 

inşa edilecek, bu arada gereken meclis inşaatı, boşaltılan arsada hızla tamamlanacaktı. Her 

iki inşaatın ihalesi içinse, geçiş dönemi için kurulmuş konseydeki yetkililerin içlerini 

kapalıyken bile görebileceği, özel kapatılmış zarflarla teklif alınacaktı. E, Tahsin Bey’in de 

başı kel değildi herhalde, miktarlar ve oranlar kendisine, daha zarflar açılmadan rapor 

edilecekti. Ve ihale en iyi teklifi verecek konsorsiyum olan “Tahsin National Construction” 

isimli şirkette kalacaktı. Çankırı’daki yemeklerin bolluğu ve mükemmelliğinden “Tahsin 

Catering”, mahkumların tek tip kıyafetindeki zarafetten “Tahsin Textile” isimli şirketler 

sorumluydu. Ayrıca ahlaksız albay da, hakimini Tahsin Bey’in atayacağı bir bağımsız 

mahkemenin vereceği karar sonucu, idam yiyecekti kuşkusuz, evli bir kadına tecavüze tam 

teşebbüs suçundan. Tam bu işe göre özel yasal düzenleme, derhal ilave. Ama karar önüne 

geldiğinde imzalamayarak, ülkeyi Avrupa’ya rezil olmaktan da son anda kurtaracaktı 

Tahsin Bey. 
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Ve yeni meclis açıldığında, “evet,” diyenlerin çakacakları selektörlerin 

ve sonra da “hayır,” düşüncesindekilerin basacakları kornaların toplanmasıyla, güven 

oylamasının sonucu alınacaktı. Sonra video kayıtlarından saptanacak kornacılar Çankırı’ya.

İşte yargının bağımsızlığı ve demokrasi, Mors alfabesinin ses ve 

görüntü şöleni olarak, Ay’dan bile görünecek görkemli geri dönüşü!
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Gözlemevine Baskın

Yıllar önceye dönelim mi? Tahsin bilesin ki, tüm macerayı bu anlatacaklarım başlatmıştır.

Buraya getirilmeme neden olan o bıçakla tehdit olayından bir gün 

önce, gözleme kısa bir ara vermiş, memleket meseleleri üzerine kafa yoruyordum. 

Devlet sanatçısı yapsalar beni, ne olurdu sanki? Ayrıca çok ilginç 

ekonomik reform önerilerim vardı; mesela bir kereye mahsus tüm hazine borçlarına kesik 

atıp, yazarlara öncelik tanımak suretiyle mangizleri devlet sanatçılarına dağıtsalardı... 

Sonra, yine bir kereye mahsus... 

"CikCikCikCikCikCikCikCikCik..."

“A-a! Zil!” Kapı çalınması, potansiyel bir sorunun baş göstermesidir. 

“Sakın bazı kansızlar, hanede anafor cereyan jurnalinde bulunmuş olmasınlar?”

 Kim o?

 Ben Buket, kapıyı açar mısınız?

Eyvah! Yoksa karın, yaptığım gözlemleri...

Sayfa 136 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

Açmadan sordum:

 Ş-şey ne vardı?

 Biraz tuz rica edecektim de.

Galiba istediğim fırsat, o gün ayağıma gelmişti. 

 Buyurmaz mısınız?

Umut dünyası işte, şansımı denemiştim.

Buyurmadı, hışımla daldı. Fakat TAŞ gibiydi resmen.

 Bana bak manyak, seni bizim posta kutusuyla uğraşırken gördüm 

biraz önce, ne istiyorsun?

 Ama Buket Hanım... N-ne postası?

Galiba bazı şerefsizler, hatta belki de Mossad Siyonistleri durumu 

uydudan görüp CIA’ya fitlemiş, onlar da başkonsolos vasıtasıyla vaziyeti tebliğ etmiş, yerel 

güvenlik güçleri harekete geçmişti.

 Bırak numarayı eşşoleşşek. Gelirken tornacı Selim’e uğradım, ona 

göre.

“Selim denen herifin silah tüccarı olduğu, kesin galiba. Kadının suyuna gitmeli.”

 Haklısınız.

 Sen ne alçak, vicdansız bir tipmişsin. Haklıyım ya! Evet, başında 

bekliyorum, çaldığın mektupları ortaya çıkart. Hemen, şimdi. 

Tahsin, sende de hiç kabahat yok sanki. Pasif direniş gösterecektim.

 ...

Çantasından, ucuna boru takılı bir tabanca çıkardı. Tanrım!
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 Nerede?

 Y-yapma! Valla billa tamam. Halk Ekmek çarpsın, iki gözüm 

önüme aksın, Allah trilyon kere belamı versin, ne istersen öyle olsun.

Aslında pek korkmamıştım, sadece ödüm bokuma karışmıştı ve ne ilaç alsam diye 

düşünüyordum.

 Yediğin haltları temizleyeceğiz. Hastanedeki ilaç alımlarında 

eşimin usulsüzlük yaptığına dair, başhekime mektup göndermişsin demek, ha?

 O mektubu benim gönderdiğimi, kim nereden uydurmuş? Yaniiii, 

“ne mektubunu, kim, nereye, nereden göndermiş de, ben göndermişim demiş?” demek 

istiyorum.

Karın yaşlı maşlı ama, kısa sayılabilecek bir etek giymişti ve bacakları sütunlar gibiydi. 

Kadın gibi de kadın kokuyordu kadın. Hayvan, ya öptüysen bunu zamanında? Kadın 

diyordum...

 Diyeceklerimi yap salak, otur masanın başına ve kağıt kalem al 

eline. Yaptıklarını yazacaksın. Ne alık alık bakıyorsun öyle? Neredeyse nefesin tıkanacak.

 Şeyy, yani haklısınız tabii efendim.

Masaya derin nefesler alarak yönelirken, bir yandan da gözlerim gözlüklerden uğramış, 

karının bacaklarına kayıyordu Tahsin. Ne kadar da kapkalındılar Allah’ım, yani tam ideal 

kalınlıktaydılar demek istiyorum. (Gözlük camlarımdan bahsetmiyorum Allah’ım.) Zaten 

bir dakika, beni vuracak hali yoktu ya, biraz cesur, vakur ve karakterli davranmalıydım.
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 Şey Buket yani demek istiyorum ki... k-keh keh... her şey düzelir 

ama bir şartla... Biraz daha arkadaşça davranamaz mısın? Yani heh-heh, kısa bir arkadaşlık 

demek istiyorum... Bir kerecik şöyle, dostluk... ehe-ehe-eh... 

“Ohhh, yanağımda arı sokması gibi sipsivri bir tokat... Karın çok cilveli.” Suratım, bir anda 

sola seksen derecelik dönüş yapmış, gözlük roket gibi fırlamıştı. Yavaş bir edayla ve 

homojen bir hızla, artan bir yılışıklıkla, suratımı yerine döndürüyordum. O yılışık ifadem 

kozmik düzeyde sonsuza eriştiğinde “Ah-ah-hah, seni gidi senii! Zorluk çıkarma ama, ğa-

ğa... aslında sen de ne biçim istiyosun. Hhhh-hadi bak, hhhh-hem kimse bilmeyecek 

diyorum, hhhh... şerefim üzerine temin ederim yaaağ... N’olurdu sanki?” kelimelerini 

döktürdükten sonra, şehvetten bitmiş halde, göz kapaklarım ¼ oranında açık olacak 

şekilde, neredeyse on saniye süreyle, nefesimi koyuverdim: 

 Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

Şişirme bir can simidinin, havası boşalır gibiydi. Ciğerlerime bu kadar hava, ne zaman 

dolmuş?

Titrek ve terli avucum, saçlarına doğru ağır çekimde yola çıkmıştı çoktan. O ise hızla ve 

sessizce bir adım geri çekilip, tabancayı ayaklarıma doğrulttu. PÇUK!

Tanrım bu ne dehşet! Ses mes yok ama yerden toz püskürdü! Ya ıskalamasaydı?

 Etme yenge, k-ku-kulun kölen olayım, tamam bütün kabahat 

bende. Ne istersen yazacağım, hemen. Bak seyret. 

Bilgisayar zaten açıktı. Koşarak gidip yazacaktım ki, aceleden yere kapaklandım. Fakat 

kısa bir süre emekledikten sonra güçlükle doğrularak, sendeleyerek de olsa, aletin başına 

geçtim.
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 Yaz!

 Emrin olur bacı.

Direnmeye devam etmek için, aklıma numaradan yere yuvarlanmak geldi ve uyguladım. Bu 

görüş açısından, bacaklar daha da etkileyiciydi. Sağ diz kapağının yaklaşık beş santim 

yukarı-arkasındaki enine dikiş izi, yine enine olacak şekilde, yalama arzusu uyandırıyordu. 

Kalkamıyor pozlarda, tüm nefasetiyle rontu sürdürüyordum. Namlu kafamla temasta!

 Yenge, ümmetini, mezhebini, cemaatini, aşiretini, seviyorsan 

yapma...

Yattığım yerden yalvarıyordum:

 ... milli futbol takımı aşkına... N’olur bacı...

 Zırvalamayı kes, kalk bakayım.

Çaresizdim. İnleyerek kalkıp, klavyeye geçtim. Elle yazmam için ısrar ediyordu ve onu 

kırmamak için, yönelttiği suçlamaları tek tek yazdığım kağıdı, imzaladım.

 Seni şimdilik sınayacağız ve en ufak bir yanlışını görürsek, polise 

başvuracağız. Dikkatli ol, en iyisi buradan taşın.

 Hiç yapar mıyım bir daha yenge, haddime mi düşmüş? Tahsin 

ağbiye hürmetlerimi ilet, bu olaylar yaşanmadı bacı. Tahsin abi asla haram mal yemez.

Gitmişti. İş çıkarabilir miydim? Doğrusu bu noktadan sonrası çok 

riskliydi, istemeye cesaret edemedim. Çıkarken açık bıraktığı kapıyı kapatıp, sonuna kadar 

kilitledikten sonra, omuzlarım düşmüş vaziyette terliklerimi sürüyerek vardığım pencerenin 

kenarına çöreklendim. Yağmur yağınca çürük doğramaların emdiği suyu iki cam arasına 

kaçıran, ucuz diye aldığım ısıcamlardan dışarıyı buğulu gözlerimle seyretmeye koyuldum. 
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Gözlerimde yaş, camın iç yüzeyinde nem, arasında su, dış yüzeyinde damlalar, havada 

yağmur, sokakta dere. Balık gözü dedikleri bu galiba. Kötü camcı, boğazına su kaçar 

inşallah. Nuh’un feribotu nereden kalkıyor, manzaralı lüks kamara kaça?

Neyse, ne pahasına ve nasıl olursa olsun, öyle veya böyle, Buket’i elde 

edeceğim. Tahsin göreceksin; karın gerçekleri anlayacak ve beni tercih edecek. Yarın 

akşam sen gelmeden -ki o hastaneden çıkmak bilmiyorsun, geç gelirsinmerdivende Buket’i 

sıkıştırmak durumundayım. Zorla da olsa, ona sahip olacağım. Yemin ediyorum, o 

durumlardaki her kadın gibi, o da zevk alacak.
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Başhekimin, yönetim kuruluna hitaben yaptığı, 6 Ekim 2003 tarihli konuşma:

Kıymetli İdari Heyet Mensubatı,

Hastamızın dün teslim ettiği romanı ve notları, hepimiz okumuş vaziyetteyiz.

Roman, tetkik ettiğiniz noktaya kadar mıydı, yoksa devam edecek 

miydi, maalesef tereddüt mevzuudur. İthamlarla dolu notlar, bariz safsatalardır.

Hasta bugün, hatıratını da heyetimize takdim etmiştir.

Biraz evvel okumuş bir şahıs olarak, bu hatıratın da ithamlarla dolu 

olması sebebiyle, imhasını teklif ediyorum. Zira bunlar, lüzumsuz müzakerelere meydan 

verecektir. Hastanedeki huzur ve istikrarın muhafazasını temin maksadıyla, acilen icabının 

ifası. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
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Akıl Hastanesi

4 Ekim 1999

Anılar günceyle ölümsüzleşir.

Kitaplarım için millet birbirini yemeye başladığında, 

yayınevindekilerin değerimi anlayıp, yapıtlarıma karşılık olarak bana devamlı üçün birini 

vereceklerinden eminim. Böylece, üç zaman içerisinde, parlak bir geleceğim olacak. 

Yalnız üzüldüğüm şu ki, uzun zamandır evimi görmek kısmet olmadı. 

Etraf ve aletlerim tozlanmıştır, artık sıkı bir temizlik yaparım dönünce. Yoksa bugün mü 

yapsam? Evet ama, bunun için haber vermem gerekli önce. Bu kadarı da fazla, canıma tak 

dedi bu heriflerin anlayışsızlığı. “İşim var,” diyorum, dinletemiyorum. 

Başhekimi çağırın, İMDAAAT! İşim var diyorum hayvanlar, kimse 

yok mu? Çıkmam gerekiyor bugün. Sen, oradaki, gel de yardım et öküz! Şu gömleği çıkar 

üstümden önce. Ama yapma bak, itme diyorum, n’oluyo be? Hayır, lütfen, lütfen, lütfen... 

LÜTFEN, yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalva lütfen...Lütfen.

Oraya sokmayın beniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... 
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7 Ekim 1999

Bir süre günceye ara verişimin nedeni, ruh hastalarının elinde oluşumdur. Başımı fena 

ağrıtıyorlar, kendimi çuvallar gibi hissediyorum. Tek avuntum Nobel. Bu başarıları 

geciktirmek isteyecek, hasta redaktörler olmuştur ve olacaktır. Kendisini burada Napoleon 

zanneden, kıskanç dil uzmanına soruyorum:

Bir çuvalın hisleri neler midir? Ya da çoğul anlamda çuvallar 

topluluğunun? Kum çuvalının mı, mıcır çuvalının mı? Genelde çuvalların his hayatını ve 

senin açından bu iki çuvalın ne fark ettiğini merak ediyorsan, onları boşken 

tekmeleyeceğine, doluyken ikisine de birer yumruk atmayı dene, önce çuvalların dış 

görünüşüne aldanmamayı öğrenir, sonra da onların hissiyatıyla uğraşacağına –bir tanesinin 

sana çektireceği acı yüzündenbakarsın kendi çuvallamış his hayatına 

(Nasıl yani, “bakarsın” kelimesi sona mı alınacak? Bir de “nokta” mı 

dedin? Vurma abi, özür dilerim.)

10 Ekim 1999

Biraz daha iyiyim. Dün Dr. Tahsin’le masa tenisi oynadık, kollarım hareket etti. Fakat 

sanırım, herif benden fena kuşkulanıyor artık. Gizlemeye çalıştığı bilgilere ulaşmış 

olduğumu anlamış ki, tam ne bildiğimi öğrenmek için sorduğu sorular, artık bunaltıyor. 

Hep odaklanmış sorular. O nazik tavırlar, korkudan. Oysa ırz düşmanı ahlaksızın, biricik 

sevgilimde gözü var. Gariptir ki, Serap da kesmedi yaşlı damızlık boğayı. Buket’e gelince, 

onun karısı belki ama benim de sevgilim ve Tahsin’le daha fazla görüşmelerine “hayır,” 

diyorum. Bu meseleyi temizlemek gerek.
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Kocasına o kadar bağlı olması, beni ona aşık etti. Haydut ne yapsa 

kızmıyor, ne dese, ona inanıyor. Tahsin’in ipliğini pazara çıkarsam, yine alıcısı Buket 

olacak.

Kendilerini yıllardır ne ölçüde gözlemlediğimi, Tahsin anlamış mıdır? 

Evimi aratmış olabilir mi? Fakat bulunacak şeyler, benim başım çoktan yanıp kül olduğuna 

göre, ancak kendi başını yakacaktır. Dolayısıyla ört-bas etmeye çalışacağı kesin. Bir insan, 

ört-bas edeceği kanıtları neden aratsın? Demek ki, hala şansım var. Ya ben, ya o.

11 Ekim 1999

“Toplumsal içerikli” tabir ettiğiniz, yontma taş estetiğindeki şiirlere düşkün prematüre 

doktorlar, alın size şiir:

Al bir at arabasına yirmisi birden binmiştiler/

Tutuşmuş halklarımın gözleri çakmak çakmak/

O balina kasa bir mersedesin camından “Naha,” diyordu/ 

Herkese birer buçuk porsiyon parmaklar arası başparmak/

Kooperatifinden fırlayan halk ardında dıgıdık dıgıdık, oha!/

TIRlar ansızın kapıda aha/

Görünürde umut ve yürek yüklü, on koli trankilizan zulada/ 

Ve dahi lüks Hilal-i ahmer saraylarında/

Halklarım açmadan solsun/

Çorbalarda göbek atan mikroplara selam olsun/

Son tangolar bu fay hatlarında/

Dr. T. kaymış S.’a, çadırda/
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Sokakta beşibiryerde tinerci, prefabrikte maskeli balo/

Bilumum ihalede fesat, kimisine nasihat, alabilene tüyo/

İlaç işleri kesat, hatlarda fare, artık cepten aramo/

Krrrş... krrşşş... anlaşılmadı T. anlaşılmadı T./ 

Cepten aramo bir daha S., no telefonata, anladiko?

12 Ekim 1999

Şiir patladı, Tahsin peşimde. Denek ceza tehlikesini hissetti, alttan alıyor. Oysa haplar 

patlarken, ben onun peşindeydim yıllardır. Tahsin’in kuşkuları artıkça, hastanedeki patlak 

çuval gibi hissetmekten kurtuluyorum.

14 Ekim 1999

Günceyi kısa geçiyorum, odalarda ha bire arama yapıyorlar. Ama yine bir halt 

bulamadıkları bugün, ifşaatlarım aynen sürecek. Yatağımın altındaki yemlik romanı 

gördüler ve sonradan çalmak üzere, görmezden geldiler. Oysa esas mal, bulamayacakları o 

yerde. Ancak ben istediğimde bulacaklar, yönetim kuruluna teslim edince!

“Köpek gibisiniz kardeşlerim, yalnız burnunuz tıkanmış.”

15 Ekim 1999

Buket’le mezarlıkta kaçamak yaptık, şarap içtik. “İnsan kadeh dudak, dudak kadehtir 

sanıyor...” Uzaktaki vapurlar, aşağıdan geçen otomobiller, çevremizde hışır hışır dolaşan 

kaplumbağalar, kararmış mermerler, aşkımızın sırdaşı oldular. Onları kimse konuşturamaz. 
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Buket’teki ince kumaşlı bir pantolon, daracık, mağara rengi. Ben 

sımsıkı bir sarmaşık, pantolonlar kadar. Paltoların ve tabiatın koruması altında. 

Alacakaranlıkta, ayakta, yorgunluktan yere yığılana kadar. Kuş seslerinin, saniye başlarında 

duyulduğu saadet saatleri, sürtünen kumaşlardan çıkan nefes sesleri. O soğukta sıcak 

basıyor, haykıracak kadar. Arazinin eğimli olması, Buket’in lehine olan boy farkını 

kapatıyor. Diyagonallerimizin kesiştiği noktalar, üst üste. (Arkada destek olarak bir mezar 

olması güven verici, hangi canlıdan, hangi canlıya hayır gelmiş? Hangi ölü, hangi canlıya 

zarar vermiş?) Giyinikken daha uzun sürüyor, daha çok terleniyor, rahatsızlık eşiğini 

aşacak kadar. Yaklaştıkça, ritmi yavaşlatmalı. Bitmese... bu an devam etse, ta kıyamete 

kadar... “De-vam, de-vam et sevgilim, sevgilim devam et... sevgilim... acıyor sevgilim... 

hayır devam et... evet devam et... çok a-cı-yor... yap-ma... yap-YAP! Yap diyorum, 

yukarıya yap...”

(Eyvah, Tahsin geliyor galiba, koridorda sesler var.)

Sihirli formül = Eğimli arazi. Herhangi bir yöndeki hareket, her yönde 

sonuç veriyor, daha sıkı sarılmak gerekiyor. Şarap şişelerini üzerlerine koymak için uygun 

taşlar var, tedarikli olunması tavsiye edilir. Girişler, rezervasyonsuz olarak, ziyaretçi 

gibidir. Aşiyan’da aşk, isteyene istediği kadar.

(Neyse, odaya uğrayan olmadı.)

“Onlar bize rahat vermiyorlar, sen bir dudak şarap daha ver sevgilim. 

Korkuyorum bizi ayırmalarından. Vakit daralıyor, boğaz sularında ışıklar akıntıya kapıldı. 

Sen akıp giden zamana aldırma, bir daha öp sevgilim. Korkmuyorum artık ayırmalarından. 

Şerefine sevgilim.”
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Sonra hıçkırıklarımız buhar oldu, havada bir diğerine karıştı. 

Gözyaşımızı birbirimizin yanağına sildik. Bir süre ağladık.

16 Ekim 1999

Başhekim, dün verdiğim son şiirime tapmış! Size, onun takdirini nasıl kazandığımı itiraf 

etmek istiyorum. Okumuş olduğunuz at arabası şiiriyle değil elbette. Çok basit, dünyaca 

ünlü bir şairin, dünyaca ünlü bir şiirini, kelime değiştirmeksizin yazarak! Bu başhekimin 

hiçbir şeyden kuşkulanmayışı ve cehaleti, bir gün beni öldürecek. “Annabel Lee” adını bile 

değiştirmeye gerek görmemiştim. Kolay yaşamın sırrı, cahillerle düşüp kalkmakta.

Biraz evvel odamı değiştirdiler ve bekçilerin müdür diye söz ettiği, 

bugün gelen ve hiç konuşmayan biriyle, aynı odaya koydular. Adamın ağzını bıçak 

açmıyor. Doktorlar da pek zorlamıyor. Bakalım yeni arkadaşım, neyin nesi?

Gizli notlarımı inanılmaz bir başarıyla, kimseye göstermeden bu odaya 

transfer edebildim, bir yandan da onlara devam edeceğim. Roman ortalıkta, yani yatağın 

altında, ve gizlice bir tek onu yazdığımı sanıyorlar. 

17 Ekim 1999

Bugün Pazar, doktorlar arazi. Rahat bir gün yani. Müdür ve ben, milenyum 

hazırlıklarındayız. İsa Bey’in doğumundan beri, dünya güneş etrafında 2000 şeref turu 

atmış olacağından, çıldırasıya eğlenmek görevimiz. Benim hazırlıklar biraz farklı, havai 

fişek ya da krepon kağıdından kedi merdiveni çalışmaları, göstermelik. İsa Bey’in doğum 

günü partisi var diye, delilerle beraber deli gibi eğlenecek değilim. Kaldı ki, hastanedeki 

partiye davet eden de olmadı.
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 Müdür, bak bana, bak. İşte aynen böyle, sen de şu kreponu assana.

Anlıyor mu, anlamıyor mu? Yediği kurşun bekçilere sorulursa, kalıcı 

bir etki bırakmış. Asmasına asıyor ama, görsel bir taklitten başka bir duyguyla değil. “Bu 

milenyumda devlet sanatçısı olamadım, bari devlet delisi nişanı verseler,” duygusuyla da, 

ben çalışıyorum. Son numaramız, kapıya “Muhasebe” tabelası. Bu Tahsin’i bitirmeyebilir 

ama bizim kadar olmasa da, ihmal edilemeyecek miktarda delirtir. Hortlaklar etrafını 

kuşattı sanacaktır. Her şeyi bildiğim korkusuyla kıvranacaktır ve asla da emin 

olamayacaktır.

Buket’i Tahsin’e bırakmaktansa ölürüm. Ölmektense, öldürürüm. 

“Kendini savunma” yani. Öyle ölmezse, böyle. Anlamayan için müracaat, aşağıdaki adrese:

http://www.aristo.com/ 

O sayfada, [Tahsin-muerto] başlığı tıklanacak. 

25 Ekim 1999

Günceye uzun süre ara vermemin nedeni, araştırmak, düşünmek, yargılamak ve bir plan 

hazırlamaktı. Boşa zaman geçirmedim. Tahsin’in, Buket’i bana bırakmayacağını artık 

kavradım. Onun işlediği cürümlere kimseyi inandıramayacağımı da. Gereksiz idam 

cezasına karşıyım elbette, sadece gerekli idamlar infaz edilmeli

12 Kasım 1999

Bugünümü tüm duruşma tutanaklarını özetlemeye ayırıyorum, belki de koca bir güne bu 

plan sığmaz. Öncelikle sanığın aleyhindeki kanıtlar:
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Osuruktan şiirlerimin kimilerinde, aşk temaları da vardır. Sanık, nedense vatani şiirleri 

değil, işte bunları okuyordu. Bir masa tenisi karşılaşmamız esnasında, gerektiğinden daha 

dikkatli okumakta olduğunu anlamıştım. Şiirlerin hangilerini dalga geçmek için yazdığımı 

fark etmişti herif. Ne maçla ilgileniyordu, ne de şiirlerle aslında. Bazı soruları vardı ki, 

açıkça art niyet ortaya koyuyordu.

2 Kasım tarihli maçı, banttan yayınlıyorum:

 0-1.

 0-2.

 0-3.

Skoru ben sayıyordum. Atan ben, karşılayan Tahsin.

 0-4.

Kötü başlamıştım.

 O şiiri bir daha okusana... Ezbere hatırlıyor musun?

 0-5, servis.

 Okusana, sen yazmadın mı?

 5-1. Şimdi bir dakika.

Sıkı bir küt indim, top herifin şeyinde şakladı.

 AH!

“Kaşıma boşa doktor, sivri soktu.”

 Pardon, 6-1.

“Topu sabunlayıp, makatına sokmalı. Ama ya top patlar da, anüsü kesilirse? Gereksiz kan 

dökülmesin.”
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 6-2.

 Bir cümle kafamı kurcalıyor: Eğimlerde eğilimler... Ne demek 

istiyorsun burada? Sanki bu şiirde açık havada sevişme kokusu var. Gerçekten Aşiyan’da 

seviştin miydi?

 6-3.

“Herife bak, ağzından sular akıyor, burnu hayvan gibi koku alıyor. Aklı fikri de sekste. 

“Sevişme kokusu,” da ne ola?”

 Bu yazdıkların çok etkileyici. Sanki yaşanmış gibi... Ne bileyim... 

Nasıl bir kadındı?

 6-4, servis.

“Kurcalama aleti, atar.”

 Sayı kaybediyorsunuz doktor bey...

Küt indi, top teğet geçerek dışarıya vızladı. Deli gibi koşup, zıplayarak kaçan topu daha 

durmadan yakaladım ve elimle göstererek, koşa koşa geriye getirdim. Bir topu geriye 

getirmenin onurunu taşıyordu yüzümdeki ifade. Yalnız bir süredir, bu deli rollerimi 

yutmuyordu hırbo, bakışlarından besbelliydi. Sinirleniyordu hatta.

 Cık...cık...cık.

 5-6.

 Neden hep şu mezarlık? Oraları iyi biliyorsun galiba? Pardon!

Top bu kez masanın köşesinden sekerek, ona çalıştı.

 5-7. Balık avlıyorsunuz doktor bey.

 Oralarda dolaşmış mıydın diyorum sana? SAĞIR MISIN?

“Nebenin, namında dolaşmıştım. Eşek huylandı ve anırdı sonunda.” 
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 Efendim? 5-8. Duyamadım, dışarıdaki dozerler...

İndiğim küt masayı buldu, top hiçbir müdahaleyle karşılaşmadı.

 Çok iyi vuruş be!

Herif aniden toparlanmıştı. Maçla ilgilenme pozuna geçebilecek kadar profesyonellik 

varmış demek ki. İçi içini yiyordu ama, dikkatimi sportif hareketlerle dağıtmaya 

çalışıyordu.

 He-he! 6-8.

Yine fileye taktı.

 Kahretsin! Bugün bayağı iyisin, bravo.

 7-8, servis. 

Skoru eşitlemiştim. Herifin parçalanmış kişiliğinin gövdesi burada, kafası Aşiyan 

mezarlığındaydı. (Buradaki şizofren doktorlardan gına geldi.) Sürekli Buket’i düşünüyordu 

hayasız herif, sezinliyordum. Yatıyorlar mıydı acaba? Çaktırmadan sorgulamak da zordu, 

zira bu heriflerin tek bildiği iş buydu hayatta. Tereciye tere satmak derler ya, ondan yapmak 

istemiyordum. Tabii terecilik bile bunların mesleğinden daha onurlu bir iştir, hiç değilse 

tere alanlara elektroşok vermiyorlardır. Bu fena kalpli doktorları, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne şikayet edeceğim. 

 Kaç-kaç? Saymıyor musun?

 Ne fark eder doktor bey? Siz öndesinizdir işte, daha 

antrenmanlısınız. Hastalar bir oynarken, siz, on oynuyorsunuz.

 Öyle deme, burada haksızlık yapmayız, bilirsin.

“Seks budalası seni.”

 Tabii efendim.
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Neden bazı insanlar tilkileşmek isterler? Oysa en aptal insan, en akıllı tilkiden daha 

akıllıdır. Hele aptal olmayan insanların, kendilerini tilki türüne indirgemek için verdikleri 

uğraş, sadece patolojik bir durum olarak tanımlanabilir. Evet, maç 0-5 skoruyla 

sonuçlandığında, Tahsin masa tenisini kazanmıştı, ama yaptığı kurnazlıktan ötürü değildi, 

zaten benden iyi oynuyordu. Sayarken onun lehine hatalar yapmıştım ve çoğunu fark ettiği 

halde itiraz etmeyerek, ihtiyacı olmasa da, bundan yararlanmıştı zavallı. 3. sette o kadar 

sevinmişti ki! 20-19 ben öndeyken, sayıyı ben almış ve “Kahretsin, bu seti de kazandınız!” 

diye güya isyan etmiştim. Fayda sağlama fırsatını anında görerek, elimi sıkıp, “Üzülme, sen 

de çok iyiydin,” demez mi? 

Kimi insan, daimi bir korku halinde yaşamını sürdürür. Her zaman, 

her şeyden, herkesten korkmalarından ötürü, “genetik kurnaz,” adını verebileceğim, sözünü 

ettiğim tilki türüne özgü bir tutuma sahiptirler. Bu mekanizma sürekli devrededir, gerekli 

gereksiz her durumda yani. Bu ruhu yakından tanırım, eskiden böyle bir arkadaşım 

olmuştu, ismini vermek istemiyorum. Şöyle derdi: 

 Her ihtimale karşı, daima yalan söyle. Örneğin “çay mı 

içiyorsun?” derlerse, “kahve içiyorum,” de. “İçen ben değilim,” de, ya da hiç cevap verme, 

başka konu aç. Her yaptığını ya inkar et, ya gizle, ne olur, ne olmaz. Çünkü yaptığın esnada 

sana sıradan gelebilecek bir eylem, ileride başkalarının nazarında suça dönüşebilir. Karşına 

çıkacak her fırsattan yararlan. Sonuca ihtiyacın yokmuş, o fırsat sana yarar 

getirmeyebilirmiş... Ayrıntıları sonra düşünürsün. 

Bir tilkiyi, tavuk hırsızlığından vazgeçirmek mümkün müdür? Tavuğu 

hazırlayıp önüne koysalar, o yine kümese dadanacaktır. Modern toplumlarda bunların 

gitgide türü tükenmekte olduğu için, cezalandırılırlarsa doğanın dengesinin bozulabileceği 
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söyleniyor -koruma altındaymışlar.

Maç süresince ana temayla ilgili tek bir imada bile bulunmayacak 

kadar akıllı davrandım. Ve aynı esnada elde ettiğim verilerin ışığında, Buket’le 

yattıklarından da emin oldum ama! Artık karar aşamasındaydım. O yapmaması gereken 

ahlaksızlık dışında, tilkinin başka suçları da vardı: Dostane görüşmelerimizden sonra, 

nedense kendimi ya EKT odasında buluyordum, ya da hizmet ayağıma geliyordu. Bunu ona 

söyleyince de, hep şaşırma ve isyan numarası çekerdi ama uygulamada bir şey değişmezdi. 

Ona sorulsa, hastanede öyle şey pek yoktu zaten, pek olmamalıydı da. E ben de, bir süredir 

hayıflanmaya son vermiştim, kimi, kime şikayet? Bunlar hastanenin içişleri, kimse burnunu 

sokmasın lütfen. Hastaneye gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. Birazcık ödenek 

dışında tabii. Hani kredi, hibe falan...

Ama yeniden şikayete başlayalı bir ay oluyor, çünkü kuşkulanmasını 

istemiyorum. Her şoktan sonra, Tahsin doktoruma koşuyorum. O da, her ne kadar talimatı 

dahilinde böyle bir şey pek olmamışsa da, meselenin hassasiyetle üzerine gidileceğini ve 

eğer yanlışlıkla olmuşsa, sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını vaat ediyor. Merak 

etme doktor, ben de gerekeni yapacağım. Buket’i iğfal etmen cezasız kalmayacak. 

Onun bunu yaptığını nereden mi anladım? O soruyu sorarken, adamın 

gözlerinde oluşan o şehevi pırıltıdan. Eğer Tahsin bu suçlamalara itiraza yeltenip terbiyesiz 

bir avukat tutar, avukat da bana “Hangi soru, hangi pırıltı?” ya da: “Elbette yatacak, karısı 

değil mi?” derse, bu kabil anlamsız sorular bile, yazılı olarak cevaplandırılır. Eğer yine bir 

itirazı olursa da, avukatı önce “hastaneyi dilekçeyle taciz” suçundan fişleyip, sonra 

paketleyerek EKT odasına gönderiverirler. Üstelik saçmalıkları da işleme konulur. Bu 

kurumda demokrasi var. Ama fiş ve paket derhal, adresten adrese teslim, itiraz meselesi 
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çıkmaz ayın son çarşambasında, o başka. İsterse avukat, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne gitsin, buradan çıkabilir, oradan da vize alabilirse tabii. Biz de çok sorular 

sorduk, ne işlemlere konduk, az mı gereğimiz düşünüldü? Biraz da biz gerek düşünemez 

miyiz?

Evet, başka kanıta gerek var mı? O Buket’le yatıyor ve ben bunu 

uygun bulmuyorum. Formalite için yapılmış bir evlilik olarak kalacaktı oysa yalnızca. 

Pekiyi ya bunu nereden mi çıkarıyorum? Öyle olmasa, Buket bana merdivende pas 

vermezdi. Bıçağa rağmen iyi davranmıştı, övünmek gibi olmasın, canı çekiyordu.

Gereği düşünüldü: Sanık, idam cezasına çarptırılmıştır. Tutuksuz 

halinin devamına ve cezanın tebliğ edilmeden, ansızın uygulanmasına karar verilmiştir. 

(Tilki türünün korunması da, doğanın dengesi de, şeyimde bile değil. Kendi dengem 

bozulmuş şurada, bana ot edebiyatı yapmasınlar.)

25 Kasım 1999

“KDV için son gün.” Her ayın bugününde, ajandalarda böyle yazar, ne demekse. Dışarıdaki 

manyaklar için, her gün bir şeylerin son günü galiba. Oysaki önemli olan, Tahsin’in son 

günü. Bazı mekanizmaların devreden çıkması için, 2000 yılının gelmesi yeterli değil. 

Örneğin o herifin beyni, Y2K probleminden coflayacak kadar bile gelişmiş bir tarih 

sistemine sahip değil, adam zaten belleksiz. “Hard disk hasarlı, ya da bulunamadı. Fakat 

kasa ve ekran mevcut.”

Plan hazır, uygulama masa tenisine kaldı. Gerçi herkes oruç şimdilerde, masayı da 

kaldırmış olabilirler. Ping-pong oynamak günahsa, oynamam ben de. Bayramda inşallah. 

Bu arada bir şeyler atıştıracağım, Kuala Lumpur için iftar vaktiymiş, farz edelim ki 

Sayfa 155 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

oradayım veya seferiyim. Oruç yemem de.

A-a! Müdür sandviç yiyor!

 Ama, ne o sandviç müdür bey? Ramazan vakti ne oluyor öyle? 

Sen ne biçim, tövbe, tövbe... Ahlak, namus, fazilet... 

Saydığım kelimeleri anlamasa da, onlardan ürkmesi gerektiğini anladı 

galiba. Ne suç işlediğini de, sandviçi göstermemden anladı. Derhal titrek hareketlerle, 

sandviçi döke-saça ağzından çıkardı, duvara fırlattı. Şimdi suçlu suçlu başını eğmiş, 

gözlerini kaldırmış, yüzüme bakıyor.

 NİMET ATILIR MI? 

Fena gürledim.

 SÇarlar ha! Git o sandviçi yerden kaldır ve öp bakalım, sonra da 

alnına koyacaksın.

Anlamıyor. Elinden tutup, sandviçin yanına götürüyor, kafasına 

bastırıp, yere çöktürüyorum. Sandviçi avucuna sıkıştırıyorum. Sonra kendi elindeki 

sandviçi, bileğinden tuttuğum gibi, eğitsel amaçla, yüzüne bastırtıyorum; bir ağzına, bir 

alnına, bir ağzına, bir alnına, bir ağzına, bir alnına, bir ağzına, bir alnına...

Kırk bir kere bu hareketi yaptıracaktım ki, ağzından salya, burnundan 

sümük geldi. Sandviç, bulamaç oldu. Müdür daha yirminciden önce, zırıl zırıl ağlamaya 

başladı. Tek tokatta, yıktım bayılttım utanmaz kafiri. Ben kendimi Kuala Lumpur’da 

varsaydığım için yiyordum, ya o neden yiyormuş?

Kimseye oruç yedirtmem. 
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Tabip Tahsin Bey’in ömrünün vefa etmemesi dolayısıyla, bu kitabın 

devamını tasnif etmek bize düşmüştür. Zat-ı alileri menfur bir saldırı neticesi, 4 Aralık 

1999 tarihinde, vazife başında şehit olmuşlardır. 

Gayri meşru mevzularla dolu bu hikayatı tamamıyla imha etmeyi, 

kayıtlarda mahfuz bir konuşmamda teklif ettim. Lakin bazı arkadaşların tazyikleriyle, 

kitabı onun hatırasına ithaf ile neşr eylemek teklifinin, idare heyetinde mütalaası icap etti. 

Müspet karar, ekseriyetle alınmıştır.

Baştabibin notu

Şu ilaveyi yapmamı mazur görünüz: Kitabın vücuda getirilmesiyle 

alakalı idari heyet toplantısında, şahsi kanaatim menfi istikametteydi. 

Tahsin Bey hakkındaki ithamlar, tamamiyle faraziyelerdir ve bunları 

bir hasta icat etmektedir. Mütalaası bile kabul edilemez. Bu namünasib neşriyata hissiyat 

olarak itirazım bir tarafa, bu neviden israflar neticesi, bizzat mustarip oluyorum. Halbuki, 

maaşlarımız meydanda. Mesela... Marlboro’ya tatbik edilen malum zamlar...
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1 Ekim 2003

İsa Bey’den beri, güneş dünya etrafında 2003 defadır fırıl fırıl dönüyor. 

Evet fikrim değişti, güneş fena halde dünya etrafında dönüyor, var mı? 

Dünya mıh gibi sabit, yumurta biçimli üç boyutlu bir yörünge boyunca dönen güneş, 

değişen hızlarla dönerek, mevsimleri ve günleri oluşturuyor. Bu değişken hız sonucu, beş 

zaman için yaklaşıyor, üç zaman için uzaklaşıyor. İki oranında aşağıya, üç oranında 

yukarıya geçiyor. Güneşin ısısı ise, orada yaktıkları günahkar insanlardan kaynaklanıyor. 

Başkalarının kadınlarına göz diken alçaklardan! Binmişim bir atlıkarıncaya, fırıldak gibi 

ben de dönüyorum. Bu kadar şoktan sonra kim olsa, döner de olurdu, dönme de olurdu. 

Sırdaş kaplumbağalar bile dillenirdi. 

Ne milenyumlar geldi, geçti. Yapılacağı söylenen nükleer santral 

devreye girmiş galiba, dünkü şok okyanus dibinde patlattıkları hidrojen bombası gibi 

patladı, kafamı Hiroşima’daki mantara çevirdi. Kim ne derse desin, memlekette elektrik 

kalitesi yükseliyor. İnanmayanlar, bunu hastalara ve zanlılara, yani nihai kullanıcılara 

sorsunlar. 

Günce iyi fikirmiş. Zaman alıyor her şey. Yazmayan nasıl bilecek 

kendi neler yaşamış? Yönetim vermedi yeniden kalem kağıt bugüne dek. Yıllar aktı. Fakat 

aynı, hastane aynı. Burası huzurlu... Artık Buket’i doyuramıyorum, onca şoktan sonra 

parmağım bile hareketsiz. Şarap içerdik, o ve ben. Yo, hayır, kaplumbağalar bize ses 

çıkarmazdı. Sonra yine içerdik. Gözlerimde buğulanma var, yazarken kağıt sağa-sola 

kaçıyor, kalemcik kağıdı kovalıyor. (Müdür misafir yıllardır yuvamızda, nazik biri. 

Konuşmaya yanaşmadı. İlk günkü gibi. Artık ona şok yok. Ramazanın geldiğini söylersem, 

oruç da tutuyor. Bir kez ağzına ve alnına ekmek bastırınca, ölse hiçbir şey yemiyor. Sonra 
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sahurda, bastırdığım ekmeği göstererek, dolaba kaldırıyorum, yemesi gerektiğini o zaman 

anlıyor. İkna yöntemiyle eğitimi tamamlandı, elektrik değil ekmek çarpmasından korkuyor. 

Bizde kaldığı halde, kendisini tek başına sanacak düzeyde rahat bir kişiliğe sahip. Hiç 

rahatsız etmiyor.) 

Ara sıra beni elektroşok gezmesine çıkarıyorlar, rahatlayıp 

dönüyorum, para da almıyorlar. Döndüğümde Buket başımı okşuyor, bazen sırf bunun için 

kendim gezme başvurusunda bulunuyorum. 

Dilekçe kapıya iki tekme: Dan! DAN! Saygılarımla arz ederim. 

Görevli arkadaşlar fişek gibi. 

O benimle. Birlikte olmaya devam ediyor. Geçen gün atıştık ama her 

ilişkide böyle şeyler olur. Sonra onu terk etmekle tehdit edince, yumuşadı. Blöf yapmıştım 

ama korkudan nasıl da yalvarmıştı! “Ayaklarıma kapan öyleyse!” Dozu artırınca 

yalvarmayı da bıraktı, sustu ve yere kapandı, kollarıyla bacaklarıma tutunuyordu. Yine aynı 

yapışkan tavır. Kızmaya başlıyordum. İnsanda biraz gurur olmalı. Bağırmak zorunda 

kaldım: 

 Bırak beni, düş artık yakamdan! Defoool!

Sımsıkı sarmalamış kollardan bacaklarımı kurtarmaya çalışıyor, sert 

hareketlerle yürüyorum. Yerde sürükleniyorsa da, bırakmıyor. Amma laf anlamaz kadın! 

Sinirden bağırtıyor beni, bir türlü işi dozunda bırakmayı öğrenemedi. Acıdığım için onunla 

birlikteyim aslında, ne de olsa geçkince bir kadın ve benden başka şansı yok. İşi bitmiş 

yani. Ondan bıktım ayrıca. Yalvarmayıp, ne yapsın?

Barışır-barışmaz, yarım saniyelik küskün bir bakışmayı, deliler gibi bir 

öpüşme izledi. Birlikte biraz yerde yuvarlandıktan sonra, yine acıdığım için, en sık istediği 
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şeyi yapıyorum şu anda, yerden kaldırdım artık, koltuğa yüzükoyun yatırdım. İhtiyacı var. 

(Tüyleri uzamış.) Bir yandan dikiş izini yalarken, diğer yandan... Biraz bağırıyor. İtiraf 

etmeliyim ki, ben de...

Kapıdalar yine, azıcık sesli sevişmeye gelmiyor.

4 Ekim 2003

Bir süredir elektroşoktan yırtmış durumdayım. Çünkü alet, şu anlatacağım olay nedeniyle 

bakımda: Geçen gün o mahut EKT odasında, sağlık personeli asistan arkadaşı, çok kötü 

fena “electric charpter”. 

(Ah eski günler! Köftehor Tahsin, bu adiliği bizzat yapmaya 

korktuğundan, hep zontanın tekini görevlendirirdi. Bazen onları da “alentirik gapardı”. 

Evvel zamanki hanzo amelelerin yerini, küpeli ameleler almış durumda. Zeka? Kalıtsal 

mıdır nedir, işte onda bir değişim yok.)

Uygulama malumdur, ama yine de detaya girmek istiyorum. Bu disko 

doğumlu çocuklar, tarla doğumlu atalarından gördükleri gibi, elektrotları kafamıza 

değdirmeden önce, tuzlu suya batırılmış pamuklarla şakaklarımızı ovalarlar. Aletin yüzeyi 

tam temas edebilsin de, iletkenliği artan kafamıza, şok aynen gümlesin diye. O takı 

toptancısının teşhir mankeni kılıklı gencin, milyon yüzük ve dövmeyle bezeli eli, aslında 

manda derisi kalitesinde olduğundan, yalıtkan malzeme sınıfına girecek bir yapıdaydı ve 

kendi açısından tehlike yoktu. Fakat tuzlu suya pamuğu beceriksizce ve hoyratça 

bandırırken, hem suyu taşırmış, hem de koca elini sırılsıklam etmişti. Zira bir yandan 

Walkman dinliyordu hötöröf irisi. Köçek gibi kıvırtarak.

Alete gelince, elektrotun fabrikasında yalıtılmış arka tarafı, muhakkak 
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ki zamanında yalıtkandı. Ama çizilmiş ve yıpranmış kaplama, elektrotu, dokunanı tedavi 

edecek hale getirmişti. Bugün icatlar müzesine gönderilse, yenisinin yirmi misli fiyatına 

geri alırlar.

Hıyarto, akımı verdi ve elektrotu bastırdı ama, tık çıkmadı. Çünkü 

bağlantı kablosu da çiğnenmekten haşat olmuş, elektriği her daim iletmekten usanmıştı. 

Adam sorunu elektrotlarla ilgili zannederek, kafamdaki meretleri sallamaya, ıslak elleriyle 

mıncıklayıp, bilinçsizce kurcalamaya başladı. Bu arada, farkında olmadan salladığı 

temassızlık yapan ana kablo, yeniden bağlantıyı kurunca da, olan oldu. 

Bense gülüyordum, ağzımda tıkaç.

İsterseniz greve gidin, koçlarım benim. Her gece yaptığınız robot 

dansını bırakıp, bu kez gündüzleri kapıda zurnayla göbek havası çalar, halay çekersiniz. 

Sendikanız afişler asar, siz nefis seslerinizle iki notalık melodiler söyler, acayip slogan 

atarsınız. “İş güvenliği hakkımız, söke söke alırız.” Sömürüyorlar sizi, halbuki maaşlara 

biraz zam yapsalar olmaz mıydı sanki? Sizin gibilere azıcık bir zam yapılsa, iş güvenliği 

müvenliği demeyi bırakırsınız zaten, tek maksadınız para ne de olsa.

Haydi artık, kabul edin ki sevgili personel, çalışan sınıfın insanı 

çalışmaktan düşünmeyi unutmuş olacağı için, sizin gibilerin beyninden ancak rakıya meze 

olur. Hem de düşük kalorili olacağından, çalışmayan sınıfı şişmanlatmaz. Hijyen endişesi 

olan esas sınıfın üyelerine, mamulü düdüklü tencerede iyi kaynatmaları tavsiye edilir. 

Bu görüşü çürütmek için sorulabilecek “çalışan sınıfın mezeye 

dönüştüğü bir toplumda, rakıyı kimin üreteceği,” sorusu, boş bir yaklaşımdır. Yanıtı 

açıktır: Meze olacak kadar bile beyninin kütlesi olmayan eşekler, ilelebet olacaktır ve her 

bir eşek, ayda 10 karton Marlboro karşılığında, doğruca rakı fabrikalarına gönderilecektir.
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Sadede gelelim.

Yıllar öncesiydi. Uygulamaya geçmek için, on gün kadar sabretmek 

zorunda kalmıştım. Aralık ayı karla gelmişti ve nihayet o bembeyaz sabah, beklenen tarihi 

karşılaşma gerçekleşecekti, Tahsin’le kozlarımızı paylaşacaktık.

Gaflarımdan korkuyor, benimle daima yalnız kalmak istiyordu. Serap 

yüzünden de kafayı yemek üzereydi. Ama benim de, herif kafayı yiyene kadar bekleyecek 

takatim kalmamıştı artık, mücadele sürecini sona erdirmeliydim. Yoksa, o bana kafayı 

yedirtecekti. Serap onu fena çarpmıştı ve bu yediği gol, onu tam bir sadist manyak haline 

getirmişti. Kaptırdığı paralardan çok, benim bir-iki telefon performansım onu bitiriyordu. 

Cipi biliyor olmam, telefon konuşmalarımın gerçekliğine dair yeterli kanıt sanıyordu. Fakat 

o uydurma telefonlar amacı aşıyor, bende Serap’a yönelik pis arzular uyandırıyor, Buket’i 

aldatmama neden oluyordu. Müdürün anlamaz bakışlarına güvenerek, artık aletin 

isteklerine alenen uyuyordum, yoksa aletin boyunduruğuna girerek, bu kesat ortamda 

saklambaç oynamak, işten bile değildi. Bekçiler, her zaman da haksız değildirler.

“Ya ben, ya o,” derken, ben de haksız değilmişim demek. Çünkü aynı 

gün, aldığım ilaçların dozunu iki katına çıkaracağını geveze personelden duymuştum; hapı 

yutmak üzereymişim yani. Tahsin’in hap saldırısından fena korkmuştum. Herif işi 

bitirecekti bu gidişle. Düello için son şansım gibiydi. Hem maça, hem de hapı geciktirmeye 

ikna etmem gerekiyordu. Ya çok zararsız bir masa tenisi düşkünü gibi davranmalıydım, ya 

da tam bir art niyetli. Karar vermek için fazla zamanım yoktu ve her akıllı insanın yapacağı 

gibi, ikinci yolu seçtim. Maç sırasında ilginç konular konuşacağımızı söyleyerek, ikna 

ettim. Kendisi hakkında tam ne bildiğini ve art niyetlerini öğrenmeden, rakibini 

temizleyecek kadar kim profesyonel olabilir? Hele rakip avucunun içindeyse. Filmlerde, 
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elinde tabanca olan, kıstırdığı rakibine kendisi hakkında gereksiz sorular sorarken, 

haklılığını göstermeye çalışırken, birden roller değişmez mi? İnsanoğlu teknik uygulamalar 

esnasında, neden o anki işine bakacağına, geleceğe veya geçmişe yönelik polemiklere 

girer? Tasarım başka, yargılama başka, uygulama başka süreçtir. 

Başarı hiç de kolay gelmedi, “sonra konuşuruz, sonra oynarız...” 

gibilerden laflara başlamıştı. Son kozumu oynadım: 

“Yeşil cip”. 

İlgisiz bir cümlede kullandığım bu iki kelime, belki de hayatımı 

kurtarmıştı. 

Seyircisizdik! İkinci sette durum, 16-2 onun lehineydi; başka amaca 

konsantre olduğumdan, sayı yazamıyordum. Mücadele taktiğimde, onun tedavi 

yönteminden esinlenmiştim: O beni sorguladıkça, ona verdiğim, muğlak, kuşku verici, 

ağızdan kaçırma süsünde ve aralarda da bağıntısız öğelerle donatılmış cevaplarımla, 

kendisinde daha çok soru sorma ihtiyacı yaratmak. Uzun cevap gerektiren sorular 

karşısında, sadece “belki, sanırım, olabilir...” gibi kelimeler kullanmak, tek kelimeyle 

“evet,” ya da “hayır,” şeklinde yanıtlanabilecek sorulara karşılık da, hikaye yazmak... 

Hareketlerini de izlemem gerekiyordu. Kolladığım fırsat, tam o anda karşıma çıktı.

Yere düşen topu almak için eğildiğinde, ahşap ayaklı ve ortadan 

tekerlekli ping-pong masasını, ayağımın altıyla, bütün gücümle ve ağırlığımla, ileriye, ona 

doğru ittim. 

Benden de dengesiz bir masaymış. Ortadaki ek yerinden katlandı ama, 

yine de ileriye doğru devindi ve herif biraz (80 cm kadar) masadan geride olduğundan, 

Sayfa 163 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

hedefine varmadan hız kazanabildi. Kafatası o hizaya her eğilmede denk gelmiyordu ve hiç 

gelmeyebilirdi de. Çünkü çoğunlukla yukarıda kalıyordu. Karşıma çıkan fırsat buydu işte: 

Uygun eğilim. 

Neyse ki şans vardı gülmek yüzüme, bay delikraket atarken bir servis, 

kendi topu düşürmek yere, vermekti bana üçüncü sayıyı. Masa kenarı ise, vardı geçmek 

aynen Tahsin’in kafa derisine. Sonra da ortadan katlanarak, paldır-küldür herifin üzerine 

devrilmek! Ugh.

Masa toslayınca, ahlaksız tökezleyerek yere düştü ama az daha 

doğrulacaktı, eğer uçarak yanına varmamış olsaydım.

İnsan hayvanı, dokuz canlıymış! 

Raketin kenarıyla, kafasındaki o aynı saçsız noktaya, çaktım... 

çaktım... çaktım. Pişmiş kellesi yarıldıkça, yarığa çaktım. Kelle nereye kaçtı, raket oraya 

kaydı. Kelle daha yarıldı, giderek papatya gibi açıldı, raket durmaksızın açıklığa çalıştı. 

Çılgınca seğirten kelleyi, nasıl da şevkle takip ediyordu raket! Öptükçe raket, kellenin 

kolları çırpınıyordu. Çırpınan bir kolun eli, papatyayı raketten sakınmaya çalışıyordu. Zaten 

yılan gibi sürünüyordu artık tilki. Kafası yere yapışmıştı, yerde tespih böceği misali 

kıvrılmıştı. Alçak irtifası sayesinde alçağın, ayağımla o engel teşkil etmeye çalışan kola 

basabiliyordum. Diğer kolun eli, son bir gayretle siper olmaya kalkışınca, boştaki elimle 

onu kenara açıp, görevli elimle düzenli olarak, aynı yarığa çakmaya devam ettim. Gereksiz 

kan dökülmemişti ve ikinci seti 21-16 ben kazanmıştım, üçüncü sete gerek 

bırakmamacasına.

Geldiklerinde, onun kanı yere yayılıyor, benim kahkaham duvarlarda 

ping-pong antrenmanı yapıyordu.

Sayfa 164 / 173  



Tahsin Bey Ekvador'da | Armağan TEKDÖNER  

5 Ekim 2003

Güneş şu sıralarda, bağrında yaktıkları Tahsin’in katkılarıyla daha da yakıcı bir hal almışa 

benziyor. Güneşlenmek isteyenler için söylüyorum, bugünlerde koruma faktörü 1000’den 

düşük güneş kremi, etkisiz kalabilir.

Kalemle kağıt verileli birkaç gün oluyor. Tahsin göndermiştir belki. 

Ne yalan söyleyeyim, ölmemiş olsa diye yıllarca dua ettim; o olmasa, bana kalem-kağıt 

veren de olmazdı. Ama hayattaysa eğer, yine Buket’e asılmaya kalkabilir. Ve yazdıklarımı 

yine okumaya çalışacaktır alçak, okusun ki, aramıza girsin. 

“O şekilde bir saldırıya uğradıktan sonra ölmediyse eğer, bu işi 

bırakmış olmalıdır.” Öyle mi? Buradaki doktorlar deli, ölene dek bırakmazlar, bu üşütükler 

dışarıda yapamıyorlar ki... Onlara sorulursa, buradaki hastalara yardım ediyorlar. Gerçek 

amaçları, kendilerini akıllı hissedebilmek. Hastalıklarına teşhis koyuyorum: Hebefrenik 

şizofreni. “Sen de kim oluyorsun?” mu? Adım Korkut. Pardon, Buket sesleniyor...

 Bir saniye sevgilim, geliyorum. Bu çalışmayı artık adamlara 

vereyim de, bir süre baş başa kalalım.
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Odasının duvarına yeni yaptığı devasa bir çizimi ekledik. 
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Odalarının kapısına, her gün “Muhasebe” yazılı kağıt asmaktan 

yorulmamıştı hiç. Artık indirmiyorduk. Odaya giren vazifelilere “kapıyı tıklatmanıza gerek 

yok,” diyor, hastanenin muhasebe kayıtlarını tuttuğuna inanıyordu. Müdür Bey’in evrakta 

usulsüzlük istemediğine dair, bana haber yolluyordu. İlaç alımlarında dikkat elzemmiş. 

Fakat evvelki gün, merhum Tahsin Bey’in eşi, eski komşusu olarak 

onu ziyarete geldikten sonra, Korkut bize teslim etmiş olduğu notlarının iadesini talep etti. 

Halbuki matbaaya tevdi edilmişti notlar. Neşriyatı engellemek için, buna rağmen elimden 

geleni yaptım ama, idari heyet yine müşkülat çıkardı. Zira tediyat tamamen yapılmış. 

Korkut o günden sonra, yazmayı ve konuşmayı terk etti. “Muhasebe” 

tabelasını kendisi indirdi. Her iki hastanın vaziyeti de, daha zorlaştı. O odadan ses 

çıkmıyor, hiçbir şey istemiyorlar. Teşhis olarak, katatonik şizofreni denilebilir. Bu iki hasta 

arasında, senelerdir bir tek münakaşanın vuku bulmamış olması da şayan-ı hayrettir. 

Baştabibin notu 

(Buket Hanım, hakikaten zarif bir hanımefendiymiş. Rahmetli Tahsin Bey’i hatırladım.)
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Gerekli Açıklama

Hastanemizde Ocak 2005 tarihinde yayına hazırlanan bu çalışmayı, eklenen birkaç 

bulguyla birlikte yayınlamak bize kısmet olmuştur. Dönemin başhekimi, birazdan açıkça 

görülecek nedenlerden ötürü, o tarihte kitabın yayınlanmasını son anda önlemiştir, tüm 

çalışmayı yok etmeye çalışmıştır. Ama basımevindeki filmleri unutmuş.

Bu yapıtın bilime ışık tutması dileğiyle,

Saygılarımızla,

(imza)

Başhekim Nisan 2007
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EK 1 

Ocak 2007 tarihinde elimize geçen, Şoför Durmuş’un mektubu. Onun yazmış olduğu 

harfler çok güç anlaşılmaktadır, bu nedenle ekteki belge onun yazdığına uyumlu olarak, 

yeniden dizilmiştir. 

Gıymetlü böyüklerım

başhekimbey bugün beni govarken heç insaf edmeti ocagımi bıraıp koyumden gelmişımdır 

Herbirgün uc defa ona balina gasa Mersedes taksiyi yıkamışımdır coğaz para vermişlerdir 

tohtor tahsin igisi beraber hastanye bunnar ilac sattılar birdefasında tahsin başhekimbeye 

yumrugunan cakmıstır ama başhekimbey bişey deememistir İlg zamannar serap denen o 

gadın tahsinnen Cipte zian yabmışlar. bekciler anlatiyr Sonra başhekimbey serapınan 

Mersedes takside zian yabtılar Başhekimbey serapınan yeşilköyünde oturiyir metres hayatı 

yaşiyir gac zaman onnara hısmed eddım serabı goren delileri dovdüm bağa coğaz para 

vermişlerdir 7 çolugim çocugim de actur bunnar suclulardur bılesınuz serabın cibinen 

geldgi geceler hep cibi torbaynan dolturdular başhekimbey allahsızgitapsızdır nah bente 

başhekimbeyin size o zamannar Mersedes takside unutugi defderini könderıyorum 

gorundeyu defderin bir zaifasını goparmışıdım bağa halen borçu vardur

ŞÜFÖR DURMUŞ
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EK 2 

Dönemin başhekiminin güncesi. Belgelerin asılları, ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Filmleri sakladığı için basımevine teşekkür ediyor, nedenini anlamakta güçlük çektiğimiz, 

dolar bazındaki yüksek oranlı zamları yüzünden, kendilerini kınıyoruz.

4 Ekim 1999

İşler iyice zorlaştı. Şu Tahsin’e ilaçları azar azar getir dedik, salak herif durmadan 

kamyonla getiriyor. Sonunda yakalanacağız. Ne doymak bilmez adam! Dikkati çekiyoruz. 

Fakat o Serap denen kadın da içimi fena gıcıklıyor. Hele o yaylanarak yürüyüşü yok mu! 

Bu kokuşmuş hastanede, Osmanlı efendisi numaralarıyla geçti yaşantım. Bıktım artık, ben 

de biraz gün görmek istiyorum.

10 Ekim 1999

Korkut eşşoleşşeği, hasta masta değil. Nereden getirdiler bu belayı buraya yahu? Adam 

haline bakacağına, bizim işlere takmış galiba. Dışarıya yollasak, ne yapacağı belli olmaz. 

Maksatlı şiirlerinde, durmaksızın pislik yapıyor. İşler berbat olacak, yönetim kurulundaki 

bakışları sevmiyorum. Bir de Korkut’un zırvalıklarını yayınlamak için tutturdular, ben de 

önsöz yazacakmışım. Lanet olsun.

15 Ekim 1999

Allah’ın cezası Korkut, bana Annabel Lee şiirini yolladı bugün. Bu herif bizimle alay 

ediyor. Nasıl icabına bakmalı, bilmiyorum. Sedatif, hipnotik veya şok işe yaramadı, adam 

bana mısın demiyor. O şiirleri yedirmek gerek.
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16 Ekim 1999

Aptal Tahsin’in vurduğu müdürü, buraya getirttim. Şoku atlatıp da konuşursa, kimse için 

iyi olmaz. O herifi burada susturmanın yolunu biliriz elbette fakat neden vurdu adamı bu 

Tahsin? Tahsin hasta bence, elektroşoka ihtiyacı var.

17 Ekim 1999

Ne kadar mutluyum Tanrım! Tahsin’in yanlışları iyice artınca, o toptancıdaki sevgilisi 

Serap, beni aradı. Telefonda sesini ilk duyduğum anda, işle ilgili zannetmiştim ama “baş 

başa görüşemez miyiz?” dediğinde, sanki bende taşikardi başladı. Ve yemeğe çıktık bugün, 

gençliğimi yaşadım. Yeniden doğmuş gibiyim.

8 Kasım 1999

Naylon fatura işi olmasa, Yeşilköy’deki ev de olmayacak, bayağı zorlanıyorum. Hayat çok 

zor ama, Serap her şeye değiyor. Tahsin salağı yine bir beceriksizlik yapmadan, Serap’la 

karar verdik, o herifi devreden çıkartacağız. Çok konuşan bir-iki bekçiyi de işten atınca, 

biraz ortam rahatladı. Yeşilyurt’taki ilaçları, Yeşilköy’e almış Serap. Artık ikimiz için 

çalışacağız. Yeşilköy’de kalmaya başladım.

22 Kasım 1999

Rüyada gibiyim. Serap mükemmel. Tam aradığım aşkı, demek bu yaşımda bulacakmışım. 

Ne kadın! Kalbimi zorluyor.
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Bugüne dek hep düşlediğim arabayı da, bugün aldım. İkinci el dahi olsa, muhteşem. Siyah 

bir Mercedes S320. (Ama şoförsüz de çok zor oluyor. Beni tanımayacak bir şoför 

bulmalıyım. Kapıcı, memleketindeki bir akrabasından söz ediyordu, şoförmüş...)

4 Aralık 1999

Tanrım! Bugün deli Korkut, olmayacak bir şekilde Tahsin’i öldürdü! Gerçekten hastaymış 

anlaşılan. Gerçi Serap “İyi oldu, kurtulduk,” dediğinde haklıydı ama, neden bir şeylerden 

rahatsızım acaba? Aptal Tahsin’in olmaması daha iyi mutlaka. Serap nasıl bu kadar 

soğukkanlı olabiliyor? Anjina pektoris sancılarım da gittikçe sıklaşıyor.
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[Arka Kapak]

TAHSİN BEY EKVADOR’DA

Alın teri denilen şey, 

pis bir salgıdan ibarettir. 

Muhasebeci Tahsin Bey’i kahrolası seyahat projelerine sürükleyen kadın

yolun sonu mu?

Hayat dolu o kadın Tahsin Bey’i yoldan çıkartıyor,

hayalet kadın Korkut’un odasında.

Korkut ile Dr. Tahsin Bey’in vahşiyane maçında,

hayalet kadın bu kez perde arkasında.

Arkası gelmeyebilecek seyahatlere rezervasyon,

can çekişmeli masa tenisi karşılaşmalarına raket. 

Baretsiz okumayın.

Kuruntu ve takıntının elkitabı.

Gri Fare Dizisi

ISBN: 975-7026-57-3
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