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Birkaç Söz
İçinde gölgelerin dolaştığı eski bir apartman dairesi… 
Okul zannedilen kırk odalı bir konak… 
Şehri ikiye ayıran bir perde… 

Önemli olan atmosferdi, okurun her nefes alışta içine çekeceği.
Bir de karakterler, peşlerinde sürüklemeye muktedir.
Olup bitenlerse, insanların hep bildiği şeylerdi, hep gözlerini 

kapadığı.

Türk Edebiyatı’nda gotik bir örnek yaratma arzusuyla, inanç-
la ve samimiyetle yazılmış bu romana; küçük karanlık resimlerin 
birleşmesiyle ortaya çıkan büyük ve gölgeli bir mozaik denebilir. 

Bir korku romanı değil, hayır.
Sadece, hakiki olduklarıyla yüzleşmemek için aydınlığa çıkarıl-

mayan sanrılardan ibaret kısa anların tasviri.
Bizim kültürümüze ait detaylardan mürekkep ancak klasik go-

tiğin çizdiği yola riayet ettiği umulan bir deneme.
Yahut sadece ve sadece bir roman.

Ben yazarken sabır ve desteği hiç azalmayan sevgili eşim ve 
oğullarıma; yazılarıma olan inancı ve romandaki yol arkadaşlığı 
için kıymetli dostum ve editörüm Selçuk Aylar’a teşekkür ediyo-
rum.



.
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Gelin

Şehir, denizin kıyısındaydı. Sisle kaplı. Işıklı bulvarlar dışında ol-
duğu gibi ölü. 

Sıradan insanlarla doluydu.
Basit hayatları olanlarla. Yoksullar, açlar, hırsızlar, zenginler, 

görmüş geçirmişlerle… 

Bir de karanlık hayatlarından bir türlü vazgeçemeyenler vardı 
ki, bu şehirde onlardan pek bahsedilmezdi. 

Eskiden kalabalıktılar. Şimdiyse küçük bir topluluktan ibaret. 
Neredeyse sıradan kabul edilen. Zira artık, onlardan geriye kalanın 
sadece eski ve karanlık debdebelerinin tozlu yaldızı olduğuna ina-
nan çoktu. 

Adam onlardandı, o siyahi tozun altında usulca nefes almaya 
devam edenlerden.

Ağır adımlarla yürüyordu akşamın karanlığında. Genelde böy-
leydi yürüyüşü. Elindeki uzun siyah şemsiyenin demir ucunu 
muntazam bir ritimle kaldırıma temas ettirmekteydi. Uzun boyu 
yüzünden iyice belli olan duruşundaki eğriliği, üzerinde zevkle 
taşıyor ve her adımında ortaya çıkan başka çarpıklıklara da aldır-
mıyor gibiydi. 

Yaşı tahmin edilebilenlerden değildi. Hafifçe kamburunu çıkar-
mış, kemikli yüzünü yukarı kaldırmış, küçük acayip gözlerini kıs-
mıştı. Bu orantısız ufak gözler, karanlığın içini görür gibi bakardı 
hep. Bacakları uzun, ayakları da elleri gibi iriydi. Bu iri ellerin her 
bir parmağı, eklem romatizması yüzünden şeklini kaybetmiş, ne-
redeyse işe yaramaz hâle gelmişti. Evet, oldukça aciz görünen ve 
yarattığı bu aldanışın içinde sahip olduğu kıvraklığı sinsice gizle-
yen parmaklardı onunkiler!

Adam yürüyordu. 
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Etrafta kimse yoktu. Bir sokak köpeği büzüldüğü köşeden te-
dirgince doğruldu. Yaklaşan adamı gözleriyle bir süre takip ederek 
hırladı. Sonra birden sezgileri beynini ele geçirdi, ok gibi fırlayıp 
karşı kaldırıma atıldı. Kovaladığı hiçbir şey yoktu. Birkaçıştı bu. 
Ama başarıya ulaşamayacak birkaçış!

Adam yürüyordu.
Yine.
Harap binalarla dolu sokaklarda. 
Kırık dökük kaldırım taşlarında yamaların bile eski olduğu 

semtlerdeydi. Tiner, yapışkan ve boyayı ciğerlerine çeken, zihni 
bulanık, zavallı ve korkunç insanların yuvalandığı izbe çıkmazlar; 
daracık, eğri büğrü girintiler, aralıklar vardı geçtiği yerlerde. De-
nizden uzaktaydı. Çam ve meşeyle kaplı dik yamaçlara yaslanmış 
mahallelerdi bunlar! Karanlık yokuşlara mahkûm olmuş, kaderi 
gibi şekli de çarpılmış!

İşte buralardan geçiyordu adam. 
Elinde siyah uzun şemsiyesiyle! 
Her adımında ucu kaldırıma temas eden… O küçük tıkırtısı, 

gecenin içinde usulca yankılanan… 
Önünden geçtiği dar aralıklardan birinde durdu. Belli belirsiz 

sızan ışık, içeride dipte, duvarları eğri ve pürüzlü bir gecekondu 
olduğunu haber veriyordu. Adam iri vücudunu, beklenmeyen bir 
kıvraklıkla aralıktan soktu. Adımları yine ağır ama daha sessiz-
di şimdi. Karşısına çıkan mavi boyalı demir kapı sımsıkı kapalı, 
pencereler kalın örtülerle örtülüydü. Kirli duvarlarda akşamın 
gölgeleri yatıyor, o sızıntı hâlindeki ışık her şeye ince gri bir çizgi 
çekiyordu. 

Uzun elinin eğri parmaklarıyla mavi demir kapıya usulca do-
kundu. Kapının ağır kilidi, içine yerleştiği o sağlam yuvasından 
kayarak bu dokunuşa cevap verdi. Loş, kısa bir koridor ve sağda 
iki kapı daha gözler önüne serildi. Bunların biri, oturma odasıyla 
mutfağın fakir birlikteliğine açılıyordu. Adamın gözleri, bir köşede 
mutfak niyetine kullanılan taş bankoyu, altındaki kapkacağı göz-
den gizleyen koyu basma örtünün büzgüsünü, damlayan musluğu 
ayırt etti.
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Sonra gidip dipteki diğer kapının eşiğinde durdu. Şimdi iki eli-
ni, tam önünde tuttuğu şemsiyesinde birleştirmiş, bir bastona yas-
lanır gibi ona yaslanmıştı. Gözleri, kilimle kaplı çimento zemin-
de ve yere serilmiş eski şiltede dolaştı. Sarımsı bir çarşaf, şiltenin 
üzerinden sıyrılarak buruşmuş, biçimsiz iki yastık öylece kenara 
fırlatılmıştı. 

Adam kandan yapış yapış olmuş kilime basarak içeri girdi. 
Önce şilteye, örtü ve çarşafların arasına tuhaf bir kıvrımla uzanmış 
cesede baktı. Döşekteki esmer yüzlü, ince bıyıklı adamın gözleri 
açıktı. Dudaklarıysa beyaz.

İri yarı adam, odanın tam ortasında durdu. Yine baston biçimli 
şemsiyesine dayandı. Küçük çirkin gözlerini, ayakta öylece duran 
genç kıza çevirdi. Upuzun siyah saçları taraz tarazdı kızın. Yüzüyse 
ölü adamın dudakları gibi bembeyaz. Gözbebekleri büyümüş, göz-
leri, akı görünmeyecek kadar kararmıştı. Çok uzun, çok çok uzun 
parmaklara sahipti. İncecik bir vücuda. Fazlasıyla soluk bir tene… 
Üzerinde gecelik niyetine, ip gibi askıları omuzlarından kaymış, 
eteği boydan boya yırtılarak şeklini kaybetmiş bir elbise vardı. Kı-
zın diz kapağındaki kanlı parmak izleri, adamın son hamlesiydi 
muhtemelen.

“Kim çağırdı seni?” dedi adam.
Birbirlerine baktılar. Kızın zayıf yüzünde küçük dişlerini ansı-

zın ortaya çıkaran bir gülüş belirdi. Adam bu çirkin gülüşe aldır-
madı. Kalın, hiddetli sesiyle üzerine basa basa tekrar etti:

“Seni kim çağırdı?” Sesi derinleşti, söz söylerken ciğerlerinden 
çıkan nefes değişti, kuvvetli bir fısıltıya döndü: “Bana onun ismini 
ver?”

Sesteki bu değişiklik, uzun siyah saçlı kızın yerinde hafifçe yal-
palamasına sebep oldu. Fakat yine de cevap vermedi. Kapkara ke-
silmiş gözlerini adama dikmiş bakıyordu sadece. Adamın dudakla-
rı yavaşça kımıldamaya başladı. Sesi çıkmıyordu oysa. Şemsiyenin 
sapından ayırarak serbest bıraktığı sol elinin eğri parmakları tek 
tek bükülüyordu bir de.

“Hayır!” dedi kız. 
Sesi çığlığa benziyordu. Bu tiz haykırışa rağmen ne kaçmak için 

hamle etti, ne de saldırmak için. Arsız bakışlı gözlerini adama di-
kerek konuştu: 
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“Uğursuz herif!” Sesi gıcırtılı bir tona bürünerek tuhaflaştı: 
“Çağıran sen değilsin, geri de gönderemezsin!”

Fakat adam her ne yapıyorsa buna devam etti… ve aslında sa-
dece bu berbat odanın ortasında kımıldamadan duruyor gibiydi. 
Kıza hiç yaklaşmadı. İri cüssesiyle bir heyula gibi, bu basık ve izbe 
gerdek odasında dikilmeye devam etti. Kızın hali giderek başka-
laştı. Yüzünü hem saldırgan, hem kıvranan bir ifade kapladı. İnce 
vücudu sarsıldı, uzun boyu endamını yitirdi, bacakları eğrildi, çığ-
lıkları birkaç saniye mahalleyi inlettiyse de, adamın en son, en kü-
çük parmağı da bükülünce sesi tamamen kesildi. Yine de yüzünde 
gittikçe artan o ürpertici gülüş olduğu gibi kaldı. Güldükçe derisi 
çekiliyor gibiydi. Dişleri tamamen ortadaydı artık. 

Adam beklediği an gelmiş gibi iç cebinden, damlalığa benzer, 
küçük bir cam şişe çıkardı. Ağzındaki plastik tıpayı açtı ve içinde-
ki koyu kırmızı sıvıyı artık yerde kıvranmakta olan kızın üzerine 
serpti. Kız felç geçiriyormuş gibi kasıldı, ısrarcı acayip gülümse-
mesi kayboldu. O ince ağzı giderek şeklini kaybetti, açıldı, büyü-
yerek bir kuyuya benzedi. Adam hâlâ aynı yerde, hâlâ kıza ve cese-
de uzak, karşısında giderek korkunçlaşan bu anormal manzaradan 
ürkmeden duruyordu. 

Kızın kalkamayacağına hükmedince, artık tamamen çarpıl-
mış olan bedenini omuzladı. Gecekondudan çıktılar. Fakat ada-
mın geldiği aralığa yönelmediler. Arka taraftaki bir geçitten ışığın 
olmadığı, boş bir alana ulaştılar. İri adam, o tuhaf vücut sırtında 
olduğu halde, ormanın başladığı yamaca yöneldi ve tırmanmaya 
başladı. Ağaçlar giderek sıklaştı. Kocaman gövdeli meşelerin ya-
nından geçip rüzgârın savurduğu çamların iğne gibi yapraklarına 
sürünüyorlardı artık. 

Çok geçmeden kenarı taşla örülmüş, geçen yüzyıldan kalma 
bir su kuyusunun yanına geldiler. Adam kızı omzundan indirdi. 
Onun akı görünmeyen kocaman gözlerine baktı. Felçli bedenine 
rağmen şuurunun açık olduğunu ve kurtulma çabasını görebili-
yordu. Kızın kollarını gövdesinin etrafına sardı. Eğildi, zayıf ba-
caklarını tamamen bitiştirerek çapraz yaptı. Bir burgu gibi kendi 
etrafında dolanmıştı şimdi kız. 

Adam onu kaldırıp kuyunun taş bileziğine çıkardı. Kızın o 
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uzun tel tel saçları kuyunun içine doğru sarktı. Son bir çırpınış 
oldu. Fakat adamın dudakları tekrar kımıldamaya ve kalın sesi du-
yulmaya başladı. Kelimeleri bir açığa çıkıp bir siliniyor, nefesi bir 
kuvvetlenip bir sönüyordu sanki:

“Köpek kanıyla mühürlenip çağırılan …ve adağın ciğerini sö-
kerek…” 

Adamın tok sesi alçak tondaki bir uğultuya benziyordu. 
“…ve dünya malından karşılık isteyerek…” 
Durdukları yamaçtan bakınca aşağıdaki gecekondu mahallesi 

ve ötesinde şehir bütün ışıklarıyla seçilmekteydi. Onlarsa tama-
men karanlığın içindeydiler.

“…şer yolunun bütün efendileri ve bu şerre hizmet eden…” 
Kilitlenmiş beden son bir cılız hamleyle kımıldadı. 
“…kan kusarak ve ölümü tadarak…” 
Kız iki büklüm oldu, ağzından kan boşaldı. Kuyunun içinde 

hafif, kızılımsı bir ışık belirip kayboldu.
“…duysun ve uyansın ki…” Derinden gelen bir haykırış kuyu-

da yankılandı. “…mührü kırarak… ve yeminini bozarak…”
Sarsılan kızı tutmak güçleşiyordu artık. 
“…bütün o nefes üfleyenlerin…” Kuyunun içinde yükselen 

her neyse yaklaşmaktaydı. “…aynı yolla, gerisin geri…”
Adam sözlerini tamamladı ve kızı hızla kuyuya itti. Canhıraş 

bir çığlık koptu. Kaynayan su sesine benzer bir homurtu duyul-
du… ve sonra sessizlik geldi. Arim Alator, derin bir nefes alarak 
yukarıya, ağaçların simsiyah bir bulut oluşturan yapraklarına bak-
tı. Sonra küçük gözlerini aşağıdaki mahalleye çevirdi. Az önce 
çıktıkları gecekondudan çığlıklar yükseldi. Kalabalık toplanmaya 
başlamıştı. 

Kızı bulup çıkardığı o berbat ev, artık ölü eviydi.

Ölü Evi

Hatice ölü evinde sus pus oturuyordu. Yaşlı birkaç kadın iki yana 
sallanarak ağlamakta, ağlamaktan da çok inlemekteydiler. Küçük 
odanın neredeyse dört duvarı da sedir ve o niyetle döşenmiş som-
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yalarla dolu olmasına rağmen, oturacak yer kalmamıştı. Kalabalık 
bir kadınlar grubu başlarında örtüleriyle okunan duayı dinler gi-
biydiler. İçten içe düşündükleriyse karmaşıktı. 

Merak uyandırıcı, mahalle dedikodularına müsait bir ölüm ol-
muştu bu. Adam kırklarında ya var ya yoktu. Ölmemesi gerekecek 
kadar genç demekti bu. İlk karısı Hatice, yüzü bembeyaz bir halde 
köşeye büzülmüştü. İki oğluysa dışarıda, kapı önünde oturan er-
keklerin arasındaydılar. Kocasının, daha doğrusu eski kocasının 
ardından hissedebileceği ne olabilirdi Hatice’nin? İşte en çok bunu 
merak ediyordu diğer kadınlar. 

Ölen adamın nikâhsız yaşadığı ikinci kadın cenazeye gelme-
mişti. Evinde baygınlıklar geçiriyordu söylentilere göre. Belki de 
yalandı bu. Ölen adam, karısını boşamış ama onu almamıştı. Niye 
alsındı ki zaten? O tip kadınlardandı! Asla evlenilmeyecek türde 
kadınlardan! Bunu da biliyordu mahalledekiler. İşte divanlara sı-
ralanmış oturuyor ve bunları düşünüyorlardı. 

Ama en önemlisi diğeriydi. Sonuncusu. Adamı nasıl olduysa 
nikâh masasına oturtan üçüncü kadın. Kadın bile denmezdi ona. 
Gencecik bir kızdı. Genç olması her şeyi değiştiriyordu muhak-
kak. Adam büyülenmiş gibi sözünden çıkmamıştı onun. Ne istese 
tamam demişti. Nikâhsa nikâh! Evse ev. Bulup buluşturup, kumar 
borcundan bile sıyrılıp o berbat gecekonduyu tutmuştu. Hoş bele-
diye nikâhı değildi kıydıkları ama kıza gelinlik de giydirmişti, ne-
reden bulduysa! İmam nikâhıyla evlendikleri söyleniyordu. Gerçi 
imamın gelip gittiğini de gören olmamıştı. 

Ama kız halinden memnundu sanki. Memnun değil de… daha 
çok istediğini almış gibi. Hali tavrı da tuhaftı biraz. Erkeklerin içip 
içip dağıttığı, kadınların da toplanıp gelini inceledikleri o düğüne 
benzer, görünüşte çalgılı eğlenceli törende öylece oturmuştu. Ki-
min kimi kandırdığından emin olamıyorlardı bu evlilikte.

Tabii herkes bunu uzun uzun konuşmuştu. Ama şimdi! Adam 
ölmüştü işte. Hem de düğün gecesi. Gerdek odasında. Zannetmiş-
lerdi ki hep, bir kalp krizi… Hani, kız da genç… Adam da alkole 
düşkün… Zannetmişlerdi ki hep… bildik bir şeyler olmuş.

Oysa adamın vücudu parçalanmış halde bulunmuştu. Tam 
karaciğerinin olduğu yerden. Biriyle dövüşmüş olmalıydı. Kız da 
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yoktu ortalıklarda. Ya başka sevgilisi vardı ya da suç ortağı. Beraber 
öldürmüşlerdi adamı muhakkak. Sonra da takılan biraz parayla al-
tını alıp kaybolmuşlardı ortalıktan. Yahut adamın alacaklılarından 
biri gelip basmıştı evi. Kız da korkup kaçmıştı herhalde. 

Kadınlar, hangi hikâyenin doğru olduğuna karar veremiyorlar-
dı. Kızın böyle sırra kadem basması garipti. Bir de polisin mahal-
lede uzun uzun inceleme yapması. Dertleri uyuşturucuydu tabii. 
Polis, ölen adamdan yola çıkarak ne zamandır aradığı birkaç kişiyi 
enselemeyi umuyordu herhalde. Bu izbe mahallede günlerce do-
lanmış, evden tırnak, saç, kan örneği falan almıştı. 

Evet kan! 
Kan da çok konuşulmuştu. Her yer kana bulanmıştı yatak oda-

sında. Başka nasıl olabilirdi ki zaten? Madem adamın ciğeri sökül-
müştü. 

Laboratuvar sonuçları, adamdan başka birinin kanını tespit 
edememişti gerçi evde. Bir de, garip ama köpek kanı var deniyor-
du. Yerdeki kilime sıçramıştı. Damlalar halinde.

“Büyü bu!” dedi şişmanca bir kadın. Hoca okumasını bitirmiş, 
toparlanıp gitmişti çoktan. “Madem köpek kanı var, mutlaka büyü 
yaptılar.”

Helvayla ekmek vermişlerdi herkese birer parça. Kadınlar bunu 
yiyerek fısıldaşıyorlardı aralarında. Büyü lâfını duyunca Hatice’nin 
beti benzi iyice attı. Daha fazla dayanacak gücü yoktu artık. Otur-
duğu yerde yana doğru yıkılıverdi. Kadınlar koşup üzerine kapan-
dıklarında çoktan bayılmıştı. 

Bayılmadan önce aklından geçen son şey, eski kocasına diş bi-
leye bileye gittiği cinci hoca olmuştu. Onlardan olduğu söyleniyor-
du cinci hocanın. Eski yerlilerden. Bu yöredeki en eski soy kabul 
edilenlerden. Belki de değildi! Fark etmezdi Hatice için. Kin do-
luydu. Evsiz barksız, kocasız kalışının hıncını ikinci kadından mı 
çıkarsın, kocasından mı karar veremiyordu o sıralar. Daha bu yeni 
gelin yoktu ortalıkta. Hikâyesini kendisi anlatmadan bilmişti cinci 
hoca. O da kafa sallayıp durmuştu. Ağlayarak. Nefret ve hırstan 
titreyerek. Kocası için ölsün gebersin inşallah, diyerek. 

Kastettiği bu değildi oysa. Şok olmuştu öldüğünü duyunca. Hoş 
ölümden hemen öncesinde büyünün tutmasını, kocasının kendi-
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sine dönmesini beklerken yeni bir tazeye kapıldığını duymuş, yine 
fenalıklar geçirmişti ya, o da ayrı! Cinci hocanın da dolandırıcının 
teki olduğunu düşünmüştü. Ama bu ani ölüm…? Böyle gerdek ge-
cesi…? Böyle evinde büyücülük alâmeti sayılan köpek kanıyla…?

Hatice bayılmadan önce nasıl bunları şimşek hızıyla zihninden 
geçirdiyse, ayıldığında da aklına ilk gelen yine bunlar oldu ve bir 
daha da aklından hiç çıkmadı.

Sürgün

Güney illerindeki sıcak, eylülün yaklaşmakta oluşunu umursama-
dan ortalığı kasıp kavuruyordu.

Mutfak balkonunun kapısı ardına kadar açıktı ve aile, küçük 
masanın etrafındaydı. Orta yaşlı adam, tabağındaki yemeğe bakıp 
düşünüyordu. Muzaffer Bey, öyle sofrada mızmızlananlardan de-
ğildi. Ama işte suratını bir karış asmış, karısının yaptığı tazefasul-
yeye bakarak düşünüp duruyordu şimdi. Kızı sofrada değildi. La-
net olsun yüzüne! Gelmesindi zaten. Bereket bırakmıyordu geldiği 
yerde. Ne yapacaktı bu kızla? Yirmi altı yaşına gelmiş, okulunu 
okumuş, işini eline almış bir kızla ne yapılırdı zaten? 

Liseye giden küçük oğlu vardı bir tek masada. O da yemekle 
ilgilenmiyordu. Cep telefonunun içine düşecekmiş gibiydi. 

“Yavaş ulan, çatalı ağzın diye gözüne sokacaksın!” dedi oğluna. 
Oğlan aldırmadı. Daha geçen gün babası kendi gidip almıştı bu 

son model telefonu ona. Gerine gerine de vermişti eline, yakışır 
oğluma diye diye. Çocuk, iç rahatlığıyla takıldığı kıza mesaj gön-
dermeye devam etti.

Muzaffer Bey karısına hitap ederek ama ortadaki salata kâsesine 
bakarak kafasından geçenleri sıralamaya koyuldu. Düşünmeyi bı-
rakıp konuşmazsa patlayacaktı zaten:

“En nihayet gördük bugün Nurettin Bey’i.”
“Çok şükür!” dedi karısı. 
“Partinin il teşkilatından birileriyle konuşacak. Bakalım! İl baş-

kanıyla yediği içtiği ayrı gitmiyo bu Nurettin denen herifin. Zaten 
kendi de dedi, milletvekiline de iletiriz neticede ama geç kalmışsınız, 
iş ilerlemeden ne gelmediniz bana dedi.”
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Kızının odasından duyulacak kadar yüksek sesle konuşuyor-
du. Kısa koridordaki küçük odadan ses çıkmadı. Hele bir çıksındı 
zaten. Adam yükselen öfkesini bastırıp konuşmasına geri döndü:

“İşin bu kadar ilerlediğini bilseydik dedim…” Her anlama ge-
lebilecek şekilde boynunu büktü. Sonra yemeğinden birkaç lokma 
aldı ve kalınca kesilmiş bir ekmek diliminin de yarısını ağzına tık-
tı. “Kızın cahilliği işte dedim. Bilemedi başına bu kadar iş açılaca-
ğını, okudu etti ama cahil işte daha dedim. Bikaç yıl çalışmışlığı 
var diye ahkâm kesmeye kalktı dedim.”

Birkaç saniye bekledi. Karısı cevaben bir şeyler mırıldandı. 
Adam aldırmadı:

“Millet üç kuruşluk işlerin peşinde koşarken devlet kadrosunu 
bulmuş da bunuyor, demiştir herif içinden ama ne edecen?” diye 
devam etti. “Gene kibar tarafından dedi diyeceğini. Ne diye böyle 
insanların eline ayağına dolanıyor, hadi bi hata etti, bari sonradan 
susup tamam deseymiş, olayların üstüne üstüne gitmeseymiş falan 
dedi.”

Karısının gözleri koridordaki odayla homurdanıp duran koca-
sının arasında gidip geldi. 

“Neyse artık canım. Olan oldu. Bir daha olmaz.”
“Eh olmasın bi zahmet!” dedi adam hınçla. Boyun damarı şi-

şip kabardı. Sesi iyice yükselmişti şimdi. “Olan olmuşmuş! Böyle 
mi diyeydim adama? Haklısınız maklısınız dedim durdum, kıvrım 
kıvrım kıvrandım karşısında. Daha kimlerin kapısında kıvranaca-
ğız bakalım! Koskoca maaş, kapı gibi devlet kadrosu. Binbir sıkın-
tı çek okut et, ondan sonra dilini tutamasın, sürdürsün kendini 
hanfendi!”

“Canım kız da ister miydi hiç böyle olsun?” diye bir şeyler ge-
veledi karısı. 

“Hayır, rahat battı,” dedi Muzaffer Bey öfkesi dinmeden. “Ne 
güzel git gel işine, kimseye ilişme, he de insanlara geç, değil mi? 
Yok, olmaz! Okudu ya her şeyi bilir. Şimdi de minnet edecez işte 
böyle iki paralık insanlara. Belki yakın bi yere çıkar tayini. Aman 
yakın olsun yeter, şöyle kenar köşe bi yer de olsa razıyız dedim ada-
ma. Hani ille de sürülecekse yani! Uzak oldu mu o maaşın hayrı 
kalmaz çünkü.”
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Elindeki cep telefonuyla ilgilenen oğlan, konuşulanların hiçbi-
rini duymuyordu. Ablasının oda kapısını çarptığını da duymadı. 
Fakat bu kapı çarpış babasını daha da celallendirdi:

“Bana bak! Tafra yapma bana tamam mı?” dedi dönüp koridora 
doğru haykırarak. “Aklını başına al. Dua et de, bu işi kıvırabile-
lim.”

Odadan ses gelmedi. Muzaffer Bey de çatalını tabağa attığı gibi 
yerinden fırladı.

“Aman diyeyim Muzaffer!”
Adam karısına aldırmadı. Hışımla koridora yürüdü, önünden 

geçerken kızının kapalı oda kapısına yumruğuyla vurdu:
“Haddini bil tamam mı?”
O öfkeyle yoluna devam edip salona girdi. Karısı derin bir nefes 

aldı. Sofrayı toplarken düşünüyordu. Kızını uzağa bir yere sürer-
lerse yol parası ne kadar tutardı ki? 

* * * 

Ağustos akşamının sıcak esintisi evin oturma odasına doluyor-
du. Odada, penceredeki tülün hafif hafif dalgalanışından başka ha-
reket yoktu. Otuz yaşlarında bir erkek televizyonun karşısındaki 
kanepede oturmaktaydı. Gözleri ekranda hoplayıp zıplayan dans-
çılarda olduğu halde, bakışları hayli durgun ve boştu. Kanepede 
hemen yanında duran siyah, geniş ekranlı cep telefonu titreyerek 
olduğu yerde dönmeye başladığında da tepki vermedi.

Fakat melodi uzadı. Adam cep telefonunun ekranına bakarak 
birkaç saniye daha bekledi. Bir an açmak için elini uzatır gibi oldu. 
Vazgeçti. Gözünün önüne ekranda yazan ismin sahibi geldi. Güzel 
yüzü, beyaz duru cildi, griye çalan mavi gözleri. Mavi değil benim 
gözlerim, gri, deyişi. Sesi, canlılığı, gülüşü… Uzun kumral saçla-
rı… Güzeldi. Elini tutup caddede yürüdüğünde kendini iyi his-
settirecek kadar güzel. Evlenip çocuk isteyecek kadar kendisine 
uygun. Büyük hatalar yapıp uzaklara sürülecek kadar aptal. Hata-
larında ısrar edecek kadar bencil. Kuracakları düzeni gözden çıka-
racak kadar… Usulca küfretti. Elini tutup hoşlanıyorum demekle, 
sahilde sarılıp yürümekle olmuyordu demek ki bu işler. 




