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Bir

Kendimi gencecik, hayat dolu ve herkesten 
canlı hissediyorum. Kalbim muazzam bir ri-
timde atıyor. Vücudumdaki kan herkesinkin-
den ılık akıyor. Öldürebileceğim bir canlı 
gördüğümde avuçlarım tatlı bir telaşla ter-
liyor. Kanın vücuttan ayrılışını hayal et-
tiğimde derin bir hazla titriyorum; parmak-
larım uyuşuyor. O et parçasından son ılık 
nefes de çıktığında... Bu hazdan yoksun ol-
duğumu hayal edemiyorum. Bir cana bu kadar 
yakın olmak beni hayatta tutuyor. Acı ve 
telaşla doluyum. Aksini düşünemiyorum. Hu-
zur, içimdeki vahşinin intiharı olur ancak.

Bunlar benim ilk sözlerimdi. Kendimi size takdim etmem 
için tasarlanmış açılış cümleleri... Öyle de kalabilirlerdi. Eğer 
ben, bu seyre göz yumabilseydim tabii. Şimdi; yukarıdaki sa-
tırlar bir yana, size gerçekte kim olduğumu anlatmak isterim. 

Adım Baki benim; Baki Yıldız. 42 yaşındayım. Tam sekiz 
yıldır 42 yaşındayım. Zira ben bir roman kahramanıyım. Es-
mer, zayıf, kepçe kulaklı, elleri kemikli bir adammışım. Elleri-
mi biliyorum aslında ama kendimi tam olarak göremiyorum. 
Sefil bir vampir gibi aynaya aksetmiyorum. Başta bir seri katil 
olarak yazılmış olduğum için de bana bunu yapana kesif bir 
öfke duyuyorum. Evet. Öfke. Öyle kesif ki hem de! Güneşin 
her şeyi ve herkesi olduğu gibi aydınlattığı günlerde elinizle 
tutabilirsiniz onu. 

Bu sayfada sizinle tanışmadan önce günlerimi, o dalave-
recinin beni içine attığı pislikten çıkarmasını bekleyerek ge-
çiriyordum. Sekiz yıl boyunca, denizi bok kokan bir semtin 
alelâde bir apartmanında, üstelik de bodrum katında, beni 
terk etmiş hayli tiroitli karımın geri döneceğini hayal edip 
durdum. Siz sormadan ben söyledim. Evet, evliyim. Ama yıllar 
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oldu görmüyorum karımı. Onun beni görüp görmediğinden 
de emin değilim. Onun adına konuşmamayı tercih ederim. Beş 
parasızdım o zaman, işsizdim de… Ve belki de sağlıksızdım. 
Sağlıksız olduğum muhakkaktı da… Beni iyileştirecek dok-
tora yetişecek gücüm de yoktu yazık ki… İşte, onu da söyle-
dim. Pis bir hastane yerine bu izbe evde çürümeyi yeğlerdim. 
Elimdeki bu hayatla –ne fena ki– ölmek için bile beni yazan o 
soysuza muhtaçtım. İyisi mi her şeyi en başından anlatayım… 

Bendeniz Baki Yıldız; bitmemiş bir romanın başkahrama-
nıyım. İnternetin bizim mahalleye varmasından sonra, görün-
tülü telefondan az önce, yine kendi oturduğum muhitte, aynı 
benimki gibi bir dairede, kasvetli bir pazar günü peyda oldum. 
Zayıf, kepçe kulaklıydım; yine kemikliydi ellerim, ama kum-
raldım başta. Bugünkü kadar mutsuz da değildim. Her varo-
luşun başı kadar umutluydum diyebilirim. Nereye gideceğim, 
ne olacağım belli değildi belki, fakat ihtimallerle doluydum. 
Ne olursa olsun beni yazan o kifayetsizin elimi kana bulama-
yacağını umuyordum. Beyaz, plastik bir masanın üzerindeki 
bir parça saman kâğıdında duruyordum. 

İlk kelama da orada kavuştum. Evet efendim... Kâğıttan 
sonraki ilk temasım plastikleydi benim. En nihayetinde ben 
de onun gibiyim. Gerçeğim. İnsan elinden çıkmayım. Sonsu-
zum. Kokusuzum. Bir bağım varsa bu dünyayla o da plastik-
tendir diyebilirim. 

Peki, ben istemez miyim damarlarımda gerçek kan do-
laşsın... İstemez miyim bir ağaç bulayım da gölgem düşsün 
yanına... Ağzımı her açtığımda soluğum karışsın aranıza? 
Size yalan söyleyemem. Bunların hiçbirine “evet” diyemem. 
Ne kendimi ne de sizi bunlara “evet” diyecek kadar biliyo-
rum doğrusu. Fakat katil olmadığıma eminim. Bırakın birini 
öldürmeyi, bizim mahalleden geçen haşere ilaçlama aracının 
vebalinden bile korkarım ben. Meşrebim böyle iken, beni bir 
seri katile dönüştürmeye yeltenen muhterem yazarıma ne ka-
dar itimat edebilirim? Her şeyin müsebbibi o düzenbazdan da 
bahsedeceğim. 
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Ben onun yazdığı ilk karakterim. Vaktiyle onun gözünde 
Dostoyevski’nin Raskolnikov’undan kıymetliydim. Yıllarca 
beklemişti beni çağırmak için. Belki de ilk gençliğini benim 
nasıl birisi olduğumu düşünmeye vermişti. Neye benzerim, 
nasıl konuşurum, kimler tarafından yetiştirilmişim, zaaflarım 
nelerdir, hangi hastalıkları geçirmişim... Hakkımda notlar tu-
tarak yavaş yavaş biriktirmişti beni. Her şeyi bir araya getirip 
artık benimle karşılaşmanın vakti geldiğinde hayatı benim-
kinden karışıktı diyebilirim. Yeni evlenmişti. Çalıştığı reklam 
ajansında terfi almıştı. Her gün iki saatini bana ayıracağına söz 
vermişti. Bu sözünü ancak iki hafta tutabildi. O iki hafta beni 
bir cani gibi göstermesi için kâfi gelmişti. Günde iki saatini ol-
masa da bir saatini ayırarak benimle işini bitirebilirdi. Ajansın 
işleri büyüyordu. Eşiyle daha çok zaman geçirmek istiyordu. 
Her gün olmasa bile haftada üç gün, günde bir saatini bana 
verseydi şimdiye bir romanım vardı belki. O da olmazsa hafta 
sonları çalışabilirdi bu işe. Dilerseniz tatilleri bana ayıracağını 
söyleyerek geçirdiği ayları da anlatabilirim size. Artık eşiyle 
birlikte gittiği yurtdışı seyahatlerinde aldığı uyduruk mıkna-
tısları buzdolabının üzerine dizmek, benden daha mühim hale 
gelmişti. Adımı bile anmıyordu. “Senin yazarlık işi ne oldu?” 
diye soran eşi dostu bayağı esprilerle geçiştiriyordu. Bir süre 
sonra kimse sormaz oldu. Böylece yok olduğumu düşündüler. 
Sakın bu anlattıklarımın üzerine onun bu işlerden elini eteğini 
çektiğini sanmayın. 

Esamem bütünüyle silindiğinde haftada üç gün, günde iki 
saatini yazarak geçirmeye başladı. Beni aklına hiç getirmeden 
başkalarını yazıyordu; başka adamlar, başka kadınlar... On-
ların nasıl tanıştıkları, nasıl âşık oldukları ve pek tabii nasıl 
kavuşamadıklarını... İlk kitabı yayımlandıktan bir yıl sonra 
ikincisi, sonra üçüncüsü, sonra dördüncüsü piyasaya çıktı. 
Beni yanlış tahlil edip, üstelik de o saman kâğıdının üzerin-
de bırakalı –daha önce de söylediğim gibi– sekiz yıl olmuştu. 
O sekiz yılda sekiz aşk romanıyla, hayatı boyunca bir Baki 
yazmamış ünlü bir aşk romanları yazarına dönüştü. Bir kez 
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boşandı, bir kez daha boşandı. Sonra bir kez daha... Üçün-
cü eşinden boşanmadan önce kızı doğdu. Çalıştığı ajansa da 
ortak oldu. Dördüncü eşini de ajanstan buldu. Anlayacağınız 
cânım efendim, benim muhteremin mürüvveti dördüncü defa 
da görüldü. Ben ise o sekiz yılı –sizin hesabınızla sekiz yılı– 
anbean yaşadım. 

Anılarınız aynı ânın tekrarından ibaret ise orada sizin kul-
landığınız türden bir zamandan bahsetmek pek adil olmuyor. 
Tek bir anısı olan birini düşünün. Bütün geçmişi ve geleceği 
yalnızca bir andan oluşan birisi… İşte ben o’ydum! O müp-
tezelin beni yazıp bıraktığı üç beş satırın içinde dönüp duru-
yordum; 
Ayakkabılarını çıkardı. Paltosunu portman-
toya astı. Tam 1.72 boyundaydı. Yaşadığı 
hayattan minnettardı. Bit pazarından aldığı 
siyah deri eldivenlerini çıkarıp paltosunun 
cebine sıkıştırdı. Kulağında kaba saba bir 
uğultu... Hemen gitti sıcak bir duş aldı; 
günün tasasından aklandı. Geldi salondaki 
kanepeye yerleşti. Televizyona dalar dalmaz 
uğultu bir alttaki dalga boyutunda kayboldu 
gitti. Televizyondan sızan mavi ışık uyut-
tu Baki’yi. Tıpkı bir önceki, ondan önceki 
ve ondan önceki gece gibi... (Baki, karısı 
Sevim gittiğinden beri evinin salonundan 
öteye pek geçmemişti. Sevim’in yazdığı veda 
mektubuna “42 yaş dul kalmak için çok erken 
değil mi?” diye cevap vermişti. Sevim’in 
arkasından sırasıyla önce yatak odasını 
sonra mutfağı bıraktı temelli. Salonla ban-
yo arasında mütevazi bir hayat kuruvermiş-
ti. Sıcak bir nefese nasıl da muhtaçtı! 
Zavallı Baki... Sevim’in hatırası gittikçe 
silikleşti. Yerine püripak bir hayal yer-
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leşti. Her sabah, alacağı canın son ânını 
hayal ederek uyanıyordu. Bir gün daha ondan 
uzak kalmış olmanın sıkıntısını taşıyordu. 
Kanepenin ucundaki sehpada not defteri du-
ruyordu. İlk sayfasında “Ölümün ılık soluğu 
olmadan nasıl eritirim yaşamın soğuk duvar-
larını” yazıyordu. Baki şiiri seviyordu. 
Hayatta en çok ölmüş annesinin özlemini du-
yuyordu.) Güneş, sivri ışınlarını üzerin-
den çeker çekmez uyanıverdi. Televizyonu 
kapatıp kanepenin minderlerini gelişigüzel 
silkeledi. Aklı başında olduğu için sevinç-
liydi. Terliklerini giydi. 
İşte... Sekiz yıl boyunca takılı kaldığım o müzmin satırlar 
bunlar sevgili okurum. Düşünün ki onca zaman varlığımı bu 
yukarıdaki satırlarda korudum. Yapacak bir işiniz yoksa eğer 
zaman en güçlü düşmanınız haline geliyor. 

Yerleştiğim tozlu kanepenin üzerinde fazla kıpırdamadan 
duruyor ve ne denli haksızlığa uğradığımı düşünüyordum. Bir 
satır bile ileri gidebilmek için eli kalem tutan o palavracıyı bek-
liyordum. Başlarda öfkeliydim. Sonra ondan da oldum. Öfke-
nin bıraktığı boşluğu kendime acıyarak doldurdum. Kendine 
acımanın ılık hazzıyla uyuşmuştum. Kurbandım ben. Bedbaht 
hayatımdaki her şey için onu suçluyor, tüm bunların telafisi 
olarak gelecek güzel günleri umutla bekliyordum. En kötüsü 
de umudumu korudum. O soysuza sormaya kalksanız benim 
için küçük, adaletli ve tekin bir dünya kurduğunu söyleyip 
böbürlenir muhakkak. Adaletli! Peh! Onun vicdanının uydur-
duğu adaletten ne beklenir ki? Birinin cehennemi, öbürünün 
cenneti… Sizde de hayat öyle değil mi? Neyse ben “küçük, 
adaletli ve tekin” dünyamın nasıl altüst olduğunu anlatayım… 

Bundan bir süre evvel, yine aynı kanepede oturmuş acık-
lı hisler içinde kıvranırken aniden kaba saba bir gürültünün 
içinde buldum kendimi. Başımda balyozlar... Önce altımdaki 
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kanepe yok oldu. Peşinden karşımdaki komodin, önümdeki 
masa, üzerindeki televizyon... En son da duvarlar... Meğer du-
varlar ne çok şey saklarmış... Duvarlar da kalkınca gördüm 
ki bembeyaz bir sayfanın üzerindeyim. Kanepe de yine aynı 
kanepe ama az ötede. O da beyaz sayfanın üzerinde. Derken 
şiddetli bir kaşıntı hissetmeye başladım. Kaşındım haliyle. 
Kaşındıkça kabarıyordum. Yalnızca ben, tek başıma… Ayak-
larımdan itibaren kabarıyordum. Başımdaki paragrafa bile do-
kumadan, müstakil varlığımla… O satır sonundaki “i” harfi-
ni beklemeden çıktım ortaya. Gürültü seyreliyor, seyreliyor, 
uzaklaşıyordu. Altımda klavyenin tuş sesleri, üstümde parlak, 
incecik bir ekran... Gözümde bir ışık ucu güneşe varmayan… 
Hey gidi samanlı geçmişim... Desenize temize çekilmişim! 

Bu defa dijital bir ortama, saman kâğıdından çok uzağa, bir 
terabitlik hafızası olan bir bilgisayarın “D” kısmına, adı “ar-
tıklar” olan bir dosyanın içine taşınmışım. Hiç boşuna umut-
lanmayın, “artıklar” dedim ya, el sürülmeyeceği muhakkak. 
Neresinden baksanız çöp mahiyetinde. Velhasılıkelam, bana 
bugünkü özgürlüğümü sunan, samanın pürüzlü zemininde 
başlayan yolculuğumun bembeyaz, dijital bir sayfaya taşın-
ması oldu sevgili okurum. Aksi halde size meramımı anlatma 
ihtimalim de saman kâğıdına hatırı sayılır bir virüsün bulaşma 
ihtimali kadardı emin olun. 

Nerede olduğumu ve burada neler yapabileceğimi anlaya-
na dek elbette bir hayli korktum. Neyse ki duyduğum merak, 
korkuma galip geldi. Sekiz yılın o uyuşuk ezberi öyle bir hızla 
terk etti ki beni… Nasıl bir varlık içinde olduğumu çözmem 
–şükürler olsun ki, sizin zamanınızla– bir haftamı aldı diyebi-
lirim. Ne de olsa bu teknolojiye münasip bir yaradılışla tasar-
lanmıştım enikonu. Elimdeki bu özgürlüğü nihai kurtuluşum 
için kullanmaya azmetmemin de buna faydası olduğunu inkâr 
edemem doğrusu. 

Ne diyordum? Eveeet... Yine haftalarla sayılabilecek bir sü-
reyi hareket alanımı keşfetme ve onu genişletme talimleriyle 



15

geçirdim. Sevgili yazarımın bilgisayarının “D” kısmında taşıdı-
ğı “artıklar” dosyasında ömrümü çürütmeye niyetli değildim 
pek tabii. Oradan çıkıp civar dosyalarda gezinmeyi öğrendim. 
Bunu kâğıt ve kalemin hüküm sürdüğü bir ortamda yapamaz-
dım, malûm. Aman efendim, saman kâğıdını sevmediğimi 
zannetmeyin sakın. Seviyorum sevmesine. Orası doğduğum 
yer benim. Ama bir düşünün, siz olsanız 21. yüzyılın göbe-
ğinde bir parça saman kâğıdının üzerinde ne ömür biçerdiniz 
benim mevcudiyetime? 

Lafı dolandırmayayım fazla… Mutluydum. Kurtulmuş-
tum. Özgürlüğüme kavuşmuştum. Bulunduğum noktadan 
dilediğim yere yansımayı dijital sayesinde becerebiliyordum. 
O meşumun sekiz romanı da –hem de numaralandırılmış, sı-
rasıyla– üzerimdeki “yayımlanmışlar” dosyasında duruyordu. 
Altımda “e-kitaplar” diye bir dosya (inanır mısınız bunun içi-
ne o huysuzun kitaplarının dijital kopyalarının yanı sıra dün-
ya klasiklerinden örnekler de duruyordu), “müzikler” diye 
bir dosya (burada klasik müzik ve cazdan başka şey aramayın 
boşuna), “taslaklar” diye bir dosya daha (bizimkinin aklına 
düşen parlak fikirlerden pek mühim bir seçkiymiş bu da)... 
Dijitalde yeni iseniz romanlara hiç dokunmayacaksınız. Ora-
lar tekin yerler değil, malûm... Bir de üzerinde “PR VS” yazan 
bir klasöre de rastladım sık kullandıkları arasında. İlk bakışta 
anlamadım ne olduğunu.

Geri kalan ne varsa hepsinin içinde neler olduğunu ezber-
leyip menzilimi tanımlamam yine birkaç haftamı aldı. Bu süre 
zarfında, sırf o sahtekârın kıytırık dosyalarını karıştırmadım 
tabii. Bir defa müziği öğrendim ben. Dilediğim müziğe girebi-
liyormuşum. Notalara karışıp onlarla akabiliyorum. Keman... 
Evet. En çok kemanı seviyorum. Kemandan çıkan o kederli 
ve mağrur ses sayesinde aynı satırlarda geçirdiğim sekiz yılın 
sıkıntısından aklanıyorum. Ve bir de… İster inanın, ister inan-
mayın; zamanın donduğuna ve dünyanın aslında var olmadı-
ğına ikna oluyorum. 
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Müziği de onun pek kıymetli dosyalarından keşfettiğim fik-
rine kapılmayın sakın. Buradaki klasik müzik ve caz dosyala-
rına itimat etmiyorum. Ne yalan söyleyeyim, özellikle cazdan 
sıkılıyorum. Beni yazmaya yeltenen o düzenbazın sırf gösteriş 
olsun diye böyle dosyalar açtığını adım gibi biliyorum. Kendi 
kendini kandırma konusunda üzerine yok onun. Tanırsanız 
siz de hak vereceksiniz bana. Biraz sabırlı olun.

Hazır sırası gelmişken, hakkımda eksik intiba oluşmasını 
da istemem kat’iyen. Sizinle ilgili görgümün sırf müzikle sınır-
lı olduğunu da düşünmeyin. Çektiğiniz nice filmlerin seyri-
ne dalıyorum; hem belgesellerin hem kurmaca olanların aynı 
zevkle, sizi temin ederim. Hayvanlar âlemi de sizinki kadar 
ilginç bana göre. Gazetelerinizi, televizyonlarınızı da takip 
ediyorum. Hakkınızda yazılmış nice araştırma, inceleme ki-
taplarının içinde dolaşıyorum. Emin olun ben de sizi tanıma-
ya, anlamaya gayret ediyorum var gücümle. 

Önceden bahsi geçtiği için söyleyeyim; Raskolnikov’un 
keyfi yerinde. Kendisi tam olmak istediği yerde. Bazen onu 
kıskanıyorum. Bende katil kumaşı olmadığı halde seri katil 
sanıldığım için öfkeye kapılıyorum haliyle. Eğer katilsem de 
–hem de seri katil– bir cinayet bile işlememiş olmaktan muz-
daribim. Üstelik Raskolnikov gibi bir geleceğim ve sonum da 
yok benim. O ise hem gerçek cinayetler işlemiş bir katil hem 
de büyük bir roman kahramanı. Ya Meursault? Bu haksızlık 
değil de ne? Beni anladığınızı sanmıyorum. 

Peki, bunları size ne diye anlatıyorum? Çünki bana inan-
manızı istiyorum. Var olmak için başka şansım olmadığını bi-
liyorum. Zannetmeyin ki kendimi bu satırlara dökmek hemen 
üzerimdeki vörd dosyasına sızmak kadar basit olsun. Evvela 
dijital ortamın rehavetine kapılmamak için epeyi direndim 
diyebilirim. Cânım efendim, burası ferah. Hiçbirimiz tıklım 
tıkış değiliz. Gönlümün çektiği yere de gidebiliyorum, üstelik 
bunu sizin kadar masraf etmeden yapıyorum. Kâh buradayım, 
kâh adını hiç duymadığınız bir gezegenin gri delikli sıfatında. 




