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GİDELİM BURADAN

Gidelim buradan... Göğsünü sıkan, içini daraltan o laneti ge-
ride bırakıp gidelim. Burada yağmur bile güzel yağmıyor artık. 
Yağmuru güzel yağan bir yerlere gidelim.

Gidelim buradan... Burası bizim değil. Nasıl baş ederiz bu 
kadar saçmalıkla? Her şeye sıfırdan başlanabilecek bir yerlere 
gidelim.

Gidelim buradan... İlaçlarını yanına alma. Kitaplarımı alma-
yayım ben de. Biraz da onlar çıldırtmıyor mu bizi? Havası ilaç, 
denizi kitap bir yerlere gidelim.

Gidelim buradan... Bıktım tepemizde sallanan manasız so-
rulardan. Soru sorma artık bana. Soru sormayayım sana. Her 
türlü sorunun tedavülden kalktığı bir yerlere gidelim.

Gidelim buradan. Burada insanlar kötü. Hep bir şeyler an-
latmamızı bekliyorlar, hep bir şeyler anlatmamızı isteyecekler, 
bitmeyecek bu hiç bitmeyecek. Kimseye bir şey anlatmak zorun-
da kalmayacağımız bir yerlere gidelim.

Gidelim buradan... Bak uyuyamıyorum yine. Senin de uyku-
ların defolu, bölük pörçük. Huzur içinde uyuyabileceğimiz bir 
yerlere gidelim.

Gidelim buradan. Ya sen bana gel ya da ben geleyim sana. 
Sonra gidelim. Hadi…
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HERKES HERKESİ MUHAKKAK ALDATIR

Barlar sokağının henüz barlar sokağı olmadığı zamanlarda o 
sokaktaki bir apartmandaydı evim. Karşı çaprazımızda sokağın 
o zamanki tek barı olan 6.45, alt katımızda Leydi Bayan Kuafö-
rü, onun yanında da Özdemir’in dövmeci dükkânı vardı. Leydi 
abinin de Özdemir’in de pek iş yapamamalarından ve benim 
de yazları ekseriyetle işsiz it gibi, yapacak hiçbir şey bulama-
mamdan mütevellit akşam olmadan barda içmeye başlar, hava 
kararmaya yakın ‘Bir bardak daha mı içsek yoksa birbirimizin 
kafasına mı sıksak?’ diye düşünür dururduk. Hayatımın hiçbir 
döneminde canımın o zamanlardaki kadar sıkıldığını hatırla-
mam…

O saçma sapan günlerin birinde, benim de Özdemir’in 
dükkânında olduğum bir öğleden sonra içeri otuz yaşlarına ya-
kın bir adam girdi. Elinde tuttuğu buruşuk kâğıdı uzatıp dövme 
yaptırmak istediğini söyledi. Özdemir önce kâğıda, sonra ada-
mın suratına, sonra tekrar kâğıda ve sonra da bana baktı. Merak 
edip elimi uzattım. Kâğıdı alıp baktım. Bir boka benzetemedim. 
Ben de adamın suratına baktım önce, sonra kâğıdı Özdemir’e 
verdim. Sonra da dayanamayıp epeydir süren sessizliği bozdum.

“Abi bu ne?”
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“Bunu yapacaksınız”, dedi ve bir çırpıda tişörtünü sıyırıp yan 
dönerek eliyle böbreğinin üstündeki yumuşak bölgeyi gösterdi. 
“Buraya yapacaksınız.” 

Özdemir şaşkınlığı üzerinden atamamış, ‘Tamam yapalım 
amına koyim da bu ne lan?’ dercesine bakıyordu. İş başa düş-
müştü yine. Kâğıtta görülen tek şey ceviz büyüklüğünde siyah 
bir lekeydi. Büyük, kenarları taşmış, içi dolu siyah bir yuvarlak. 
Neydi lan bu? Sordum tekrar;

“Abi, bu ne?”
“Doğum lekesi!”
Al işte. Zaten akıllı adamın bizle ne işi olur?
“Senin doğum leken mi abi?”
Herifin surat düştü. Çenenin yayına sıçayım Ali, o nasıl 

soru lan? Adam şimdi tekme tokat dalacak bize! Neyse dalmadı 
Allah’tan.

“Yok benim değil. Eski sevgilimin. Aynı yerde aynı şekilde 
bir doğum lekesi vardı onun. Aynısından yaptırmak istiyorum.”

Herif konuşunca gaza geldim ben de,
“Abi madem çok seviyorsun kızı isminin dövmesini yapalım, 

kalp yapalım bir şey yapalım. Doğum lekesi dövmesi olur mu 
hiç?”

“Yok lan ne sevmesi? Onun .mına koyim ben! Üç sene bera-
berdik bu kaltakla. Köpek gibi âşıktım. Bir gün en yakın arkada-
şımla yattığını duydum. Sıkıştırdım biraz itiraf etti. Bir kere de 
yapmamışlar üstelik defalarca yatmış kansızlar!”

Acıdım. Gözleri dolmuştu adamın… 
“Eee siktir et abi o zaman. Unutman lazımken ne diye kızın 

doğum lekesinin dövmesini karnına yaptırırsın?”
Güldü.
“Kızı siktir ettim abicim zaten. Mesele o değil. Mesele en 

güvendiğim, en sevdiğim insanın bile hiç ummadığım bir anda 
beni aldatabileceğini unutmak istememem. Kiminle olursam 
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olayım, karım bile olsa yanımdaki, her çıplak kaldığımda bu 
.mına kodumun lekesine bakıp kendi kendime diyeceğim ki, 
unutma lan! Sakın unutma. Herkes herkesi her an aldatabilir. 
Herkes herkesi her an aldatıyor olabilir. En azından herkes her-
kesi bir ara muhakkak aldatır. Lekeye bak ve sakın unutma!”

Tekrar göz göze geldik Özdemir’le. 
“Birer tane de biz mi yaptırsak lan?” 



.
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YILBAŞI GÜZELLEMESİ

Bir yılı bir sonraki yıla bağlayacağımız Aralığın son akşa-
mındayız. Yaklaşık üç saat sonra geri sayıma başlar ahali. Don-
durucu Eskişehir soğuğuna aldırmadan barlar sokağına atmış 
kendini yüzlerce insan. Ben ne yapıyorum burada bu saatte? Ne 
bitmekte olan yılı uğurlamak gibi bir derdim var ne de yeni ge-
leni kutlamayla karşılayacak halim. Sadece birkaç bardak içip, 
insanların mütebessim yüzlerine bakıp, sonra gece yarısına kal-
madan eve gidip vurup kafayı yatma derdindeyim. Doğalgaz 
borularıyla ısıtılan barın bahçesinde cam kenarındaki masaların 
birine oturalı yarım saat kadar oldu. Etrafı seyrediyorum. Şim-
diden sarhoş olmaya başlamış birkaçı. Az evvel kapı girişine ku-
san kıza yardım etmeye çalışan diğer kızın da kusmasıyla rezalet 
perdesinin çoktan açıldığını fark ettik bütün oturanlar. Çok kısa 
sürede olup bitti ama. Arkadaşları kızların kollarına girip uzak-
laştırdılar. Çalışan çocuklar da kapı ağzına çar çabuk su döküp 
silip süpürdüler. İki dakika içinde hiçbir şey yaşanmamış gibi 
oldu. Komik kırmızılı, ışıklı şapkaları ve hava eksi milyon derece 
değilmişçesine abartıldıkça abartılmış dekolteleriyle adamlar ve 
kadınlar sokağın iki yanından geçmeye devam etti. O esnada 
hemen solumdaki cam inceden tıkırdadı;
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“Abi, mendil alır mısın?”
Hafifçe kafamı çevirdim. 10-11 yaşlarında esmer, boncuk 

gözlü bir kız çocuğu.
“Yok istemiyorum!”
“Hadi be abi. Bak bugün yılbaşı”
Bugünün yılbaşı olmasıyla mendil almak arasındaki ilişkiyi 

bir türlü kuramadı zavallı aklım. Bak çok soğuk, burnun akar 
kullanırsın falan dese anlayacağım da yılbaşı ne alaka lan!

“İstemiyorum abicim. Hadi!”
Boynunu büküp yürümeye başladı boncuk kız. O esnada 

düştü jetonum. Tabii ya bugün yılbaşı. Çocuk mendillerini ça-
buk bitirip bir an önce evine gitmek istiyor belli ki. İçimden 
anlayışsız puşt dedim kendime. Dışımdan da seslendim;

“Bi’baksana abicim.”
Döndü tekrar. Daha dikkatli baktım bu sefer. Üzerinde nay-

londan ince bir kırmızı mont. Ayakkabılar perişan. Bere mere 
hak getire. Elinde de üç tane mendil. Hızlıca düşündüm. Otur-
duğum yerde bir duble rakı 20 TL. Dört yerine üç ya da üç ye-
rine iki duble içsem ne kaybederim? Bir bok kaybetmem. O za-
man bu 20 TL çocuğun hakkı.

“Üç tane mi mendilin var?”
“Evet abi.”
“Eve mi gideceksin bitirince?
“Hı hı…”
“İyi ver bakalım hepsini bana.”
Mendilleri masanın üzerine bıraktı. O esnada uzattığım yir-

mi liraya baktı. Hafif çekinik bir sesle;
“Bozuğun yok muydu abi” dedi. 
“Senin hepsi, al” dedim ben de.
“Çok ama bu...”
“Olsun. Bugün yılbaşı!”
Aldı parayı. Usulca teşekkür etti. Bir adım attıktan sonra bu 

kez ben seslenmeden döndü bana;
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“Abi, sen mutsuz musun?”
“Nereden anladın kız?”
“Kısa kısa konuşuyon hep. Oradan anladım.”
Diyemedim bir şey.  O an yerimden kalkıp sarılmak istedim o 

çocuğa. Evet abicim demek istedim, it gibi mutsuzum, mümkün 
olsa da keşke kısa değil hiç konuşmasam. Ama olmazdı. Ortam, 
orta yaşlı yarı sarhoş bir adamın küçücük bir kıza sarılmasının 
bin türlü sapıklığa yorulabileceği bir ortamdı. Ne güzel anladı 
ama Boncuk. Adını sormayı düşündüm bir an. Sonra üşendim. 
Sustum az, sonra;

“İyi yıllar” diyebildim. “İyi yıllar” diye cevap verdi o da, sonra 
yürümeye başladı…

Bilerek mi, gayri ihtiyari mi bilmem takip ettim adımlarını. 
Çok değil on adım kadar sonra tam karşıdaki Ceylan Tekel’e 
girdi. Bir dakika sonra da elinde onlu bir paket mendille dışarı 
çıktı. Benden tarafa bakmadı hiç. Hızlıca kayboldu sokağın ka-
labalığında. Hassiktir dedim önce. Kandırmıştı lan beni! O an, o 
akşam, o sokaktaki en masum, en temiz insan bile beni kandır-
mıştı. Mendillerim bitince eve gideceğim deyip bütün mendille-
rini bana satıp benden aldığı parayla da bayiye gidip tekrar men-
dil almıştı. Kızdım önce. Sonra hak verdim. Ne yapsaydı ya, eve 
gitmeyip senin paranla mendil alacağım deseydi verir miydim 
yirmi lirayı? Vermezdim. Boncuk da bunu gayet iyi bildiği için 
gereğini yapmıştı sadece. Ne vardı bunda kızacak? Böyle düşü-
nünce kızmaktan vazgeçtim. Ama buruldum haliyle. Bana beni 
her aldatıp gidene eninde sonunda hak verdiren kadere sövdüm 
inceden. Sonra hesabı istedim. Vakit ilerliyordu. Sokak ve gece 
mutluların, eğlenmek isteyenlerin, geçen yılı coşkuyla uğurlayıp 
gelecek yılı umutla bekleyenlerindi. Ben ve benim gibiler kay-
bolmalıydık artık...

Öyle de yaptım. Kayboldum oralardan ve bu parka geldim. 
Şarjım tek bir şarkı dinlememe izin verecekti. Ben de Ceylan 
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Ertem’den Uçurtma’yı istedim telefonumdan son hakkım ola-
rak. Ve mırıldandım hafif hafif;

“Heyyy! Sokaktakiler, parktakiler, barlara alınmayanlar, bir 
artı bir evlerine dünyanın kirasını verip doğalgaz faturasından 
tırstığı için battaniye altında ısınanlar, sokakları abluka altına 
alınanlar,  kredi yurtların ruh sömüren odalarında radyo dinle-
yenler, internet paketi bitmek üzere olanlar, şu an üzerine kar 
yağanlar, şu an üzerine kar yağmayanlar, şu an üzerine kar ya-
ğıp yağmamasını sikine bile takmayanlar, biraz sonra aldatılacak 
olanlar, evsizler, mendil satanlar, eski sevgilisine mesaj atmak 
için saatin tam on iki olmasını bekleyenler, kusmuk temizleyen-
ler, ışıklı şapka satanlar, taksiciler, annesini özleyenler, onkoloji 
servisinde yatanlar, nöbetçi doktorlar, cepçiler, yancılar, gaftici-
ler... Hepimiz kardeşiz lan! Siktir edin yılbaşı partilerini, ken-
dimize sığınacak bir kovuk bulup en yakın mandalinaya uzanıp 
Ceylan Ertem dinleyelim.
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GİTMEK HUYDUR BİZDE

Bin yıl düşünsem bu kadar güzel tarif edemezdim yüzünü. 
Tarık abi bir cümlede benim yerime tarif edivermiş. “Biraz evvel 
ağlamış kadınların yüzü...”

Yüzlerimizi oluşturan organlar hepimizde aynıdır. Hepsi 
aynı yerde durur hep. Gözler, dudaklar, burun, kulaklar, çene… 
Ama ilahi dokunuştan mı ne, aynı şeyler, aynı yerde bambaşka 
şekillere girerler. O yüzden de aslında kimse kimseye benzemez. 
Özellikle kadınlar. İkiz olsalar bile…

“Bazı kadınların yüzü, ağır bir hikâyenin yaşandığı sokaklar 
gibidir. Bir Metin Kaçan hikâyesinin sokakları gibi darmadağın, 
acıtıcı, insanı nefessiz bırakan. Kalbiyle bakmayı bilen herkes, o 
sokakların her bir tarafına sinmiş keskin kokulu hüzünleri fark 
eder.”

Ah be Tarık abi. Benim gözümle, benim beynimle, benim 
kalbimle mi gördün ki?

“Bazı kadınların yüzü, birazdan buralara yağmur yağacak yü-
züdür. Bazı kadınların yüzü, bir kez olsun gerçekten gidenler, 
dönmek isteseler de dönemezler yüzüdür. Bazı kadınların yüzü, 
ben gitmek istesem de beni bırakma yüzüdür…”

Canımın içi Tarık abi. Bir denk gelsek de iki bardak çay içip 
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senin yüzünü anlatsa bana. Çünkü ben senin yüzüne her baktı-
ğımda dilim lâl, sesim içime kaçık, kelimelerim manasız ve aptal. 
Yüzün… Ne güzel… 

Ne güzeldin. Orada, ilk oturduğumuz yerde, bana baktığın 
pek çok zaman beni yerdeki parkelere bakarken yakalıyordun 
ya hani. Ben o anların hiçbirinde parkelere bakmıyordum da, 
öyle zannet istiyordum. Yoksa karşımda sen otururken sikeyim 
parkesini! Parke değildi mevzu, mevzu sana mevzunun parke 
olduğunu zannettirmekti. Bunu gerektiriyordu çünkü takıntılı 
bir ruh hastası olmak!

Biraz evvel ağlamış kadın yüzünde ittifak etmiştik Tarık 
abimle beraber. Bir yüz ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi çün-
kü. Ne zamana kadar? Yüz yüze gelene kadar. Sonrası komple 
mahcubiyet!

Bozulur muyum ben sana? Hayatta bozulmam ben sana. 
Ama daha çok bakarım parkelere. Aslında bakmam da, bakı-
yormuş gibi yaparım, sen de bozulma... Yoksa nasıl kurulur den-
geler?

Her şeyden hevesimi aldım dediğim zamanlarımda hiç bil-
mediğim heveslere meylettim hattı zatında. Ayıplama da beni, 
mümkünse anla, mümkün değilse salla!

Soğudu gibi oldu havalar. Dikkat et kendine! Artistlik yap-
ma, yürürken önünü kapa. Ve korkup gidersem bir gün. Sakın 
kızma. Kızma çünkü; “gitmek huydur bizde!”




