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Bir

“Yani hiçbir yolu yok mu yenmenin ya da
en azından vaktinden önce yenilmemenin?”

Philippe Jaccottet, “Başka Şarkılar”

Uyku, geceye yahut gündüze ait bir mesele değildi. Öyle 
olsa sapsarı gövdesini minik kanatlarıyla taşıyan arılar 
gündüzü, geceyi ise kapanmayan gözkapaklarıyla yaşlan-
mış yarasalar kemirirdi. 

Seccadesini özenle önce ikiye, sonra dörde katlayan 
anne besmeleyle beraber sitem yüklü bir nefes aldı, sıkın-
tıyla karışmış bir hâlde geri bıraktı. Kalktı, az şekerli Türk 
kahvesini ocağa koyduktan sonra bir sigara yaktı. İlk siga-
ra göğüs boşluğunda yarattığı o müthiş etkisiyle hafif bir 
uyuşmayı beraberinde getirdi. Kahve cezvede kabarmaya 
başlarken ateşten kurtarıldı ve sakinleşti, fincana dökülür-
ken kalın bir köpük en üste, bir kaymak misali yerleşmişti. 
Anne fincanı bıraktı, uzun koridoru sakince adımlamaya 
başladı. Sabah olmasına çok az kalmıştı. Arılar, vızılda-
yan gövdelerini sakince bir yerden diğerine taşımak için 
sürüklenirken, kovuklarında sadece sesleri dinleyerek yön 
bulan yarasalar kıpırtısız beklemekteydi.

Anne odanın kapısına geldi. Kapıyı tıklatıp açtı. Oğlu-
nu yatağın ucunda tıpkı kendisi gibi sigara içerken gördü. 
Açık pencereden sabah olmaya yakın esen serin rüzgârla 
beraber temiz hava doldurdu odayı. Anne odaya doğru bir 
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adım attı… Sanki, o güne kadar insanlığa ait olmayan bir 
şeyi sunar gibiydi.

Lütfen hanımefendiler, beyefendiler, pistimizden ço-
cukluklarınızı, yaydığınız kokuları, hastalık sarınızı, gö-
rümce morunuzu, eflatun dudaklarınızı, lirik şiirlerinizi, 
filleriniz ve fiillerinizi, cümle mânânızı, kederinizi, saplan-
tınızı, cinnet ve cinayet fantezilerinizde kullandığınız araç-
ları, yamuk peykerinizi, düz şuurlarınızı, her türlü kıyas, 
bin türlü kıyam içinde menevişlenen hayatlarınızı alınız.

“Uyuyamadın mı gene?”
“Yok, yine rüya uyandırdı.”
“Niye böylesin be oğlum?”
“Mutsuzum galiba anne…”
…kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min 

şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffassâti fil ukad, ve 
min şerri hâsidin iza hased… kul, euzü birabbin nâs, me-
likin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yu-
vesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs… kul, euzü 
birabbil felâk, min şer… cinlerden ve insanlardan sığınıyor-
du, ateşten, sinsilerden, sinsi vesveselerden, sinsi kalplerin 
atarken yarattığı kötülükten, gecenin köründen, düşmanın 
telaş istediği o kıyamet günlerinden, uykudayken saldıran 
ağrılı rüyalardan, pelteleşmiş dillerden, kem gözlerden, 
uzun tırnaklarıyla iblisi kucağına davet eden günahkarlar-
dan, titreyen ellerin merhamete yakınlığı nasıl oluyor da 
gün gelip zalimliğin görkeminde donup kalıyor bunu anla-
mıyordu, anlamadığı şeylerden korkuyordu, sığınmaktan, 
uykusuz kalan gözlerin artık siyaha çalmaya başlamış altla-
rından, zayıflıktan korkuyor, güçlenmeyi günah sayıyordu. 
Düğümlerin çözülmeyeninden, gecenin yuvasına bağdaş 
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kurup bekleyenlerden, iyiliği yaratanın doğurduğu kötü-
lüklerden sığınıyor, oğlu için kıpır kıpır oynayan dudakla-
rının arasından boşluğa doğru dualar üflüyordu.

Yaktığı mumun ince ışığı gecenin karanlığını zarifçe 
doğrarken, sigaranın ucunu aleve dokundurdu Kara. Çek-
tiği ilk duman mavi değil bilakis griydi. Annesi ayaklarını 
sürüye sürüye, koridorun karanlığında nereye gittiğini bi-
len adımlarla ilerledi. Sabahın ne zaman geleceği meçhul-
ken, sıkıntının aktığı çetrefilli yolların tümü tek bir nokta-
da karar kılmışa benziyordu.

Tabii ki sabah oldu; tabii ki olacaktı. 
Güneş nazlanmadan yapması gerekeni yapacak, ışığı 

tesir edebildiği her yere, hileye hurdaya başvurmadan son-
suz bir rahatlıkla bağışlayacaktı.

Başka bir yerdeyse karanlık vardı, o göz gözü görmez 
kuyunun içinde; dişsiz kalmış ihtiyarlara uyku, müptezel-
lere üfledikleri cigaranın şahane kokusu, biracılara çın çın 
öten şişelerin köpüğü, şarapçılara ayakta duramama arzu-
su, rakıcılara maziyi hatırlatan anasonun buğusu, âşıklara 
sevişme, karı kocalara didişme, amire memura devriye, 
lambalara neonlara kuvvet, bacalara çatılara sır, aynaları 
camları kır, ağla, kavga edeceklerin bileğine imân, intihar 
edecekler kendi bileklerine düşman, atan nabız, duran 
nefes, yolcular, yolculukta uyumayı başaranlar, gidenler, 
nedense gitmek için hep geceyi tercih edenler, belki sak-
lanacaklarını ve oldukları yerden daha kolay akacakları-
nı düşünenler, köşe başlarına damlayanlar, sabi sübyana 
musallat olanlar, musallayı ısıtan ölüler, onlardan hızlısı 
mezarda sürücüler, baliyi annelerinden çok seven erkek-
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ler, şırıngayı kamışa yeğleyen fahişeler, koli kesmek için 
travestilerin önünde kuyruğa girenler, düşenler, onu bile 
beceremeyenler, kimsenin sevmediği iyiler, içince etrafına 
sevgiyle saldıran güvensizler, kadınları bunaltan becerik-
sizler, adamların umursamadığı güzeller…

Fakat şimdi sabahtı; günlerdense Cuma. 
Kara uyuyabildiği birkaç saatin içinden kan ter içinde 

sıyrıldığında, annesi hâlâ evin uzak bir noktasından ona 
doğru okuduğu dualarla bir ileri bir geri sallanıyordu. Canı 
sigara çekti, yaktı, ciğerine dolan nefes başını döndürdü; 
yorgun hissediyor, midesi bulanıyordu. Ağzına kadar 
yükselen bulantıyı durdurmak için boğazını düğümledi, 
tükürüğünü üç kere arka arkaya yutup gözlerini halının 
sökülen iplerine sabitledi. Söndürmedi sigarayı, bulantıyı 
engelleyip devam etti içmeye. Kokusu ağırlaşmıştı artık, 
saçları yağlanmış, uzayan sakallarını koyu bir kir tabakası 
kaplamıştı. Kasıklarındaki yağlı kokuyu bastıramıyordu iç 
çamaşırı. Terlikleri ayakları gibi kokuyor, adeta maddeye 
mânâ, eşyaya can katıyordu.

Odada dibi kalmış bira şişeleri, sonuna dek tüketilmiş 
galon şaraplar, ağzına kadar dolu küllükler, sağa sola ale-
lade bırakılmış kirliler, çoraplar, bardaklar, fincanlar… 
Hepsi birer birer, özenle inşa edilmiş bu yorgunluğun ka-
nıtı, “İşte görün, bıraktım kendimi ne olursa olsun artık!” 
demenin eşyada ve maddede vücut bulmuş hâliydi. Saat 
öğlene yaklaşırken annesi dualara ara verip, odaya doğru 
üflediği sessiz yakarmaların peşine yüksek bir ses ekledi: 
“Oğlum kalk hadi!” Kara yataktan doğruldu, sigarayı sön-
dürüp çıktı odadan, mutfağa gidip çay koydu. Bir sigara 
daha yaktı. Çay rahatsız mideye merhem, paslanmış gırtla-
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ğa tazelik oldu. Annesi oturduğu koltuktan kalkıp mutfağa 
geldi, başı önüne eğik Kara’ya baktı bir süre, “Gir de duş 
al, şu sakallarını da kes,” dedi. Sönen sigaranın üstüne bir 
sigara daha yaktı Kara, cevap vermedi, uzun uzun asıldı 
sigaraya, meretin ruhundan çıkan dumanların salınışını 
izledi bir süre. 

Sigara bitti. Dudağını hafifçe yalayan bir ateşle son du-
manı da çekti, küllükte ezdi izmariti. Temizlenmeye gitti. 
Kesmeyecekti sakallarını.

Cuma selası okunurken evlerinin salonunda kıbleye 
doğru diz çökmüş, gözleri kapalı bekliyordu Kara.

Annesi ayakta, tam arkasında, ellerini oğlunun başı üs-
tüne getirmiş, küçük bir asma kilit tutuyor, dudakları ara-
sından duyulur duyulmaz bir sesle dualar okuyordu. Asma 
kilit bir kilitleniyor, bir açılıyordu. Kilidi tutan eller kilidi 
bir kapıyor, sonra yaptığından pişman, kilidi tekrar açı-
yordu. Kilit kapanıyor, annesi üflediği duaların arasından 
boşluğa bakıyor, boşlukta Kara kıbleye yüzünü dönmüş, 
gözleri kapalı bekliyor... çinnnng! Boşluğa ve ahenge teslim 
parmakların arasında itaate yaslanan kilit tekrar açılıyor-
du. Kilit tekrar kapanıyor, annenin göğsüne sıkıntı doluyor, 
dualar hiddetlenip hızlanıyor, annenin göğüs kafesi daralır 
gibi oluyor, sonra... çinnnng! Anahtarı tutan parmaklar hiç 
zorlanmadan saat yönüne hafifçe dönüyor, kilit kolaylıkla 
açılıyordu. İşte o zaman annenin içine kürek kürek atılan 
toprakları sel sel yağmurlar alıyor, toprak daha tutunmaya 
fırsat bulamadan temizlenip kayıp gidiyordu. Sıkıntısı da, 
huzuru da birlikteydi kilidin. Mekanizması gereği belayı, 
sıkıntıyı, mutsuzluğu, acziyeti, kötülüğü, karanlığı kilitli-
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yordu kilit. Metal, pas, ruh karışıyordu; beşer ulaşabileceği 
son noktaya yükselirken annenin içine fenalıklar basıyor, 
kulaklarına ateşler yürüyordu kilit her kapandığında. Fa-
kat mekanizması gereği bir anahtar yardımıyla bu lanet sö-
külebiliyor, kurtuluşa, feraha çıkabiliyordu insan. Kara’ydı 
bu kişi. Anne kilidi açıp kapamaya devam ediyor, dualar 
devam ediyor, Kara kıbleye dönük, metalik sesleri dinli-
yordu. Anne son kez kapattı kilidi, dudaklarında sallanan 
duanın ritmi daha da yükseldi. Doruğa ulaşan ilâhi kudret 
annenin ağzından boşalan “Amin”le birlikte kıbleye yöne-
lirken kilit son defa açıldı. Okunan selanın ardından safları 
sıklaştıran tüm cemaat secdeye vardı. 

Açtı gözlerini Kara, ayağa kalktı; annenin yüzünde 
tebessüm, oğluna baktı. Huzurluydu artık anne, nasibi 
açılmıştı oğlunun. Görünmez bir elin kapattığı kilitlerdi 
oğlunun bu çıkmazda olmasına sebep olan. Bu sıkıntı gö-
rünmezlerin lanetiydi. Sıkıntı yavaşlık demekti, daralmak 
demekti, küçülmek, ıssıza düşmek, yalnızlaşıp uzaklaşmak, 
kavga etmek, dumana vurmak, alkole akmak, sevmemek, 
öfkelenmek, diz çökmek, kendini yiyip bitirmekti; tüken-
mek, mundar olup çürümekti... 

Huzur bulmuştu artık anne, uğursuzları bertaraf etmiş, 
cinlerin kazanını devirmişti. Kilidi kapalıydı Kara’nın, aç-
mıştı anne. Kilit, görünmez ellerin kilidiydi. Görünür kılıp 
açmıştı işte. Mutlulukla gülümsüyordu anne.

Kilidi açtığı anahtarı koydu Kara’nın eline, “Bunu ya-
nından ayırma,” dedi. 

Denileni yaptı Kara, anahtarı cebine attı. Yine bir terslik 
vardı, içindeki kıvamlı mutsuzluk seyrelmemişti, sıkıntıyla 
attı kendini sokağa.
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Bir terslik vardı bu işin içinde. Sokağa çıkar çıkmaz et-
rafına baktı, aranıp bir sigara çıkardı cebinden, yaktı. 

Muhtemelen görünmez eller açılan kilitlerin hepsini 
teker teker yeniden kapatmaya başlamıştı. Yere tükürdü 
Kara, başıboş bir sıkıntı içine akmaya başladı.
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İki

“Farkında olmadan kaybetmenin tadını keşfetti de onu mu 
uzatıyor hergele bilmiyorum ki…”

Hasan Ali Toptaş, Heba

“Ne diyo senin kız?”
“Kafası karışıkmış.”
“Kafası mı karışıkmış?”
“Kafası karışıkmış…”
“Hâlâ mı?”
“Hâlâ…”
“Niye, taş mevzusu mu?”
“Sanmam… babasının olayı büyük ihtimalle.”
Olanlar olduğu yerde kalmıyordu; hep bir mesafe ka-

lıyordu her mevzunun içinde. Kelimeden, hayalden, vü-
cut ve sükûnete bandırılan dilden imâl edilmiş bir semtte, 
mecburen alışıyordu insan ihanetlere.

“Sok sopayı gitsin… ne yapalım?”
“Bilmem, para yok bende. Kimseyi de çekecek hâlim 

yok, piyasa yapalım.”
Kara’da da para yoktu. Semtte dolaşmaya başladılar.
Hırsız, Kara’nın cankuşu, emaneti, yerine göre pastel 

renklerle süsledikleri şu acıklı hayatın en kıymetli mü-
cevheriydi. Mevzubahis kız ise, Liseli, Hırsız’dan küçük-
tü. Uzun uğraşlar sonucu ayarlayabilmişti kızı Hırsız. Lise 
önünde bitmek bilmeyen nöbetler, sabırla çekilen tesbihin 
taneleri, okul çevresini ve öğrencileri korumakla mükellef 
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sivil polislerin tehditleri, kıza salça olan tüysüz elemanların 
çekildiği kuytularda açılan sustalının afilli sesi, ekip otola-
rının kafes bölümünde defalarca indirilen tokat, gözaltı, 
yeniden lisenin çıkış kapısı, ısrarla sürdürülen takip, kızın 
eve girişinin saat kontrolü, ulaklarla gönderilen mesajlar, 
kolun iç tarafına basılmış yedi sigara, naralar, sarhoşluklar, 
tükürük saçan saplantılar, kolun dış tarafına atılmış yedi 
faça, ve en sonunda imâna gelen kızdan, belki biraz da pe-
şinden düşmesi için, verilmiş bir numara…

Telefon numarası eline ulaştığında sevinçle gözlerini 
kırpıştıran Hırsız cümle âleme beyan etmişti gelinen nok-
tayı. “Ayık olun, artık yengeniz olur!”

Bunun bir aşk ilânı olduğuna inanan Hırsız, semtin so-
kaklarında bir başka yürümeye, semt kızlarına göz deviren 
delikanlıların boğazına çökmeye, kızın oturduğu mahal-
lenin etrafındaki her köşe başına kırmızı boyalar ve kime 
gittiği belli olan imâlarla dolu yazılar yazmaya başlamıştı.

KÖŞEDE BEN VARIM UNUTAMAZSIN

Elindeki telefonla çömeldiği kaldırımlara nakşettiği 
şarkıysa aşikârdı. Yıldız Tilbe, “Olsun mu Olmasın”

Şarkıyı başa sarıp sarıp dinlerken biraları üçer üçer alıp 
kaldırıma dizer, Liseli’yle geleceğe dair mesut hayallerin 
peşine düşerdi. Şarkının “…bit dersin bitmez ki, aşk laftan 
anlamaz ki…” dediği bölümde coşuyor, kana karışan alkol 
miktarı arttıkça gırtlağını parçalanırcasına eşlik etiği naka-
ratın mahalle sakinlerince duyulma oranı da artıyordu. Bu 
sırada duvara yeni bir cümle daha ekliyordu Hırsız. 




