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KIRGINLIK
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Okura.
Çünkü o olmasaydı,
yazılanlar gerçek anlamıyla tamamlanamazdı.

.

.

Kuşlar da Gitti
Onu ilk, geçen ay gördüm. Sonra da işte o gün. İkisinde
de üzerinde perişan, her tarafı yırtılmış elbisesi vardı. Ayakkabıları çoktan parçalanmıştı. Ellerini göğsüne vurarak ağlıyordu. O saçma sözleri haykırıyordu yine. Yanına gittim.
“Yapma abla,” dedim. “Yok mu kimin kimsen? Ne işin
var bu izbe yerde tek başına?”
Beni duymadı bile. “Yazık. Aklını yitirmiş besbelli” diye
geçirdim içimden. Evet, her halinden belliydi. Divane idi
kadıncağız.
“Nasıl geldin sen buraya,” diye sordum. “Nereden geldiysen söyle. Bir yolunu bulup gönderelim seni.”
Ne yaptıysam raylardan ayıramadım onu. Onu ilk gördüğüm gün olduğu gibi, yine yapışıp kalmıştı tren yoluna.
Sanki tren yolu getirip atmıştı onu buraya. Ama nasıl?
“Kalk abla,” diyordum. “Yeter dövündüğün. Bak, morardı her yerin.”
“Hani nerede cesedi?” diye bağırıyordu. “Madem ezdin,
bari cesedini ver! Nerede cesedi ha? Nerede!”
“Kimin cesedi abla?”
“Üç yaşına girecekti yaşasaydı. Mavi pazenden elbisesi
vardı üstünde. Hepsini, hepsini aldı hain tren!”
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“Tren mi ezdi çocuğu?”
“Üç yaşına girecekti bugün. O demir tekerler ezdi geçti
vücudunu. Öğüttü. Kemiklerine razıyım! Etinin parçalarını bir bir toplamaya razıyım! Ama nerede?”
“Abla, tren falan yok. Ezilmedi burada çocuk.”
“Bak, küçük mavi çiçeklerden elbisesi var her yerde.
Ama o yok!”
“Ne elbisesi abla? Elbise, çiçek falan yok. Dokuz yıldır
tren geçmiyor buradan. Kalk Allah aşkına.”
“Kemiklerini kırıntı kırıntı toplamaya razıyım! Nerede?”
“Abla, kaldırdılar trenleri. Dokuz yıl oldu, tek tren geçmedi buradan.”
Birden doğruldu. Zavallı bir kadın değildi şimdi. Heybetli cüssesiyle karşıma dikildi:
“Bu istasyonda memur değil misin sen?”
“Öyleyim.”
“Gece gündüz tren beklemiyor musun bu istasyonda?
Bu istasyonda yatıp kalkmıyor musun?”
“Evet…”
“Madem tren yok, ne diye istasyon bekçisisin sen burada? Ne diye gönderdiler seni bu çöle?”
Sarsıldım. Boynumu eğdim. Ne diyebilirdim ki?
Gözden kayboldu sonra. Ne yana gitti, çözemedim.
Ertesi günün akşamıydı. Mavi bir şey ilişti gözüme
raylarda. Eğilip aldım. Küçük mavi çiçekler vardı kumaş
parçasının üzerinde. Donup kaldım. Sağıma soluma, görebildiğim her yana uzun uzun baktım. Her zamanki gibi
bomboştu etraf. Yürüdüm, yürüdüm. O deli kadının izine
hiçbir yerde rastlayamadım.
Ben Osman Ali. On dokuz yaşındayım. Küçükhisar
10

mevkiinde Küçükhisar Tren İstasyonu’nu bekliyorum beş
yıldır. Küçükhisar Tren İstasyonu’ndan dokuz yıldır trenler
geçmiyor. Kim bilir kaç yıldır Küçükhisar’da kimseler yaşamıyor. Size boş bir tren istasyonundan yazıyorum. Size
1947 yılından, 1947 yılının bütün yalnızlığından yazıyorum. Ben Osman Ali. Beş yıldır her sabah erkenden kalkıyor, üniformamı giyip peronda tek başıma selam duruyorum. Selam dururken bazen beyaz bir kertenkele geçiyor
ayağımın yanından. Duruşumu asla bozmuyorum. Ayakkabılarımı yanlış bağladığım oluyor bazen; ama selamı her
daim tam, her daim eksiksiz duruyorum.
O gün yürüdüm, yürüdüm... Ve o deli kadının izini hiçbir yerde bulamadım. Rayların arasına döşenmiş taşlardan
bazen başını kaldırıp gösteren o beyaz kertenkele, o beyaz
kertenkele de yok oldu birden. Islık çalan çaydanlığımın
altı ilk kez yandı. Sobanın üstünde çaydanlığım gelmeyen
trenler gibi ıslık çalarak yanarken, bağcıklarını yanlış bağladığım ayakkabılarımın içinde ayaklarımı da yanlış basar
oldum. Ayaklarımı yanlış yere basınca, sanki hep yanlış
yere de gider oldum. Ne yöne dönsem yanlış yöne döner
oldum.
Bu sabah beşte kalkmış, bayrağın altında selam dururken, üniformamın bütün düğmeleri yanlış iliklenmişti. Çamaşırlarımı astığım yerde bulamadım. Kuyudan su
çekmeye gittim; gittim ama su çekecek ellerimi yerinde
bulamadım. Suyu bulamadım. Şöyle bir durayım, soluklanayım, kendime geleyim dedim. Dedim, ama kendimi
yerinde bulamadım. Duramadım, soluklanamadım.
Bildiğim her yana telgraf yazdım. Telgraflarımın hiçbirine cevap alamadım. Bildiğim en yakın yere gittim. Bil11

diğim en yakın yerde kimseler yoktu. Bildiğim en yakın
yere en yakın yere gittim bu kez. Bildiğim en yakın yere
en yakın yerde de kimseler yoktu. Ama o deli kadını görüşümden on sekiz gün sonra, kuşlar da gitti. Yirmi gün oldu;
burada artık kuşlar da uçmuyor. İstifa dilekçeme kimse
karşılık yazmıyor.
Ben Osman Ali. On dokuz yaşındayım. Günlerdir hiçbir
canlıya rastlamadım. Bu topraklar çorak. Burada zaten ot
bitmez, ağaç yeşermez. Posta kutusuna bıraktığım mektuplar yine posta kutusunda kaldı. İstifa etmek istiyorum. Çünkü dün, sabah kalkıp istasyon odamdan çıktığımda –evet,
Küçükhisar Tren İstasyonu tek bir odadan oluşuyor ve o oda
bana, sadece bana ait– istasyonun önündeki kuru ağacın
çıplak dallarından birine mavi bir kumaş parçası takılmış,
sallanıyordu. Cebimi yokladım. Daha önce raylarda bulduğum o mavili kumaş parçası hala sağ cebimdeydi. İstifa etmek istiyorum.
Derdimi, bulduğum bütün kâğıtlara yazdım. İstasyondaki bütün kâğıtları bir bir doldurdum, mühürledim, yolladım. Derdimi benim gibi ücra yerlerde, benim gibi üç
kelama muhtaç penceresiz denizcilere, çatı katlarını mecburiyetten mesken tutmuş, benim gibi üç kuruşa muhtaç
sersefil romancılara, üç adım için üç takla atan bîçare habercilere yolladım. Olur da bir gün bir duvarda, bir kitapta,
bir cam yahut bez parçasında bu yazdıklarıma rastlayacak
olursanız, lütfen sesime kulak verin. Ben Osman Ali. On
dokuz yaşındayım. Size 1947 yılından yazıyorum. Dokuz
yıldır trenlerin geçmediği Küçükhisar Tren İstasyonu’nda
beş yıldır tren bekçiliği yapıyorum ve istifa etmek istiyorum.
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Kazlar
Nereye gitsem insanlar var. İnsanın roman yazmasıyla
uyumlu bir dünya değil bu. Evde karım. Tam odama çekilmiş, yazdığıma konsantre oluyorum ki, Bedia elektrikli
süpürgeyi çalıştırıyor içeride. Mutfak robotundan tuvalet
sifonuna, ev envai çeşit hain teçhizatla dolu. Bedia’yı cebine biraz para koyup Çanakkale’deki teyzesine gönderiyorum. “Git, gönlünce gez eğlen,” diyorum; “Teyzenlerle
iyice hasret gidermeden dönme sakın.” Beni müşfik bir
koca zannedip boynuma sarılıyor. Romanım zihnimde güzelleştikçe güzelleşiyor. Ama tam Bedia’dan kurtulmuşum,
tam romanı bir çırpıda kâğıda dökeceğim, kapıcı fütursuzca kapımın zilini çalıyor. Kapıcıya aylık bir tatile çıktığımızı söylüyorum ve zili de söküyorum yerinden. Kapıya
“Rahatsız etmeyiniz” yazılı bir levha asıyorum. Ne de olsa
her yanımız münasebetsiz konu komşular, sütçüler, olur
olmaz şeyler isteyen çocuklarla dolu. Nihayet evin salonuna kuruluyorum rahatça, ve aklıma da muhteşem bir fikir gelmiş oluyor ki, Eğitim-Sen dışarıda eylem yapmaya
başlıyor. Sene 1995. Eğitim-Sen eğitime katkımı engelliyor.
Bir bıraksalar neler yazacağım oysa. Kalkıp çıkıyorum evden. Her yer çok kalabalık. Bir anketör “İnsan hakları için
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beş dakikanız var mı?” diye soruyor ve eğer durmazsanız,
insan hakları için beş dakikası olmayan insan durumuna
düşüyorsunuz birdenbire. Halbuki ben, memleketi kurtaracağım. Ama insan hakları için beş dakikası olmayan bir
insanın vicdan azabıyla nasıl kurtarayım? Tüm anketörlere
ve söylemlerine lanet okuyorum. “Bu mevsimde adalarda
kimse olmaz” diyorlar. Vapura binip en küçük, en sessiz
adaya gidiyorum. Bulduğum en ücra sahil kahvesinde en
tenha köşeye yerleştiriyorum kendimi. Tam yazacağım,
“Abi, ne içersiniz?” diye soruyor kahveci. Kağıtlarımı toplayıp alelacele kalkıyorum masadan. “Ne oldu?” diye soruyor bir de utanmadan arkamdan. Rezil herif!
“Ağabey, çok sessiz bir yer varmış. Dağ başı,” diyor Recep; “İn cin top oynuyormuş.” Yanıma çadır, uyku tulumu;
ihtiyacım olan her şeyi alıp tarif ettiği yere koşuyorum. Siz
hiç “kaz kafalı” diye bir söz duydunuz mu? Kazlarla geçirilmiş birkaç günden sonra “kaz kafalı” ne demek, ve neden
hakaret, daha iyi anlaşılıyor. Kazlar dünyanın en gereksiz
hayvanları. Bu tuhaf sesleri neden çıkarıyorlar, hiç bilmiyorum. Gündüz kazlar, ördekler, geceleri ateş böcekleri;
doğadan da en az medeniyetten olduğu kadar nefret ediyorum.
Karşımda oturmuş, purosunu içiyor şimdi. Üç beş kitabı çıktı ya, ağzına puro da alınca bana yazarlık taslayacak
aklınca. Boynunda fuları eksik bir. O derece sahte, o derece
yapmacık.
“Bence siz bu romanı yazmak istemiyorsunuz,” diyor.
“Saydıklarınızın hepsi bahane.”
“Büyük fikirler biçime öyle kolay dönüştürülmüyor,”
diyorum.
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“Bilakis yazmak, biçime dönüştürme işinin zaten bizzat
kendisi. Büyük amcamın da söylediği gibi, ‘Romanlar fikirlerle yazılmaz, sözcüklerle yazılır.’”
“Büyük amcanız onu şiir için söylemişti. Hem büyük
amcanızın aslında kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. O
konuyu hiç açmayalım isterseniz.”
“Roman ya da şiir, fark etmez. Siz bu romanı yazmayı
isteseydiniz yazardınız.”
“‘Her metin kendisini kendisi yazdırır’ safsatasına başlayacaksınız şimdi, biliyorum. Ne saçmalık! Benim romanım öyle sizinkiler gibi öğle arasında yazılacak türden bir
roman değil.”
“Tabii, birkaç kaz kazlara özgü tuhaf sesler çıkardı diye
yazılamayacak kadar büyük bir roman sizinki! Baudelaire
de zaten büyük şiirler yazmasını, onun zamanında kapı zili
olmamasına borçluydu.”
“Benim romanım boşluğa dair bir roman. Yazılamaması da anlattığı hiçliğin, eksikliğin bir parçası. Siz o hiçliği
idrak edemeyen günlük hayatın romancısısınız.”
“Tersine. Günlük hayat dediğiniz şey, o hiçliğin, boşluğun, saçmalığın en muazzam şekliyle yer aldığı form.
Var olma sancısını en çok o hayatın içinde duymaz mıyız?
Elektrik prizleri, Scotch-Brite, diyafonlar, çamaşır kurutma
askıları, alüminyum folyolar, kornalar, konteynırlar, New
York Daily Times, kapı zilleri; varoluşumuzun yer aldığı
boşluğu ifade eden hayatın nesneleri zaten bizzat bunlar.
Hiçbir nesne, sadece kendisi değildir. Kendisiyle birlikte,
bağlı bulunduğu gerçekliği, hayatı, anlamı ve anlamsızlığı
da içerir.”
“Bittabii. Ama benim bahsettiğim o boşluğu yazacağım
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yer başka. Daha uzakta bir yerde benim romanımın dünyası.”
“Basbayağı korkuyorsunuz bu romanı yazmaya. Üstelik, bu romanı yazmaktan neden bu kadar korkuttuğunuzu siz de en az benim kadar iyi biliyorsunuz bence. Neden
açıkça itiraf etmiyorsunuz? Bu kadar kıvranacağınıza…”
“Sizin şu büyük amcanız var ya… O konuyu açsaydık
hayli zararlı çıkardınız bana kalırsa.”
“Yazma cesaretiniz yok sizin. Ama asıl korkunuz nerede, neden; ikimiz de farkındayız.”
“Üstelik fularınız da gömleğinize hiç uymamış.”
“Benim fularım yok ki! Hiç olmadı. Bakın, kendisiyle
yüzleşmeye cesareti olmayan insanın…”
“Paris’te birlikte çalıştığımız yıl, gazetede Michèle isminde bir kız vardı, hatırlar mısınız?”
“Dizdiklerimize bakan, düzeltmen Michèle?”
“Basbayağı hoşlanıyordunuz kızdan bir aralar. Ama ne
sebeple: Kızı hanım hanımcık Türk kızlarına benzettiğiniz
için! Baş başa kaldığımızda Michèle’i övdüğünüz cümleleri
hatırlayın bir bir. ‘Bakışları hep önünde,’ diyordunuz, ‘Onunla konuşunca yüzü hemen kızarıyor. Hele erkeklerin suratına hiç bakamıyor,’ diyordunuz. Michèle koltuğunun altında
dosyalarla yanımıza gelip de gözlerini o utangaç edayla yere
indirince dünyalar sizin oluyordu adeta! İri gözlüklerinin
arkasına saklanırdı Michèle. Allah bilir aslında bozuk bile
değildi gözleri. Dizlerini örten etekler, topuksuz ayakkabılar,
yakasını boyun bağıyla sıkı sıkı bağladığı gömlekler giyer,
düz kahverengi saçlarıyla yüzünü elinden geldiğince kapardı. Sadece sade değil, aynı zamanda da düz, gösterişsiz bir
kızdı aslında. Allahım, ne bayılırdınız o ‘gösterişsiz’liğe!”
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