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Sefer
MURAT BAŞEKİM





Geceyle gelen canavarlardan korkmamaya çalışan 
tüm çocuklara...
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Saturn Günü

Şafak öncesi karanlığı. Deniz sessiz. Loş. Tedirgin. Dünya 
susmuş. Olacakları bekliyor.

Siyah suları bıçak gibi yırtıp geçen tekne. Dalgalar so-
ğukça fısıldıyor, gece dünyasını eski bir sırrı saklamaya da-
vet ediyor. Aysız lacivert göklerden esen rüzgâr. Kemikle-
rimizi üşüten deniz ayazı. Ruhumuzu üşüten dünya nefesi.

Teknenin motorundan başka ses yok. Hiçbirimiz ko-
nuşmuyoruz. Geceyi izliyoruz. Diğerlerine şöyle bir bakı-
yorum. Solgun yüzler. En küçükleri bir köşeye sinmiş. Çok 
fazla titriyor. Gölgelere bakmamaya çalışıyor. Soğuktan 
olmalı.

“Korkma,” diyorum çocuğa. “Birazdan varacağız.”
“Biliyorum,” diyor titreyerek.
“Adın ne?” diyorum ona.
“Adem,” diyor yavaşça; sanki deniz ve karanlık onu işi-

tecek diye korkarak.
“Soğuktan mı titriyorsun, Adem?” 
Cevap vermiyor. Tedirgin gözlerle bana bakıyor.
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Hiçbirini tanımıyorum bu çocukların. Adem küçük: se-
kiz ya da dokuz. Diğerleri belki on beş. 

Ufuklara bakıyorum. Karanlıkta ayaz, keskin buzdan 
dişleriyle yüzümü ısırıyor. 

Adem titriyor. Sırtımıza verdikleri paltolar şafak öncesi 
karanlığında deniz soğuğundan bizi koruyacak kadar kalın 
değil. Hepsi aynı saman sarısı, aynı orta boy montlar. En 
pahalı tarafları, sırtlarına dikilmiş o amblem. 

Diğer çocuklar gibi güverte ortasındaki yarı kapalı ka-
bine titreyerek sığışıp büzüşmek yerine küpeştelere dayan-
mış, deniz karanlığını izleyen başka bir çocuğun sırtındaki 
ambleme bakıyorum. Geçen haftalarda, özellikle de buraya 
gönderileceğim kesinleştikten sonra, defalarca incelediğim 
halde bir kez daha geçiyor gözlerim amblemin tuhaf kıv-
rımlarından: 

Yuvarlak amblemin arka planında dalgalar var. Şu an 
etrafımızı sarmış, sinsice hışırdayan, kem fısıltılarla bize 
ayaz üfleyen kara çalkantılar gibi değil; basit, kaba dalgalar 
bunlar. Kötü bir eskiz gibi. Ama amblem ciddi elbet. Yaptı-
ğı işin şakaya gelir bir yanı olmadığını söyleyip de kendini 
çok ciddiye alan bir amblem bu.

Kötü çizilmiş dalgaların ortasında bir ada var. Ortası 
içe kıvrık bir ada. Birazdan gözlerimin yüzüncü kez gezi-
neceği harflerdeki kelime oyununu iyice vurgulamak için 
bastıra bastıra çizilmiş bir içe büküklük var bu basit adanın 
ortasında.

Adanın ortasına çizilmiş kovuk ile dalgalar arasında 
koca harflerle yazılmış yazı:

Saklıkoy 
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Yazının üstünde, çizilmiş adanın tepesinde ise çift anlamlı 
kelime oyununu tamamlayacak başka bir basit çizim var: 
Sadaka istercesine açılmış bir el ve tepeden o ele yuvarlak 
bir kuruşu saklı koymuş başka bir el. 

Birkaç sorun var ama bu amblemde. Öncelikle bir ada 
ve ortasındaki saklı koy yerine, ortası ısırılmış çöreğe ben-
ziyor bu figür. Ayrıca muhtaç ele, parayı gizlice bırakma 
eyleminden ziyade, o gariban eldeki son kuruşu da almaya 
yönelmiş gibi görünüyor yukarıdaki buyurgan ikinci el.

Kendi tespitime sırıtıyorum. Hepimiz gibi montunun 
sırtında bu amblemi taşıyan ama hepimizin aksine buzlu 
deniz havası karşısında sinmeyip güverteden karanlık de-
nizi izleyen iri gölge –sırtındaki ambleme baktığım siluet– 
hızla dönüyor:

“Neye bakıyorsun?”
“Sırtına,” diyorum omuz silkip.
Durduğu diğer güverte tarafından iki adımda yanıma 

ulaşıp yakama yapışıyor:
“Arkamı mı kolluyorsun?”
Ben de iri cüsseliyim, üstelik yaşımız da denk tahmi-

nen; o da benim gibi on yedi görünüyor; ama yine de ya-
kamdan tutup, beni iterek küpeşteye kadar geriletmeyi ba-
şarıyor. Arkam deniz. Soğuk, aç deniz.

“Neye bakıyorsun?” diyor tekrar mavi gözlerini kısıp 
dişlerini sıkarak.

“Ambleme,” diyorum sakince. Beni kıstırdığı tekne ke-
narından kendimi kurtarmaya çalışarak. Ama ne kadar 
yüklensem de ne kadar zorlasam da geriletemiyorum onu. 

“İlk defa mı görüyorsun amblemi? Sana da hepimiz gibi 
o amblemle dolu kâğıtlar imzalatıp, o amblemle dolu anah-



12

tarlıklar, kalemlikler, eşantiyonlar, aksesuarlar, montlar 
vermediler mi? Ve zaten bu gece itibariyle bundan sonra 
yıllarca, yıllarca, yıllarca o amblemi görmeyecek misin?” 
diye hırlıyor.

Mavi gözleri tüten volkanlar gibi. Uzun zamandır kes-
meye lüzum görmediği kirli sarı saçları dağınık, yağlı. Sol 
gözünün üzerinde eski bir yara izi var alnından elmacık 
kemiğine kadar. 

“Bırak,” diyorum yavaşça, yıldırımlı fırtına bulutlarına 
benzeyen gözlerinden gözümü kaçırmadan. 

Anlık bir şaşırma geçiyor bakışlarından. Anlık bir tak-
dir. Bırakıyor yakamı.

“Bundan sonra kendi arkanı kolla,” diye fısıldayıp gi-
diyor.

“Kapa çeneni,” diye sesleniyorum arkasından, “bende 
de var aynı amblemden.”

*

Tan ağarıyor. Gece Batıya gömülüp dünyanın altına dü-
şüyor. Rüzgâr, yıldızların titreşen gece lambalarına üfle-
yip söndürüyor. Denizin üzerindeki gökler aydınlanıyor. 
Montların sırtındaki sahte adadan, bakır kızılı ufuktaki 
gerçek adaya çeviriyorum bakışlarımı. 

Uzakta. Yalnız. Cılız elektrik ışıkları loş şafakta. Tekne 
oraya doğru hızlanıyor.

Saklıkoy.
Köşede Adem’in titremesi artıyor.

*

Kurşuni şafak. Ben; Adem; az evvel bana saldıran; ve onun 
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gibi sırtı amblemli diğer bir düzine çocuk, çalkantıyla yal-
palayan tekneden iniyoruz. Dalgalar, bizi kurtarmak için 
son bir gayretle alabora etmeye çalışıyor tekneyi sanki. 
Ama çok geç artık. Adadayız.

En son ben iniyorum. Az evvel bana saldıran çocuk da 
son inenlerden. Ağır adımlarla iskelede ilerliyoruz, bizi 
bekleyen siluete doğru. Gölge kıpırtısız. Bakıyor. 

Karaltı sadece dururken bile iskele tahtaları gacırdayıp 
zorlanıyor pabuçlarının altında. Bize doğru bir adım attığın-
da ise tahta iskele titriyor, çatırdıyor. Jöleli bembeyaz saçları 
ve bembeyaz kaşlarının altındaki iri surat otuz yaşlarında bir 
adama ait. Bir albino. Seher griliğinde bile cılız, mat günışığı, 
adamın aşırı beyaz kaşlarının altındaki gözlerini kamaştırı-
yor. Arkamızdaki teknenin pruvası kadar geniş göğsündeki 
rozette “VAMIK” yazıyor. Paltosunun cebinde telsiz. Bir eli, 
belindeki copta. Diğer eli sıkıca yapıştığı tasmada.

Tasmanın ucunda, kıpırtısız başka bir siluet var. Bizi iz-
liyor. Şafak karanlığında iri bir put.

“Kurt kırması…” diye fısıldıyor yanımda kendi kendi-
ne, az evvel kavga ettiğim çocuk.

Ona bakıyorum. Bir şey söylemiyorum. 
Tekneden bizimle birlikte inen Adem, tasmanın ucun-

daki kara kurt kırmasından uzakta durmaya çalışıyor. Ama 
geceden de korktuğu için kaçabilecek fazla yeri yok. Kafi-
ledeki en büyük çocuklara –bana ve kavga ettiğim çocu-
ğa– yanaşıp sığınıyor. Yolunun üzerinde bekleyen köpeği 
gördüğü an titremesi artıyor.

Beyaz saçlı, beyaz kaşlı, sessiz dev, kurdu geri çekmek 
için bir hareket yapmıyor. Bizi getiren teknenin kaptanına 
bir deste para veriyor. Kaptan parayı saymadan dönüyor 
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tekneye. Hiç kapatmadığı tekne motorunu mahmuzluyor. 
Tekrar dalgalara, karanlığa karışıyor.

Tekne sırtını dönüp uzaklaşıyor.
Arkasından bakıyoruz umutsuzca… Ben, Adem, diğer 

çocuklar.

*

Ayaz artıyor. 
Vamık’ın konuşmadan işaret ettiği istikamete yürüyo-

ruz. Tek sıra. Karanlıkta başı eğik gölgeler. Eski bir oto-
büs bekliyor bizi burada. Hepimizin binmesini izledikten 
sonra, en son Vamık biniyor otobüse. Adımını attığı an, 
otobüsün burnunu yarım metre çökertiyor. Aracı sarsarak 
koridorda ilerliyor. Ön koltuğa oturuyor. Copuyla ileriyi 
işaret ediyor şoföre. Konuşmadan.

Otobüs hareket ediyor. Teknenin terk ettiği ıssız rıhtım-
dan biz de ayrılıyoruz. Adanın içlerine doğru.

Konuşmadan dışarıya bakıyoruz. Çocuklar sus pus. 
Kimi koltuğuna yığılıp uyuyakalmış. Adem başını önüne 
eğmiş kaygıyla bekliyor. Kavga ettiğim pasaklı sarı saçlı 
çocuk ise otobüsün kirli penceresinden dışarıyı izliyor. Kat 
ettiğimiz yolu, otobüsün patikasını, yolun sağını ve solunu 
incelerken gözünü hiç kırpmıyor.

Yarım saat ilerliyoruz. Ada soğuk. Otobüsün kaloriferi 
yok. Yağ ve benzin kokulu motor homurdanıyor. Otobüsün 
sarı lambaları kırık. Koltukları parçalanmış. Paslı demirle-
rin üstünde, çürük, lekeli sarı süngerler. Tavan plastiğine 
belki bir çakıyla rastgele kazınmış baş harfler arasındaki 
nice solmuş rakamların en eskisine bakıyorum: 21.12.1983. 
Az ötede 1987. Onun yukarısında 95; 2003 ve diğerleri…
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Sisli ağaçlar arasında kıvrılan yollardan geçiyoruz. Bü-
külüyor patikalar. Küçük tepeleri aşıyor otobüs. Gri, sus-
kun dünya kayasına tırmanan yaşlı, yorgun bir kertenkele. 

İlerledikçe, kurdele düğümleri gibi açılıyor sisler. Gün 
biraz daha ağarırken mat ışıkta parmaklıklar görüyorum 
ileride. Üzerinde düğümlü dikenlerin çiçek açtığı teller. 
Sabah çiylerinin biriktiği çitler. Otobüs yavaşlıyor, gacırda-
yan fren itirazlarıyla. Vites küçültüldüğünde kahırla yut-
kunup zangırdıyor. Ve diken, filizlenmiş demir çiçeklerin 
arasından içeri giriyor.

Bir madeni gacırtıyla duruyor sarı gözlü otobüs. Son bir 
hınçla hepimizi sarsıyor. Başka bir ses daha işitiyorum. Ar-
kamızda… Uzun parmaklıklı girişin ardımızdan kapanma 
sesi. Diğer büyük çocuk da işitiyor sesi aynı anda.

Önce beyaz kaşlı sessiz dev iniyor otobüsten. İnmesiyle 
otobüsün burnu, rahat bir nefes almışçasına biraz doğru-
luyor. Otobüse eşlik eden başka bir arabadan onun gibi gi-
yinmiş ama onun yarı boyunda olan, başka yaka kartlı ve 
başka coplu bir adam, Vamık’ın kurdunu indiriyor. Arala-
rında konuşma geçmiyor. Vamık tasmayı alıp yumruğuna 
doluyor. Copuyla işaret ediyor.

Otobüsteki çocuklar usulca itaat ediyor. Tek tek iniyor-
lar sarı gözlü, benzin kokulu, kahverengi yorgun kerten-
kelenin yarık karnından. Tedirgin, loş, suskun dünyaya 
doğuyorlar. 

Son kalan ben ve diğer çocuk. Bir an bana bakıyor. Ben 
de ifadesizce ona. Sonra ağır adımlarla iniyoruz otobüs-
ten. Hantallığından beklenmeyecek ani bir şamarla kapa-
nıyor otobüsün kapısı. Geri vites yutkunmasını işitiyoruz 
demir hayvanın paslı karnında. Sonra ağır bir temkinle 
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geriliyor. Geriliyor. Geriliyor. Bir köşeye çekilip sığışıyor. 
Ve susuyor.

Adada rüzgâr esiyor. 
Etrafıma bakıyorum. Her yana salgın hastalık gibi yayıl-

mış dikenli tellerin demir konfetilerinin ortasında binalar 
var. Köşeleri yosun bağlamış çarpık beton devler. Suskun 
gri yeşil anıtlar. Birden hareket fark ediyorum. Denizden 
yükselerek adanın içine sinsice ilerleyip çöreklenen sabah 
sisinde binalardan çıkan siluetler. Dumanların arkasında 
gezinenler.

Avlunun başka köşeleri de aynı: Yaşlı, sessiz binalar. 
Ciddi ve mağrur, yeşermiş duvarlar. İplik iplik salınan sis-
lerin arkasında kataraktlı pencerelerde sarı ışıklar. 

Gölgeler dolaşıyor o binaların da arasında: Karanlıklar-
da gezinen huzursuz hayaletler. Vamık gibi giyinmiş ama 
Vamık’ın yarı boyunda, coplu karaltılar. Sırtları amblemli.

Amblem en büyük binanın üzerinde de var. Dev dalga-
lar, dev bir ada, dev bir el, kuruş bıraktığı muhtaç bir diğer 
el ve yazı. Binalarda. Yakalarda. Sırtlarda.

Vamık en arkada; sürüyü ağıla götüren, köpeğini kurtla 
takas etmiş bir çoban. Amblemin olduğu binaya getiriyor 
bizi. Deniz rutubetiyle paslanmış kahverengi kapının ar-
dında kilitler dönüyor. Kapı açılıyor gacırtıyla. Sanki bile-
rek yağlanmamış gibi. İçeri giriyoruz.

Başka amblemliler karşılıyor bizi içeride. Yüzü solgun 
adamlar. Binanın içi nefes kokuyor. Kalorifer sıcağı. Şafak 
ayazına karışıyor sıcak. Gözlükleri buğulanıyor solgun 
adamların. Arkamızdan kapıyı kapatırken bir an tekrar gö-
rüyorum Vamık’ın beyaz saçlı dev karaltısını.

Demir kapı kapanıyor, duvarların ve bizim üzerimize.
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Çocuklar yutkunuyor, yüzleri bembeyaz.
Başka biri –zayıf, kambur duruşlu kel bir adam– ince 

kemikli parmağıyla işaret ediyor uzayıp giden floresanlı 
koridoru. Önümüzden ilerliyor. Onu takip etmek zorun-
dayız. 

Dar koridorlarda götürülüyoruz. Yeni paspas edilmiş, 
keskin sentetik çiçek parfümlü merdivenlerden çıkarılıyo-
ruz. Floresanlar, vınlayan beyaz hayaletler gibi şerit şerit 
akıp geçiyor tepemizden. Silinmekten matlaşmış marley 
zemine aksediyor titreyen yansımaları. Uzakta bir yerden 
karnabahar kokusu geliyor, yer silme deterjanının eflatun 
menekşe kokusuna karışıyor.

Merdivenlere getiriyor bizi kılavuzumuz. Tek sıra ha-
linde çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz.

Dört kat sonra küçük çocuklardan bazıları nefes nefe-
se kalıyor. Bina sıcak. Nefes almak güç. Son bir merdiven 
düğümünü daha çıkıyoruz. Kahverengi mantar enfek-
siyonuyla kaplanmış bu hasta binanın çürümüş madeni 
DNA’sını tırmanıyoruz sanki bu helezon merdivenlerde. 
En üst kata ulaşıyoruz.

Bordo deri kaplı çift kanatlı kapıdan ibaret bu kat. Bizi 
buraya çıkaran adam, gözlüğünün buharını bile silmeden, 
ceketini ilikleyerek kapıyı çalıyor. Kulak kesilerek bekliyor. 
Rüzgâr. Kızıl sessiz kapıların önünde bekliyoruz. Çocuklar 
süklüm püklüm. 

Kapıyı bir kez daha tıklatıyor, bizi buraya getiren adam. 
İçeriden belli belirsiz bir homurtu. Kalorifer sıcağından üst 
cebi amblemli gömleğinin koltuk altlarında ıslak daireler 
belirmiş kılavuz, tüm koridoru kaplayan kimyasal menek-
şe ve karnabahar kokusuna kendi ekşi terini de katarak ko-
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lunu uzatıp aralıyor büyük kızıl meşin kapının çift kanatla-
rından tekini. Sonra başını öne eğip el pençe geri çekiliyor 
kapıya arkasını dönmeden.

Deri kapılı kurşuni sıcak oda bizi bekliyor.
Çocuklar içeri girmiyor. Kaygıyla birbirine bakıyorlar. 

Bana ve diğer tek büyük çocuk olan hırçın, sarı saçlı oğla-
na. Onu bilmem… Ben kapıyı itip giriyorum içeri. 

Büyük bir oda. Geniş pencereleri karanlık adaya bakı-
yor. Denizin sis fışkıran büyük lacivert sonsuzuna. O an 
fark ediyorum: Adanın karaya dönük yüzünde değil bina-
lar, kıyıya uzak, açık denize bakan bir saklı koy burası. 

İçeride bir karaltı…
Plaketler, şiltler, çerçevelenmiş kesik gazete manşetle-

riyle kaplı duvarların önünde, koca siyah maun masada 
oturuyor. Siyah harfli masa isimliğinin arkasında.

Kalın gözlüğünün verem sarısı camlarının ardında göz-
leri gölgeli. Kırmızı, parlak elmacık kemiklerinin hemen 
yakınında başlamış sakalları. Tüm suratını kaplıyor. Saka-
lının arkasında görünebilen yüzü donuk. Serçe parmağın-
da iri bir yüzük. Bizi bir süre bekletiyor. Biz yokmuşuz gibi 
ekrana bakıyor. Öksürüyor. Saatine bakıyor. Bilgisayarını 
kapatıyor. Sonra ayağa kalkıyor. Masasının etrafından do-
laşıp yanımıza geliyor.

Her birimizin elini uzun uzun sıkarak yüzlerimize dik-
katlice bakıyor:

“Hoş geldiniz çocuklar.”
Elleri terli. Yapış yapış. Islak midye gibi. Limon kolon-

yası ve tere karışmış beyaz sabun kokuyor adam. Dişleri-
nin arasından sarkan beyaz ince diş temizleme ipi parçası-
nı fark etmeden gülümsüyor:
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“Hepinizi bursunuzdan ötürü tebrik ederim. 
Ailelerinizin veya yetimhane müdürlerinizin ve sizlere 

kavuşmamıza vesile olan sosyal hizmet koordinatörlerini-
zin de büyük başarısı var tabii bugün bu güzel yerde olma-
nızda. Onlara da ayrıca teşekkür edeceğim zaten.

Lafı fazla uzatmayayım. Yorgunsunuzdur. Bugün dinle-
nin. Yarın başlarız. 

Daha birbirimizi bol bol tanıyacak vaktimiz olacak za-
ten. Şimdilik kısaca tanışalım:

Ben Zorbey Rıza. 
SAKLIKOY AHLAK ve YARDIM DERNEĞİ… ‘Müdü-

rü’ veya ‘Kurucusu’ demeyelim de –çünkü öyle sıfatları hiç 
sevmiyorum– şöyle diyelim: 

Biz sizinle burada bir ağabey-kardeş ilişkisinde olaca-
ğız…”




