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Roman

“Aman Allahım, burası çok sıcak! diye bağırdı içeri girer 
girmez.”

“Afiyet olsun,” diye cevapladım.
“Siz yeni misiniz burada?”
“Bilmiyorum. Daha yeni geldim çünkü.”
Bir hizaya dizilmiş meşe ağaçları, gelincikler, ara ara da 

koyun sürüleri… Bir de gökyüzünde görünüp duran bir 
şeyler var ki uçurtma da değiller, uçak da.

“Anne, bu adam deli mi? Saatlerdir hareket etmiyor.”
“Sus kızım, ayıp. Duyacak!”
“Ama ya deliyse, anne? O zaman ayıp olmaz, di mi?”
Elektrik direklerini unutmuşum. Ama üzerlerinde, alt-

larında karga falan göremiyorum. Gözlerim kırmızıya ça-
lan bir toprak arıyor her yerde; bulamıyorum. 

“Beyefendi, bir cevap verecek misiniz artık?!”
“Sizinle konuşuyorum!”
“Beyefendi, biletinizi soruyorum! Biletiniz yok mu?”
“Beyefendi!”
Sesler içimde; sesler dışımda; sesler her yerde. Aynı telden 
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dağılan, aynı telde toplanan sesler var. Sesler uçuşup eriyor, 
sesler birleşip içime doluyor; bu sesler bir mi ayrı mı, uzak mı 
yakın mı; bir türlü ayırt edemiyorum. İçlerinde fısıltılar da 
var, mırıl mırıl konuşup duranlar da, çığlıklar da. Sesler kah 
bir sirene tutulup karışıyor, kah bir sirenden çıkıp geliyorlar. 

“Taze simit amca, sıcak sıcak. Bir tane vereyim mi?”
Yok, bu göktekiler uçurtma da değil, uçak da. Ama içi-

mizde uzanan bitmez tükenmez bir çöl; onu biliyorum. 
Raylar, direkler, pervazlar… Taşlar, çakıl taşları, yine 

çakıl taşları, basamaklar… İnen basamaklar, çıkan basa-
maklar, yollar, yollar… Arnavut kaldırımları, tırabzanlar, 
balonlar, karıncalar, çalılıklar… Bir musluk, iki gazoz ka-
pağı, üzerine de balkon, çamaşırlar. İp. Biraz çit, biraz kan. 
Erik. Aydınlık, karanlık; karanlık, aydınlık, karanlık. 

“Birine mi baktınız?”
Ayakkabı bağcıkları.
“Kardeşim, bir şey mi istediniz?”
Yer bazen ayaklarımızın altında titriyor, yer bazen 

ayaklarımızın altından kayıp gidiyor. Bazen yer iki ayağı 
üstünde doğrulup üzerimizi örtüyor. Bazen kollarımızı 
ayaklarımızı bağlıyor. 

“Çok üşüyorum, Yasef.”
Nereye gitsek bir avuç toprak üzerimizi örtüyor.
Cebimde bir avuç ateş taşıyorum. Yollar boyu yürüyo-

rum, yürüyorum; bir avuç ateşi atacak yeri bir türlü bula-
mıyorum. Ellerimi bir türlü cebime atamıyorum. Önüm-
den sayısız kadınlar, erkekler geçiyor. Sayısız kadınlar ve 
erkekler, sayısız erkekler ve kadınlar, önümden geçip geçip 
duruyorlar. Ayakları çıplak minik bir kız çocuğunun bur-
nu akıyor. Ben, üşümüyorum. 
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“Sahip olduklarımızı da verirsek geriye bizden ne kalır 
ki?”

Bazen ellerimi parmaklarıma, bazen parmaklarımı el-
lerime geçiriyorum.

Yitiyorum.
Taşlar ve sokaklar… Taşlar ve sokaklar… Bozkırlar. 

Pantolonumun paçası yırtılmış, bileğimde diş izleri var. 
Ben yürüdükçe toprak kana bulanıyor. Bağrışlar her yanda 
yankılanıp duruyor.

“Düş kırıklığına uğramayalım diye düş de kurmayalım 
istersen?”

Elimizde ne var ne yoksa verecek miyiz? Elimizde ne 
var ne yok, gerçekten bilebilecek miyiz?

“Beyefendi! İşitmiyor musunuz beni?!”
“….”
“Durun diyorum. Kimliğinizi çıkarır mısınız lütfen?”
“Kimlik? Vakitsizlik gibi… Sallanıp düşmek… Ya da 

düşmemek, kalmaya çalışmak gibi…”
“Ya rüzgâr?”
“Evet, rüzgâr.”
“Ohoo, uçmuş bu adam yaa!”
“Beyefendi, duyuyor musunuz beni? Kimliğiniz diyo-

rum! Kimliğiniz var mı üzerinizde? Nereye gidiyorsunuz?”
“Kimlik?”
“Kimlik, beyefendi! Sınırdasınız, pasaportsuz geçemez-

siniz!”
“Pasaport, diye mırıldanıyorum farkında olmadan. Pa-

saport, biliyorum. Tabii, var pasaportum.”
“Gösterin lütfen.”
“Tabii.”
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Elimi cebime atıyorum, ilk kez; parmaklarım yanıp tu-
tuşuyor. Alev alev yanan keseyi masanın üzerine bırakıyo-
rum. Bir avuç toprak, kesenin açılan ağzından, gün yüzüne 
çıkıyor. Masa, ağaçlar, gökyüzü, hep birden tutuşuyor.

“Lütfen,” diye inliyorum, “bir yudum su verin bana… 
Yollardır yürüyorum.”
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Gerçek

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Düşünen 
Adam Heykeli’ni arkanıza, Baştabiplik binasını önünüze 
aldığınızda sağınıza düşen yolu dosdoğru takip edin; yolun 
sonundan sağa dönün; karşınıza çıkacak Acil Psikiyatri’nin 
önünden, bir yana sapmadan ilerleyin. Bir süre devam et-
tikten sonra sol tarafınızda, sarıya boyalı K bloklarını gö-
receksiniz. K blokları geniş bir alana yayılıdır, ama hep 
iki katlıdır. Binaların dört yanını çevreleyen pencerelerin 
hepsi de sıkı parmaklıklarla örtülüdür. Bu parmaklıkların 
arasından size bakan dalgın, hüzünlü, ama içtenlikle gü-
lümseyen yüzler görürsünüz. 

Benim adım Nihan Kaya. 26 yaşındayım. İngiltere’de 
Psikanaliz üzerine eğitim aldığım bir ara, benim de yolum 
bu K bloklarına düştü. Elimde boş bir dosya, yetkili merci-
lerin karşıma çıkan tüm kapılarını çaldım. 

“Tezimde referans olarak kullanmak üzere hastaları-
nızdan biriyle görüşmek istiyorum. Eğer izin verirseniz, 
sadece on…”

“Gazeteci misiniz?”
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“Hayır. Fa...”
“Mümkün değil! Burayı derhal terk edin.”
“Fakat…”
“Özür dilerim, sizinle daha fazla konuşamam.”
K, L ve H servislerinin birbirlerine değişik açılardan 

bakan blokları arasında, günlerce aşağı yukarı gezinip dur-
dum. Ne zaman ortalıkta dolaşan hastalardan birinin ya-
nına yaklaşmaya yeltensem, aniden bitiveren mavi ünifor-
malı bir görevli “Ne istemiştiniz?” diye araya girerek beni 
durdurdu. Ben etrafa aval aval bakınırken bana heyecanla 
uzaktan “Siz burayı yeni kazanan stajyer misiniz?” diye 
seslenenler de olmadı değil. Ne var ki, huyum kurusun işte, 
bir türlü yalan söyleyemem. Önüme çıkan birkaç uyduruk 
fırsatı da böylece tepmiş oldum.

Bahçedeki hastaları bir köşede yalnız yakalayabildiğim 
ender zamanlar da oldu gerçi. Yanlarına yaklaşıp fısıltıyla 
“Buralarda sizin birlikte oturduğunuz, televizyon izlediği-
niz, böyle, ne bileyim, kafeterya gibi yerler var mı? Beni 
oraya götürür müsünüz rica etsem?” diye sordum. Hemen 
hepsi “Bir çay, bir sigara parası abla, ne olur…” diye cevap 
verdiler. “Tamam, istediğiniz çay parası olsun. Siz beni gö-
türün, ne isterseniz vereceğim,” dedim. Kimi beni düz bir 
duvarın önüne götürüp “İşte… Çay param abla…” dedi. 
Kimi beni daha hiçbir yere götürmeden avcumdaki parayı 
alıp kaçtı. Ama her biri, istisnasız olarak, benden bir şeyler 
almadan beni bırakmadı.

K bloklarının orada yine ne yapacağımı bilmeden, boş 
boş gezindiğim bir gün, ücra bir köşedeki parmaklıkların 
ardından genç bir adam bana doğru seslendi:

“Abla, bakar mısın abla; yiyecek bir şey var mı yanında?”
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Cebimde yarım paket çikolatadan başka bir şey bula-
madım. 

“Aç mısınız? Yemek vermiyorlar mı burada size?”
“Vermezler mi abla, veriyorlar tabii. Ama, deli olmayın, 

hiç güvenilip yenir mi onların verdiği?! Ya zehir karıştır-
mışlarsa içine, ya zihnimi kontrol edecek bir ilaç atmışlar-
sa? Allah korusun, ya domuz yağı, eşek eti varsa yemeğin 
içinde!”

“Nasıl besleniyorsunuz o zaman?”
Genç adamın bakışları birden ciddileşti:
“Üzerinizde herhangi bir kayıt cihazı, fotoğraf makine-

si, faks aleti, cep telefonu varsa sizinle görüşemem. Lütfen 
açıklayın.”

“Cep telefonum var ama isterseniz kapatabilirim, de-
dim.”

Telefonumun kapalı ekranını görünce rahatladı.
“Doğru söyleyin, kim gönderdi sizi buraya? Hangi ül-

kenin, hangi örgütün ajanısınız? Vatan haini misiniz? Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü bölmek ve 
parçalamak adına ne gibi girişimleriniz var? Türk müsü-
nüz? Müslüman mısınız?”

“Kendi kendisine ihanet etmemek için çabalayan bir 
kimseden başkası değilim,” dedim.

“Kendinize sadık kalırken, vatana ihanet ediyor olma-
yasınız sakın? Doğru söyleyin, hangi makamlara rapor 
edeceksiniz söylediklerimi? Ben ölürüm, sürünürüm; ama 
vatanıma, milletime, örflerimize, geleneklerimize ihanet 
ettirmem!!! Bir de… Bekarım. Sizin de gözleriniz mas-
mavi. Gökyüzünde uçan kuşlarla uçaklar arasındaki farkı 
sezebildiniz mi? Ben bu farkı anlamak için buradayım. 
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Gökyüzüne istediğiniz kadar uzun bakmaya çalışın; ba-
kışlarınız bir müddet sonra muhakkak geri çevrilecektir. 
Adınız Ferda mıydı acaba?”

Parmaklığın arkasındakiler “dışarıdaki” yiyecekleri 
fena halde özlemişlerdi. O günden sonra, market rafların-
da bulabildiğim krakerleri, bisküvileri, şekerleri bir çanta-
ya yükleyerek Akın’ın servisindeki o ücra parmaklığa gö-
türmeye başladım.

“Abla ya, dün televizyonda gösterdiler; patlatınca her 
yeri uçuran bir sakız çıkmış. Yarın ondan da getirsene.”

“Sus lan, sıkboğaz etme kızı. O kadar florasan var etraf-
ta; sakızı ne yapacaksın?”

“Ya abla, iyi ki akıl etmişsin şu muzlu sütü. Viyana gün-
lerim geldi aklıma. Hey gidi günler, ne güzel okyanus kıyı-
sında oturup muzlu süt içerdik.”

“Salak, Viyana’da muz olmaz ki.”
“Hee, süt de olmaz…”
“Ayakta kaldınız abla, sandalye getirtelim size?”
“Çay, kahve ikram edelim?”
“Hadi lan hergele, sandalyeyi nasıl çıkartacaksın dışa-

rı?”
“Çayı kendisi buldu da sanki…”
“Aşkolsun yaa! Ne var, yollatırız bir sandalye dışarı. Ye-

ter ki ablam istesin.”
“He, oldu. Helikopter de indirtelim istersen. Oğlum, 

farkında değilsin galiba; biz kaç senedir burnumuzun ucu-
nu uzatamıyoruz dışarıya!”

“Hadi be, serseri…”
“Sandalye istemiyorum da, dedim, içeri girmenin bir 

yolunu bulur muyum, onu söyleyin bana.”
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“İçeri? Tabii.”
“Tabii ya, ondan kolay ne var.”
“Girersin abla, ne olacak? Bak, biz hep içerdeyiz.”
“Nasıl girilir peki?”
Ani bir uğultu, her ağızdan bir ses, bir karmaşa…
“Girilir… Evet, tabii, girilir.”
“Girilir…”
“Herkes giriyor canım!”
“Ya, öyle, getiriyorlar işte. Giriyorsun. Öyle, giriyorsun.”
“Hee, girmesi kolay, kolay da, sonradan çıkması biraz 

zor işte.”
Aralarından biri beni içeri iple çekebileceklerini söyle-

di. (Aynı zemindeydik). Bir diğeri pencerenin yanındaki 
şömineden girmemi önerdi. (Pencerenin yanında şömine 
filan yoktu). Zaten içeride dolaştığımı söyleyenler çıktı. Bu 
arada bir tanesi arkalarından “Deli abla bunlar, deli; ciddi-
ye alma,” diye işaret ediyordu.

Beklenmedik şekilde düzgün konuşan bir ses:
“Hanımefendi, siz ne yapıyorsunuz burada?” diyene 

kadar Bakırköy’de bir başka dünyanın daha var olduğunu 
unutmuşum.

“Ben… Belki de yapmamam gereken bir şey yapıyo-
rum. Ama izin verin, açıklayayım. Lütfen birkaç dakika 
için bile olsa içeri alın beni.”

Ben sağlık personelinin odasında otururken hastane 
Akın’ın “Ferdaa! Burdayım Ferdaa!” haykırışlarıyla yankı-
lanıyordu.

“Ferda siz misiniz?”
“Hayır. Yani, evet…”
“Ferhaat! Bırak kızı Ferhat! Bak, rekabeti sevmem, bi-
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lirsin! Kız benimle konuşmaya geldi, seninle değil! Bırak 
kızı, buraya yolla hemen!”

“Sanırım… ondan hoşlandığımı zannediyor…,” dedim.
“Bakın işte, gördünüz mü yaptığınızı? Yoldan geçen-

lerle konuşur gibi konuşamazsınız bu insanlarla. Tahmin 
etmediğiniz işler açılıverir.”

Akın oturduğum yerin çarprazına düşen parmaklıklara 
yaslanmış, odanın aralık kapısının ardından bana hayran 
hayran sırıtıp duruyordu. Bir gün bu sahneyi içim acıyarak 
hatırlayacaktım.

“Belki... Kapıyı tamamen kapatsak iyi olacak. Akın sü-
rekli beni izliyor.”

“Akın, sizi görüyor mu şu an?”
Sağlık memuru bana hastalarla hiçbir şekilde görüşme-

mem gerektiğine ilişkin uzun bir nasihat çektikten sonra, 
beni kapıdan Bakırköy’de bir daha hiç görmemek üzere, 
uğurladı. Ayrılırken, 

“Halbuki siz ne şanslısınız,” diye mırıldandım. İçeriye 
istediğiniz gibi girip çıkabiliyorsunuz.

“Şanslı mı? Hanımefendi, ben burada, çalışıyorum!”
“Çalışmak” kelimesi zihnime yeni bir ışık gibi, bir daha 

düştü. Ertesi gün Bakırköy Hastanesi’ne temizlik görevlisi 
olmak üzere başvurdum. Şansım yaver gitti; bir ay sonra 
K4 servisinde oradakilerin kısaca “paspasçı” dediği işe baş-
lamıştım. 

“Yaa, gördün mü, bizim şekerci Ferda paspasçı olmuş!”
“Ben zaten biliyordum onun da bir gün buralara düşe-

ceğini.”
“Ben de. Gözlerinden anlamıştım.”
“Bir tuhaf bakıyor sahi.”
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“Onda paranoid şizofreni başlangıcı görüyorum ben.”
“Yazık oldu kıza, yazık!”
Yasef Abravanel’i ilk o zaman, K4’te yerleri paspaslama-

ya başladığım günlerde fark ettim.
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Roman

“Yemek vakti!”
“Abravanel, yemek vakti!”
“Abravanel, yemeğe gelmiyor musun?”
“Bak, kalmayacak sonra, ona göre!”
“Yurdun Doğu kesimlerini etkisi altına alan yağmur 

günün ilerleyen saatlerinde de artarak devam edecek.”
“Mutluyum, arkama yaslandım; iyi ki ona rastladım!”
“Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndan şimdi merkez stüd-

yolarımıza…”
“Kayserispor-Sivasspor karşılaşması…”
“Puan…”
“Abravanel, yemek istemiyormuşsunuz herhalde.”
“Acıkmadınız mı?”
“Ne kadar zamandır yemek yemediğinizin farkında mı-

sınız?”
“Konuşmayacak mısınız?”
“Boncuk dizmeyi çok sevdiniz herhalde.”
“Zehra hanıma söyleyelim, daha çok boncuk getirsin 

size.”
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“Hiç ara vermeyecek misiniz ama?”
“Kımıldamayın lütfen.”
“Gençlerbirliği 1 - Ankaragücü 0.”
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Gerçek

“Bıktım şu Abravanel’e serum hazırlatmaktan!”
Yasef Abravanel’i ilk o zaman, K4’te yerleri paspaslama-

ya başladığım günlerde fark ettim. Ufak tefek, ilgi çekecek 
derecede zayıf, kendi halinde, fevkalade kibar, zarif bir 
beyefendiydi. Ne kadar zamandır buradaydı bilmiyorum, 
ama epey olmuş olmalı. Yaşı da herhalde altmışının üze-
rindeydi. Sağlık sorunları vardı. İlerlemiş astımı zaten yor-
gun olan kalbini ara ara sıkıştırıyor, Yasef ’in beden sağlığı 
doktor ve hemşireler tarafından sıkı kontrol altında tutu-
luyordu. Yasef ’in ise hiç de sağlığını umursar gibi bir hali 
yoktu. Kendisine yapılan tıbbi müdahalelere, vücudu sanki 
ona değil de bir başkasına aitmiş gibi kayıtsızca boyun eği-
yordu.

Yasef diğerlerinin arasına karışmaz, bir köşede boncuk 
dizerdi. Fazla konuşmazdı, ama bazen kendi kendisine mı-
rıldandığını duyardım. Biri onunla konuştuğunda karşılık 
vermediği de olurdu, ilgisiz kelimeler sarf ettiği de. Fakat 
ona çay götürdüğümde (günlerce yemek yemediği olsa da 
çayını her gün mutlaka içerdi) bana kusursuz bir nezaket-




