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luk Bölümü’nü bitirdi. On yedi yıldır televizyon, sinema 
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Ve hâlâ inanmaya devam ediyor... 
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“Yolda gördüğüm hiç kimse yok,” dedi Alice.
“Keşke benim de böyle gözlerim olsa,” dedi Kral huysuzca.

“Hiç kimseyi görebilmek ha! Üstelik bu mesafeden!
Vay canına, ben bu ışıkla ve bu mesafeden ancak gerçek 

insanları görebilirim.”

Lewis Carroll
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Çekirge

Ağustos güneşi tülün ardından türlü şekillerle yüzüme 
yansıyor, benim tam şu anda, bir otel odasının yatağında, 
yüzükoyun uzanmış bir halde, ölmüş olduğum gerçeğini 
gizliyordu. Evet, tam şu an, öldüm. Bu şımarık aydınlık-
sa benimle dalga geçiyor. Bu kadar çok ışık, bazı şeyleri 
saklamasını iyi bilir; tıpkı zifiri karanlık gibi. Detayları 
silikleştirir. Evet, benim ölümüm de, bu tatil kasabasında, 
bu denize az biraz yukarıdan bakan otel odasında, küçük 
bir detaydan ibaret. Dakikalardır terden buz kesmiş bede-
nimi kıpırdatmaksızın, hayatta korktuğum tek canlı oldu-
ğundan emin olduğum bir çekirgeye bakıyorum. Küçük, 
yeşil, biraz nemli bir çekirge. O da bana bakıyor. Birkaç 
kez gözlerini benden ayırmadan vücudunu oynatıp durdu 
ama yerinden kıpırdamıyor. Bütün gözlerini bana dikmiş, 
sanki başımda nöbet tutuyor. Sanırım öldüğümün farkın-
da. Evet. Ölüm saatim artık kayıtlara geçebilir. Çünkü ben 
bir çekirgeden korkmuyorum ve bir çekirge ölümüme ağıt 
yakıyor.

Nasıldı? “Balıkçı bilir ki, ancak bir balıkla, bir yılanla 
dostluk kurmuş, bir martıyla konuşmuş adamlar kısacık 
bir süre açık kalacak bu çatlaktan içeri girebilir, ölümün 
ayağına yüz sürebilir.” Evet, böyleydi.
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O vakit, şimdi ben çekirgeyle dost oldum. Ölü olduğum 
için benden korkmuyor, ölü olduğum için ondan korkmu-
yorum. Ölümümün tek tanığına karşı şu an saygıyla karı-
şık bir sevgi duyuyorum. Ancak cinayetim cezasız kalacak, 
çünkü kimse çekirgenin söylediklerine inanmaz. Kimse 
onu tanık sandalyesine çağırmaz. Cinayetimin sessiz, yeşil, 
nemli tanığı.

Artık bu yataktan kalkmalıyım. Cesedimi buldukların-
da burada olmak istemiyorum. 

Ölünce insan hafifler derler, neden bedenim otuz beş 
yıllık sarı-kahve, kapağı üstten açılan bir buzdolabı gibi 
ağır? Bu koku da ne? İçimde neleri unuttum da böyle çü-
rüdüler? 

Kalktım nihayet. Elbiselerim, keyfine savrulmuş ya-
lanlar gibi etrafa saçılmış. Ben saçmadım ama toplayayım 
bari. Ölüyken giyinmek zor bir şeymiş. Herhalde o yüzden 
kefen giydiriyorlar. Yıkanmak da öyle demek ki! Konuş-
mak da hatta. Tabii. Boşu boşuna bağlamıyorlar herhalde 
ağızlarını ölülerin. Kesin konuşmak da zor! Yoksa sussun 
ve bir şey anlatamasın, bizimle gördüklerini paylaşamasın 
diye mi? Cennet unutmak, cehennemse öldüğün anı tekrar 
tekrar yaşamaksa, konuşamadan nasıl unutabilir merhum. 
Ağzımı bağlatmamalıyım.

Dışarıdayım, deniz aşağıdaydı, hatırlıyorum, o yöne 
yürümeli. Yürümeli. Yürümeli. “Öldüm, bana acıyın,” de-
mek için ayaklarım çıplak olamaz. Ölürken kafam yastı-
ğa bastırılıyor olsa da dik duruyordu üstelik. Peki o halde 
gerçekten unuttum demek ki ayakkabılarımı, terliklerimi, 
hayır, sandaletlerimi giymeyi. Yürümeli.

Deniz, yüzüme ne güzel vurdun böyle! Gerçek bir dos-
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tun, o ince çizginin gerisinde durup seni yargılamadan ve 
seni sevmekten vazgeçmeyerek sövmesi gibi. Kumlara bas-
malıyım. Asfaltın yanığına kumun törpüsü karışmalı. Bir 
adım, küçük bir adım daha, hadi.. Bu bir rüya değil ki, niye 
böyle adımlarım ağır. Biri yakamdan paçamdan çekiyor-
muş gibi.. Sadece öldün, kendine gel. Hadi!

Sonunda. Kum zerreciklerinin her birini ayrı ayrı his-
sederek oturmak. Oturmak. Bağdaş kurmak iyidir. Önemli 
bir anın kapı eşiğinde durmak gibidir. Yemek yemenin ya 
da dua etmenin mesela. Haz dolu bir anın. Kimse bağdaş 
kurarak kavga etmez ya da birini bıçaklamaz. Kimse bağ-
daş kurarak birinin ırzına geçmez. Bağdaş kurmak iyidir. 
Bir bacağını altına alıp diğerini koluna destek yaparak 
oturmak daha iyidir ama. O zaman kimseye zarar vereme-
yeceğin gibi kimse de sana veremez. Yarım bağdaş. O bir 
ayağından destek alıp fırlar kaçarsın. Tetikte bağdaş otu-
ruşu. Bunu önceden düşünseydim keşke, ölmeden. Gerçi 
işime yaramazdı. Çünkü katilin, katilin olduğunu bilmek 
gerekir. Kapıyı sevecenlikle açıp “Hoş geldin!” dediğin bi-
rinin katilin olabileceğini düşünemezsin.

Bir ses duymalıyım. Beni seven bir ses. 
“Alo?” 
“Ablacığım iyi misin?”
“Ben öldüm!”
“Ne zaman?”
“Az evvel.”
“Emin misin?”
“Yani..”
“Nasıl oldu?”
“Birden.”
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“(…)”
“Tam o anda.. az evvel yani, bir otel odasında.”
“(…)”
“..Bir çekirgenin başucunda.. aşk benim ırzıma geçti.”
“(…) sana bir şey olmaz.”
“Olmaz mı sahiden?”
“Ben buradayım! Topla eşyalarını hemen gel.”
“Hiçbir şeyim kalmadı. Bir tek cesedim, o da çok ağır.”
“Seni seviyorum.”
Telefon kapandı.

Denize girmeye korkuyorum. Tuzlu suyun tüm ilikle-
rime işleyip beni arındırmasından, kendi izinden başka 
bir şeyi geride bırakmamasından. Yosunların arasında 
renkli balıklar görmekten ya da istiridyeler. Renklerin, 
hikâyelerin aklımı çelmesinden. Korkuyorum nerede ol-
duğumu unutmaktan, hayır, nasıl. Öldüğümü unutmaktan 
korkuyorum.

Ağustos ayının herhangi bir gününde, saat 14:20 sula-
rında, Ölüdeniz’e az biraz yukarıdan bakan bir otel oda-
sında, yeşil bir çekirgenin tanıklığında, ben öldüm. Ancak 
ölü bulunamadım. Cesedimi görenler “İyi akşamlar,” deyip 
geçip gitti.




