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Dur iþaretine uymadýn. Üzerinde yapma kürk ceke
tin, walk
man’in ku
laklýklarý sýkýca ku
lak
larýnda, hýzla
geçtin. Daha yeni yaðmur yaðmýþtý ve birazdan yine
yaðacaktý. Çýnar aðaçlarýnýn son yapraklarýnýn ve anten
lerin ötesinde, sýðýrcýklar kül rengi ýþýða üþüþüyorlardý;
tüy ve cývýltý esintileri, uçuþan kara lekeler çarpmadan
birbirlerini sýyýrýp geçiyor, sonra açýlýp yeniden uçuþa
geçmek için birleþmeden önce kayboluyorlardý. Yoldan
geçenler gökyüzünden yaðan ve aðaçlardan dökülmüþ
ýslak yapraklarla birlikte asfalta biriken hayvan pisliðin
den ko
run
mak için baþ
larýný ga
ze
tey
le ya da yalnýzca
elleriyle örtmüþlerdi, çevrede tiksindirici ve iç bayýltýcý
bir koku olduðundan herkes oradan kaçmakta acele edi
yordu.
Caddenin ucundan kavþaða uçarak geldin. Kýl payý
kurtulacaktýn, otomobildeki de senden kaçmayý nere
deyse baþaracaktý. Ama yerde çamur, sürüyle sýðýrcýðýn
yaðlý pisliði vardý. Otomobilin tekerlekleri o kaygan
kabuðun içinde patinaj yaptý, hafifçe, ama hafifçe de olsa
scooter’ýný sýyýrmaya yetti. Yukarý kuþlara doðru gittin ve
aþaðý boklarýnýn içine geri döndün, seninle birlikte
çýkartmalý sýrt çantan da düþtü. Defterlerinden iki tanesi
yaya kaldýrýmýnýn kenarýndaki kara bir su birikintisinin
içine gömüldü. Kask boþ bir kafa gibi yolda sekti, baðla
mamýþtýn onu. Birilerinin adýmlarý hemen sana ulaþtý.
Gözlerin açýk, aðzýn kirliydi, kesici diþlerin yoktu artýk.
Asfalt, yanaklarýný bir erkeðin sakalý gibi delik deþik
ederek, derine saplanmýþtý. Müzik durmuþ, walkman’in
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kulaklýklarý saçlarýnýn içine kaymýþtý. Otomobildeki
adam otomobilin kapýsýný ardýna kadar açýk býrakýp sana
doðru geldi, açýlmýþ alnýna baktý ve cep telefonunu ara
mak için elini cebine daldýrdý; buldu ama elinden düþür
dü. Bir genç aldý telefonu yerden, ilkyardýmý isteyen o
oldu. Bu arada trafik akamýyordu. Çünkü sana çarpan
otomobil raylarýn üzerinde yan durmuþtu, tramvay geçe
mezdi. Þoförü aþaðý indi, pek çok inen oldu, sana doðru
yürüdüler. Asla görmediðin insanlar sana bakýþlarýyla
yaklaþtýlar. Dudaklarýndan pembemsi bir köpük kozasýy
la birlikte hafif bir inilti çýktý tetikte duran yaþamdan
çekip giderken. Trafik vardý, ambulans gecikti, senin
artýk acelen yoktu. Kürk ceketinin içinde hareketsizdin,
týpký rüzgârsýz bir kuþ gibi.
Sonra var gücüyle öten sirenlerle trafiði aþtýlar. Oto
mobiller korkuluða doðru sýkýþtýlar, nehir kýyýsýndaki
yaya kaldýrýmýna çýktýlar, serum þiþesi baþýnýn üzerinde
sallanýyor, bir el ciðerlerine soluk pompalamak için
ambu cihazýný sýkýyordu. Ýlkyardýmda seni teslim alan
reanimasyon uzmaný çene ve dil kemiðinin arasýna, bir
acý noktasýna parmaðýný soktu. Bedenin çok az tepki ver
di. Gazlý bez alýp alnýndan akan kaný temizledi. Gözbe
beklerine baktý, hareketsiz ve farklýydýlar. Soluðun bra
dipneydi. Geriye kayan dilini düzeltmek için aðzýna bir
guedel kanülü soktular, sonra emme sondasýný yerleþtir
diler. Kan, katran, sümük ve bir diþ çýkardýlar. Kandaki
oksijeni ölçmek için parmaðýna oksimetre klipsini taktýlar, oksihemoglobin oraný çok düþüktü: yüzde seksen
beþ. Bunun üzerine solunum yoluna boru soktular.
Larengoskop soðuk ýþýðýyla aðzýna kaydý. Bir hastabakýcý
kalp monitoraj kolonunu iterek içeri girdi, fiþi taktý ama
makine çalýþmadý. Yan tarafýna bir kez, hafifçe vurdu ve
monitör yandý. Tiþörtünü kaldýrdýlar, göðsüne elektrot
larý yapýþtýrdýlar. Tomografi odasý boþ olmadýðýndan biraz
bekledin, sonra seni ýþýn tüneline soktular. Travma þakak
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bölgesindeydi. Camýn ötesinde, reanimasyon uzmaný
radyologdan daha yakýn, yeni kesitler çekmesini istedi.
Hematomun beyin parankimasý dýþýndaki derinliðini ve
yayýlýmýný gördüler. Çarpma sonucu hematom meydana
geldiyse de, henüz görülemiyordu. Ama damara kontrast
maddesi vermediler, böbrekte komplikasyonlardan kor
kuyorlardý. Hemen üçüncü katý arayýp ameliyathanenin
hazýrlanmasýný istediler. Reanimasyon uzmaný “Nöroþi
rurjide kim var?” diye sordu.
Böylece, seni hazýrlamaya koyuldular. Bir hemþire,
giysilerini makasla keserek seni yavaþça soymaya baþla
dý. Ailene nasýl haber vereceklerini bilmiyorlardý. Üze
rinde bir kimlik bulmayý umuyorlardý, ama yoktu. Sýrt
çantan vardý, içinde günlük not defterini buldular. Reani
masyon uzmaný adýný, sonra soyadýný okudu. Soyadýna
takýldý, bir süre sonra adýna yeniden baktý. Bir sýcak dal
gasý yüzünü yaktý, soluk almak istedi ve sanki kötü bir
lokma havanýn ilerleyiþini kesermiþ gibi, güçlükle solu
du. Bunun üzerine aðýr görevini unutup senin yüzüne
sýradan bir kadýn olarak baktý. O düþüncenin þaþkýnlýðý
ný uzaklaþtýrmak için þiþik yüz çizgilerini taradý. Sen
bana benzersin, Ada bunu fark etmemezlik edemedi.
Hemþire kafaný kazýyordu, saçlarýn yere düþüyordu. Ada
düþen o kahverengi saç tutamlarýna doðru bir kolunu
oynattý. “Yavaþ, yavaþ ol!” diye fýsýldadý. Reanimasyona
doðru, nöbetçi beyin cerrahýna doðru yürüdü.
“Genç kýz, yeni getirdikleri...”
“Masken yok, dýþarý çýkalým.”
Hasta yakýnlarýnýn giremedikleri, hastalarýn çýplak
halde, yapay solunumlarýnýn üflemesinin yanýnda yattýklarý o mikropsuz yerden ayrýldýlar ve birlikte hemþire
nin se
ni hazýrladýðý oda
ya döndüler. Be
yin cer
rahý
monitörde elektrokardiyograma ve kan basýncýna baktý.
“Hipotansiyon durumu var,” dedi, “göðüs ya da karýnda
eziklikler olmadýðýný mý düþünüyorsunuz?” Sonra sana
baktý, alelacele. Hýzlý bir parmak hareketiyle göz kapak
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larýný ardýna kadar açtý.
“Ne diyorsun?” dedi Ada.
“Ameliyat salonunu hazýrladýlar mý?” diye sordu
hemþireye.
“Hazýrlýyorlar.”
Ada üsteledi: “Sence ona benzemiyor mu?”
Beyin cerrahý döndü ve beyin tomografisi radyogra
mýný pencereden giren ýþýða doðru tuttu: “Hematom
beyinle beyin zarý arasýnda...”
Ada ellerini birleþtirdi, sesini yükseltti: “Ona benzi
yor, deðil mi?”
“...Ýntradural da olabilir.”

Dýþarýda yaðmur yaðýyordu. Ada ilkyardýmý hastane
binasýndan ayýran karo döþeli dýþ alandan geçti, kollarý
yarým kollu gömleðinin üzerinde sýkýca birleþmiþ, adýmlarý yeþil lastik terliklerin içinde sessizdi. Cerrahiye çýkmak için asansöre binmedi, yürüdü. Hareket etmeye, bir
þeyler yapmaya ihtiyacý vardý. Onu yirmi beþ yýldýr taný
yo
rum. Ev
len
me
den önce, kýsa bir süre, ona oyun
la
içtenlik arasýnda gidip gelen bir kur yapmýþtým. Kapýyý
ardýna kadar açtý. Doktorlarýn odasýnda kahve fincan
larýný top
layýp götürmek
te olan bir has
ta
bakýcý vardý.
Kutulardan bir baþlýk ve bir maske aldý, aceleyle taktý,
sonra içeri girdi.
Ada’yý bir süre sonra, klemmeri vermek için bakýþý
mý ameliyat hemþiresine doðru çevirdiðimde görmüþ
olmalýyým. Onu orada görmenin tuhaf olduðunu düþün
düm, sürekli reanimasyon bölümündedir, seyrek olarak
genellikle bodrum katýndaki kafede karþýlaþýrýz. Ada’ya
özel bir dikkat göstermedim, baþýmla bir selam bile ver
medim, baþka bir klemmer alýp elimdekini geri verdim.
Ada ellerimi ameliyat bölgesinden çekmemi bekledi.
“Profesör, gelmeniz gerekiyor,” diye fýsýldadý. Ameliyat
hemþiresi lanceti steril kabýndan çýkarýyordu, bakýþýmý
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Ada’nýn gözlerinin içine çevirirken plastik kaplý kâðýdýn
sesini duydum. Çok yakýnýmdaydý, bunu fark etmemiþ
tim bile. Çýplak, makyajsýz, bir ýþýltýnýn içinde titrek iki
kadýn gözü buldum karþýmda. Reanimasyon bölümüne
geçmeden önce hastanenin en iyi anestezistlerinden
biriydi, birçok hastamýn içine azot protoksitio üflemiþtir.
En güç anlarda bile heyecanlandýðýný görmemiþimdir ve
bunun için onu her zaman takdir etmiþimdir, çünkü ken
di
ni ye
þil gömle
ði
nin altýna gömme
nin ona ne ka
dar
pahalýya mal olduðunu biliyorum.
“Sonra,” dedim.
“Hayýr, çok önemli, profesör, lütfen.”
Ada’nýn ses tonu tuhaf bir otoriteyle deðiþmiþti. Hiç
bir þey düþünmediðimi sanýyorum, ama ellerim aðýrlaþtý.
Ameliyat hemþiresi bana iðne kabýný uzatýyordu. Bir
ameliyattan asla bitirmeden ayrýlmadým. Eli sýktým ve
tepkinin geç geldiðini fark ettim. Karýn kasý grubunu
dikmeye hazýrlanýyordum. Hastadan uzaklaþmak için
geriye bir adým attým ve arkamda duran birine çarptým.
“Sen bitir,” dedim asistanýma. Ameliyat hemþiresi iðne
kabýný ona uzattý. Demirin eldivenli ele çarpan gürültü
sünü duydum, gürleþerek kulaðýma ulaþan saðýr bir ses
ti. Orada bulunan herkes Ada’ya baktý.
Ameliyat salonunun kapýsý arkamýzdan sessiz ve
de
rin ka
pandý. Anes
te
zi önce
si odasýnda karþý karþýya
duruyorduk.
“Ne oldu?”
Ada’nýn göðsü gömleðinin altýnda tedirgindi, çýplak
kollarý soðuktan benek benek olmuþtu.
“Bizde aþaðýda, genç bir kýz var, profesör, bir kafatasý
travmasý...”
Neredeyse fark etmeden, otomatik bir hareketle eldi
venlerimi çýkarmýþtým.
“Evet.”
“Günlük not defterini buldum... sizin soyadýnýz var
dý, profesör.”
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Bir eli
mi kaldýrdým, Ada’nýn yüzünden mas
ke
si
ni
çýkardým. Artýk sesinde telaþ yoktu, cesareti sona ermiþ
ti. Sakin ve sessiz bir yardým isteði vardý.
“Kýzýnýzýn adý ne profesör?”
Ona daha iyi bakmak, gözlerinin içinde senin olma
yan bir ad aramak için üzerine eðildiðimi sanýyorum.
“Angela,” diye gözlerinin içine üfledim ve yayýldýkla
rýný gördüm.
Merdivenlerden aþaðý inip yaðmur altýnda dýþarýya
koþtum, son sürat gelen, bacaklarýma iki adým kala acý
bir fren yapýp duran ambulansa koþtum, bekleme odasý
nýn camlý kapýsýnýn kanatlarý içine, hastabakýcýlarýn oda
sýna koþtum, kol ya da bacaðý kýrýk birinin baðýrdýðý oda
da, yanýndaki boþ ve daðýnýk odada koþtum. Durdum.
Yerde senin saçlarýn vardý. Kanlý birkaç gazlý bezle birlik
te duran kestane rengi ve dalgalý saçlarýn.
Bir anda yürüyen bir toz oldum. Reanimasyon bölü
münün içinde, koridor boyunca, cam bölmeye kadar
sürüklendim. Oradasýn, saçlarýn kazýnmýþ, boru takýl
mýþ, þiþmiþ ve kararmýþ yüzünün çevresinde açýk renk
ya
ra bant
larý var. Sen
sin. Camý ge
çi
yo
rum ve yanýndayým. Sýradan bir babayým, acýdan çökmüþ, aðzý kuru
muþ, saç
larýnýn arasý ter
li ve so
ðuk, za
vallý bir ba
ba.
Ýçimden atamadýðým bir þey, bilincimin belirsiz bir yerin
de havada kalýyor. Yýkýldým, acý ambolisi geçiriyorum.
Gözlerimi kapatýyorum ve o acýyý reddediyorum. Sen
orada deðilsin, okuldasýn. Gözlerimi açtýðýmda seni
görmeyeceðim. Baþka birini göreceðim, kim olduðu
önemli deðil, dünyada herhangi biri. Ama seni deðil,
Angela. Gözlerimi fal taþý gibi açýyorum ve sensin,
dünyadaki herhangi biri.
Yerde üzerinde tehlikeli çöpler yazan bir kutu var,
içimdeki insaný alýyorum ve onun içine atýyorum. Bunu
yapmalýyým, benim görevim bu, tek çarem. Sana, sanki
bana ait deðilmiþsin gibi bakmam gerek. Bir elektrot kötü
bir biçimde meme ucuna deðiyor, çýkarýp daha iyi yerleþ
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tiriyorum. Monitöre bakýyorum: kalp atýþý elli dört. Þimdi
daha az: elli iki. Gözkapaklarýný kaldýrýyorum, gözbebek
lerinde anizokori var, saðdaki tamamen büyümüþ. Endok
randaki lezyon o yarýmkürede. Beynine, hematomun
oynattýðý o kütleye soluk aldýrmak için hemen ameliyat
etmek gerekiyor seni, hematom þu anda sert, geniþleme
yen kafatasýna baský yapýp tüm bedeninin sinir sistemi
merkezlerini boðuyor ve her geçen an sana ait bir þeyden
seni yoksun býrakýyor. Ada’ya dönüyorum:
“Kortizon yaptýnýz mý ona?”
“Evet, profesör, bir mide koruyucu da.”
“Baþka lezyonlar var mý?”
“Bir dalak yýrtýlmasýndan þüphe ediyoruz.”
“Hemoglobin?”
“On iki.”
“Beyin cerrahide kim var?”
“Ben, ben varým. Merhaba, Timoteo.”
Alfredo bir elini omzuma koyuyor, gömleðinin düð
melerini iliklememiþ, yüzü ve saçlarý ýslak.
“Ada telefon etti, daha yeni çýkmýþtým.”
Alfredo bölümünün en iyisidir, yine de kimse ona
fazla önem vermez, kararsýz davranýþlarda bulunur, çoðu
kez sevimsizdir, gözle görünür yetenekleri yoktur; baþ
hekimin gölgesinde ameliyat eder, onu seyrederken caný
çýkar. Yýllar önce ona öðütler verdim, ama beni dinleme
di, kiþiliði yeteneðinin gücünde deðil. Karýsýndan ayrýldý
ve aþaðý yukarý senin yaþýnda yeniyetme bir oðlu olduðu
nu biliyorum. Nöbetçi deðildi, bu iþten kaçabilirdi, bir
meslektaþýnýn yakýnýný ameliyat etmekten hiçbir cerrah
hoþlanmaz. Oysa o bir taksiye atladý, trafiðin ortasýnda
inip daha önce gelmek için otomobilleri yaðmur altýnda
yürüyerek aþtý. Ben ayný þeyi yapar mýydým, bilmiyorum.
“Yukarýsý hazýr mý?” diyor Alfredo.
“Evet,” diye yanýtlýyor hemþire.
“Hemen çýkalým.”
Ada sana yaklaþýyor, seni otomatik solunumdan ayý
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rýyor ve götürmek için yeniden ambu cihazýna baðlýyor.
Sonra seni yola çýkarýyorlar. Seni asansöre bindirirlerken
sedyenin ötesine düþen bir kolunu görüyorum, Ada eði
lip düzeltiyor.
Alfredo ile kalýyorum, reanimasyonun yanýndaki
odada oturuyoruz. Alfredo diyafanoskop ýþýðýný yakýyor,
beyin tomografisini onun üzerine koyuyor ve çok yakýndan bakýyor ona. Bir noktada duruyor, kaþlarý çatýlýp alný
kýrýþýyor, bakýþýný zorluyor. Bir radyografide sana yardým
edebilecek bir iz aramanýn ne demek olduðunu bilirim.
“Bak,” diyor, “esas hematom bu, hemen beyin zarý
nýn üzerinde, kolaylýkla ulaþýrým ona... Beynin ne kadar
acý çektiðini anlamak gerek, bunu öngöremem. Ayrýca
þurada bir nokta var, daha içte, bilmiyorum, belki darbe
akýntýsý...”
Ar
kamýzda bey
ni
ni yansýtan o so
luk ýþýðýn içi
ne
bakýyoruz. Birbirimize yalan söyleyemeyeceðimizi bili
yoruz.
“Þu anda bile iskemi komplikasyonlarý olabilir,” diye
fýsýldýyorum.
“Açmak gerek, anlarýz böylece.”
“On dört yaþýnda.”
“Daha iyi, kalbi güçlü.”
“O güçlü deðil... küçük.”
Dizlerimin üzerine çöküyorum ve aðlýyorum, utanç
duymadan, ellerimi ýslak yüzüme bastýrarak.
“Ölecek, deðil mi? Ýkimiz de biliyoruz bunu, baþý
kaplý.”
“Bir bok bildiðimiz yok, Timoteo.”
Diz çöküyor, kollarýmdan tutup sarsýyor beni ve bu
arada kendini sarsýyor:
“Açýp görelim. Hematomu alýp beyni rahatlatacaðým,
bakalým ne olacak.”
Kalkýyor.
“Benimle geleceksin içeriye, deðil mi?”
Ayaða kalkmadan önce elimin tersiyle burnumu ve
16

gözlerimi siliyorum. Kýllarýmýn üzerinde parlak bir
sümük izi kalýyor.
“Hayýr, beyinle ilgili hiçbir þey hatýrlamýyorum, hiç
bir iþine yaramam...”
Alfredo o soðukkanlý bakýþýyla bana bakýyor, yalan
söylediðimi biliyor.
Asansörde hiç konuþmuyoruz, yukarýya, yok olan
katlarýn ýþýklý numaralarýna bakýyoruz. Tek kelime etme
den, birbirimize dokunmadan ayrýlýyoruz. Biraz gidip
doktorlar odasýna oturuyorum. Alfredo hazýrlanýyor.
Düþüncemle hareketlerini, öylesine iyi bildiðim o töreni
izliyorum. Kollarý dirseklerine kadar çelikten büyük
lavaboya kayýyor, elleri dezenfekte edilmiþ süngeri pake
tinden çýkarýyor, burnunda amonyum kokusu var... Hem
þire kurulanmasý için laparaotomik bezleri veriyor, ame
liyat hemþiresi gömleðini ilikliyor. Burada olaðandýþý bir
sessizlik var, aðzýna kilit vurulmuþ insanlarýn sessizliði.
Ýyi tanýdýðým bir hastabakýcý açýk kapýnýn önünden geçi
yor, bakýþlarýmýz karþýlaþýyor: Hemen yere, kauçuk adým
la

ra çev
ri
len bir bakýþ bu. Þim
di kapýda Ada var. Hiç
evlenmemiþ, komþularýnýn çamaþýrlarýnýn düþtüðü bir
bahçesi olan bir zemin katta oturan Ada.
“Baþlýyoruz, gelmek istemediðinizden emin misi
niz?”
“Evet.”
“Bir þeye ihtiyacýnýz var mý?”
“Hayýr.”
Peki dermiþçesine baþýný eðiyor, gülümsemeye çalý
þýyor.
“Ada, bakar mýsýn?” Onu durduruyorum.
Yeniden bana dönüyor: “Buyrun profesör?”
“Bir þey olacak olursa, herkesi dýþarý çýkar ve beni
çaðýrmaya gelmeden önce, aðzýndan solunum aletini,
iðneleri çýkar, her þeyi çýkar, þey olan bölümü kapat...
Yani onu bana uygun biçimde teslim edin.”
Sakýn Kýmýldama
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