1

2

Kaya Sancar
AÞKIN VE KEDERÝN
KÝTABI

3

TÜRK YAZARLARI

© Kaya Sancar, Can Yayýnlarý, 2004
1. basým: 2004

Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman
Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi
Kapak Düzeni: Semih Özcan
Dizgi: Serap Bertay
Düzelti: Iþýk Þensoy
Montaj: Mine Sarýkaya
Kapak Baský: Çetin Ofset
Ýç Baský: Özal Basýmevi
Cilt: Eko Ofset

ISBN 975-07-0385-5

CAN YAYINLARI LTD. ÞTÝ.
Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, Ýstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89 Fax: 252 72 33
http://www.canyayinlari.com
e-posta: yayinevi@canyayinlari.com

4

Kaya Sancar
AÞKIN VE KEDERÝN
KÝTABI

ROMAN

CAN YAYINLARI 5

5

6

DÜN

7

8

1
Belki de en iyisi, her þeyi olduðu gibi, lafý dolaþ
týrmadan anlatmak.
Kýrk yaþýma girdiðim günün gecesinde karým
beni terk etti. Yani üç hafta önce. Üstelik en bekle
mediðim biçimde.

Birtakým tuhaflýklar olduðunu görebiliyordum
hayatýmda. Kendimi iþime kaptýrmýþtým, kaptýrma
ya da devam ediyordum. Aslýnda iþimi bir savaþa
dönüþtürmeyi baþarmýþtým. Kendimce bir savaþa
tabii. Genelde zengin çocuklarýnýn devam ettiði özel
bir Fransýz Lisesi’nde Türkçe öðretmenliði yapýyo
rum. Yaklaþýk on yýl oldu. Yo, galiba on bir yýl. Okul,
kentin güzel ve zengin semtlerinden birinde. Este
tik açý
dan çok iyi düzen
len
miþ ge
niþ bir bah
çe
si
olan, Levantenlerden kalma, pervazlarý mermer oy
malý bir bina burasý. Yüksek tavanlý aydýnlýk sýnýflarýnda yirmiþerli öðrenci gruplarýnýn ders gördüðü
þýk ve seçkin bir okul. Fransýzca’nýn büyük bir öne
mi var burada. Bazý insanlar için Fransýzca’nýn ken
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disi baþlý baþýna bir yaþam biçimi, bir gustoydu.
Þimdi, böyle bir okulda, çocuklarýn cep telefon
larýnýn ikide bir çaldýðý ya da titreþtiði, birbirleriyle
mesajlaþmaya her þeyden daha çok önem verdikleri
bir okulda Türkçe’nin ne önemi olabilirdi? Ya da bir
Türkçe öðretmeni böyle bir yerde ne öðretebilirdi?
Bu sorularý kendime dert edinmiþtim. Onlara
çok iyi bir program çýkarmýþtým. Okumalarý için çok
iyi yazarlar, çok iyi kitaplar öneriyordum kendimce.
Önermekten öte, ödev veriyordum. Baki’yi, Fuzu
lî’yi öðrenmek zorunda olduklarý kadar, Füruzan’ý,
Adalet Aðaoðlu’nu da bilmeliydi bu çocuklar. Ayrýca,
örneðin, dünyada hiçbir çocuk, Salinger’ý ve onun
kahramaný Holden Caulfield’ý bilmeden yaþlanýp öl
memeliydi. Belki o zaman, dünya daha güzel bir yer
olabilirdi. Hani birtakým ünlülerin yýlbaþlarýnda,
bayramlarda diledikleri gibi bir dünya! Barýþ, huzur,
sevgi dolu. Aydýnlýk yarýnlarýna güvenle bakýlan bir
dünya!
Hem sürekli, çocuklara önereceðim yeni kitap
larý okumak, hem de hayatta hiçbir þeyden zevk al
mayan, bir gelecek olup olmadýðýndan dahi kuþku
duyan çocuklara o eðitimi vermek gerçekten zordu.
Mutsuz bir kuþak yetiþiyordu yarýnlar için. Ben de
onlarý mutlu edemezdim elbette. Böyle bir görev
üstlenmeye de niyetim yoktu açýkçasý. Ama mutlu
luða giden birtakým yollar olduðunu gösterebilir
dim. Se
ver
ler ya da sev
mez
ler, bir þey ya
pa
mam.
Ama yine de onlara karþý bir sorumluluk duyuyor
dum. Bir yandan da komik geliyordu bu duygum
bana. Ýnsanýn içini acýtacak kadar komik. Hiçbir
sorumluluk duymayan ve üstlenmeyen yeni bir ku
þaða karþý sorumluluk duyan eski bir kuþaðýn üyesi
olmak! Yaþlanýyor muydum ne?
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Üstelik ‘andropoz’ deyip her þeyin hoþ karþýlan
maya baþlandýðý yaþlara daha epey zamaným varken
taþýyordum bu duygularý.
Bu çocuklarýn eðitimiyle, sorunlarýyla uðraþ
maktan, baþka bir þeye zamaným kalmamýþtý. Ha
yatýn diðer alanlarýndan, gerçek anlamda eðlenmek
ten, gezmekten, hoþça vakit geçirmekten soyutla
mýþ gibiydim kendimi. Gerçi arada bir, arkadaþlarý
mýzla film geceleri yapýyorduk. Arkadaþlarýmýz Ha
di ile Oya. Benim okuldan, ikisi de öðretmen. Arada
bir gelirler, birlikte film seyrederiz filan. Ama çok da
bir yakýnlýðýmýz yok ondan öte. Onlardan da uzak
birkaç kiþi daha gelir bazen. Seksenli yýllarda ger
çekten gerilerek, korkarak izlediðimiz bazý filmleri
gülerek izleriz. Video yýllarýnýn vazgeçilmez korku
klasikleri neredeyse birer oyuna dönüþtü, gazetele
rin verdiði üçüncü sayfa haberlerinin yanýnda.
DVD’ler bazý gecelerimizi güzelleþtiriyor artýk. Vi
deo yýllarýndan DVD yýllarýna geçmiþtik! Galiba ýþýk
hýzýyla olmuþtu bu geçiþ. Sýkýntýlarýmýzý, istekleri
mizi ve inançlarýmýzý býrakmýþtýk bir yerlerde; ama,
bütün bunlarý nerelere savurduðumuzu artýk hatýr
lamýyorduk.
Sonralarý düþündüðümde, neden Ýpek’in beni
öylece terk ettiðini düþündüðümde, defalarca ken
dimi gözden geçirme fýrsatýný buldum. Çocuklara
okutacaðým kitaplarý okumayý bir yana býrakýp ken
dimi okumaya baþladým. Yeniden. Bildiðim ama
unuttuðum en eski kitabý!
Kendimi gözden geçirme fýrsatýný bulunca ken
dime öyle çok suç yükledim ki, içinde olduðum bü
tün odalar bana dar gelmeye baþladý.
Evet, onunla ilgilenmiyordum. Bir kadýn, hiç
deðilse, saçýnýn rengini ya da biçimini deðiþtirdiði
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zaman fark edilmek ister. Sürekli bir arada yaþadýðý,
sevdiði adamýn bunu görmesini ister. Bu, reklam fil
mi gerçekliðinden çok daha ötede bir þeydir. Ýnsanî
bir durumdur.
Yýllardýr fark etmemiþtim ondaki deðiþiklikleri.
Býrakýn içsel olanlarý, arada bir denediði saç model
lerini, deðiþik tonlarý, giydiði yeni elbiseleri, hatta
bana aldýðý kazaklarý bile fark etmeden yýllar geçir
dim onunla.
Hiçbir zaman çok dikkatli bir adam olmamýþtým
ama, hiç deðilse, biraz özen göstermem gerekirdi.
Her iliþki kendince bir özen istiyor bizden. Bazen
unutuyoruz bunu. Evet, birlikte gezip eðlendiðimiz
zamanlar da oldu elbette. Ama yine de daha çok za
man ayýrmalýydým. Bunu çok geç anladým.
Çok büyük bir aþka tutulup birbirimizden vaz
geçemeyecek kadar sýkýntýlar, bunalýmlar geçirerek
evlenmedik biz! Ama gerçekten sevdim onu. Ýnsa
nýn güzel bir kitaptan hoþlanmasý, onu baþucu ki
tabý yapýp ara
da bir say
fa
larýnda ha
ya
ta da
ir bir
þeyler okumaktan haz almasý gibi bir duyguyla sa
hip çýktým Ýpek’e. Zamanla sevgi, aþka, derken aþk,
tutkuya dönüþtü galiba. Þimdi çok da net bir þey
söyleyemeyeceðim size. Nasýl olsa siz anlarsýnýz ve
kararýnýzý verirsiniz bizi tanýdýkça.

Üniversitede ben Türk Dili ve Edebiyatý okur
ken o, Ýþletme Bölümü’ne devam ediyordu. Matema
tik ka
fasý iyi olan in
san
la
ra her za
man hay
ranlýk
beslemiþimdir. Belki ilk dikkatimi çeken buydu
Ýpek’te. Ýkinci sýnýfta okurken tanýþtým onunla. Üni
versitenin kantininde. Bir bozkýr þehrinde.
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Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Kampu
su’nda, kantindeydik.
Yanýmdaki masada bir kýz arkadaþýyla karþý
karþýya oturmuþ, ekonometriden söz ediyorlardý. Ar
kadaþýnýn adý Sevil’di. Sanki anlamadýðým bir lisan
da bambaþka þeyler anlatýyorlardý. O sýrada, okudu
ðum kitaptan baþýmý kaldýrýp yüzüne baktým. Be
nim farkýmda bile deðillerdi tabii. Konuþmaya dal
mýþlardý. Ekonometrinin, ülke ekonomisinin gidiþa
týný anlamakta ne iþlerine yarayacaðýný tartýþýyorlar
dý. Sonra tartýþmayý býrakýp gündelik þeylerden söz
etmeye baþladýlar. Küçük ve güzel þeylerden. Bir
gün önce Tunalý’da gezerken, aynalý küçük pasajýn
üst katýndaki bir butiðin vitrininde gördükleri ango
ra kazaktan... Havanýn gitgide soðuduðundan...
Rüzgârýn Beytepe’de ne kadar sert estiðinden... Kar
yollarý kaparsa, arabalara otostop çekmekten.... Ge
çen yýlki korkunç tipide herkes okulda mahsur kal
dýðýnda kendilerinin bölüm baþkanýnýn arabasýyla
nasýl da evlerine gidebildiklerinden...
Daha önce hiç düþünmemiþtim Beytepe’de sert
esen rüzgârý. Sanki o sertlik, Beytepe’nin kendisiydi
soðuk Ankara kýþlarýnda. Ayrý bir rüzgâr düþünme
miþtim hiç. Onlarýn konuþmasýndaki, kýrbaç gibi
þaklayan, deriyi örseleyip kanatan bir rüzgâr! Oysa
üç yýl olmuþtu bu üniversiteye baþlayalý.

Çocukluðum, gençliðim Ankara’da geçmiþti ve
geçiyordu. Sadece, içinde yaþadýðým þehirdi Ankara.
Kuru, bozkýra teslim edilmiþ, daha doðrusu bozkýrýn
göbeðinde kurulmuþ büyük bir þehir. Biraz hüzünlü
bir tarafý vardýr. Kimselere göstermediði, sadece
kendisine sakladýðý bir yüzü. Ýstanbul’dan gelenler
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sevmez bu þehri. Denizi olmayan þehirleri sevmezdi
deniz âþýklarý. Ama bir alýþmaya görsünler, ayrýla
mazlar bir daha. Ýnsan bozkýra da âþýk olabilir.
Geniþ bulvarlarý vardýr. Ýki yanýnda aðaçlar. Bü
tün yollar Kýzýlay’a çýkar. Þehrin merkezine. Kimse
kaybolamaz sanki bu þehirde. Her yaný ev gibidir.
Ýnsan kendini güvende hisseder. Elbette gündüzleri
sakin, geceleri ise tekin olmayan yerleri vardýr. Ama
gece, insan kendi evinde huzurluyken, o tekin olma
yan yerlerde olup bitenleri düþünmez bile. Koca þe
hir, sürekli bir uyku halini yaþatýr içindekilere.
Ýnsan bazen, bir tepenin arkasýnda deniz oldu
ðunu zanneder Ankara’da. Ve bu sanrý oyalar onu
yýllarca. Ýstediði zaman yürüyüp denize bakabilir
insan, Ankara sokaklarýnda. Bozkýrda kendi denizi
ni yaratabilir insanoðlu.
Ve sonbahar hep yakýþýr Ankara’ya.

Bütün zamaným, iyi ve kötü olan her þey bu þe
hirde, þimdi çok da fazla ayrýntýlarýyla hatýrlayama
dýðým bir biçimde geçip gidiyordu.
Bahçelievler’de üç katlý bir apartmanýn en üst
katýnda oturuyorduk. Kardeþim Sinan o yýl lise iki
ye geçmiþti. Babam henüz avukatlýðý býrakmamýþtý.
Annem ise kendimi bildim bileli hep aynýydý... Arka
daþlarýna karþý çok iyi yemekler yapan kusursuz bir
ev sahibesi, kocasý için eðitimini bile yarýda býrakmýþ âþýk bir kadýn, müþfik bir eþ, çocuklarý için at
kýlarýný boyunlarýna sarmayý unutmamalarýný söyle
yen anne!
Yaz
larý iki ayý aþkýn bir süre Mu
dan
ya’da bir
yazlýk sitedeki dairelerinde yaþayan klasik anlamda
Ankaralý bir aile. Ve onlarýn her yaz Mudanya’da
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Marmara’nýn sularýna bakýp Ýstanbul’u, oradaki ha
yatý arzulayan oðullarý!

Büyük oðul Ýhsan, kendi þehirlerindeki üniver
siteyi kazanmýþtý. Dolayýsýyla fazla masraf çýkmaya
caktý aileye. Zaten okumayý seviyordu oðullarý. Bel
ki, kendilerinden habersiz üç-beþ sayfa karalayacak
kadar yazmayý da sevmiþtir. Ama yeteneksiz oldu
ðunu görüp vazgeçmiþtir belki de. Nereden bilsin
ailesi?

Ýhsan adýný bana, dayým koymuþ. Boncuk gözlü
Hilmi Dayým. “Bu çocuk Allah’ýn bir ihsaný size. Ba
kýn nasýl mýþýl mýþýl uyuyor. Bizimkilerin ikisi de
dünyada uyumazlardý bebekken. Sonra da böyle
haylaz oldular iþte!” deyip, kulaðýma adýmý fýsýlda
mýþ: “Ýhsan!”
Babam durumdan pek hoþnut olmamýþ elbette.
Rahmetli dedemin adýný vermek istiyormuþ bana.
Annem de “Yapma Sait, el kadar çocuða Sadullah
adýný koymak doðru deðil. Artýk kimse Sadullah adý
ný kullanmýyor,” deyince akan sular durmuþ.

Neyse, Ýhsan üniversite sýrasýnda da ailesiyle
beraber yaþýyordu. Lisedeki edebiyat öðretmeni Þa
hin Bey onu, okumaya yönlendirmiþti. Ýyi yazarlar
dan öyküler seçerdi edebiyat derslerinde. Genelde
Ýhsan’a yüksek sesle okuturdu, arkadaþlarý dinlesin
diye. Kimse dinlemezdi elbette. Hepsi baþka baþka
þeylerle meþgul olurlardý ben öyküyü okumaya uð
raþýrken.
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Þahin Öðretmen sayesinde farklý yazarlarý ta
nýdým, okumaktan zevk aldým. Okumanýn zenginlik
olduðunu öðrendim. Nasýl olsa hayatta hiçbir zaman
zengin olamayacaktým. O tür hýrsým hiç olmadý. Do
layýsýyla da insanlarýn ‘baþarýlý’ saydýklarý kiþilerden
olmayacaktým. Ýstediðim için deðil, beceremediðim
için. Sýradan bir hayat Ýhsan’ýnki!
Þahin Öðretmen lise sona geldiðimde bir beyin
þokuyla bizi terk etti. Ýnanamadýk. Çok içki içiyordu
evet. Çok acý bir hayat yaþamýþtý. Küçük kýzý bir ka
za kur
þu
nuy
la öldürülmüþ, karýsý ta
rafýndan terk
edilmiþ mutsuz bir adamdý. Ama insan mutsuzluk
tan ölmezdi. Tabii o zamanlar öyle düþünüyordum.
Oysa artýk insanýn mutsuzluktan ölebildiðini biliyo
rum, tanýðým. Ýnsan her gün mutsuzluktan öleceði
ne, bir gün, bir kerede gebermeyi istiyor. Olsun ve
bit
sin! Ger
çek
ten çok üzülmüþtük. Ga
li
ba o gün
karar vermiþtim üniversitede edebiyat okumaya.
Her insanýn bir yolu olmalýydý. Ben de sevdiðim bir
þeyi yapmalýydým. Yoksa hayat çok daha sýkýcý olur
du. Olmasý gerektiðinden ve olduðundan çok daha
fazla sýkýcý!

Üniversitede istediðim bölümü kazandým. Ma
tematikle aram o kadar kötüydü ki, edebiyat aðýrlýk
lý bir seçim yapmak kaderim gibiydi. Yapmam gere
keni yaptým. Sanýrým kardeþim Sinan için de iyi bir
örnek oldum. Evet, “Numunelik abi!”
Birçok ilki Ankara’da yaþayan bir aðabey. Sün
netini, ilk aþkýný, cinsellikle ilk tanýþmasýný, ilk kav
gasýný, ilk dayaðýný... Sinan’a kendi geleceðinin bir
özetini sunar gibiydim bütün yaþantýmla. Ama saný
rým boynuz kulaðý geçecek ve kardeþim evrim geçi
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rerek bugünkü haline, yani bir Türk pandasýna dö
nüþecekti!

Hayat gerçekten de rüzgâr gibi geçiyordu ve bu
rüzgâr beni çok üþütüyordu.
Bunca kargaþada hiç düþünmemiþtim Beytepe’
nin rüzgârýný, onun kýrbaç gibi þakladýðýný, çatlayan
ve yer yer kanayan derimdeki o sertleþmeyi, koparýp
yerini tekrar kanattýðým kabuklarý...
Kafeteryada, evlerinin salonundaymýþ gibi ra
hatça oturup konuþan kýzlara bakmaya baþlamýþtým.
Benim hizamda oturan kýzýn adý Ýpek’ti. Kumral
uzun saçlý, ince zayýf yüzlü, elmacýk kemikleri çýkýk,
koca koca, yosun tutmuþ havuzlar gibi yeþil gözleri
olan kýz Ýpek’ti iþte. Karþýsýnda, ma
sanýn saðýnda
oturan, ona göre daha tombul, þen görünse de, gece
leri gizli gizli aðladýðýný hissedeceðiniz kadar keder
li yüz çizgileri olan, kara gözlü kýzýn adýný ise zaten
öðrenmiþtim. Ama beni ondan çok Ýpek ilgilendiri
yordu. Bu Ýpek’i okulda ilk görüþümdü. Daha doðru
su ilk fark ediþim. Biri o gün, bu kýzýn beþ yýl sonra
karým olacaðýný söylese inanmazdým elbette!
Ýki kýz büyük bir iþtahla dedikodu yapmaya baþ
lamýþlardý. Dedikodu konusuna gelince, yelpazeleri
hayli geniþti. Her þeyden, herkesten konuþuyorlar
dý.
Sevil’in kardeþinin âþýk olduðu kýzýn sakilliðin
den... Organizasyon dersi veren profesörün, karýsýný
býrakýp kendilerinin sýnýf arkadaþý olan bir kýzla ya
þamaya baþlamasýndan... Ünlü bir türkücünün sev
gilisini baþka bir kadýnla aldatmasýndan... Ünlü bir
futbolcunun karýsýný bir güzellik kraliçesi ile aldat
masýndan...
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Þaþkýn þaþkýn bakýyordum yüzlerine. Önce Se
vil gördü halimi. “Ne arsýz þeysin!” dercesine buruþ
turdu yüzünü. Öyle olmadýðýmý görebildiði halde
bunu yaptý. Ben de inatla vazgeçmedim yüzlerine
bakmaktan. Tam o sýrada, bir þeyler anlatan Ýpek’in
dikkati daðýlýr gibi oldu, arkadaþýnýn kime burun
kývýrdýðýný görmek için bana döndü. Yeþil havuzla
rýnda yüzmeye baþlamýþtým ki Ýpek’in sesi beni ken
dime getirdi.
“Ne o? Neye tutunamamýþ onlar?”
“Anlamadým?”
“Elindeki kitabý diyorum.”
“Evet. ‘Tutunamayanlar’. Güzel bir kitap.”
“Çok kalýn. Bir þey anladýn mý bari? Ne anlatý
yor?”
“Herhalde kafandan bile kalýndýr o kitap!” di
yen Sevil’in kahkahasý çýnladý, yanýmdaki pencere
ye çarpýp daðýldý, tuzla buz, yerlerde.
Ýpek de gülümsedi, ama temkinli.
“Hakikaten ne anlatýyor?”
“Bitirmedim daha. Ama, kaybolan bir adamýn
hikâyesi.”
“Yazarý kimmiþ? Oðuz Atay. Tanýnmýþ biri deðil
galiba.”
“Pek deðil. Aslýnda ben yeni tanýdým. Belki...”
Sevil, arkadaþýnýn ilgisinin bana yönelmesinden
sýkýlmýþtý.
“Ýpek! Hadi derse geç kalacaðýz.”
“Kaçtýðýmýz dersin neyine geç kalacaðýz Se
vil’ciðim?”
Sevil bakýþlarýyla elindeki gazoz þiþesini Ýpek’in
kafasýnda parçaladý; kýrýk kýsmýný da benim alnýma
18

sapladý. Sonra da haince gülümseyerek ikimize
baktý.
“Canýn oturmak istiyor galiba!”
“Evet! Baksana arkadaþ tuðla gibi kitap okuyor.
Herhalde bir þeyler öðrenmiþtir hayattan. Konu
þalým derim!”
Sonra bana döndü Ýpek.
“Adým Ýpek, bu da Sevil. Bana en yakýn insan.”
“Ben Ýhsan!”
“Aa bak þiir gibi oldu. Ýnsan... Ýhsan!”
Güldü, arada, bir gamze göründü sanki sað ya
naðýnda.
Karþýlýklý memnun olmuþtuk elbette. Sorular
art arda geldi. Hep okur muydum, hangi bölümdey
dim?.. Elbette belliydi. Böyle kalýn bir kitabý baþka
hangi bölümden birisi okuyabilirdi ki zaten!.. Bizim
bölüm biraz fazla sayýda saðcýnýn olduðu bir bölüm
deðil miydi? Yoksa milliyetçi miydi onlar?.. Kendile
rinin bir ilgisi yoktu elbette!.. Laf olsun diye sor
muþlardý... Kendileri iþletme okuyorlardý... Sevil se
vi
yor
du bölümünü. Ýpek pek hoþ
nut de
ðil
di ama
girmiþti bir defa. Ailesi pek memnundu kýzlarýnýn
iþletme bölümünde tahsil görmesinden. Aslýnda ge
lecek sene... yani üçüncü sýnýf en zor sýnýftý. Baraj
gibi. Anlardým ya!.. Hep böyle yalnýz mý gezerdim?..
Ee, arkadaþlarým neredeydi o zaman?..
O gamzeyi bir tek o gün, o an gördüm yanaðýn
da. Sanrýydý sanýrým. Her þeyi daha masum kýlan bir
gamze...
Bizim dersin baþlamasýna bir saat vardý ve Arif
ile Kerem dersliklerin yakýnýnda kalmayý tercih et
miþlerdi. Onlarý unutmuþ gibiydim. Arkadaþlarýmýn
yanýna dönmem gerektiðini söyledim. Derse on da
kika kalmýþtý. Yine görüþecektik nasýl olsa.
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Hafif bir þaþkýnlýkla yüzüme baktýlar.
“Görüþeceðiz tabii. Allah’ýn daðýndan nereye
kaçabiliriz ki? Sonuçta burada ya da þurada görüþe
ceðiz. Alt tarafý Beytepe!”
Ýpek derinden baktý gözlerime. Havuzlara dalýp
çýktým. Ben kurulanýrken o gülümsedi.

Arif liseden beri arkadaþýmdý. Haylaz, huysuz,
nedensizce huzursuz. Beni çýlgýnlýða yönlendiren
bir yapýsý vardý. Çýlgýnlýk dediysem öyle insanýn aklýný baþýndan alacak kadar büyük þeyler deðil elbet
te. Bir basket maçýndan sonra, bizi davet eden kýz
larýn evine gitmek, birer keyif sigarasý tüttürmek,
eðlenmek gezmek, ya da akþam babasýnýn arabasýný
ödünç alabilirse, beraberce þehrin belli yerlerinde
dolaþýp, Çankaya’ya çýkmak, Botanik bahçesinin ka
ranlýk aðaç denizine karþý oturup biralarýmýzý içip
sigaralarýmýzý tellendirmek gibi sözümona çýlgýnlýklar. Yani masum çýlgýnlýklar. Zaten Ankara’da fazla
çýlgýnlýk da yapýlmaz.
Esmer, yakýþýklý bir çocuktu Arif. Benden beþ
santim kadar uzundu: 1.85 boy! Lisede ‘Sýrýk’ der
dik. Hababam Sýnýfý’mýzýn Ferit’i oydu iþte! Ama li
sedeyken hem saðcýlardan hem solculardan dayak
yemek ikimize de çok koyuyordu. Yapýlý olmamýza
raðmen, onlar genelde hep kalabalýk oluyorlardý.
Biz de birbirimizi kollamaya çalýþýyorduk abilerimi
zin dayaðýndan. Derken onlar bize alýþtý. Sanýrým biz
de onlara alýþtýk ister istemez. ‘Sýrýk’ ile ‘Küçük Sý
rýk’ dayak yemeden de adam gibi davranabiliyor
lardý onlara.
Ben istediðim için bu bölümü seçmiþtim. Arif
ise tembelliðinden. Baþka bir þey çalýþacak kadar
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vakti olmamasýndan. Oysa yýllar sonra bana, Þahin
Bey’e duyduðu saygýnýn da etkisi olduðunu söyle
miþti bu seçiminde. Pek inanmamýþtým.

Kerem’e gelince, onunla üniversitede tanýþýp ar
ka
daþ ol
duk. Kayýtlarýmýzý yaptýrdýktan son
ra ilk
dersimizde. Arif ne kadar yakýþýklý, dýþa dönük, sos
yal bir insansa, Kerem de aksine o kadar sýradan,
hatta bulunduðu ortamlarda kendisini silmeye çalý
þan, neredeyse görülmemek için uðraþan, içine ka
palý, kendi halinde bir çocuktu. Sanki Arif bir yö
nümü tamamlýyordu, Kerem ise bir baþka yönümü.
Þimdi düþündükçe daha iyi anlýyorum.
Belki de ben ikisinin karýþýmýndan oluþan bir
insandým. Birbirimizdeki eksiklikleri örtüyorduk.
Arif, Kerem’de kendisine fazla gelen durgunluðun
bende tam kývamýnda olduðunu düþünüyordu. Ke
rem ise Arif’te uç boyutlarda gördüðü çýlgýnlýðý, be
nim daha sýnýrlý ve akýllý bir biçimde yaptýðýmý dü
þünüyor ol
malý ki dost
lu
ðu
muz yýllar
ca sürdü ve
halen de devam ediyor. Yani... Galiba, devam ediyor.
Birbirimiz için birer denge unsuru olduk üçümüz.
Yýllar sonra Sevil ile Arif evlendiklerinde ve An
kara’da sözümona mutlu bir biçimde yaþadýklarýnda
dostluðumuz sürdü. Kerem, felsefe bölümünden
Þule ile evlenip Ýzmir’e yerleþtiðinde, onlarla da ha
berleþmemiz devam etti.
Seksenli yýllardý.
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