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Serhat’a

“Ey eþiðinde bir ânýn
Durmadan deðiþen þeyler!
Baþucunda her rüyanýn
Bu aydýnlýk oyun bekler...”
Ahmet Hamdi Tanpýnar, “Yavaþ Yavaþ Aydýnlanan”

7

8

BÝR
“BEN, CEM BEYOÐLU”

1
Yazýn en sýcak öðle sonralarýndan biriydi. Tepemde dö
nüp duran pervaneye raðmen ter içindeydim ama bu ona
baktýkça içimin hazla dolmasýna engel deðildi. Büromda
ki bütün eþyalar –hatta ben bile– küçüklüðümden beri
kurduðum hayalin kusursuza yakýn dekorlarýydý. Sýra
selviler’in döküntü binalarýndan birinin üçüncü katýnda
ki bu kocaman odaya ilk görüþte tutulmuþtum. Camlarý
buzlu iki kanatlý kapýsý, caddeye bakan geniþ çerçeveli
pencereleri, bastýkça gýcýrdayan tahta yer döþemesi bana
buranýn tam da hayalimdeki yer olduðunu fýsýldýyorlar
dý. Üstelik, uzun dil dökmeler sonucu babamýn cukkala
rýndan koparabildiðim kadarýyla içeriyi düþlediðim gibi
döþeyebilecektim.
Mavi panjurlar tam istediðim zevksizlikte oldu.
Duvarlarý kirli beyaz duvar kâðýdý ile kaplattým. Eskici
den üç çekmeceli ahþap bir çalýþma masasý, bir yaylý
döner koltuk ve müþteriler için de iki koltuk aldým. Kol
tuklarý deri taklidi kumaþla kaplattým, ama döþemeciye
kumaþý eskitmesini tembihledim; gýcýr her þeyden nefret
ederim. Onlarý çalýþma masasýnýn önüne yerleþtirdikten
sonra ortaya eskimiþ ahþap bir sehpa koydum. Eh, fena
deðildi. Sýra gelmiþti en önemli parçaya. O baþýmýn
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üstünde aðýr aðýr výzýrdayarak dönecek, ben onun hafif
esintisinde düþlere dalacaktým. Ýstediðim gibi kocaman
ahþap bir pervane edinmek için epeyi dolaþmam gerekti.
Sonunda çaresiz, modelini çizip Tahtakale’deki bir ahþap
ustasýyla anlaþtým.
Son olarak kapýya tabelamý astým. Siyah zemin üze
rine sarý yaldýzla ismim yazýyordu: Cem Beyoðlu, Özel
Dedektif. Hayli çirkin bir þeydi.
O sabah saat tam on buçukta büromun kapýsýný açmýþ
tým. Bir dedektif zorunlu deðilse asla sabah erkenden
bürosunda olmamalýdýr. Masamýn üzerine ayaklarýmý
uzatmýþ, arada bir güneþe karþý gerinmekte, elimdeki
sinek þaplaðýný saða sola hafif darbelerle indirerek o
serüvenden bu serüvene sýçrayýp durmaktaydým. Neden
se hayal hanemde kesif bir duman bulutu dolaþýyordu.
Þunu söylemekten asla utanç duymuyorum: Bu
büroyu açalý beþ ay olmasýna karþýn haber kýtlýðý çeken
bir-iki gazeteci dýþýnda kimse telefonumun zilini çaldýr
mamýþtý. Çek-senet mafyasýnýn bile sinek avladýðý dur
gun bir dönemden geçiyorduk, durumumda þaþýlacak bir
þey yoktu. Birkaç gün önce günlük bir gazeteye ilan ver
mekle iyi mi yapmýþtým bilmiyordum. Bu bana biraz
pahalýya mal olmuþtu. Ama dert etmiyordum; bu vesiley
le öðlen yemeklerini hafif bir þeylerle geçiþtirerek hiç
yoktan saðlýklý beslenenler sýnýfýna dahil olmuþtum.
Edebî olmasýna özen gösterdiðim ilan metnine þöyle yaz
dým: “Sorununuza teslim olmayýn. Býrakýn onu sizin
yerinize biz çözelim” vs...
Bunun henüz bir yararýný görmemiþtim.
Öylece tembel tembel uzanmýþ, zihnimi aydýnlata
cak bir ampulün yanmasýný bekliyordum ki, telefon çal
dý. Beþ aydýr her telefon çalýþýnda olduðu gibi bu kez de
umutla telefona atýlýp tok ve sigaradan kalýnlaþmýþ olma
sýna özen gösterdiðim bir sesle, “Dedektif Cem, buyurun,” dedim. Annemdi. Öðlen yemeðine kýzartma yapar
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ken aklýna düþmüþtüm, kýzartmayý ne çok severdim,
þimdi olsaydým da beraber yeseydik, kim bilir dýþarýdan
ne pis þeyler alýp yiyordum... Bunlarý düþünürken daya
namamýþ telefona uzanývermiþti. Akþam anneannemde
ki aile toplantýsýný unutmamam için tembihledi, kendi
me dikkat etmemi, üþütmememi, zaten sesimin de bir
tuhaf çýktýðýný ekledikten sonra, “Bak babaný veriyorum,” demesi, kimi olsa çileden çýkarýrdý, ama ben
çocukluðumdan beri oldukça yumuþak ve sabýrlý bir
mizaca sahibim. Üstelik, emekli sorgu yargýcý babamýn,
ben söz konusu olduðumda büzüþüveren soru daðarcý
ðýndan hangi soruyu çýkaracaðýný lafýn geliþinden tah
min edip ona göre pozisyon alabilirim. O günkü mühim
sorusu, hâlâ bir müþteri çýkýp çýkmadýðý üzerineydi. Ona
tatlýlýkla, sabah genç bir kadýnýn aradýðý, öðleden sonra
geleceði palavrasýný sýktým.
“Genç olduðunu nereden biliyorsun, yaþýný mý sordun?” dedi.
Bu durumda ona en nefret ettiði soruyu sormakta
beis görmedim:
“Eþekler nasýl gidiyor, bir þey bulabildin mi bari?”
Babam emekli olup da televizyonun karþýsýnda
zaman öldürmeye baþladýðýndan beri at yarýþý müptelasý
kesilmiþ, fakat þimdiye dek üç kuruþ veren altýlýyý her
kesle birlikte bulmaktan öte bir þey elde edememiþti.
Kazanmak onun için bir haysiyet meselesiydi artýk. Her
gün o umutla gazeteleri önüne toplayýp saatlerce çalýþ
masý ve günün tek sportif faaliyeti olarak iki sokak öte
deki altýlý ganyan bayiine gidiþindeki azmi ne kadar tak
dir edilse azdý.
Babamý püskürttükten sonra, midemden o doðrultu
da bir sinyal almadýðým halde yemek zamanýnýn geldiði
ne karar verip çýktým. Her ihtimale karþý, kapýya “14’te
döneceðim” yazýlý bir not býrakmayý da ihmal etmedim.
Karþý sýradaki Bambi Büfe’de goralýdan kopardýðým her
bir lokmayý 15 kere çiðneyerek ayran eþliðinde mideme
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indirdikten sonra Taksim Gezi Parký’na kadar uzandým;
gölgede bir banka gevþekçe oturdum ve geleni geçeni
seyrettim. 39 derece sýcaklýkta insanýn kendine bile
dayanmasý zorken, birbirlerine sarýlmýþ, neredeyse tek
vücut olmuþ halde yürüyen çiftlere acýyarak baktým.
Geçici bir mutluluk için böylesi eziyet verici hallere
bürünmeleri gerçekten hüzün vericiydi. Tenlerin birbi
riyle temasý bana hep ürpertici gelmiþtir. Kurgucu kafam
bir sonraki âný düþünmekten alýkoyamaz kendini. Böyle
olunca da ne kadar afet olurlarsa olsunlar yanlarýnda buz
kesmemi ilgisizlik olarak algýlayan kadýnlar, bir sonraki
görüþmede beni “sen” mertebesinden “siz” mertebesine
yükseltiverirler. Þikâyetçi olduðumu söyleyemem. Ben
düþlerimdeki kadýný seviyorum. Daha net söyleyeyim,
düþlerimdeki o ele geçmez kadýnlarý.
Saat ikiye doðru idrar ve küf kokusunun o eþsiz bileþimi
ni içime çekerek köhne apartmanýn daracýk merdivenle
rini týrmanmaya koyuldum. Dýþarýnýn boðucu sýcaðýndan
sonra binanýn rutubetli serinliði ilaç gibi gelmiþti. Basa
maklarý ikiþer ikiþer çýkýyor, bu arada gelirken yolda bir
taksiden kulaðýma çalýnan berbat þarkýyý adýmlarýmýn
ritmine uydurarak mýrýldanýyordum: Benimle oynama,
söyledim sana, þansýný zorlama, uðurlar olsun...
Benim katýn sahanlýðýna bir-iki basamak kala genç
bir kadýnýn ilgi ve küçümsemeyi harmanlamýþ gözlerle
beni süzdüðünü fark ettim. Sesimi duymuþ olmalýydý.
Orta boylu, giysisi partal bir kot pantolon ve kolsuz bluz
dan ibaret, yanýk tenli, güzelce bir genç kadýndý. Kapýya
yaklaþýp heyecanýmý belli etmemeye çalýþarak baþýmla
belli belirsiz bir selam verdim. Genizden gelen boðuk bir
sesle adýmý telaffuz ettiðini duydum:
“Cem Beyoðlu siz misiniz?”
Bu sesle kalbimden vuruldum, bazýlarýna tanrý vergi
si iþte.
“Elbette,” diye yanýtladým anahtarý çabucak kilitten
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çýkarýrken, “ben kimle müþerref oluyorum?”
“Adým Semra. Size bir konuda danýþmaya geldim.”
Ýþte yýllardýr hayalini kurduðum an gelip çatmýþtý.
Þimdi duygularýma hâkim olmalý, kendime soðukkanlý
hatta lakayt bir hava vermeliydim. Ses ayarý yaptýktan
sonra hafifçe gülümsedim.
“Ýçeri buyurun. Büromda rahatça konuþabiliriz.”
Yana çekildim ve önden girmesini bekledim. Kýrma
mak için teklifimi kabul ediyormuþ gibisinden salýnarak
girdi içeri, koltuklardan birine kendini býraktý. Büroyu
gözden geçirmesi için ona zaman tanýdým. Her þey yolun
daydý. Pervanem çalýþýyordu, panjurlarým yarý inikti,
yeþil plastikten sinek þaplaðým bile olmasý gereken yer
de, masamýn sað üst köþesini çaprazýna keserek gözleri
mi okþuyordu. Hiç kullanýlmamýþ viski bardaðý, bir
dudakla buluþacaðý ânýn hasretiyle masamýn daðýnýklýðý
na eþlik etmekteydi. Aslýnda içkiyle aram hiç de iyi
deðildi, iki kadeh alkolle zurna olabilirdim, yine de çek
mecemde yedek bardakla birlikte bir þiþe viski bulun
durmayý ihmal etmiyordum.
Döner koltuðuma oturup aðýrbaþlý ve hafif çapkýn bir
edayla müþteri adayýma yol açtým:
“Sizi dinliyorum Semra Haným.”
Semra Haným pek konuþkan birine benzemiyordu.
Kuþku dolu bakýþlarýný yüzümde gezdirdikten sonra,
“Buraya gelmekle iyi mi yaptým bilmiyorum,” kelimeleri
döküldü aðzýndan.
Yerinde ben de olsam ikircikli davranýrdým. Ne de
olsa özel dedektif sýfatýyla karþýsýnda oturan adam, ne
iriyarý ne uzun boylu; altý derece miyop gözlükleri, çipil
mavi gözleri ve narin elleriyle dedektiften çok banka
müfettiþini andýran; çocuk suratlý denemezse de erkeksi
likten pek nasibini almamýþ, haným evladý görünümünde
biriydi.
Onu rahatlatmak için ýsrarcý olmama taktiðine baþ
vurdum.
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“Sizi anlýyorum,” dedim, “insanýn sýrrýný bir yaban
cýya açmasý zordur. Ýstemiyorsanýz kendinizi zorlamayýn,
karþýlýklý birer çay içeriz. Belki bir baþka sefere...”
Ýç gýcýklayan sesiyle sözümü kesti.
“Yok hayýr, ortada sýr falan yok. Buraya yataktan kal
kamayacak kadar hasta olan bir arkadaþým adýna gel
dim.”
Tam burada hücrelerimden nurlu bir þefkat buðusu
yayýlmalýydý, sanki. Azizlere yaraþýr þekilde sordum:
“Öyle mi? Geçmiþ olsun, nesi var arkadaþýnýzýn?”
Kýsa bir tereddütün ardýndan yanýtladý.
“Aslýnda hasta deðil. Hâlâ atlatamadýðý bir þoktan
ötürü evden dýþarý çýkmýyor.”
Son cümlesinden itibaren yeni bir susuþ, deðerlendi
riþ, tartýþ faslýnýn devreye girmesini önlemek için koltu
ðumda toparlandým, þefkatli, ilgili ama ne yazýk ki fazla
zamaný olmayan insanlara özgü hareketle saatime bir
göz attým.
“Arkadaþýnýzýn durumuna üzüldüm,” dedim, “size
yardýma hazýrým ama tabii önce hikâyenizi dinlemeliyim.”
Benim bu posta koyan tavrýmdan pek etkilenmiþe
benzemiyorsa da çantasýndan sigara paketi çýkarmasýný
iyiye yordum yine de. Kendine bir sigara çekip paketi
bana doðru uzattý. Ýkramýný kibarca geri çevirdim, Zippo
çakmaðýmla öne hamle ederek sigarasýný yaktým, ardýn
dan, alýþýk olduðu sigaradan baþkasýný içmeyen gerçek
bir tiryaki gibi masanýn üzerinde duran Gitane paketine
uzandým. Gerçeði söylemek gerekirse bu mereti asla
sevememiþtim ama gündelik iþlerim arasýnda bir adet
Gitane sigarasýný raconuyla içme denemelerim de yer
almaktaydý. Ciddiyetimi bozmadan, gözlerimi kalýn cam
larýn ardýndan kadýnýn gözlerine diktim ve ilk nefesle
çektiðim dumaný üfledim. Dudaklarým halka yapmak
için kendiliðinden büzüldüyse de onlarý çabucak ciddi
yete davet ettim.
Semra Haným nihayet dökülmeye karar vermiþti
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anlaþýlan, söze baþladý.
“Arkadaþým üç ay önce bir adamla tanýþtý. Tanýþtýk
tan bir hafta sonra da adam onun evine taþýndý, bütün
eþyasý bir valizden ibaretti zaten. Kendini organizatör
olarak tanýttý, üç gün evdeyse üç gün sözüm ona seyahat
teydi. Benim saf arkadaþým da bütün gün patronunun
kýçýný topladýðý yetmiyormuþ gibi bir de akþam evde
beyefendiye masa donatýyor, rakýsýný bile alýyordu. Açýk
çasý ben bu iliþkiyi hiç onaylamadým ama ses etmek de
bana düþmezdi. Sonuçta kýz boþandýðý kocasýyla o kadar
mutsuz olmuþtu ki, bu adamýn hiç olmazsa yatakta onu
mutlu ettiðini söylüyordu.”
Sözün burasýnda derin bir soluk alýp, bakýþlarýyla
yüzümü kontrol etti. Renk vermedim. Zamane kadýnlarý
bahsi ilgi alanýma girmiyordu.
“Arkadaþým bir akþam aðlayarak beni aradý. Soyul
muþtu. Ben bunun o adamýn iþi olduðundan adým gibi
emindim ama susmayý tercih ettim. Polise haber verdik,
þöyle bir baktýlar, zabýt tutup gittiler. Arkadaþým durumu
zaman içinde kavramaya baþladý tabii, bu arada bir psiko
loða etek dolusu para akýttý. Tam neþesi yerine gelmiþti
ki, adam gecenin bir vakti yeniden ortaya çýktý. Yüzü
gözü kan içindeymiþ, omzunda kurþun yarasý varmýþ.
Evde beþ gün kaldý. Yaralarý iyileþir gibi olunca yeniden
pýrr.”
Paketinden bir sigara daha çekip bana kibarlýk etme
fýrsatý vermeden parmaklarýnýn arasýnda ezdiði izmaritle
yaktý. Dumanýný hýrsla üfleyip, “Þimdi bu sahtekâra der
sini verecek birini arýyoruz,” dedi. “Polisten umudumu
zu kestik, bulmak isteselerdi þimdiye kadar çoktan
bulurlardý.”
Sözün burasýnda beni tepeden týrnaða süzdükten
sonra, acaba doðru yere mi geldim, dercesine bakýþlarýný
yüzümde kilitledi.
“Evet,” diyerek atýldým. “Tam yerine geldiniz, bu iþ
için benden iyisini bulamazsýnýz. Aslýnda bu aralar bir
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hayli yoðunum ama arkadaþýnýzýn durumuna içim parça
landý. Ýþi almaya hazýrým.”
“Pekâlâ,” dedi Semra Haným. Sonunda içindeki ses
le mücadele etmekten vazgeçmiþti anlaþýlan. “Ancak,”
diye tekrar söze baþladýðýnda gözlerini yeni gelin gibi
bez ayakkabýlarýna indirmesinde tarife gelmez bir iþbilir
lik vardý. Bu kadýný hiçbir erkek aldatamazdý. “Size söy
lediðim gibi arkadaþýmýn fazla parasý yok. Onun için
önce fiyatýnýzý öðrenmem gerekiyor.”
Bir an için, paranýn ne önemi var caným, demek geç
tiyse de içimden, çabucak kendime geldim.
“Bu iþi sizin için masraflar hariç 500 dolara hallede
rim,” dedim.
Kadýnýn gözbebeklerindeki büyüme fark edilmeye
cek gibi deðildi. Yavaþça yerinde doðruldu, artýk yeni
gelin gibi bakmýyor, bunun tahmininden çok yüksek bir
rakam olduðunu tek kaþýný kaldýrarak ibraz ediyordu.
“Kusura bakmayýn,” dedi, “bu durumda baþka bir
çözüm yolu bulmamýz gerekiyor çünkü bizim topu topu
250 milyonumuz var.”
Ýþte o anda benliðimde bir dönüþüm oldu sanki. Ben
Cem Beyoðlu, dört yýl hukuk tahsil etmiþ, yetmiyormuþ
gibi bir de yükseðini okumuþtum. Mesai arkadaþlarýna,
bi
zim oð
lan yük
sek hâkim ola
cak, min
val ha
va atan
babamýn; genç kýzý olan bütün eþine dostuna benim
yakýnda büyük bir avukat olacaðýmý söyleyerek kibrin
den hindi gibi kabaran annemin bütün itirazlarýna rað
men, bu büroyu bin bir zorlukla açmýþ ve beþ ay müþteri
bekledikten sonra bu paçoz kadýnýn pazarlýðýna maruz
kalmýþtým. Allahýn sopasý yoktu, iþte böyle indirirdi
þamarýný... Kadýnýn hemen ardýndan ben de ayaða fýrla
dým, mesafeyi üç adýmda alýp kapýyý ardýna kadar açtým
ve sokakta deli görmüþ gibi ürkek ve þaþkýn bakýþýnýn
tadýný çýkararak, “Hanýmefendi, size iyi günler dilerim o
halde,” dedim ve kapýyý arkasýndan çarptým.
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Bütün bunlar birkaç hafta önceydi.
Bugün hava yine çok sýcak. Pervanemin yaydýðý
serinlik hâlâ göðsümü gururla kabartýyor. Büromda pek
bir deðiþiklik yaptýðým da söylenemez. Ha, bir tek tabe
layý deðiþtirdim. Yine siyah zemin üzerine sarý yaldýzlý
harflerle þöyle yazýyor: Cem Beyoðlu. Avukat.”

2
Tabelayý deðiþtirmiþtim deðiþtirmesine ama cebim hâlâ
delikti. Aylardan eylül, günlerden pazardý. Öðleden son
ra, üç günlük aile esaretinden kendimi kurtarmayý baþar
manýn esrikliðiyle Salacak’tan Üsküdar’a doðru sahil
yolunu arþýnlýyordum. Bukowski’nin kokuþuk dedektifi
Nick Belane, atsineðinin bas bariton výzýltýsýyla kafamý
ütüleyip duruyor, bütün direnmelerime raðmen macera
sýný dayatmaya kararlý görünüyordu.
Kahvaltýda babamýn memleket meselelerine dair sýz
lanmalarýna inatla kulaðýmý týkayýp, þu Belane denen
yaþlý, þiþ göbekli, kompleksli herifin feleðin oyunu karþý
sýndaki çaresizliðini anneciðimin yumurtalý ekmekleri
eþliðinde mideme indirmeye kalkýþmýþtým. Hata ettiðimi
anladýðýmda çok geçti tabii. Midemdeki yumruya elimle
masaj yaparak kitabý da bedenimle birlikte tuvalete
sürükledim. Klozette ýkýnýrken bir yandan da okuma
çabamý devam ettirdim. Sifonu çektikten sonra annemin
kirlileri biriktirdiði sepete, babamýn yün donunun üzeri
ne kitabý fýrlatýp kapýyý arkamdan kapadým. Oh, kurtul
muþtum.
Ne var ki, Üsküdar vapur iskelesine doðru yürürken
yanýlmýþ olduðumu anlýyordum. Alçak herif, aile ziyare
tinin beynimde açtýðý gediklerden içeri sýzmayý baþarmýþ
ve beni kýskývrak yakalamýþtý. Büromda yerli yerinde
duran sinek þaplaðýný hayalimde usulca kaldýrýp, atsine
ðinin üzerine var gücümle indirdim. Beyaz, yývýþýk içi
Kertenkelenin Uykusu
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dýþýna çýkmýþ haliyle gözümde canlandýrdým onu ve
keyifle geðirdim. Dedektif romanlarýna olan tutkum, ne
yazýk ki beni böyle olur olmaz insan artýðý mahluklarla
tanýþtýrmaktaydý arada bir.
Beþiktaþ’a giden motorun üst güvertesinde baþýmý
rüzgâra verip de o cehennemlik heriften tamamen arýn
dýðýmdan emin olunca biraz sakinleþtim. Ansýzýn evime
gitmenin neþesi geldi üstüme. Kaybolan yýllarýn niþane
si, bana hep sýnýfýn önünde nöbet tutan askeri ve dipçiði
ni hatýrlatan, gençliðimi kâbusa çeviren kaba sabalýðýn
som bir örneði olarak orada durup duran üstgeçide týr
manmayý göze aldým. Kaybolan yýllarý soracak olsanýz,
size bunun yanýtýný en kýsa yoldan þöyle verebilirim: 12
Eylül 1980, askerî darbe, Güvenlik Konseyi, tank, yaký
lan kitaplar, gözaltýnda kayýplar, iþkence, netekim, üstge
çit. On parmaðýnýn onuna da berbat yüzükler takan sey
yar satýcý oradaydý. Tezgâhýnda John Lee Hooker’ýn bir
CD’sini buldum, “Dont Look Back” yazýyordu kapaðýn
da. Züðürtlüðüme boþ verip parayý ödedim. Son olarak
Çukurcuma’daki evimin yakýnlarýndaki tekel bayiinden
bir küçük kanyak kapýp oturduðum apartmanýn aðýr
demir kapýsýna abanarak kendi topraklarýma ayak bas
tým. Ýþte evimdeydim. Güzel evim.
Dedektiflik hayalini terk edeli bir yýldan fazla olmuþtu.
Sürüncemede bir boþanma davasýyla –ki annemin bir
ahbabý aracýlýðýyla gelmiþti– bir-iki icra iþi dýþýnda uðraþ
týðým bir þey yoktu. Böylesi iyiydi aslýnda. Avanslarla kýt
kanaat geçiniyordum, böylece sevgili kitaplarýma ve
hayallerime bol zaman kalýyordu. Herkesten gizli bir de
sýrrým vardý: Polisiye öyküler yazmaya çabalýyordum.
Baþlangýçta hayallerimi yazýya dökmenin kolay ve eðlen
celi olacaðýný sanmýþtým ama iþte; bilgisayarýmýn baþýna
oturunca bunun da bir ham hayal olduðunu anlamakta
gecikmedim. Hayallerim ne kadar pervasýzsa yazýdaki
ifadelerim o kadar kabýzdý. Hiçbiri bitmemiþ üç hikâyem
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vardý. Aklýma her gün yeni bir hikâye konusu takýlsa da
yarým duran o üç hikâye vicdan azabý gibi beklediði için
yenilerini hayal hanemin ücra köþelerinde beklemeye
alýyordum.
Ama bu kez, el deðmemiþlerden birinin tozunu alma
ya karar vermiþtim. Varsýn o üçü beklesindi; belki de
ömürleri o kadardý zavallýcýklarýn. Kadehime kanyaðýmý
doldurdum ve beni sadakatle beklediðini farz ederek
sevinç duyduðum sandalyeme kýçýmý yerleþtirip yazma
ya koyuldum. Taksim’den eve doðru yürürken baþlangýç
cümlelerini kurmuþtum kafamda. Bu kez kararlýydým,
yarým kalmayacaktý, bunu hissediyordum.
Yazdým... yazdým... Cümlelerimi baþa dönüp okuma
dan sayfalarca döktürmüþtüm ki, kuþ sesi evin içinde
yankýlanmaya baþladý. Zile basan el ýsrarcý birine aitti
belli ki. Bir uðursuzluk önsezisiyle kapýyý araladým...
Yanýlmamýþým!.. Üç aydýr hiç arayýp sormamasýndan
ölmüþ olabileceðine hükmedip hazdan tüylerim ürpere
rek andýðým adam karþýmda duruyordu. Ýlkokul, ortao
kul, lise ve kadere bakýn ki fakülte arkadaþým Ergin,
sýrýtarak, süürpriiz, bakýþlarýyla beni süzüyordu. Göðsü
me çift namlulu tabanca gibi doðrulttuðu iki þarap þiþesi
kýsa bir ziyaretle yetinmeyeceðinin ilk iþaretiydi. Tanrým
ne günah iþlemiþtim? Her zaman –görünüþte de olsa– iyi
bir evlat, iyi bir öðrenci, iyi bir yurttaþ olmaya çabalamýþ
tým; ödülüm bu mu olmalýydý?
Yana çekildim, asýk suratýma gülücük yakýþtýrmaya
dahi tevessül etmeden baþýmla gir, hareketi yaptýðýmda o
çoktan ayakkabýsýnýn baðlarýný çözmeye baþlamýþtý.
Salondaki kanepeye gövdesini gürültüyle býraktý. En
olmadýk zamanlarda en beklenmedik sesleri çýkarmayý
ancak Ergin baþarabilir. Öyle iriyarý bir adam deðildir
ama gürültüyle geðirir, kahkahalarla güler, yüksek sesle
ve el kol hareketleriyle baðýra çaðýra konuþur, hatýr hutur
kaþýnýr, tuvalette bile olsa osuruðunun sesi dünyayý
tutar, hiçbir þey yapamasa ahlar, ohlar... Kýsacasý, varlýðý
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nýn farkýnda olmamak bir an için bile mümkün deðildir.
Ýþte bu Ergin, beni hayattaki sevgili dostu olarak bir
kere bellemiþ ve bundan vazgeçmeye asla niyetli görün
meyen bu gürültülü makinesi, üç aydýr ortalarda görün
müyordu ve ben ondan sonsuza dek kurtulduðumu sana
rak –içimdeki acele etmememi söyleyen sese raðmen–
vakitsiz sevinçlere gark olmuþtum.
Umutsuzca boynumu büküp karþýsýndaki koltuða
rahatsýz ve inadýna en ufacýk bir ses çýkarmaktan imtina
ederek oturdum, yavaþça, en zarif kadýnýn bile gýptayla
bakacaðý bir zarafetle bacak bacak üstüne atýp, acýmasýz
ca söylendim:
“Seni öldün sanýyordum...”
Seni gidi, bakýþlarý ve salonu çýnlatan bir kahkaha:
“Ölsem önce senin haberin olurdu deðil mi? Sen
benim en yakýn dostumsun, cenaze törenimi sensiz
düþünmek bile çok hüzün verici...”
Bu vurdumduymazlýk karþýsýnda, gülümseme takli
di yapýp sordum:
“Ee, nerelerdeydin bunca zamandýr?”
Ergin bir yýl önce mafyöz bir firmanýn avukatlýðýný
üstlenmiþti. Ölümüne içten içe inanmamýn en temel
dayanaðý da buydu zaten. Görüþmediðimiz zaman zarfýn
da neler olup bittiðini, kâh ansýzýn ayaða kalkýp dolaþa
rak, kâh ansýzýn oturmalarla, parmak çýtýrdatmalarla
(bazen bu iþi o kadar ileri götürürdü ki onun þehvetle
çorabýnýn üzerinden ayak parmaklarýný eðip büküþünü
izlerdim), hiç nedensiz koyverip ansýzýn kestiði kahkaha
larla anlattý durdu.
Aslýnda itiraf etmeliyim ki, onu engel olamadýðým bir
þefkat duygusuyla severdim. Bütün gün evin içinde döne
nen yarý deli aþýrý titiz bir annesi, arada tek tük laf etmek
için aðzýný açtýðýnda o incecik adamdan o kalýn ve gür
sesin nasýl çýktýðýna her seferinde hayret etmekten kendi
mi alamadýðým suskun, içe kapanýk babasý ve eve gelme
ye cesaret eden kadýnlarýn memesini sýkýþtýran mongoloid
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kardeþiyle hazin bir hayatý vardý. Gerçi artýk kendine ayrý
bir ev tutmuþtu ve annesinin “Günahým neydi yarabbi!”
diyerek katlandýðý kardeþi için bakýcý tutmak, 30 yýllýk
memuriyet hayatýndan sonra iyot gibi açýkta kalan baba
sýnýn kahvehane masrafýný karþýlamak için çok kazanmak
zorundaydý. Bunu ailesine olan sevgisinden mi yoksa ken
dini bir aziz gibi hissetmekten hoþlandýðý için mi yapýyor
du bilinmez. Her zaman kýskandýðým pratik zekâsýný
benim gibi hayal kurmak yerine kanunlardaki boþluklarý
bulmaya yönlendirdiði için kýsa zamanda patronlarýnýn
gözüne girmiþ ve vazgeçilmez adam konumuna oturmuþ
tu. Çoðu arazi davasý olan iþlerinin yanýnda, ara sýra, pat
ronunun iþlettiði randevuevindeki kýzlarý polisten kurtar
mak gibi çirkef iþleri de hallediyordu. Görüþmediðimiz üç
ay içinde Orta Asya’da bir arazi meselesini çözmüþ, bir
kumarhanenin kuruluþ aþamasýna refakat etmiþ, yerini
iyiden iyiye saðlamlaþtýrmýþ olarak dönmüþtü.
Beni çok özlemiþti. Son itirafýný duymazlýktan gele
rek kadehine biraz daha þarap doldurdum, kanyaðýmý
tazeledim ve bir saat boyunca tek suskunluk âný olan bu
anda, bugüne dek alýþýk olduðumdan farklý bir tedirgin
liði olduðunun farkýna vardým. Onu tanýdýðýmdan beri
ýstýraplý ruhunun gürültülü tezahürlerine alýþýk olan
bana, bugün bir baþka tuhaflýk olduðunu söylüyordu
içimdeki ses. Benim bildiðim Ergin en ufak bir sessizliðe
tahammül edemez, deðil böyle sabit nazarlarla camdan
dýþarý bakmak, yutkunmak için bile konuþmaya ara ver
mezdi. Ne olmuþtu?
“Beni endiþelendiriyorsun. Azerbaycan’da ruhgöçü
falan mý yaþadýn? Tam 55 saniyedir konuþmuyor ve hare
ket etmiyorsun.”
Arkadaþým ne derin bir acý içinde olduðunu anlama
ma yarayacak bir dizi hareket daha yaptý; usulca kanepe
ye geri döndü, kýçýný kanepenin minderini incitmekten
çekiniyormuþ gibi yavaþça yerleþtirdi, bacak bacak üstü
ne attý, ellerini dizinin üstünde birleþtirdi ve:
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