1

2

Özcan Karabulut
AMÝDA,
EÐER SANA
GELEMEZSEM

3

Can Yayýnlarý: 1742
Türk Edebiyatý: 507

© Özcan Karabulut, 2008
© Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2008
1. basým: Mayýs 2008
2. basým: Kasým 2008

Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman
Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi
Kapak Düzeni: Semih Özcan
Dizgi: Hayriye Kaymaz
Düzelti: Fulya Tükel
Kapak Baský: Çetin Ofset
Ýç Baský ve Cilt: Özal Matbaasý

ISBN 978-975-07-0951-7

CAN SANAT YAYINLARI
YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ 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

Özcan Karabulut
AMÝDA,
EÐER SANA
GELEMEZSEM

ROMAN

CAN YAYINLARI

5

ÖZCAN KARABULUT’UN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
HÜZÜNLE BAZI GÜNLER / öykü
AÞKIN HALLERÝ / öykü
BELKÝ DE KAYBEDEN ZAMAN / öykü
BAÞTAN SONA YALNIZLIK / öykü

6

Özcan Karabulut, 1958 yýlýnda Adana’da doðdu. Orta Doðu Teknik
Üniversitesi’nde istatistik okudu. 1979-1982 döneminde ODTÜ Edebi
yat Kulübü’nün, 2001-2003 döneminde kurucularýndan olduðu Edebi
yatçýlar Derneði’nin baþkanlýðýný yaptý. Ankara Öykü Günleri’nin
kurucusudur. Uluslararasý PEN Yazarlar Örgütü’nün 68. Kongresi’nde
kabul edilen 14 Þubat Dünya Öykü Günü’nün fikir babasý ve baþlatýcý
sýdýr. Hüzünle Bazý Günler, Baþtan Sona Yalnýzlýk, Belki de Kaybeden
Zaman, Aþkýn Halleri adlý öykü kitaplarý Can Yayýnlarý tarafýndan
yayýnlandý. Öyküleri, öykü kitaplarý çeþitli ödüller aldý. Gece, Bir Otel
Odasýnda, Rojda, Ayna Yazýlarý, Kont’un Köpekleri adlý öyküleri Ulus
lararasý PEN’in Diversity (çeþitlilik) Projesi çerçevesinde üç dile çevri
lerek yayýmlandý. Düþler Öyküler ve Ýmge Öyküler dergilerini çýkardý.
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“Ve iþte böyle peþlerinde koþa koþa o görüntüleri yakaladým. Þimdi
onlarýn benim icadým olduðunu biliyorum. Ama uydurmak yaratmak
demektir, yalan söylemek deðil.”
Italo Svevo
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Hayat rastlantýlara açýk, hayat olmadýk þeylere gebe. Haya
týn böyle bir þey olduðunu yolculuklarla biriktirilmiþ deneyim
lerinden biliyor. Ama günlerdir hayatýnda ne bir yolculuk ne
bir serüven ne de bir heyecan var. Son yolculuðundan bu yana
haftalar geçmiþ, günler uzadýkça uzamýþ, yaþadýðý kent çöle
dönmüþ. Ýmdadýna Bükreþ yetiþmese kum fýrtýnasýna yakala
nacak, gitmediði kentlerin adýný sayýklayacak, serap görmeye
baþlayacak.
Bükreþ’e, ocak baþýnda bir akþamüstü geliyor. Havaalanýn
da adýnýn yazýlý olduðu kartonla bir görevli karþýlýyor onu.
Constantin konuþmayý sevmeyen, suratsýz bir adam. Araba kul
lanýrken radyodan müzik dinliyor, aðzýndan zoraki birkaç Ýngi
lizce sözcük çýkýyor.
Constantin’in görevi onu karþýlamak ve oteline götürüp
yerleþtirmek, sorduðu sorular yanýtsýz kaldýðýna göre daha faz
lasý deðil. Akþam için bir program yoksa, ki öyle görünüyor,
sabaha kadar baþýnýn çaresine bakmaktan baþka yapacaðý bir
þey yok.
Complex Floreasca, Bükreþ’in dýþýnda olduðu anlaþýlan,
alçak yapýlar arasýndaki sokakta kasvetli bir otel. Arabada
gelirken gözüne çarpmýþtý, yakýnýnda da bir göl var. Otel iki
katlý, resepsiyondan bahçeye, bahçeden de odalara çýkýlýyor ve
ilk bakýþta terk edilmiþ bir yer izlenimi veriyor.
Oda küçük ve kirli, televizyon siyah-beyaz ve karlý, dolap
tan da týkýrtýlar duyuluyor sanki. Anadolu’daki herhangi bir
misafirhane bile komünist Romanya dönemini çaðrýþtýran bu
otelin yanýnda lüks kalýr. Kötü otellerde kaldýðý olmuþtu, daha
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kötüsünü anýmsamýyor. Yine de, iki yýldýzlý otelin en ucuz oda
larýndan birini seçtiði için yakýnmaya hakký yok. Sunduðu bil
dirilerden para aldýðý oluyor, ama bu kadar yüksek bir miktarý
(bin beþ yüz dolar) ilk kez alacak. Ýhtiyacý olduðundan Bük
reþ’ten parayla dönmek istiyor, mümkün olduðunca harcama
larý kýsmakta kararlý.
Otel odasýnda bir süre dinlendikten sonra karanlýðýn çöktüðü
bahçeden yürüyerek resepsiyona geliyor. Çevresine bakýnýyor;
resepsiyondaki yaþlý adamýn dýþýnda kimse yok. Ona akþam yeme
ðini yiyebileceði bir yer soruyor. Adam anlamadýðý bir þeyler söy
lüyor. Derdini anlatmaktan vazgeçip dýþarýya çýkýyor.
Dýþarýsý çepeçevre karanlýk, soðuk, iç karartýcý. Otelden
uzaklaþmasý iyi bir fikir deðil, geriye dönüp odasýnýn yolunu
tutuyor. Resepsiyonda, bahçede, merdivenlerde kimseyle kar
þýlaþmamasý tuhafýna gidiyor. Bulunduðu yer otel olmasa, bura
da tek baþýna kaldýðýna inanacak. Nereye geldi böyle? Onu
özgürleþtiren otel odalarýna ne oldu? Uçakta daðýtýlan sandviçi
yiyor, banyodaki musluktan su içiyor. Yataða uzanýyor, yanýnda
getirdiði gazetelere göz atýyor. Bir süre sonra yorgun düþünce,
yorganýn içinde dertop olup uyuyor.
Sabah kahvaltýsýný yaparken kýzýl saçlý bir kadýn geliyor
masasýna. Ýngilizce konuþuyor, adýný soruyor. Aradýðý kiþiyi
bulunca masaya oturuyor. Adý Rodica; Konfederasyon’da çalýþý
yor. Cana yakýn, konuþkan biri, Constantin’e hiç benzemiyor.
Kahvaltýdan artan iki dilim salamý ekmeðin içine koyup paket
leyen Rodica’ya bakýyor. Bakýþýný fark eden kadýn, “Ýhtiyacý
olan yaþlýlar için,” diyor ve paketi çantasýna yerleþtiriyor.
Rodica’nýn kullandýðý arabayla Bükreþ’in merkezine doðru
yola çýkýyorlar. “Gece otelde kapýnýzý çalan olursa, sakýn açma
yýn,” diye uyarýyor kadýn. Duvarlarý delik deþik olmuþ bir bina
nýn yanýndan geçiyorlar.
“Uyarýnýz için teþekkürler,” diyor, araba uzaklaþana kadar
binaya bakmayý sürdürüyor.
“Bu eski bir KGB binasý,” diyor Rodica.
Binanýn neden bir açýk hava müzesi gibi sergilendiðini
anlamasý zor deðil. Zagreb’de de böyle bir bina görmüþtü, Bük
reþ’teki gözüne çok daha hasarlý görünüyor. Kýzýl saçlý kadýnýn
dediðine göre, kent 1459 yýlýnda Kont Dracula olarak bilinen
Prens Vlad tarafýndan kurulmuþ.
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“Þu ünlü vampir Dracula mý?” diye soruyor.
“Dracula’nýn biraz kan döktüðü söylenebilir, ama o bir
vampir deðil,” diyor kadýn. “O bizim ulusal kahramanýmýz.”
Dracula hakkýndaki bilgisi izlediði filmlerle sýnýrlý, Rodi
ca’ya itiraz edecek hali yok. Dracula’nýn Prens Vlad olduðunu
öðrenmek þaþýrtýcý yine de. Bükreþ’in Dracula tarafýndan
kurulmasý da öyle.
Bu kez dersine iyi çalýþamamýþ doðrusu; Bükreþ ve Roman
ya üzerine bir hazýrlýk yapmamýþ. Sevgi, arkadaþlýk temalarýný
iyi biçimde iþleyen Rumen yazar Panait Istrati’yi biliyor. Ülke
sinde ünlü olan Arkadaþ (Mihail) kitabýnýn yazarýný soruyor
Rodica’ya. “Istrati,” diyor kýzýl saçlý kadýn. “Bükreþ’te doðmadý,
ama burada öldü. Panait Istrati, ilginçtir, kitaplarýný anadili
Rumence deðil, Fransýzca yazdý.”
San Franciscolu bir þairin Paul Auster’ý bilemeyiþini aným
sýyor da, Rodica pekâlâ entelektüel biri olarak görülebilir, diye
düþünüyor.
Eski bakýmsýz binalarýn bulunduðu caddeleri, yaþlý insan
larýn yürüdüðü kaldýrýmlarý geride býrakýyorlar. Yollar geniþ,
parklar düzenli, ama nedense Bükreþ’te üstü örümcek baðla
mýþ bir kent havasý hissediyor.
Gittikleri yer, seminerin yapýlacaðý Amerikan Kültür Mer
kezi; bunu yadýrgadýðýný Rodica’dan saklamýyor. Kadýn susu
yor, yorum yapmadan arabayý sürüyor. Bu durum biraz can
sýksa da, dün gece yaþadýklarý kadar deðil. En kötüsü dün otel
de yaþadýðýydý. Düþünecek olursa, önünde üç uzun gece var
daha.
Sýký bir aramadan ve kimlik kontrolünden sonra çoðunlu
ðunu kadýnlarýn oluþturduðu toplantý salonunda yerini alýyor.
Konfederasyon baþkanýyla, yönetim kurulu üyeleriyle, bölge
sendika liderleriyle tanýþtýrýlýyor. Seminere Romanya Çalýþma
Bakanlýðý’ndan iþ müfettiþlerinin de katýldýklarýný öðreniyor.
Çeviri dilleri Türkçe ve Rumence. Çevirmeni Münevver Haným,
Köstenceli bir Türk. Bu beklemediði bir þey. Oysa günümüzde
her yerde bir Türk’le karþýlaþmak mümkün.
Romanya, çocuk iþçiliði programýna yeni katýlan bir ülke.
Türkiye, 1992 yýlýndan bu yana çocuk iþçiliðinin önlenmesine
yönelik projeler uyguluyor. Bükreþ’te olmasýnýn nedeni kendi
sinin ve ülkesinin bu konuda deneyimli olmasý.
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Üç gün boyunca, masalarýn “U” düzeninde yerleþtirildiði
salonda konuþuyor. Çocuk yoksulluðundan baþlýyor, çocuklarýn
çalýþma nedenlerini temel sorunlarla iliþkilendirerek anlatýyor.
Çocuk iþçiliði konusunda sendikalarýn taleplerinin neler olma
sý gerektiðini sýralýyor. Kurum ve kuruluþlarýn geliþtirip uygu
ladýklarý projelerden örnekler veriyor. Çocuklarýn çalýþtýklarý
alanlardan uluslararasý sözleþmelere kadar pek çok konuya
giriyor. Kendisine yöneltilen sorularý yanýtlýyor. Son gün, “Sen
dika Üyeleri Çocuk Ýþçiliði Konusunda Nasýl Daha Duyarlý
Hale Getirilebilir?” konulu bir grup çalýþmasý düzenliyor. Kon
federasyon tarafýndan Romanya’da uygulanmak üzere bir de
proje geliþtiriyor.
Sendikacýlarýn heyecanlý çalýþmalarýna bakýp projenin
baþarýyla uygulanacaðýna inanýyor. Deneyimleri ve seminerde
ki izlenimleri, Romanya’nýn çocuk iþçiliði sorununu Türki
ye’den daha önce çözeceðini düþündürüyor ona. Çünkü ülke
sinde sefalet diz boyu, bataklýk çok geniþ. Çocuk iþçiliðiyle
mücadeleyi sürdürmek, çocuklarý korumak pek çok etkene
baðlý.
Seminer aralarýnda, öðle yemeklerinde Alba, Braþov,
Covasna, Mureþ, Timiþ, Bihor gibi Romanya’nýn çeþitli bölgele
rinden gelen sendikacýlarla kýsa konuþmalar yapýyor, fýrsat bul
dukça Münevver Haným’la sohbet ediyor. Semineri birçok açý
dan tatmin edici buluyor. Hazýrladýklarý proje baþarýyla uygula
nýrsa, kendisine küçük bir pay çýkarýp mutlu olacak.
Bu yoðun tempo, kenti tanýmasýna, kýyýsýndan da olsa ken
ti yaþamasýna fýrsat tanýmýyor. Zamanýnýn büyük bölümünü
seminer alýyor, günün sonunda yoruluyor, akþamlarý oteline
dönüyor. Bu arada odasýna alýþtý, otelin kasvetli havasýndan
kurtulmanýn yolunu buldu: Kitap okuyor, televizyon izliyor,
ucuz votka içiyor. Kapýsýný çalýp rahatsýz eden birileri yok.
Son akþam onuruna yemek veriliyor. Yemekte üçü erkek,
beþi kadýn olmak üzere sekiz kiþiler. Kadýnlardan biri Münev
ver Haným, diðerleri sendika yöneticileri. Erkeklerden biri,
özgüvenli duruþuyla diðerlerinden hemen ayrýlýyor. Sarýþýn ve
þiþman bu adam Amerikalý, adý Robert. Tanýþtýrýlýrken verilen
bilgiye göre, Bükreþ’te faaliyet gösteren Dayanýþma Merkezi’n
den. Demek ki her yerde bir Amerikalýyla da karþýlaþmak
mümkün.
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Baþta Konfederasyon baþkaný olmak üzere kadýn sendika
cýlar Robert’a aþýrý ilgi gösterip iltifatlarda bulunuyorlar. Ýþinin
tam olarak ne olduðunu söylemiyor Robert, buna karþýlýk
insanda soru iþaretleri uyandýran olaylar, hikâyeler anlatýyor.
Lübnan’dan Polonya’ya, Ýstanbul’dan Kudüs’e pek çok ülkede,
pek çok kentte bulunmuþ. Ülkelerin yemeklerinden, gezilip
görülecek yerlerinden, kadýnlarýndan konuþmaktan büyük
keyif alýyor. Konuþmasýný esprilerle, fýkralarla, anýlarla süslü
yor. Þakalaþýyor, gülüp güldürüyor ve her iki yanýnda oturan
sendikacý kadýnlarla (kadýnlardan genç olaný konuþmalarý
Rumence’den Ýngilizce’ye çeviriyor) samimi pozlar vermekten
çekinmiyor.
Sendikacýlarýn ilgisinden bunaldýðýnda “Kürt Sorunu”yla,
Saddam’la ilgileniyor Robert, ülkesi hakkýnda sorular soruyor
ona. Bu eski Doðu Avrupa ülkesinde karþýsýna dayanýþmacý
sýfatýyla çýkan Amerikalýnýn sorularýný kýsa yanýtlarla geçiþtiri
yor: Evet, kabul etmeli ki ülkesinde sorun çok, ülkesinin bir
“Kürt Sorunu” da var. Saddam hakkýnda ne mi düþünüyor?
Diktatörlerin dünyasýnda bir diktatör.
Amerikalý, “Ateþ Altýnda” filminin paralý askeri gibi oturu
yor masada. Silahý yok belki, pis gülüþü var ama. Konuþma
biçimini, yüz ifadesini ilk bakýþta sevmediði bu Amerikalýya
aðzýnýn payýný vermemek için zor tutuyor kendini. Duygularýný
kontrol altýna almasý gerekiyor, yoksa kendi payýný da baþka
birinin vermesi gerekecek. Çünkü son gün anlýyor ki, çocuk
iþçilerle ilgili deneyimlerini anlatmak üzere Bükreþ’te bulun
masýný, aldýðý dolarlarý, akþam yemeðinde içtiði þarabý baþýnda
Robert’ýn bulunduðu Dayanýþma Merkezi’ne borçlu. Seminerin
Amerikan Kültür Merkezi’nde yapýlýyor olmasýný yadýrgamýþ,
Rodica’nýn direksiyon baþýndaki suskunluðu dikkatini çekmiþ
ti. Bükreþ davetini aldýðýndan beri daha fazlasýný fark edeme
miþ olmasýna hayýflanýyor. Fark etse, seminere gelmeme gibi
bir karar alabilir miydi? Bir bordro mahkûmu için zor, çok zor.
Her þeyi bir biçimde etkileyen, içine alan küresel güç bir
yana, öncelikle çalýþtýðý örgüt kendi baþýna karar almasýna
engel, ama düþünmesine, eleþtirmesine deðil henüz. Uluslara
rasý Çalýþma Örgütü’nün çocuk iþçilerle ilgili programýna para
sal destek saðlayan, ama çocuk iþçilerle ilgili temel sözleþme
lerden 138’i onaylamayan, dahasý en temel haklardan Çocuk
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Haklarýna Dair Sözleþme’yi imzalamayýp yurttaþlarýný çocuk
yaþta askere alan bir ülke, baþka bir ülkenin kötü durumdaki
çocuklarýna niçin yardým eder? Çifte standart, diye içinden
geçiriyor. En çok geliþmiþ ülkeleri ya da süper devletleri sorgu
lanýr hale getiriyor.
Bir masada iki erkek konuþursa gerilim olur, hele bu iki
erkekten biri Robert olursa kýyamet bile kopabilir. Kýyametin
kopmasýný istemiyor, mümkün olduðunca kendini frenlemeye
çalýþýyor. Þarap içiyor, susuyor, dekorasyonu otantik eþyalarla
bezenmiþ lokantayý inceliyor.
Neyse ki þarkýlar var, Robert’ýn gevezeliklerinden kurta
ran: “Ýstanbul’dan gelen konuk için Türkçe þarký.” Þarkýcý söy
leyeceði þarkýyý kýrýk Türkçe’yle anons ediyor. Türkiye’den
gelen konuk için bir Ýstanbul þarkýsý, diye düzeltiyor içinden.
Lokantada bir Türk (hayýr, iki Türk) olduðunu kadýn þarkýcýya
kim fýsýldadý? Her kim fýsýldamýþ olursa olsun, merak etmeyi
býrakýp þarkýnýn keyfini çýkarýyor. Þarký onu Boðaz’a, Beyoð
lu’na götürüyor. Ýstanbul’u çok özlemiþ, þarký özlemini hafifle
tir mi? Eh, biraz. Kendini þarkýya kaptýrýp eþlik ediyor:
Beyoðlu’nda gezersin
Gözlerini süzersin
Sevdiceðim, yavrucaðým
Niçin niçin beni üzersin?
Þarkýsýný bölen, böldüðü yetmezmiþ gibi sorduðu sorularla
özel hayatýný eþelemeye çalýþan bir kadýn var þimdi de: Carmen.
Anýmsýyor; seminer arasýnda kahvesini içerken tanýþtýrýldý,
çevirmeni aracýlýðýyla Romanya’daki çocuk iþçiler üzerine bir
süre sohbet etti. Kadýnýn geldiði bölgeyi de anýmsýyor: Roman
ya’nýn batýsýnda, Arad diye bir yer. Saðýnda oturan Carmen’in
beyaz bir yüzü, siyah saçlarý var. Orta yaþlarda, güzel sayýlýr.
Sendikacý kadýnýn sorularýný yanýtlamaya çalýþýyor: Çok
gezdiðim söylenebilir; evet, evliyim; çocuðum yok; mutlu sayý
lýrým; aþk diye bir þey olmaz olur mu? Evliliði aþkla sürdürme
ye gelince; bu noktada susuyor, sorulardan bunalýyor. Baþý
þaraptan hafifçe dönüyor. Carmen’in özel ilgisine ne kadar
dayanabileceðini kendisi de merak ediyor.
Sendikacý kadýnýn yeni sorusu çevirmenin yüzünün kýzar
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masýna, masadakilerin dikkat kesilmelerine neden oluyor.
“Þey,” diyor Münevver Haným, “Carmen Haným yemekten son
ra sizi otelinize býrakýp býrakamayacaðýný soruyor.”
“Hayýr, buna gerek yok,” diyor. Bu sözlerin biraz kaba kaç
týðýný görüyor. Kadýnlara hoþ görünmek için çaba göstermese
de inceliði elden býrakmýyor. “Ben taksiyle giderim. Ýlgisine
teþekkür ederim.”
Carmen reddedilmesine aldýrmayýp koluna giriyor. Seni
oteline býrakmamý neden istemiyorsun diyen gözlerle bakýyor,
“Arad,” diyor. Tatlý sert bir sesle, “Arad,” o kadar. Yurtdýþýnda
adýnýn Arad diye söyleniþine alýþýk, ama böylesine tutkuyla
söylenmesine deðil. Arad diye bir yerden gelmiþ Carmen’in
aðzýndan adýný duymak Arat’ý sarsýyor bir an. Bakýþlarýný Car
men’den kaçýrýyor.
Carmen, Münevver Haným’a dönüp Rumence bir þeyler
söylüyor. Çatal býçak sesleri kesiliyor, Rumence Ýngilizce
konuþmalar, iki dilde çeviriler arasýnda kýsýk gülüþmeler duyu
luyor. Masadakilerin meraklý bakýþlarý altýnda Münevver
Haným, “Þey,” diyor yine, “nasýl söyleyeceðimi bilemiyorum.
Carmen Haným sizden hoþlanmýþ. Bu gece sizi kaçýracakmýþ.
Hiç þansýnýz yokmuþ.”
Yüz ifadesinden þaþkýn olduðu anlaþýlan Münevver Haným
o kadar ince bir kadýn ki çevirdiði sözlerden dolayý neredeyse
özür dileyecek. Carmen kesinlikle çetin ceviz; kolundan çýkma
ya niyeti yok. Belaya çattým, diye geçiriyor içinden. Yüzünün
kýzardýðýný hissederek, “Bu Hýristiyan Demokrat sendikacýlar
çok rahat,” diyor.
Münevver Haným bu sözlerin dertleþmek amacýyla söylen
diðini, çevirmemesi gerektiðini biliyor, çevirmiyor. “Carmen
þaka yapýyor olmalý,” diye ekliyor Arat.
Bu sözlerin çevrilmesinde bir sakýnca yok. Ama hayýr, bu
sözleri de çevirmiyor Münevver Haným, yorum yapýyor: “Hiç
sanmam Arat Bey. Carmen’e baksanýza, þaka yapar gibi bir hali
var mý?”
Masadakilerin iki Türk arasýnda geçen kýsa konuþmadan
rahatsýz olduklarý yüz ifadelerinden belli. En çok rahatsýz olan
da Carmen; hafifçe yüzünü buruþturup kaþlarýný çatýyor.
Arat’tan kolunu çekerken, bakýþlarýyla Münevver Haným’ý pro
testo edip ona görevini anýmsatýyor sanki. Münevver Haným
17

görevini yapacaðýna kadehine uzanýyor. Bu da onun Carmen’i
protesto etme biçimi olmalý.
Þarap keyifli anlar yaþattýðý kadar sýkýntýlara katlanmayý da
kolaylaþtýrýr, insaný hafifletip gevþetir. Þarabýndan bir yudum alýp
gevþemeye çalýþýrken, dalgýn bakýþlarla kendisini süzen Car
men’e bakýyor. Romanya’daki ticari “seks iþçisi” kýz çocuklarý ve
çocuk tüccarlarý üzerine sohbet ettiði Carmen’in gözlerine, ta
gözlerinin içine. Yo, seminer aralarýnda kadýnýn gözleri böyle
bakmýyordu. Hayýr, yanýlmýyor; Münevver Haným tarafýndan
Türkçe’ye çevrilen sözlerinde Carmen’in kendisiyle ilgilendiðine
dair en küçük bir þey sezdiðini anýmsamýyor. Kim bilir, belki
arzu vardý da, konunun dramatik oluþundan fark edememiþti.
Ýsviçreli bir bankerin çocuklarla ilgili seks hikâyelerini dinlerken
nasýl fark edebilirdi ki? Ama þimdi Carmen’in arzulu bakýþlarý,
kendisini ayartýp kaçýrmaya yönelik sözleri kuþkuya yer verme
yecek kadar açýk. Münevver Haným haklý galiba: Carmen’in
þakasý yok.
Masada soðuk bir rüzgâr esiyor. Kýsa ama soðuk. Konfede
rasyon baþkaný iyi bir ev sahibi olmaya çalýþýp konuyu eðitim
seminerinin baþarýsýna getiriyor. Robert eðlendirici konuþmasý
na kaldýðý yerden devam ediyor. Kadýnlar zoraki gülümseme
lerle soðuk rüzgârý daðýtmaya çalýþýyorlar.
Kadehlerdeki þaraplar bitiyor, þarkýlar kesiliyor; artýk git
me zamaný. Masadakiler sessizce birbirlerine bakýyorlar. Ayaða
ilk kalkan Amerikalý oluyor. Robert’ý Konfederasyon baþkanýy
la sendikacý kadýnlar izliyor. Sandalyesinde kývranan Car
men’in bakýþlarý altýnda Münevver Haným’la birlikte yerlerin
den kalkýyorlar. Sabah Ýstanbul’a, oradan da Ankara’ya uçacak,
oteline gidip uyusa iyi olur.
Konfederasyon baþkanýyla, sendikacý kadýnlarla tek tek
vedalaþýyor Arat. Sýra Robert’la vedalaþmaya gelince, “Ülkeni
zin çocuk iþçiliðinin önlenmesine yönelik küresel programlara
olan katkýsýný biliyoruz,” diyor diplomatik dilin incelikleri için
de. “Beni baðýþlamanýzý diliyorum. Ülkeniz ILO’nun 138’ini ve
Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme’yi neden onaylamýyor? Merak
ediyorum doðrusu...”
Robert uzattýðý eli sýkýca tutup sallayarak, “Amerika’da
çocuk iþçilik yok denecek kadar az. Bizde çocuklar eðitimleri
ne devam ederlerken hafif iþlerde çalýþýp meslek öðreniyorlar.
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Amerika çocuklarý tehlikeli iþlerde çalýþtýrmýyor dostum. Biz
insan haklarýna, çocuk haklarýna saygýlýyýz,” diyor ve yüzünde
sinsi bir gülümsemeyle saldýrýya geçiyor: “Ama ülkenizde
çocuklarýn köle gibi çalýþtýrýldýklarýný biliyoruz.”
Köle çocuk iþçiler... Ülkesinde henüz köle çocuk iþçilere
rastlanmýyor, doðru deðil bu, doðrusu kiralýk çocuk iþçiler
olmalýydý. Bunu biliyor, ülkesiyle ilgilendiðine göre Robert da
biliyor olmalý. Ülkesindeki çocuk iþçilerin durumunu bilerek
çarpýtan ya da bilmeyerek karýþtýran Robert’a anlatabileceði,
verebileceði o kadar çok örnek var ki, hangi birinden baþlasa?
Karadeniz bölgesinde, aileleri tarafýndan baþka ailelere fýndýk
toplamak üzere kiralýk verilen çocuk iþçilerden mi? Yoksa bazý
Asya ve Afrika ülkelerinde görüldüðü gibi fuhuþta, madenler
de, tuðla ocaklarýnda, tekstil fabrikalarýnda köle iþçi olarak
çalýþtýrýlan çocuklardan mý? Fransa’dan, Ýtalya’dan, Ýngilte
re’den, Portekiz’den örnekler verse, Amerikalý nasýl karþýlar
acaba?
Þöyle bir Amerika’ya uzansa; yabancý göçmen iþçilerin
yaþadýklarý, çalýþtýklarý koþullarý gözler önüne serse, hatta sor
sa, sorabilse: Uykularýnda zincirlenmiþ bir halde yangýna yaka
lanan, feci þekilde yanarak hayatlarýný kaybedenler kimlerdi?
Çocuðuyla, yetiþkiniyle Latin Amerikalý iþçiler deðil miydi?
Olay Ýtalya’da mý, yoksa Amerika’da mý geçiyordu?
Ülkesini korusun ama, Amerikalýdan hesap sorup onu kýz
dýrmanýn, dahasý geceyi berbat etmenin ne anlamý var? “Köle
çocuk iþçiler deðil, kiralýk çocuklar,” diye düzeltiyor Arat, dilini
o kadar tutabiliyor.
Biraz önce Carmen kýzarmýþtý, daha sonra Münevver
Haným, þimdi kýzarma sýrasý Robert’ta, ama o olabildiðince piþ
kin, kahkaha atarak omzundan tutuyor. “Bu konular böyle aya
küstü konuþulacak konular deðil, dostum. Umarým baþka bir
zaman bunlarý konuþup tartýþma fýrsatýmýz olur,” diyor ve arka
sýný dönüp uzaklaþmadan önce ciddi bir yüz takýnarak ekliyor:
“Çocuk Ýþçiliðinin Sona Erdirilmesi Uluslararasý Programý’nda
görev yapýyorsunuz. Çalýþmalarýnýza kimin destek verdiðini
unutmayýn lütfen!”
Diplomatik bir dilin incelikleri içinde Robert’ýn kendisine
vermek istediði mesajý Arat’ýn anlamamasý mümkün mü? Bir
cümle var kafasýnda: Desteðinizde içten olduðunuzu görebilme
Amida, Eðer Sana Gelemezsem
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miz için, açlýk ve savaþ nedeniyle ölen binlerce çocuða yardým
elini uzatmanýz gerekiyor. Bu cümleyi tamamlayan ikinci bir
cümle: Yani, þimdiye kadar yapmadýðýnýz þeyi yapmanýz gere
kiyor. Her iki cümle ile ilgili üçüncü bir cümle: Çocuklar konu
su pek çok konuyla iç içe, ama bu konu baþka hiçbir þeye benze
miyor; size çocuklarýn ölümünden söz ediyorum. Aslýnda dör
düncü bir cümle daha var: Yaptýklarýnýzý babanýzýn hayrýna
yapmýyorsunuz. Bu dört cümleyi de söyleyebilmek isterdi, ama
söyleyemiyor, sadece düþünüyor. Bir an gözlerini kapatýyor, ve
artýk bu gecenin bitmesini istiyor.
Carmen’e doðru birkaç adým atýp elini uzatýyor, ama onun
la vedalaþmak üzere uzattýðý eli havada kalýyor. Sendikacý
kadýn Münevver Haným’a dönüyor ve titrek sesle bir þeyler
söylüyor. Carmen’in sözlerini, “Arabasýyla sizi otelinize býrak
makta kararlýymýþ,” diye çeviriyor Münevver Haným. Soydaþýn
da sesi titriyor galiba. “Hiç deðilse bunu kabul etmenizi rica
ediyor.”
Carmen, Arat’a bakarak artýk kabul et dercesine kollarýný
iki yana açýyor. Kadýnlarla nereye kadar mücadele edilebilir ki?
Erkekler eninde sonunda kadýnlarla girdikleri mücadeleyi kay
bederler. Çaresiz bir þekilde, “Peki,” diyor çevirmene, iþin bu
noktasýnda buraya kadar direniyor. “Ama benim de bir ricam
olacak, siz de bizimle gelin.”
“Ama Arat Bey...” diyor Münevver Haným kýrýlgan bir ses
le. Arat Bey, o kadar, gerisini getiremiyor.
“Lütfen,” diye ýsrar ediyor Arat. “Beni otelime býraktýktan
sonra sizi evinize býrakýrlar.”
Münevver Haným’ýn evinin Köstence’de olduðunu sözcük
ler aðzýndan çýktýktan sonra anýmsýyor, ama otelinize, ya da
kaldýðýnýz yer her nereyse oraya býrakýrlar, diye düzeltmiyor.
Münevver Haným gönülsüz biçimde kafasýný sallýyor. Her üçü
de mutsuz. Ayný anda üç kiþiyi mutlu edecek sihirli bir formül
var mý? Yok galiba. O zaman mutsuz olmalarýnda bir sakýnca
yok.
Amerikalýyla sendikacýlar kendi aralarýnda konuþarak ara
balarýna binip uzaklaþýyorlar.
Ýki kadýnýn arasýnda, Münevver Haným’ý düþünerek araba
ya doðru yürüyor. Carmen’i düþüneceðine, kadýnýn baþka sürp
rizlerine hazýrlýklý olup buna kafa yoracaðýna Münevver
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Haným’ý düþünüyor. Anlamlandýramadýðý, tanýmlayýp bir yere
koyamadýðý, tam olarak bir þeye baðlayamadýðý farklý bir elekt
rik aldýðýný hissediyor Münevver Haným’dan. Cinselliðin oldu
ðu, ama cinselliðin de ötesinde baþka, bambaþka bir elektrik.
Üç gündür çevirmenliðini yapan Münevver Reþit hakkýn
da ne biliyor? Eski zamanlarýn bir Ýstanbul hanýmefendisi ola
rak gözünün önüne getirdiði kadýnýn Köstence’de doðmuþ
olmasýndan, babasýnýn Rumen ordusunda astsubay olarak
görev yapmasýndan, son beþ yýlda annesini ve babasýný kaybet
tikten sonra tek baþýna yaþadýðýndan baþka ne biliyor gerçek
ten? Seminer aralarýna, kahve molalarýna sýkýþtýrýlmýþ bir-iki
bilgi kýrýntýsý daha: Doðduðu kasabada Türkçe öðretmenliði
yapýyormuþ, hiç evlenmemiþ.
Bükreþ’te küçük bir yazgýyý paylaþtýðý çevirmeni Münev
ver Reþit’le yaptýðý kýsa sohbetlerden bu kadarýný biliyor. Ya
gözlerindeki derin hüzünden? Acý dolu bu yüz hakkýnda ne
biliyor? Dokunsa, dokunabilse hep uzaklara bakan yüzüne,
hüznüne dokunabilse... Dokunamadýðý için üzgün, dokunmak
için çok geç. Bir sürü gereksiz adres kartlarýnýn arasýnda
Münevver Haným’ýn telefon numarasý çýkar mý? Arat’a öyle
geliyor ki, artýk telefon numarasýný almak için bile çok geç.
Araba lokantanýn karþýsýna park edilmiþ. Genç bir adam
bekliyor onlarý. Kapýlar açýlýp yerlerine oturduktan sonra, siyah
Volga, Bükreþ’in ýþýklý caddelerinden otele doðru hareket edi
yor. Münevver Haným ön koltukta, kendisi arka koltukta Car
men’in yanýnda oturuyor. Korktuðunun aksine Carmen konuþ
muyor. Sigara yakýyor, bir-iki nefes çekiyor ve kesik kesik bir
þarký mýrýldanmaya baþlýyor. Ýnsanýn içini acýtan, dokunaklý bir
þarký. Bu iyi. Yo, hayýr, belki de kötü.
Bir süre sonra sessizliði Münevver Haným bozuyor; ýþýklar
içinde yüzen beyaz devasa binayý gösteriyor, “Burasý Halk
Sarayý,” diyor. Arat, aðaçlýklý geniþ bulvarýn sonundaki binaya
bakarken soydaþý ekliyor: “Çavuþesku döneminde yapýldý. Yir
mi bin iþçi gece gündüz çalýþtý...”
Herhangi bir tepki vermiyor, yorum yapmýyor, bir þey söy
lemiyor Arat. Volga’daki hava aðýr olmasa soracak bir þeyler
bulur. Örneðin, þu soruyu sorabilir: Nikolay Çavuþesku’nun
trajik sonu hakkýnda ne düþünüyorsunuz? 1980’lerin sonunda
Doðu Avrupa ülkelerinde yaþanan olaylarý Türkiyeli her solcu
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merak eder. Salt sormuþ olmak için olsun, bu soruyu sorabilir.
Sormuyor, televizyon görüntülerinden Çavuþeskularýn trajik
sonunu anýmsýyor.
“Diktatör”ün saraylarýnýn özel uçaklarýyla gelenlere açýldý
ðýný, devlet töreniyle karþýlanan zengin turistlere Çavuþes
ku’nun en sevdiði yemeklerden ikram edildiðini, Halk Sara
yý’nda bir gece kalmanýn dört bin dolar olduðunu falan hep
anýmsýyor. Kurþuna dizilerek ölmek trajik bir þey, göstericilerin
üzerine ateþ açtýrmak da öyle. Halk Sarayý’nýn zengin turistlere
pazarlanmasý insanlara neler hissettiriyor acaba? Sormuyor,
bakýyor ve düþünüyor. Þarap gece boyunca olanlara katlanma
sýný saðlýyor belki, ama yeterince gevþetemiyor henüz.
Volga otele yaklaþýyor, yavaþlýyor ve duruyor. Þoför araba
dan inip Carmen’in kapýsýný açýyor. Carmen arabadan inmiyor,
kimseyle vedalaþmýyor, kimseye iyi geceler dilemiyor, hiç ama
hiçbir þey söylemiyor. Þoför kapýnýn önünde ayakta bekliyor
öylece. Arat ve Münevver Haným da koltuklarýnda bekliyor.
Masada baþlayan, yol boyunca süren gerilim otelin önünde
doruða çýkýyor. Gerilim arabada oturmakta olan bedenleri dola
þýyor, her geçen saniye Bükreþ gecesini aðýrlaþtýrýyor.
Bir süre sonra, Carmen ön koltuða doðru eðilip Münevver
Haným’a Rumence bir þeyler söylüyor. Münevver Haným þaþ
kýn, ne diyeceðini bilemeden Carmen’e bakýyor. Dili tutuluyor
sanki; çevirmiyor, çeviremiyor. Bir süre sessizlik oluyor yine.
Sonunda dayanamýyor Arat, “Carmen,” diyebiliyor Münevver
Haným’a, “Carmen ne diyor?”
Soru Münevver Haným’ýn dilini çözüyor, sözcükler aðzýn
dan bir çýrpýda çýkýyor: “Kadýnlar senin için ölsün, diyor.”
Bir vedalaþma aný için bu sözler ne kadar uygun? Kendisi
için bunun anlamý ne olmalý? Ýyi kötü hiçbir þeye yoramýyor,
kafasý karýþýyor. Carmen’e uzattýðý eli ikinci kez boþlukta kalý
yor. Yine de inceliði elden býrakmýyor, “Good night,” diyor ara
badan inerken.
Münevver Haným da iniyor arabadan, “Üzgünüm,” diyor.
“Gerçekten çok üzgünüm.”
“Ben de,” diyor Arat. “Carmen beni þaþýrttý. Gecenin böyle
bitmesini istemezdim.”
“Carmen’den korktum. Bu sözler hiç hoþuma gitmedi.”
“Benim de... Benim de hoþuma gitmedi.”
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“Carmen tuhaf bir kadýn... Kadýnca bir sezgi diyebilirsi
niz... Korkarým kadýnlar sizi çok üzecek.”
Münevver Haným’ýn son sözlerini sessizlikle karþýlýyor
Arat. Kendisini tanýdýðý için çok mutlu olduðunu söylüyor
Münevver Haným. “Lütfen kendinize iyi bakýn,” diyor.
Soydaþý, kendisinin Carmen tarafýndan kaçýrýlmasýna izin
vermediðinden dolayý mutlu olabilir mi? Münevver Haným’ýn
Arat’ýn elini saran elleri, Carmen’i reddettiði için ona sunulan
küçük bir ödül olabilir mi? Evet, olabilir, diye düþünüyor.
Geç farkýna varmýþ olsa da, Münevver Reþit’i tanýmaktan
Arat da mutlu. Kadýnla vedalaþýp odasýna çýkacak, ama vedala
þamýyor. Ýçindeki sesi dinleyip lütfen burada kalýn diyecek
neredeyse, saçma olduðunu bile bile. Dilinin ucuna geliyor,
diyemiyor. Diyebilse diyecek, hem de Carmen’in önünde, ona
karþýn. Burada kal, demesine ramak kalýyor, ama demiyor.
“Ben de çok mem
nun ol
dum,” di
yor. “Siz de ken
di
ni
ze iyi
bakýn.”
Münevver Haným arabadaki yerini alýnca Volga hareket
ediyor. Carmen, uzaklaþmakta olan otomobilden dönüp kendi
sine bakýyor. Münevver Haným da bakýyor galiba. Emin deðil,
öyle sanýyor, baktýðýný düþünüyor. Volga karanlýkta uzaklaþýyor.
Tuhaf, kendini Münevver Reþit tarafýndan terk edilmiþ hissedi
yor. Terk edilmiþ ve yalnýz.
Gece otel odasýnda valizini hazýrlayýp bedenini duþun
sýcak sularýna býrakýyor. Her zaman yorgunluðunun, huzursuz
luðunun ilacý olan duþ bu kez iþe yaramýyor. Duþ yapmak bede
nini gevþetmiyor, kafasýný boþaltmýyor. Carmen’in son sözleri
beynini kemirip duruyor. Lokantadan otel önüne kadar yaþa
nanlarý düþünüyor. Bütün bunlarýn Bükreþ’te bir geceye sýðma
sýna inanamýyor. Akýl yürütemiyor, mantýklý bir yanýt bulamý
yor. Uyumak için okumakta olduðu romana sýðýnýyor. Birkaç
sayfa okuyor, bir cümleye takýlýyor: “Neden hepimiz hayatta
kalýp mutlu olamýyoruz?”
Evet, neden ha? Cümlenin altýný çiziyor. Ani bir hareketle
kitabý fýrlatýyor. Kitap gürültüyle aynaya çarpýp düþüyor, sayfa
larý açýk bir þekilde yerde duruyor.
Yataðýnda oturmuþ dalgýnlýkla odada gezdiriyor bakýþlarý
ný. Aynada kendisine bakan yabancý bir yüzle karþýlaþýyor bir
an. Yüz yabancý deðil, Carmen’in Volga’daki sarý yüzü. Car
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men’in hayaleti bu! Ürperiyor, kalp atýþlarý hýzlanýyor, göðsü
sýkýþýyor. Tavanla döþeme yer deðiþtiriyor, duvarlar üzerine
yürüyor. Carmen siyah Volga’yla uzaklaþmýþtý oysa. Münevver
Haným da onunla birlikte gitmiþti. Carmen yok, Münevver
Haným yok. Elbette ki kimse yok. Bir yanýlsama olmalý, belleðin
bir oyunu bu.
Kafasýný yastýðýn altýna sokuyor, dakikalarca hareketsiz
kalýyor. Kalp atýþlarý düzeliyor. Duygularýný, düþüncelerini
bilincinin denetimi altýna almaya baþlýyor. Tavan, duvarlar,
eþyalar eski düzenine kavuþuyor. Aynadan kendisine bakan
adamý tanýyor. Gerçeklikten kopmanýn eþiðine gelen, belki de
gerçekliðin bilinmeyen tarafýna girip çýkan bu adam kendisi,
daha doðrusu kendisinin sureti. Yataðýnda oturuyor ve deliliðin
eþiðinde olup olmadýðýný düþünüyor.
Uyumaya çalýþýyor, uyuyamýyor. Hayýr, þarkýnýn sözlerine
benzemiyor, “Seni sevmeyen ölsün,” demiyor Carmen. “Senin
için ölsün,” diyor. “Kadýnlar, senin için.”
Carmen’le seviþebilir miydim, diye düþünüyor. Aylar önce,
Bursa’da yaþadýðý bir gecelik iliþkinin yalnýzlýðýný artýrmaktan
baþka bir iþe yaramadýðýný öðrendikten sonra, Carmen’le nasýl
seviþebilirdi? “Hayýr, seviþemezdim,” diye mýrýldanýyor.
Karmaþýk duygular içinde: Carmen’in aðzýndan çýkanlar
birlikte olmayý reddettiði kadýnýn duasý mý, yoksa bedduasý mý,
karar veremiyor. Cümle bir parça gönlünü okþamýyor deðil,
okþuyor okþamasýna, ama daha çok bir beddua gibi geliyor
Arat’a, Münevver Reþit’in sezgisinin de etkisiyle bir kehanet
gibi geliyor. Carmen’in sözlerinin bir þeyin, kötü bir þeyin baþ
langýcý olmasýndan korkuyor.
Ah evet, Bükreþ’teki son geceden, otelin önündeki son
sahneden, Carmen’in, sözlerinden çok etkileniyor. Bu anýyý
kovamýyor, bu cümleyi aklýndan çýkaramýyor.
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