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KOÇERO’NUN
KIZI

RAMAZAN GİNKAYA

Ayakkabısının arkasına basıp, bir omzu eğik, ağır adımlarla 
yürümesiyle bir kabadayıyı andırsa da kendi halinde bir kamyoncuydu 
Koçero. Kalın, çatık, beyaz kaşlarıyla sert ama bir o kadar da babacan 
bir havası vardı. Uzun şasi Ford kamyonuyla yolda olmadığında akşam-
ları sanayideki meyhanenin müdavimi olmuştu. Kolay kolay muhabbet 
açmaz, sessiz kalır ama arada dudağının kenarında beliren gülümse-
mesiyle muhabbetten kopuk olmadığını belli ederdi. Acaba önceden de 
böyle sessiz birisi miydi? Nedense bana çok şey yaşamış, çok konuşmuş, 
görmüş geçirmiş ve sonunda susmuş gibi gelirdi. Babamı çağırmak için 
meyhaneye gittiğimde onu görmeye alışmıştım. Genelde babamla be-
raber otururlardı. Ben yanlarına gittiğimde masadaki kâseye elini dal-
dırıp “Al bakalım cengâver” der, iki avcumu tuzlu fıstıkla doldururdu. 
Daha ilkokul ikiye gitmeme rağmen, sanayide genci yaşlısı çoğu kişiyle 
futboldan dolayı lâf dalaşına giren benim için kendisi, saygıda kusur 
etmemem gereken nadir insanlardan biriydi.

Bir gün, meyhaneden bir esnaf arkadaşı geldi babamın yanına. 
Dükkânın önünde durduklarından içerden ne konuştuklarını duyamı-
yordum. Arkadaşı lafını bitirince, babam “Yapma be!” dedi. Bu babamın 
bir üzülme nidasıydı ve ciddi bir şey olduğunu anlamıştım. Yanlarına 
yaklaştığımda “Koçero, büyük kız, küçük kız, dere, köprü…” gibi bölük 
pörçük laflar duyabildim. Arkadaşı gidince babamın yüzü düştü. Bir an 
bana baktı. Ben ne olduğunu sormak için cesaretimi toplamaya çalışır-
ken o bir sigara yaktı ve gitti. 

Herkes bir anda bu olayı konuşmaya başlayınca, kimseye sor-
madan sadece konuşulanları dinleyerek olayın detaylarını öğrenmiştim. 



İstiridye3

Koçero komşu köydeki bir düğün dönüşünde, içkili olduğundan, kam-
yonun direksiyonunu on dokuz yaşındaki büyük kızına veriyor. Ehliyeti 
olmamasına rağmen ara sıra böyle durumlarda kamyonu kullanan kız, 
köyün girişindeki köprüye geldiklerinde virajı alamıyor ve kamyon köp-
rüye çarptıktan sonra dereye uçuyor. Koçero, karısı ve aracı kullanan 
kız sağ salim çıkıyor ama dört yaşındaki küçük kız ortada yok! Baharda 
yağan yağmurlarla dolup taşan derenin küçük kızı hemen vermeye ni-
yeti olmayınca köylüler ve jandarma seferber olup aramaya başlıyorlar.

Aradan geçen üç koca gün boyunca, dükkânda ısmarlanan çay-
lar, meyhanede uğultu, sigara dumanı ve tombul şişelerden içilen biralar 
eşliğinde kazanın detayları ve arama çalışmalarındaki son durum konu-
şuluyor. Meyhane her zamanki gibi tıka basa dolu, bir tek Koçero yok, o 
derede. Kızını arıyor. 

Dördüncü gün dükkânın önünde yalnız otururken babama 
soruyorum. “Bu kadar zamandır arıyorlar kızı baba, ölmemiş midir?”. 
“Bir umut be oğlum, belki bir çalıya takılmıştır bir yerlerde, Allah’tan 
umut kesilmez” diyor. Dört yaşında bir kızın, bir çalıya takılmış, dört 
gün, dört gece boyunca bir dere kenarında öylece sağ kalabilmesini 
düşünmeye çalışıyorum. Gün boyu kafamın içinde bu dönüyor, gece de 
rüyama giriyor. Annemin babamı zorla ikna ettiği, her yaz ancak bir 
iki kez gidebildiğimiz bir pazar pikniğindeyiz. Gürül gürül, tertemiz 
akan bir dere, soğusun diye suda taşların arasına özenle yerleştirilmiş 
büyük bir karpuz, yere yayılmış ince kilimin üstünde yemek hazırlayan 
annem ve ona yardım eden iki ablam… Sadece pikniklerde rakı içtiğini 
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gördüğüm babam, birinde aslan sütü olan iki çay bardağıyla sırtı anne-
me dönük derenin aktığı yöne bakıyor. Bense akıntının diğer tarafına 
bakıp onu görüyorum. Sırtındaki kırmızı örme hırka bir çalıya takılmış, 
suyun hemen üstünde asılı kalmış küçük bir kız çocuğu. Elleriyle suya 
vurup, sudaki görüntüsüyle kendince eğlenerek sessizce oyun oynuyor. 

Ertesi gün jandarma, kazanın olduğu yerden yaklaşık beş kilo-
metre uzakta kızın giysilerinden bir parça buluyor. Bulunanın rüyamda 
gördüğüm hırka olup olmadığını söyleyecek kimse yok. “Acaba gerçek-
ten rüyamdaki gibi takılı kaldı da sonra suya mı düştü?” diye düşünüyo-
rum. Bulunan giysi parçası ve aradan geçen beş gün artık umudun tü-
kenmesi demek... Babam bir arkadaşıyla dükkânın önünde konuşurken 
“Hiç olmazsa mezarı belli olsun” diyor. Bu sonu hiç aklıma getirmedi-
ğimi fark edip dört yaşında bir çocuk mezarı düşünüyorum, aklıma he-
men bayram sabahı mezarlıklarda gördüğüm doğum ve ölüm tarihleri 
birbirine çok yakın olan küçük mezarlar geliyor. Onların hiç bu kadar 
gerçek olduklarını düşünmediğimi fark ediyorum.

Aradan geçen on koca gün daha… Kazanın üzerinden tam on 
beş gün geçmiş ve umutlar tamamen tükenmiş. Koçero’nun kayıp kızı-
nı soruyor insanlar birbirine. Cevaplar kısa, cevaplar belli. Bir iç çeki-
lip konu hızlıca kapatılıyor. Dükkânın önünde ayaküstü konuşurlarken 
“Kıza koca kamyon mu verilir?” diyen bir kamyoncuyu uzunca süzüp 
“Yahu olan olmuş, adam ne yapsın, günlerdir perişan oldu, kızını arı-
yor” diyor babam. Babamın Koçero’nun acısını o anda gerçekten hisset-
tiğini anlıyorum.
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Ve sonunda, kızın cesedini buluyor jandarma. Kazanın olduğu 
yerden tam yirmi kilometre ötede sığ bir dere kenarında. Gerçekten ke-
narda çalılara takılmış ama rüyamdaki gibi suyla oynamıyor. Ne halde 
buldular diye merak etmiyorum. Kimsenin vermeyeceğini bilsem de 
olası cevaplara hazırlıklı değilim.

Cenazeden bir hafta sonra nihayet Koçero geliyor dükkâna. Ba-
bamla dükkânın önünde yan yana oturup çay içerken ikisi de sessiz. Her 
durumda konu açmayı seven babam, bazen başını kaldırıp bir şeyler 
söylemek ister gibi ileriye bakıyor ama sonra çayından bir yudum alıp 
sessizliğini bozmuyor. Koçero ise uykusuzluktan gözlerinin altı morar-
mış, başı dik, kaşları her zamanki gibi çatık, düşünceli karşıya bakıyor. 
Onu tanıyan esnaflar gelip taziyede bulunduğunda Koçero zorlukla ko-
nuşabiliyor. Babam bazen araya girip sorularla adamı bunaltmasınlar 
diye konuyu değiştiriyor. Ben de baş sağlığı dileme ihtiyacı hissediyo-
rum ama ne diyeceğimi ve Koçero’ya nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. 
Sadece lâkabıyla tanıdığım, saygı duyduğum, çekindiğim, çocuğunu 
yeni kaybetmiş, babam yaşında bir adama nasıl hitap edebilirim ki? 
Biraz tereddütten sonra, uygun zamanı kollayıp, cesaretimi de topla-
yıp yanına gidiyorum. Sandalyesinin önünde dikilip, gözlerine bakıyor 
ve “Başın sağ olsun Koçero” diyorum, sekiz yaşında bir çocuk değil de 
meyhaneden bir arkadaşıymışçasına. Bir an donup kaldıktan sonra, bu-
rukça gülümseyip bana sıkıca sarılıyor.  “Dostlar sağ olsun be cengâver, 
dostlar sağ olsun” dediği anda ağladığını hissediyorum. Kendimi hiç 
böyle üzgün ve hiç böyle çaresiz hissetmediğimi düşünüyorum.
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ESKİCİ

EMEL BAYKARA

     Göztepe’de cadde üstünde sıralı dükkânların arasında küçük ve en 
eski olanı oydu. Bir antika dükkânı…  Sahibi yıllar önce vefat etmiş 
ve yerini oğluna bırakmıştı. Oğlu mahalle kültürü ile büyüdüğü için 
esnafla arası iyiydi. Esnaf da onu bu yüzden çok severdi, babasını arat-
mazdı. Dükkânı açar açmaz ilk işi çayını içmekti. Ondan sonra eline 
bezi alır; rafları, eşyaları temizlemeye başlardı. Masanın üzerinde eski 
bir radyo vardı. Babasının yaptığı gibi çayını yanına aldı, radyonun 
düğmesini çevirdi. “Ah, bu şarkıların gözü kör olsun” çalmaya başladı. 
Bir an çocukluğuna döndü. Gözleri doldu. Gözyaşlarını sildi. Kendi-
ni toparlamak ister gibi hemen hızlı hareket ederek bezi eline aldı. O 
eşsiz nağmeler eşliğinde şarkısını mırıldanarak dolandı etrafta. Esnaf 
öğleden sonra özellikle çay içip sohbet etmek için toplanırdı. Suat 
kapının önüne tabureler yerleştirirdi. Ortaya şekerlik ve limonları koy-
mak için ufak bir tabure de koyardı.

Yine böyle bir öğleden sonra çay saatinde bir arkadaşı ziyarete gelmişti. 
Uzun zamandır görüşmüyorlardı. Arkadaşının haber vermeden gelme-
sine şaşırmış ama aynı zamanda sevinmişti. Hoş geldin deyip buyur 
ettikten sonra ona da bir çay söyledi. Diğer esnaflar dükkânlarına geri 
döndüler. Baş başa kalmışlardı. 

“Anlat bakalım” dedi Suat 

“Abi, ben yurtdışına gidiyorum!” 

Suat şaşırdı “Nerden çıktı?” dedi. 
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“Abi ne zamandır gitmek istiyordum. Hep buralardayız biraz değişiklik 
yapalım.”

“Yap tabi oğlum. Değişiklik iyidir. Ne zaman, kimle gidiyorsun?” diye 
sordu Suat.

“Bizim işyerinden çocuklarla bir hafta sonra hayırlısıyla gidiyorum” 
dedi arkadaşı.

“Nereye gidiyorsunuz peki?” 

“Bizim çocuklar Almanya’yı özellikle istediler, ben de onlara uydum.” 

“Pek güzel!” dedi Suat.

Arkadaşı hemen ona sordu;

“Sen ne yapıyorsun? Var mı bir değişiklik?” 

Elini omzuna attı. Aslında cevabı biliyormuş gibi davranarak sormuştu. 
Suat ona tam da beklediği cevabı vermişti.

“Bir şey yok!” dedi. 

Mahir’in surat ifadesi hiç değişmedi. 

“Suat, bak kardeşim. Bana kızma ama baban gibi yaşıyorsun, kaç yaşın-
dasın hala bu dükkândan buradan çıkamadın, evlenmedin de etrafına 
da bakmıyorsun. Babandan sonra daha bir içine kapandın.” 

“Abi ne yapayım şimdi?” dedi hafif sinirlenerek. “Dükkân babamdan 
yadigâr, o nasıl titrerdi bu dükkâna, bu eşyalara…”

“ Anlıyorum!” dedi arkadaşı Mahir. “Ben sana çık gez diyorum. Dük-
kândan eve, evden dükkâna gidiyorsun.” 

Yüzü iyice kızarmıştı Suat’ın, şimdi arkadaşına bir şey derse kalbini de 
kırmak istemiyordu. 

“Kapatalım bu konuyu!” dedi.

Mahir her zaman böyle sert konuşmaz ama sert konuşması gereken 
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durumlarda da lafını esirgemez-
di. Kaç yıllık dostlardı, bilirdi 
kötülüğünü istemezdi. Yalnızlığa 
mahkûm etti kendini diye ona 
kızardı. Belki haklıydı ama an-
nesinin ardından kısa zamanda 
babacığını kaybetmişti. Birden 
bire kimsesiz kalmıştı. Onlar-
da mürüvvetini görememişti. 
Sanki onlarla birlikte tüm güzel-
likleri kaybetmişti. Mahir çayını 
yudumlarken bir yandan da 
cep telefonundan gelen mesajı 
okuyordu. Suat dalıp gitmişti. 
Mahir’e kızmıştı ama dediklerini 
düşünüyordu.

Mahir telefonla işi bitince Suat’a:

“Ben kalkıyorum abi, kız ark-
adaşımla buluşacağım. Sen de-
diklerimi düşün, buradaki tüm 
antika eşyaların buraya geliş 
hikâyelerini biliyorsun. Eski 
anıları alıyor, birilerine yeni anılar 
için satıyorsun. Ancak senin yeni 
anıların hiç olmayacak sanırım! 
Ağır oldu biliyorum ama inan ki 
daha iyi olmanı istiyorum!” 

Suat:

“Tamam, kardeşim eksik olma 
ama ben böyle iyim!” dedi. Bunu 
söylerken sanki tahammülünde 
son noktaya gelmiş gibi bir 
kızgınlıkla konuşmuştu.

Mahir giderken arkasından baktı. 
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“Hayret bir şey Mahir!” dedi.

İçeriden tepsiyi aldı, bardakları 
tepsiye koydu, tabureleri içeri 
aldı. İçerde küçük bir mutfak 
vardı. Bardakları yıkadı, kaldırdı. 
Tam kasanın yanına gidecekti ki 
müşteri içeri girdi.

Gençten bir çocuk, yirmili 
yaşlarında, kız arkadaşına hediye 
almaya gelmiş. 

“Benim sevgilim antikadır biraz, 
seviyor böyle eski şeyleri” dedi. 

Suat gülümsedi,  “Kaldı mı öyle 
antika bir kız bu devirde?” diye 
sordu. 

Genç çocuk:

“ Benim sevgilim işte!” dedi.  
Güldüler.

Müşterisine birkaç tane 
beğeneceği genç kızlara uygun 
olacak eşyaları gösterdi. 

“Ne alayım bilmiyorum ki?” dedi. 

Suat’tan destek istiyordu. Suat 
ona varaklı bir saç fırçası ile ayna 
önerdi. Büyük bir şey değildi, 
daha büyükleri de vardı ama bu 
küçük kız için en uygunu bun-
lardı. Abartılı da değildi. Çocuk 
kabul etti. Aldı gitti. 

Suat müşterinin arkasından baktı. 
Zengin bir ailenin genç kızına ait 
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eşyalardı. Büyük bir borç yüzünden evdeki birçok antika eşyayı sat-
mışlardı. Genç kız çok ağlamıştı. Onu hatırladı, hüzünlendi.

Akşam olmaya başlayınca artık müziği kapattı, dükkânı kilitledi ve 
evin yolunu tuttu.

İsteksizce eve girdi. Evde dünden kalan yemekler vardı. Dolaptan yiye-
cekleri çıkardı, ısıttı. Bir yandan masayı hazırladı. 

Bugün daha mı tatsızdı? Üstünü değiştirecekti ki dolapta babasının 
birkaç kazağını gördü. Eşyaların bir kısmını verse de bazı eşyalar du-
ruyordu. Pijamalarını giydi, salona gitti ve televizyonu açtı. Birkaç 
dakika sonra mutfakta meyve hazırladı kendine, annesinin tabakları 
duruyordu. Birini aldı. Kanepe hala babasının aldığı kanepe idi. Kaç 
yıl öncesinin olduğunu hatırlayınca canı sıkıldı, tabağı kanepeye bırak-
tı. Pencereye gitti. Evi parka bakıyordu. Gözleri oraya doğru kaydı. 
Akşam saat yedi, kimseler yok. Çocuklar evlerinde tabi.

“Eskici!” diye bir ses duyduğunu sandı. 

Mahir ona hep eskici derdi. Sanki Mahir arkasında duruyormuş gibi 
geriye doğru baktı. Kimse yoktu. Tekrar baktı parka doğru. 

“Eskici!”… Yine duydu.

Geriye dönmedi.

Oturma odasındaki vitrinin çekmecesinden resimleri çıkardı. Resim-
lere baktı. O geceyi hatırladı. Babasını yalnız bırakmış, arkadaşları ile 
dışarı çıkmıştı. Babası kalbinden rahatsızlanınca komşular onu hastan-
eye yetiştirmişti. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramamışlardı. 
Bu yüzden kendisini hiç affedemedi. Babası öleli neredeyse beş sene 
olmuştu. Beş senedir sanki babasının ruhunda yaşıyordu. 

Suat birden kalktı. Dolaptaki eşyaları, tabakları, fotoğrafları, belgeleri, 
ne varsa hepsini topladı. Bahçeye çıktı. Küçük bir teneke kutu buldu, 
içine attı ve yaktı. Sabah erken uyanıp, dolapta babasına ve annesine 
ait eşyaları bir kutunun içerisine yerleştirdi. Mutfaktaki eşyalar için de 
ayrı bir kutu yaptı. İhtiyacı olan kişilere verip yerlerine yenisini almayı 
istiyordu. Kutulardan birinde babasının çok sevdiği kırmızı bir kazak 
duruyordu. Eline aldı, kokladı ve ağlamaya başladı.  Eşyaları tekrar 



İstiridye11

yerlerine yerleştirmeye başladı. Yerleştirdikten sonra kendini yorgun 
hissetti. Ogün işe gitmedi.

Birkaç gün sonra tekrar denemeye karar verdiğinde Mahir’i aradı. 
Mahir henüz yurt dışına çıkmamıştı. Hemen yanına geldi. Beraberce 
dolaptaki ve mutfaktaki eşyaları kutulara yerleştirdiler. Fakat Suat’ın 
elleri yaşlı bir adamın elleri gibi titriyordu. Öyle titriyordu ki Mahir 
onun sakinleşmesi için çay yapmıştı. Sigaraları ile birlikte bardakların-
da kalan son çayı da yudumlayıp hızlıca yerleştirmeye devam ettiler. 
Mahir eşyaları arabaya yükleyip götürdü. Suat zor olsa da başarmıştı.

Ertesi gün dükkânda gazete okurken köşe yazılarından birinde ha-
yatınızı değiştirecek birkaç öneri başlığını gördü. İlgisini çekti. Hemen 
okudu, not aldı. Uygulayacaktı. Mutfağa gitti kahve aradı.

“Hay Allah!” dedi. “Hiç kahve yok!” Yan taraftaki dükkâna doğru ses-
lendi. Dükkân sahibinden bir beş dakika göz kulak olmasını istedi, 
adam başını salladı. Suat koşturarak gidip hemen geldi. Yıllar vardı ki 
kahve içmemişti. Kahve yapmayı da tam hatırlamıyordu. Durdu hatır-
lamaya çalıştı. Cezveyi aradı, fincanı buldu. Kahveyi üstüne koyduğun-
da ancak yüzü gülmeye başladı. Kahveyi yanına aldı, radyoyu açtı. 

İlk yudumdan sonra “Çay olsaydı iyiydi” dedi. 

Radyo kanalını değiştirdi. Yabancı müzik dinledi.

Suat kendisini zorlasa da değişmek istiyordu.  

 

Satılık ilanı verdi. Dükkânı satacaktı. Esnaf oldukça şaşkındı. Kaç za-
mandır ondaki değişimin farkındaydılar. Söylenmeye başlamışlardı. 
Suat onlara hiç bir şey söylemedi. Ama artık eskici olmak istemiyordu.  
Yeni anılar biriktirmek istiyordu. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini 
bilmiyordu. Bugüne kadar ne yapmak istemişti? Uykudan uyanmış da 
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ne yapacağını bilemez bir halde şaşkındı. Bu hallerini anlatsa anlaya-
mazlardı. Anlatmayacaktı da. Birkaç güne dükkâna bir alacaklı çıkardı 
diye düşündü.

Esnaftan birkaç samimi abisi toplaşıp ziyaretine gelmiş, dükkânı sat-
maması gerektiğini söylemişti. Evi de değiştirmeye karar vermişti. On-
lara düşüneceğini söyledi.

Birkaç gün araştırma yaptı, sordu soruşturdu. Göztepe’de farklı bir ma-
hallede ev buldu. Tam istediği gibiydi. Küçük bir ev almak istemedi. Ne 
de olsa aile kurmak istiyordu. 

Dükkânı satmaktan vazgeçti. 

Mahirin babası mobilya işinde çalışıyordu. Onunla görüşüp bilgi al-
dıktan sonra mobilya işine girmeye karar verdi. Ama tüm bunları yap-
madan önce yapması gereken bir işi vardı.

Annesi ile babasının mezarını ziyarete gitti. Elindeki çiçeği toprağın 
üzerine bıraktı.

“Baba, beni affet. Hem o zaman yanında olmadığım için hem de bun-
dan sonra senin hayatını yaşamayacağım için. Ben artık kendim ol-
mayı seçiyorum!”

Gitmek üzere hazırlanırken, eğilerek; 

“Üzgünüm baba. Eskici öldü artık!” dedi. 

İçinde huzur hissederek, taşlı topraktan yürüdü, geldiği yoldan geri 
döndü.
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AYİP AYİP

AYŞEGÜL AYDAY BEŞİKCİ

 Eşyalarımızı bir an önce yerleştirelim diye evi temizlemeye giriştik. 
Ne eşya ama… Üç yatak, üç yorgan, battaniye, bir ekmek tepsisi, bir 
ekmek sacı ve bir güğüm. Bir de yengemle benim çeyizlerimizin en 
güzellerini, kıyamadıklarımızı topladığımız küçük bir sandık.

 

Cuma-i Bala’dan çıkışımızın on dördüncü günü vardık Serez’e. Güya 
Rubnik tepesinin ardında saklanacaktık, düşman püskürtülünce evi-
mize geri dönecektik. Kaça kaça Serez’e kadar geldik. Evi temizleyip, 
kabın kaşığın üzerini de tozlanmasın diye örterek çıkmıştık. Bakalım 
dönüşümüz ne zaman olacak?

 

Allah’tan yanımızda babamla ağamın maaşlarından arttırdığımız akçe 
dolu küçük bir çekmecemiz var da Serez’de açıkta kalmadık. Ağam, 
İlahi Baba yokuşunda bir ev kiraladı. 

‘Ak akçe kara gün için’ der hep babam, kara günler geldi çattı.

 

Evi temizlerken komşu hanım geldi:

‘‘Amanın kızlar uğraşmayın. Padişah buraları düşmanlara vermiş, 
nüfus başı da 60 paraya satmış bizi’’ diye ağlamaya başladı. 

‘‘Aman olur mu teyze? Koskoca Osmanlı’nın askeri kurtarır bizi. Sen 
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merak etme’’ dedik.

 

Öyle ya, Serez’e gelirken trenlerle götürülen askerleri gördük. Kolay mı 
öyle Osmanlı’yı yenmek?

 

Evi temizledik. Birinci katın bir odasına yatakları kurduk, pencereye 
de battaniyeyi gerdik. Bir odada anam, babam, ağam, yengem, ben, 
yengemin halası, bir de kimsesiz, gariban Papuş nine… Sayılı gün ça-
buk geçer, elbet yakın zamanda döneriz evimize, ocağımıza.

 

Üçüncü günün sabahı tellallar çıktı sokağa:

‘‘Duyduk duymadık demeyin. Bütün evlere beyaz teslim bayrağı asıla-
cak. Sokağa çıkılmayacak. Şayet çıkan olursa ellerinde beyaz teslim 
bayrağı olacak.’’

Yastık kılıfından bayrak yapıp astık cama. 

 

Ertesi sabah bir tren sesi duyuldu, düdüğünü öttüre öttüre gelen. İkinci 
kata çıkıp gözyaşları içinde seyretmeye başladık. Tren durdu, önce gü-
zel kıyafetleri ile Bulgar paşaları indiler trenden. Şehrin ileri gelenleri 
beyaz bayrakları ile teslim oldular. Ardından sürü sürü Bulgar askeri 
indi. Trampetlerini çala çala Serez’in sokaklarını gezdiler bütün gün.

 

Düşmandan kaçıyoruz derken ellerine düşmüştük, esir olmuştuk! 

 

Esirliğin ilk sabahında tellallar yine çıktı:
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‘‘Evinizde bulunan tüfek, tabanca, balta, satır, soğan bıçağı ne varsa 
Bulgar askerine teslim edeceksiniz.’’

Döşemelerden birini kaldırıp ağamın tabancası ile mermilerini ve 
kıymetli ziynetlerimizi koyduk. Babam tüfeğini alıp gitti teslim etti 
askere. Makbuz vermişler teslim alındı diye. Sorulursa gösteririz ‘‘Biz 
teslim etmiştik’’ deriz dedik. 

 

Ama asıl ondan sonra başladı esirlik. Su pınarlarına zehir attılar. 
Bilmeyip içenler öldü. 

Yemek yok, yemek alacak yer yok.

Lambayı yakacak gaz yok. 

Bir tek camiinin şadırvanına zehir atmamışlar, kendi askerleri su içe-
bilsin diye. Babam her sabah oraya gidip bir güğüm su alıyor. Bir gün 
suyu alırken demişler ki ‘‘bir okka mısır bir akçeye verilecek’’. Bir okka 
mısırla geldi. Hemen haşladık. Üç öğüne böldük, her öğünü de yediye. 
Ancak birer avuç düştü ama olsun, kursağımıza yemek girdi. Buna da 
şükür.
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Ondan sonra her gün başka bişey satmaya başladılar. Bir okkası bir 
akçeye buğday, nohut. 

 

Azıcık yiyeceğimiz oldu ama geceleri karabasan gibi çöktü üzerimize. 
Her gece bir konağı basmaya başladı Bulgar askerleri. Konağı basıp, 
paraları alıp, yakıyorlar konakları. Erkekleri alıp götürüyorlar, haber 
alınamıyor bir daha onlardan. Gözlerine kestirdikleri kızları ve kadın-
ları da beraberlerinde götürüyorlar. Ağlamalar, bağrışmalar, koşuştur-
malar…

Bir sabah gün ağarırken kapıdan zayıf bir ses duyuldu:

‘‘Fadime Hanııımmm, Allah rızası için aç kapıyı. Çok zordayım.’’

Ses, hemen köşe başındaki konağın hanımı Zeliha Hanım’ın sesi. Ağam 
üst katın penceresinden etrafı kolaçan etti, baktı kimse yok etrafta, 
anam açtı kapıyı. O şatafatlı giyinen, yeldirmesini tutturmak için altın 
ay kullanan kadın iç donuyla kapımızda. Yürüyen bir ölü sanki. Aldık 
içeri. Bir önceki akşam basılan konak onlarınkiymiş. Ne var ne yok 
almış askerler. Üzerlerindeki kıyafetleri bile almışlar. Beyi ile kızını alıp 
götürmüşler. Bir avuç mısır verdik rızkımızdan. Anam da elbise verdi. 
Kalmadı fazla. 

‘‘Allah razı olsun, kalmayayım burada. Sizi de derde sokmayayım. 
Kardeşim var, onun yanına gideyim. Siz de kaçın buradan. Bugün bize, 
yarın size…’’ dedi ve çıktı. 

Kardeşini bulabildi mi, sağ salim gidebildi mi, hiç bilemedik.

Birkaç gün sonra babam gitti bir güğüm su ile bir okka mısır almaya. 
Ağam da nasıl üzülüyor, yaşlı adam gidiyor, ben bir işe yaramıyorum 
diye. Ağam bakmış pencereden sokakta kimse yok. ‘Dur, alayım ba-
bamın elinden de faydam olsun’ diyerek fırlamış sokağa. Tam güğümü 
alırken babamın elinden, bir Bulgar askeri görünmüş köşeden. 
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Yarım Türkçesi ile ‘‘Ayip ayip, yaşli adamin elinden su içeorsun’’ diye 
seslenmiş.

 

Ağamla babam alı al, moru mor girdiler içeri. 

‘‘Eyvah’’ dedik. ‘‘Bu akşam baskın sırası bizim evde’’.

Korkudan nefes bile alamıyoruz. Ha kapı çalındı, ha çalınacak, aman 
bir ses oldu diye diye sabahı ettik. Ertesi gün babamı yollamadık dışarı. 

O akşam yine nefeslerimizi tutmuş otururken kapı çalındı ‘‘güm güm 
güm’’. 

Bizde bir korku, yine çaldı ‘‘güm güm güm’’.  Ağam saklandı hemen. 
Babam gitti açtı kapıyı. Dört Bulgar askeriymiş gelen.

‘‘Efendibaba, Pardon Pehlivan’ın evi burası mı? ‘’diye sordular. 

‘‘Yok, Ben Tikveşli muhacirim. Tanımam da o pehlivanı’’ dedi babam. 

‘‘Affet efendibaba. Rahatsız ettik, sen rahatına bak’’ diyerek gittiler.

 

Ha dönüp gelecekler, ha evi basacaklar diye sabahı sabah ettik. Bul-
gar’ın da iyisi var demek diye kendimizi teselli ediyoruz ama kulağımız 
kapıda. Her tıkırtıda zıplıyoruz yerimizden.

 

Ağamla babam; 

‘‘Bu böyle olmayacak, kaçmak için bir hal çaresini bulmak lazım’’ di-
yerek gizliden gizliye bir şeyler konuşmaya başladılar. 

 

Evimize, ocağımıza dönemeyeceğiz de bari canımızı kurtarıp gide-
bilsek İstanbul’a…



İstiridye 18

SARI TOPRAKLAR

ELİF ŞAHİN

“Üst üste birkaç dize, biraz da kafiye… Kolayca yapabilirsin Aydagül.” 
dedi öğretmenim. Beni cesaretlendirmek için mi böyle söylemişti, 
yoksa şiir hakkındaki düşüncesi gerçekten bu muydu bilmiyorum. Ben 
ilkine inanmayı seçmiştim. Eğer şiir yarışmasını kazanırsam, annem ve 
babamın takdirini de kazanacaktım. Yalnızca bunun için bile bu yarış-
maya katılmaya değerdi. 

Yarışma günü geldiğinde, salonda şiirimi dinleyen herkes umut vaat et-
tiğimi belli eden gözlerle bana bakıyordu. Birincilik ödülü olan bilgisa-
yar, kendimi bu denli iyi hissetmemin yanında hiçbir şeydi. Heyecanla 
eve geldiğimde bu kez kapıyı açan babamdı. Bu saatte evde olmasına 
şaşırmıştım ama sormama vakit dahi bırakmadan babam toparlanma-
ya başlamamız gerektiğini söyledi. Yine tayini çıkmıştı. Bu öğrenimim 
boyunca gittiğimiz dördüncü şehir olacaktı. Babamın yaşayan en iyi 
savcı olduğunu düşünürdüm hep. Yoksa bizi şehir şehir sürüklemeler-
inin başka ne anlamı olabilirdi? Eskişehir’de adalet sağlandığına göre, 
buradan gitme vakti gelmişti demek ki. Babama nereye diye sormadım. 
Sorsaydım da büyük ihtimalle “Ne yapacaksın ki” der gibi boş boş bak-
acaktı. Soru sormamam gerektiğini çoktan öğrenmiştim.

Ödülüm olan bilgisayarı teslim alamadan apar topar yola çıkmak 
zorunda kalmıştık. İçimi ezen bilgisayarı alamamak değildi elbette. 
Başarımı ailemle paylaşamamış, hatta şiirimi bir kez bile onlara 
okuyamamış olmak bu şehirden buruk ayrılmam için yeter de artardı 
bile.

Uzun bir yolculuktan sonra gün ağarırken yeni şehrimize varmıştık. 
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Babamın, önceden gelip tuttuğu eve doğru giderken “Mardin güzel 
şehirmiş” dedim anneme. Annem göz ucuyla bana bakıp “hı” deme-
kle yetindi. Bu tayin işi çıktığından beri annemde anlayamadığım bir 
gerginlik vardı. Zaten çok konuşmayan annem iyice sus pus olmuştu.

Zaman geçtikçe buraya da alıştım. Geldiğim yerden pek farkı yoktu. 
Belki toprakları biraz daha sarıydı, hava biraz daha erken kararıyordu 
ve ben biraz daha yalnızdım, o kadar. Buradakiler annem ve babamı 
sürekli yemeğe davet ediyordu. Çok geç dönmelerine rağmen uyu-
mayıp onları bekliyordum. Tek başına uyumaktan korkmuşumdur hep.

Bir gece yine anahtar sesini duymayı beklerken zil sesiyle irkildim. 
Herhalde anahtarlarını unutmuşlardı. Kapıyı açtığımda karşımda üç 
tane jandarma belirdi. Uzun süre bakakaldım. İçlerinden bir tanesi 
bir şeyler geveleyip onlarla gelmem gerektiğini söyledi. Soru sormaya 
alışmadığım için yol boyu hiç konuşmadım. Karakola vardığımızda 
çok kaygılıydım. Kötü bir şey olduğunu seziyordum ama savcı olan 
babam elbette buralardaydı ve birazdan yanıma geleceğini düşünerek 
kendimi sakinleştiriyordum. Yanıma buranın önde gelen ailelerinden 
Çiya Hanım geldi. Ona çok yabancı değildim aslında. Torunuyla aynı 
sınıftaydık ve babamlarla sık sık görüşürlerdi. 

Çiya Hanım usulca bana doğru eğildi ve onunla gelmemi istedi. Bu 
gece beni misafir edeceklermiş konaklarında, babamlar şehir dışından 
dönemeyeceklermiş. Ne yani babam bana haber vermek yerine bu 
kadını mı aramıştı? “Aydagül niye şaşırıyorsun ki?” dedim kendime, 
her zamanki halleri işte.

Konakta hazırladıkları odaya girer girmez hemen yatağa yattım, bir an 
önce uyumak istiyordum. O sırada fısıldaşmalar duymaya başladım. 
Çiya Hanım biriyle konuşuyordu. Yataktan kalkıp hafifçe araladığım 
kapıdan dinlemeye koyuldum. “Kıza sahip çıkmak lazım” diyordu. 
Kimdi kız, ben miydim? Daha da yaklaştım kapıya. “Kimi neyi var-
sa öğrenin, akrabalarına haber edelim”. “Vaziyet nedir ki hanımım?” 
dedi karşısındaki. “Savcıyla karısı, muhtarın konaktan dönerken kaza 
geçirmiş, Besi Deresi’ne uçmuş arabaları…” Bu savcı babam olan savcı 
mıydı? Yere yığıldığımda gürültü çıkarmış olmalıyım ki Çiya Hanım 
hemen yanıma geldi. Bana sarılıp teselli etmeye çalışıyordu. Ne kadar 
bağıra bağıra ağladığımdan emin değilim, uyuyakalmışım. 
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Uyandığımda hâlâ geceydi. Savcı ve karısı... Kaza… Besi Deresi… Bu 
mümkün müydü? İnanamıyordum. Eve gitmeliydim. Çiya Hanım du-
yarsa bana engel olacağını düşündüğümden, gizlice avluya inip ayak-
kabılarımı elime aldım. Parmak uçlarımda yürürken bir gölge belirdi. 
Çok karanlık olduğundan seçemiyordum yüzünü, iyice yaklaştığında 
onun Çiya Hanım’ın oğlu Devran Amca olduğunu fark ettim. Zorlukla 
ayakta duruyordu; iyi de bana niye öyle bakıyordu, niye bana doğru 
geliyordu? Kolumu kavradığında tüm benliğimle irkildim. Konuş-
mak için ağzımı açtığımda diğer eliyle tokatlar gibi ağzımı kapattı. 
Bağırmayacaktım ki zaten, sadece kendimi tanıtmak istiyordum. Beni 
sürüklemeye başladığında da artık bağıramıyordum. Konağın kuytu 
bir köşesine girdiğimizde beni yere çaldı. Çarpmanın etkisiyle mi yok-
sa nefessiz kaldığımdan mı bilmiyorum, bayılmışım. Sabah tok sesli bir 
adamın haykırışıyla uyandım. “Hanımım, hanımım…” diyerek uzak-
laşıyordu ses. Çok geçmedi Çiya Hanım tepemde göründü. Yüzündeki 
ifadeyi ömrüm geçse unutamam. Beni zorlukla yerimden kaldırdı, 
banyoya sokup önce yıkadı, sonra kime ait olduğunu bilmediğim 
kıyafetler giydirdi. Her yerim çürükler içindeydi. Canım çok acıyor-
du… 

Benim savcı babam neredeydi? Gelip hepsinin canına okusaydı ya! 
O an inandım; yoklardı, ölmüşlerdi. Ben yüzümü ellerimin arasına 
almış, başıma gelenleri anlamaya çalışırken, Çiya Hanım bir sandalye 
çekip karşıma oturdu. Biraz mahcup, ama bir o kadar kendinden emin 
haliyle gözlerini bana dikip konuşmaya başladı; “Bak kızım, benim 
gönlümden geçen akrabaların gelene kadar sana sahip çıkmaktı, bir 
iştir olmuş, yüreğim darlanır, içim yanar, kan kusarım ama elden ne 
gelir? Haftaya kalmaz Devran Ağabey’inin düğünü var. Ne yaparız? 
Bu iş hiç iyi olmadı. Bak kızım, eğer biz şimdi susarsak bu musibetten 
kurtuluruz. İstanbul’daki büyük teyzen gün bitmeden varır. Bugün on-
lar gelene kadar burada dur, emi kızım?” dediğinde, her şeyi başımla 
onayladım. Teyzemi aramak istediğimi söyledim, ama Çiya Hanım 
bin bir bahaneyle geçiştirdi beni. Oysa bir şey söylemeyecektim. Tüm 
olanları unutmak istiyordum. İzin verseler, annemle babamın acısını 
duyacaktım yalnızca. 

Teyzemler akşamüstü geldiler. Teyzem muhtemelen ona uzun uzun 
sarılıp ağlamamı bekliyordu, ama bir an önce oradan uzaklaşmak için 
acele ettiğimi görünce biraz şaşırdı. Konaktan çıkarken kimseyle göz 
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göze gelmemek için başımı ne kadar eğebiliyorsam o kadar eğdim. 
Bahçeden çıkmak üzereyken kapıda jandarmalar göründü; yine ne 
oluyordu? Ben korkudan yüreğim ağzıma gelmiş beklerken erbaş 
mütalaasına başladı: “Devran Beydili, bugün saat dört sularında bizzat 
karakola gelerek bir kızın ırzına geçmek ve zorla alıkoymak…” Kulak-
larım uğulduyordu. Benim için gelmişlerdi. Herkes bana bakıyordu. 
Yerin dibine girmiştim, ama girdiğim yerden çıkarıp önce ifademi al-
mak üzere karakola, ardından kontroller için hastaneye götürdüler.

Ertesi gün teyzem de burada daha fazla kalmak istememiş olmalı ki 
işlemler biter bitmez hemen yola koyulduk. Başımı cama yaslamış yola 
bakarken gördüğüm tabela ile irkildim. Bir anda “Durdurun arabayı!” 
diye haykırdım. Arabanın durmasıyla, kendimi dışarı atıp tabelaya 
doğru koşmam bir oldu. Yanlış görmemiştim, “Besi Deresi” yazıyordu; 
annemi, babamı benden alan ve hiçbir şey olmamış gibi aynı coşkuyla 
akmaya devam eden dere… Arkama bakmadan, tüm gücümle ona 
koştum. Cılız bacaklarımı balçıktan kurtardığımda, kendimi onun 
serin sularına çoktan bırakmıştım bile. Artık tertemizdim.  Şiirimi 
anneme ve babama okumaya hazırdım şimdi…
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KURAK

E. AYSUN KORKMAZ

“İstiridye kabukları arasına tesadüfen girmiş sedef ve kum taneleri, 
yabancı madde olarak algılandıkları için canlı tarafından sürekli dışarı 
atılmaya çalışılır. Bu tanecikler, istiridye içindeki mikroorganizmalar 
yardımıyla kendilerini zırh gibi koruyacak sedef benzeri bir maddeyle 
kaplanarak, canlının içinde inci oluşmasını sağlar.”

M.Ö. 3000’li yıllarda, Mezopotamya’nın kadim şehirlerinin birinden 
yola çıkan balıkçılar Basra Körfezi’nin kıyısında istiridye toplamaya 
gitmişlerdi. İncinin oluşması ve nadir bir mücevher haline dönüşe-
bilmesi oldukça zahmetli bir işti. İstiridye kabuğu içindeki kum ya da 
sedef tanelerinin bir mücevher haline evirilme sancısı, bu kabukluların 
teker teker toplanması, binlercesinin karaya çıkartılıp güneşte kuru-
tularak içlerinin tek tek açılması, daha sonra içlerinde inci oluştura-
mamış ya da uygun form, renk veya kıymeti yakalayamamış olanların 
yeniden denize atılması sabır ve şans isterdi. Pek azı, içinde nadir gü-
zelliği olan bir inciyi oluşturabilirdi. 

Böylesi bir var olma ve değer mücadelesi içinde, Basra Körfezi’ndeki 
bir grup istiridye olgunlaşmak için zamanlarını doldururken, yoğun 
devinimlerle yuvarlanmaya başladılar. Çarpışma, kırılma, çatlama, 
dalga, ağ sesleri; telaşlı ve yorgun insan seslerine karıştı. Ardından 
sertleşen dış kabuğun içinden hissedilebilecek kadar güçlü bir aydın-
lanma ve sıcaklık; ani, şiddetli bir düşüş sonra sessizlik… Çevrede aynı 
şaşkınlık içindeki türler, birbirlerinin varlığını seziyorlardı. Kendile-
rini, hazırladıkları olgunluğa ulaşamadan denize geri atmalarından 
korkuyorlardı hep.
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Kadim şehrin tanrıçası olan güzeller güzeli Şahper, tapınağında en 
güzel kokularını sürmüş, lacivert taşlarla bezenmiş odasında, altın 
ve gümüşten boncuklarla işlenmiş giysisi ile yazıtına eğilmiş, aşkını 
dökmekteydi. İlk görüşte âşık olduğu Ager’e yazıyordu. Henüz, kendi-
si var olmazsa, evrenin kurak, bereketsiz ve aşksız kalacağını bilm-
iyordu. Yüce tanrılar tarafından kendisi için yaptırılan tapınağında 
yaşayan Aşk ve Bereket Tanrıçası, Toprak Tanrısı Ager ile birleşecek 
ve çağlar boyu unutulmayacak medeniyetlerinin temelini oluştura-
caklardı. Şahper, şehrinin süsü ve neşesiydi. Güzelliğin ve çoğalmanın 
sembolüydü. Topraktaki ürünün bolluğundan, halkın zenginliği ve 
refahına kadar her şey onun verimli olmasına ve doğurganlığına 
bağlıydı. Toprak Tanrısı Ager ise kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın 
koruyucusuydu. Kudretinden korkulurdu, buyrukları kükreme gibiydi. 
Uzun zamandır Şahper’in kaprisli ihtişamının esiriydi. İlk karşılaşma-
larının onun üzerindeki etkisi, bakışlarının gizemi, gözleri, gülüşü 
ile yoğrulmuş olarak o da tanrıçasına sayısız yazıtlarından birini yaz-
maktaydı. Her yazışmaları, her buluşmaları ona hiç tanımadığı yeni 
bir haz veriyor, ilk doğumun enerjisi gibi çoğalıyordu. Aşksız geçen 
yıllarının ne kadar yavan olduğunu düşünüyor, ona bu dünyayı açan 
sevgilisine her geçen gün daha da sıkı sarılıyordu. Yakaladıkları şeyin, 
tanrısallığın ihtişamı ve soğukluğu yüzünden yok olmasından o kadar 
korkuyordu ki yüreği sıklıkla şatafatsız, sade sevebilmenin özlemini 
taşıyor, bunca debdebe içinde sevgisini yaşatma telaşıyla, içindeki 
çocuğu korumaya çalışıyordu. Her buluşmalarında yaşadığı duygu-
ları yalın halde aktaramamaktan, kaba olmaktan endişelenen tanrı, iş 
yazıya gelince esenlikle yüreğini akıtabiliyordu. Ne tanrı ne tanrıça, 
tüm zırhlarını bir yana atıp, yalnız ikisi, uçsuz bucaksız Mezopotamya 
ovalarında olmayı hayal ediyordu. Son yazıtında “Kendimi sensiz eksik 
hissediyorum” demişti Şahper. Çevrelerindeki kölelerin abartılı gü-
zellemeleri ikisini de boğmuş, tapınak dışında, gözlerden uzak gizlice 
buluşmanın yollarını aramaya başlamışlardı. Kılık değiştirerek Eupra-
tes* Nehri kıyısında ilerleyip, şimdi Şattü’l-Arap olarak bilinen, nehrin 
Basra Körfezine döküldüğü, üzerinde yerleşimin olmadığı Bubiyan 
adasında buluşmaya karar vermişlerdi. Nehir boyunca kilometrelerce 
yolu yalnız geçmişler, şehir girişindeki ovada buluşmuşlardı. Medeni-
yetlerinin onlara atfettiği sayısız sorumluluk olmaksızın, sadece ikisi, 
yakaladıkları o özel dili koruyarak, yürekleri çarpa çarpa,  el ele Bubi-
yan adasına doğru ilerlediler. 



İstiridye 24

‘‘Çevremizde bir kılıf gibi bizi 
örten türlü alışkanlıklarımız, 
sonsuz egemenliğin alıştırdığı 
mağrurluğumuzdan silkinip 
ferahlamak ne güzel” diyerek 
derin bir rahatlama hisset-
ti Şahper. Mağrurluğunun 
kibriyle yoğrulmuş benliği 
silkindi Ager’in. İçlerindeki 
sadelik ve kibrin çatışması bile 
ne çok benziyordu birbirine. 
Bir an kendini bu çatışmanın 
bir tarafında, tanrıçasını karşı 
tarafta görmüş gibi ürperdi. 
Tepeden kıyıya inerken ön-
lerinde yığılmış binlerce 
istiridyeyi şaşkınlıkla fark ettil-
er, durup bu büyüleyici körfezi, 
dalgaların kıyıya vuruşunu, 
istiridyelerin tatlı tatlı güneş 
ışıklarını birbirlerine yansıt-
masını seyre daldılar. Ager 
şimdiye kadar sayısız değerli 
mücevher göndermişti Şahper’e, 
“Ama binlerce inciyi önüne 
sermeyi akıl etsem, bu kadar 
kolay denkleştiremezdim” diye 
düşündü. Boyunduruğunun 
sonsuz gücüyle ne alırsa alsın 
büyüleyemeyeceğinden kork-
tuğu o her şeye sahip tan-
rıçası, burada tüm doğallığı ve 
sadeliğiyle ayaklarının altına 
serilen hazineye doğru ilerle-
di. Mücevher kutuları içinde 
almaya alıştığı değerli inciler, 
şimdi doğal yataklarında ser-
ilmiş durmaktaydı, içlerinden 
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bir tanesini sevecenlikle avucuna alıp kulağına yaklaştırdı. Dinledi, 
dinledi… 

“Şimdiye kadar hayalini bile kurmaya zaman kalmadan ulaştığım her 
şeyden sıkılıyordum, demek bu adayı bu yüzden seçtin? Yüreğimde 
katılaşan bu soğuk kibir beni kendimden uzaklaştırıyor, seninle old-
uğum anlarda ise sanki buz gibi çözülüyor. Ah Ager, ne olur tanıya-
mayacağın kadar acımasız görürsen bir gün beni, avucumdaki bu 
istiridye gibi sarmala ve kendime getir.” dedi endişeyle. 

İkisinin sadece kendi aralarında kullandığı bu sade gönül dili, halkları 
tarafından duyulsa azametlerinin hiçbir inandırıcılığı kalmazdı. Yeni 
doğan bir bebeği kucaklarken duyulan heyecan gibi endişeyle, seçilen 
istiridyeyi açmaya korkarak tanrıçanın elbisesinin kuşağına saklayıp 
oturdular. İçlerinde, akıllarına sinsice yerleşen kaygıların ağırlığıyla 
bakıştılar. 

Şahper; “Daha sen var olmadan önüne serilen ihtişamın zırhıyla 
sarılmış bir medeniyette, tanrı olarak seçilerek kutsandın. Feda-
kârlıkla sınanmaya ihtiyacın olmadı, ağzından çıkan bir buyruğunun 
onaylanmadığı bir gün yaşamadın. Ben yüce varlığımın üstünlüğüyle 
yoğruldum. İkimiz, iki ayrı dünya kadar muktedirken, hiç sınan-
madığımız teklikte bir vücut olduk. Baş başa kaldığımızda sana 
ulaşabiliyorken, maiyetindekiler içinde senin gaddarlığını tehditkâr 
buluyorum. Bu görkemin bana bir yandan haz veriyor bir yandan 
meydan okumanın zevki ve ardından bunu susturma ihtiyacı. Tanrılar 
doğalarına karşı savaş vermez, doğaları onları tanrı yapar.”

Ager irkildi. Hiç bu kadar net görememişti huzursuzluğunun nedenini. 
Kudretinden korktu, egemenliğinin kendine sunduğu hazzı düşündü. 
İktidarlığın yalnızlığını da bilirdi, şeytani şehvetini de. Bunlardan 
arınıp yalnızken Şahper’in gözlerinde yakaladığı saf huzuru yine 
görmek isteyerek tüm ihtişamıyla karşılık verdi:

“Ey benim nadide incim Şahper. Sen ve ben, ikimiz var oldukça bu 
medeniyet, bu evren yeşerecek, topraktan bereket fışkıracak, ikimizin 
gücüyle nehirler taşacak, ovalar suyla dolacak, okyanuslar kavuşa-
cak, hayvanlar çoğalacak, gökyüzü ve yeryüzü nasıl ayrı olmazsa biz 
de öyleyiz. Bizi var eden neden, yıkımımız olamaz. Bizim kaderimiz 
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dünyanın kaderidir.” 

Doğru söylüyordu Toprak Tanrısı diye düşündü Şahper. Aşkını, 
kuşağındaki istiridye gibi koruyup kollamalı, ona gösterdiği özen gibi 
içindeki tanrısal dürtüleri bastırmalıydı birlikteyken. Aklıyla değil 
gönlüyle sevmişti onu. Gururun yalnızlığını tatmıştı, ardına bakmadan 
ne çok gönül kırmıştı. İnsanoğlu unutkandı, çünkü faniydi. Ama bir 
tanrıyı gücendirmek, onunla güç savaşına girmek veya kendi kalbinin 
kırılması hiç tanımadığı duygulardı. Teklikte yakaladığı teslimiyet, 
içten içe onu yok ederse; onu var eden aşk, tanrısallığını azaltırsa 
korkusuyla savaşmaktan sıkılmıştı. Gözlerine, daha fazla bastıramadığı 
acımasız tanrıça bakışı yerleşti. Onun yaşam kaynağı yıkımı olacak-
sa, zavallı bir tanrısallığın kime faydası olacaktı? Bu bakışı fark eden 
Toprak Tanrısının içi isyanla doldu. Kendince sevgilisini her kucakla-
masının, yakaladıkları ahengin, ona sunduklarının hor görüldüğünü 
düşünerek öfkeyle ve tüm gücüyle sarıldı tanrıçasına. 

Öylesine şiddetle sarıldı ki, bu haliyle hem tüm kuruntularını, hem de 
tanrıçasının gözlerindeki şüpheleri defetmek istiyordu. Aşklarını, terk 
edemedikleri tanrısal zırhları ve saltanatları nedeniyle, kıymetsiz bulu-
narak denize geri atılan istiridyeler gibi kaybetmenin isyanı ile daha da 
sıkı sarılıyordu. 

Öylesine çaresiz bir sarılmaydı ki bu, gök ile yer birleşti, nehirler, ok-
yanuslar taştı, fırtınanın acımasız gücü göz gözü görmez bir fırtınada 
tüm istiridyeleri yarılan toprağın içine aldı. Gücünden korkan Ager, 
kollarının arasından kaybettiği Şahper’i görmek için tüm körfezi de-
hşet içinde aradı. Şahper, oldukça uzağa savrulmuş, gözlerinden akan 
inci tanesi gibi gözyaşları içinde, avucunda paramparça olmuş istiridy-
eye acı içinde bakıyordu. Hep korktuğu şeyin daha teklikleri yeşer-
meden bu kadar ani son bulmasının şaşkınlığı içinde meydan okudu. 

“Ey Ager, yarattığın yıkımdan geriye halen ayakta kalabilmiş olan ne 
varsa, canlı, cansız, bir kum tanesi bile, evren var oldukça senin güç 
bilmezliğinin bedelini ödeyecek. İktidar hırsın, senin sevgini bir tufana 
dönüştürecek kadar dehşetliyse, bu aşk tüm tufanın nedeniyse, zinhar 
avucumdaki inci tanesi olgunlaşana kadar yer ile gök hiç birleşme-
sin, güneş ışımasın, yaşam dursun, toprak teklikle sınanıp saf sevgi 
yeşerene dek kurak kalsın.”
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 SOKAK LAMBAMIZ
GÖZ KIRPTI

ANIL KÜSEN

Güneş, yaz boyu tüm sıcaklığını bırakıp, biraz uzak kalmaya 
başlamıştı. Tarlalarda işler bitmek üzereydi. Bense okumayı yeni yeni 
söküyordum. Bu bana müthiş mutluluk vermişti. Etrafımdaki nesnel-
eri daha çok tanımaya, nerede bir yazı varsa okumaya çalışıyordum. 
Geceleri ise ninem odamı aydınlatan sokak lambasının ışığında bana 
masallar anlatıyordu. Onun, ışıkla birlikte algıladığım yüz ve mimikleri 
masallara farklı bir gizem katıyordu.

Ninem her gece masal bittikten sonra sokak lambasına bakıp “Işığımız 
eksik olmasın.” derdi.

 Bir gün ona: “Nineciğim, ışığımız eksik olursa ne olur?” dedim.

O da bana: “Işık olmazsa karanlık olur.” dedi ve sözlerine devam etti. 

Yine de en önemlisi Tuna, yüreğindeki ışık sönerse işte o zaman 
gündüzden de geceden de kork. Ama endişelenme önce ışığını 
söndüren şeyleri bul ve onları yok et. Işık sonsuzdur. Sen de zaman-
la yüreğindeki ışığı keşfedeceksin. Sönerse yüreğini yeniden ren-
klendirmesini öğreneceksin.” dedi.
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Ninemin masalını anlamıştım ama öğütlerini pek an-
layamadan uykuya daldım.

Ertesi gün akşamüzeri sokak lambasının yanına 
vardım ve yüreğimin derinlerinden gelen bir 
sesle: “Eksik olma ışığımız.” dedim.

Sokak lambamız o akşam bunu söyler söylemez yandı. 
Şaşırdım ve gülümsedim. Sonrasında biraz daha eğilip bana yak-
laştı ve: “ Teşekkür ederim Tuna.” dedi.

Bunu duyar duymaz heyecanla eve koştum. Merdivenleri çabucak 
çıktım. Pencerenin kenarına varıp sokak lambasını izlemeye 
koyuldum.

Ninem: “Yemek hazır. Hadi gel Tuna.” diye seslendi. 

Bense hala sokak lambasına bakıyordum. Keşke konuşmaya 
devam etseydim. Şimdi dışarıya çıkmak istesem ninem izin ver-
meyecekti. Ya yarın benimle tekrar konuşmazsa? Gece boyunca 
bunu düşündüm durdum. Yine de yarın akşam sokak lambamızın 
önüne geçip onunla konuşmayı deneyecektim. 

Ertesi akşam yine aynı vakitte sokak lambamızın önüne geçip: “ 
Eksik olma ışığımız.” dedim.

Yine bunu söyler söylemez sokak lambamız yandı. Biraz daha 
boynunu büküp: “ Teşekkür ederim Tuna. “dedi.
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Tekrar heyecanlandım. Şaşkınlığımı yine gizleyemedim. Cesaretimi 
toplayıp, ne olursa olsun konuşmaya devam ettim.

Adımı nereden biliyorsun?

Her gün önümde oyun oynuyorsunuz. Bu sokaktaki bütün çocukları 
bilirim.  Neredeyse mahalledeki bütün insanları tanırım. Yıllardır bur-
adayım. Onlar için her gece ışık saçıyorum.

Benimle nasıl konuşuyorsun?

Sen bana yürekten seslendin Tuna. Yüreğiyle konuşanlar her zaman 
cevap alır. 

Peki, senin hiç canın sıkılmıyor mu burada? 

Sizleri seviyorum. Hem yalnız da değilim. Bazen siz oyun oynuyor-
sunuz önümde, bazen insanlar burada buluşup sohbet ediyorlar. Ba-
zen de sevgililer önümdeki kırık banka oturup geceleri yıldızlardan 
bahsediyorlar. Parlaklıklarından, hareketlerinden… Keşke yıldızları 
görebilseydim Tuna. 

Yıldızlarda senin gibi ışığımız, parlıyorlar. Onları görebilmeni ben 
de isterdim. Ay, bulutlar ve güneş çok güzel. Sana yarın hepsinin res-
imlerini yapıp getirebilirim. Hem yarın da konuşmuş oluruz. Hava 
kararıyor. Ninem seslenmeden gitsem iyi olur. Bundan sonra sürekli 
konuşabiliriz değil mi?
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Tabi ki Tuna. Şimdi eve git bence de. İyi geceler.

İyi geceler ışığımız.

O akşam eve gider gitmez yemeğimi yiyip yatağıma yattım ve sokak 
lambamızı izlemeye koyuldum. Ninem uyuyup uyumadığımı kontrol 
etmek için geldi. Neden uyumadığımı sordu. Ben de ona dünyadaki 
bütün sokak lambalarını düşündüğümü söyledim ve gülümsedim. O 
da uykumun gelmesi için sokak lambalarıyla ilgili bir masal uydurdu.

Ninem masalını bitirdi. Eliyle alnımı okşadı ve pencereden sokak lam-
basına baktı. “Işığımız eksik olmasın.” dedi. 

Bende heyecanla “Olmasın!” diye bağırdım. Beni öptü ve odadan çık-
mak için ayağa kalktı.

Ninem kapıyı kapatırken “Nineciğim seni çok seviyorum.” diye seslen-
dim. Sokak lambamız kısa süreliğine sönüp tekrar yandı. Ben de ona 
göz kırptım ve uykuya daldım.
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RECAİ

SEDA ERZİ

Kendine yapacak bir iş uyduramadığı günlerden biriydi. Onun için 
sıradan ama caddede ona çarparak ilerleyen güruhun çoğu için yetişi-
lecek, gidilecek bir yerlerin olduğu özel bir gün. Işıltılıydı cadde, vitrin-
lerde kar spreyiyle yazılmış hoş geldin yazıları süslüydü. Dükkândan 
gelen müzik sesleri, iyi dileklerle dolu şarkılar çalma hususunda birlik 
edildiğinin göstergesiydi. Herkes veda etme telaşındaydı, eskiye hep 
kolay veda edilirdi ne de olsa. Sona ermek üzere olduğu için beklenti 
yaratamayandı “eski”. Sıfatların iyilerini 24 saatten az bir zaman dilimi 
yüzünden kaçırıyordu, bitmeye yakındı, kimse onu övmeye gayret et-
meden peşi sıra gelecek olanı pohpohlama derdine düşmüştü. Onun 
ise ne eskiyi yerecek ne de yeniyi göklere çıkartacak mecali yoktu. 
Durmaksızın yağan yağmur botlarının içini suyla doldurmuş, çora-
plarını sırılsıklam etmişti. ”Neyse” diye düşündü, “Kimsenin yanında 
çıkarmak zorunda değilim ayakkabımı” evine doğru yürürken hı-
zlandırdı adımlarını, bir an önce kalorifer peteğine koyup ısıtmalıydı 
çoraplarını, üşümeye başlamıştı. 

Apartmanın kapısını zar zor açabildi. Soğuktan parmakları kaskatı 
kesilmişti, kilidi çevirirken zorlansa da başarabildi. Merdivenden in-
enlerin kahkahalarını işitti. Bir yandan ‘‘Veda etmenin nesi bu kadar 
sevinçli’’ diye düşünürken, bir yandan da telefonuna gelen bildirimlere 
bakar gibi yaptı. İnsanlar en azından birisiyle haberleşmekte olduğunu 
düşünseler, ona acıyarak bakmazlardı belki. Gerçi umurlarında ol-
mazdı muhtemelen ama yine de bakmadan duramadı. Alışveriş yaptığı 
ya da yapma potansiyeli olduğu düşünülen firmalardan gelen yeni 
yıl tebrikleri vardı e-posta kutusunda. Bu dilekler de tüketici hakları 
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kapsamına girebilir miydi? Geçiremese mesela iyi bir yıl, dava açabilir 
miydi, hesap sorabilir miydi? Nasıl bu kadar iddialı olabiliyorlardı? 
Ekseriyetle gülümsetir, iyi hissettirirdi vaatler; ancak gerçekleşip 
gerçekleşmemesini sorgulama zamanı gelip çatana değin, unutturmuş 
olurlardı kendilerini. 

Hızlıca çıktı merdivenleri. Karanlığa tahammülü yoktu. Kapıdan gir-
er girmez yaktı hemen holün ışığını. Ayakkabılarını hızlıca çıkardı, 
ıslak çoraplarıyla mutfağa yöneldi. Kahve henüz bitmemişti, gülümse-
di,  boş kavanozla karşılaşıp öfkelendiği zamanları anımsadı. Bulaşık 
yoktu tezgâhta, evde kim yıkayacak bunları diye tartışacak kimsesi 
kalmadığından beri yemek yapmayı bırakmıştı çünkü. Tekrar salona 
girdiğinde saatin gece yarısına yaklaştığını fark etti, “Azıcık kalmış, 
kurtuluyorsunuz bu çirkin lanet olasıca seneden, şimdi yitip gidince 
bir anda her şey çok daha iyi, güzel olacak, biricik hayatlarınız mut-
lulukla dolacak değil mi?” diye söylendi kendi kendine. Televizyonu 
açmaya yeltendiyse de vazgeçti, farklı bir şey tınlayacak değildi oradan 
da. En iyisi yatmak, uyumaya çalışmaktı belki. Çoraplarını çıkardı, ka-
loriferin üzerine koydu, kıyafetlerini çıkaracak mecali kalmadığından 
üzerini değiştirmeden battaniyenin altına girdi.

Gözlerini kapadığı gibi dalıvermişti uykuya. Derin uykusunun beklen-
medik biçimde bölüneceğini tahmin edemezdi elbette. Recai işte o 
gece, o derin uykudayken girivermişti hayatına. Aşklarının başlangıcı 
çubuk kraker tadında tuzluydu, dudakları kanamıştı. Böyle olmuştu 
tanışmaları, ilk ısırışta aşık olmuştu ona. Recai konuşmazdı pek, zaten 
ismini de söylememişti, onun verdiği isimdi bu sadece, itiraz da et-
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memişti Recai, kabullenmişti ismini.  Bir şartı vardı; geceleri yatağına 
geliyordu ve gün doğmadan evvel de gözden kayboluyordu, görüşebil-
dikleri zaman dilimi yalnızca bundan ibaretti. Recai onu öylesine mut-
lu ediyordu ki varlığıyla, görüşecekleri zamanı iple çekiyordu. İşten eve 
oyalanmadan geliyor, bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarına bahanel-
er uyduruyordu ama bahaneleri yavaş yavaş tükeniyordu, onlar da Re-
cai’nin varlığını sezmeye başlamışlardı. Ancak Recai’nin bir diğer şartı 
da kimsenin onunla görüştüğünü bilmemesiydi. Sır gibi saklanıyordu 
herkesten, hem ismi hem cismi. 

6 ay böyle geçti Recai ile. Kimselerin bilmediği sevgilisine kavuşacağı 
uyku saatini beklemek, ona dinginlik veriyordu. Yaşamı anlamlandır-
ma gayretinden sıyrılmıştı artık, mutluydu, sorgulamaksızın mutluydu. 
Uykuya direnemediğinde gözleri, artık içini huzur kaplıyordu. Salon-
dan yatak odasına geçene değin sırasıyla ışıkları kapatırdı. Aralarında 
dile getirilmeyen gizli bir mesajdı bu. Yatak odasına vardığında başu-
cu lambasını açar, yatağa girer, battaniyeyi üstüne çeker ve beklerdi 
Recai’yi. Recai de mesajı aldığı gibi kıvrılıverirdi yanına. Gözleri hep 
ilk günkü heyecanla parlardı ikisinin de. Yüz yüze uykuya dalarlardı. 
Bazen Recai’nin bıyıkları gıdıklardı yanağını, hafifçe okşardı suratını, 
gülümserdi o da uykusunda. 

Gün doğmadan evvel, anlaştıkları gibi Recai ayrılırdı yanından. O 
işe gitmek için hazırlanırken, Recai de periyodik olarak haftanın her 
gününe bir komşunun evinin tekabül ettiği pasta börek çay günlerini 
ziyaret ederdi. Yokluğu varlığı birdi adeta Recai’nin; kimseyi rahatsız 
etmeden karnını doyurur, ses çıkarmazdı, geceleri ise gideceği yer yine 
O’nun yanı olurdu. 

Ama bir gece gelmedi Recai. Haziranın son günlerinden biriydi. Sıcak-
lar bastırmaya başlamıştı ama Recai’nin yanında ne üşür ne terlerdi, 
vücut sıcaklığı onun bedeninin refakatinde dengeye kavuşurdu. Ama 
işte o Haziran gecesinde gelmedi Recai. Bekledi, başucu lambasını yak-
tı, söndürdü, tekrar yaktı söndürdü. Bekledi. Uyumaya çalıştı. Belki bu 
gece gecikmişti, olamaz mıydı? Ama gelmedi Recai, tüm gece gelmesi-
ni beklerken ürperdi bedeni Haziran sıcağında. Gün doğumunu izle-
meyeli ne kadar uzun zaman oldu diye düşündü. Ama beklerken birini 
işkenceydi sadece gün doğumunu izlemek, tedirginlikti verdiği yalnız-
ca, mutluluk umarken o.  
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İşe gitme vakti gelmişti. Kalktı yatağından. Banyoya doğru ilerledi. 
Yorgundu, gözlerinin altı morarmıştı. Önemsemedi, yıkadı yüzünü 
Hindistan cevizli sabunla. Bu kokuyu severdi Recai, belki o kokuyu 
alıp gelirdi. Ama gelmedi kimse.

Hole doğru yürüdüğü esnada kapı çaldı. Zili görmeyen birinin yum-
ruklarıydı kapıya vuran. Açtı hemen. Bembeyaz giyinmiş, yüz kısmın-
da şeffaf plastik bir başlık takmış, göğsünün sol üst köşesinde “Taru-
mar” yazan bir adam vardı karşısında, elinde karton bir koliyle… Daha 
ne istemiştiniz diye sormadan anlatmaya başlamıştı. Gece bir ihbar 
üzerine gelmişlerdi. Kendisinin muhtemelen haberi yoktu ancak apart-
man ahalisi yaklaşık 5-6 aydır haşerattan şikâyetçiydi. Buzdolabındaki 
peynir, hanelerin günlük tüketimini dikkat çekecek biçimde aşıyor, 

şeker kavanozları hızla boşalıyordu. Duruma engel olmak adına şir-
ketinin görevlendirildiğini söyledi adam. Tarumar Haşerat bu tip 
durumlarda ilk akla gelen firmaydı; güvenilir, temiz ve kökten çözüm. 
Adam, arada reklam soluğu vererek anlatmayı sürdürüyordu. Peki, 
kökten çözümdü de neden 6 aydır çare bulunamıyordu tiradına öyle 
çalışmıştı ki kendi argüman üretip kendi yanıtlıyordu. Uğraşıyorlardı 
uzun bir zamandır ama dün gece artık uğraşı son bulmuştu, tüm bu 
olumsuzlukların müsebbibi küçük bir kutunun içine hapsedilmiş ve ele 
geçirilmişti. 
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Hâlbuki ne kadar güzel başlamıştı bu sene. 2016’nın o soğuk kış 
gününde karşısına çıkan biricik aşkı Recai yoktu artık. Lanet edebilir 
miydi şimdi 2017’ye? Yeni umutlar besleyip, atfedebilirdi bir sonraki 
yıla ama insanlar yalnızca yılın son günlerinde yaparlardı bunu, şimdi 
yapamazdı ki. Kınarlardı onu, yadırganırdı, Recai’nin erken ölümü yılı 
yarıda kesmeyi gerektiremezdi ya. 

Belki ben pişirseydim yemek, gitmeye gerek duymazdı komşulara diye 
düşündü. Karşı çıksaydım ona, ‘‘Gün ışığında görmek istiyorum seni’’ 
diye. Uykumdan feragat edip açabilseydim gözlerimi belki ama isteme-
di ki o da. Baştan yapmıştık anlaşmamızı… 

Adamın sesiyle irkildi birden “Neden ağlıyorsunuz” diye sordu adam. 
Hiçbir sözcük çıkamıyordu ağzından, gözlerini ovuştururken “nasıl 
oldu bu?” diye bağırdı. “Anlattım ya hanımefendi, biz kaç aydır 
uğraştık en sonunda karar verdik, biz gelince kaçıyor kurnaz, o zaman 
dedik her eve acil durum butonu koyalım. Sizin daire haricinde her 
daireye koyduk, sizi bir türlü bulamadık nedense. Her neyse, dün 
gece acil durum çağrısı sistemi sayesinde butona basıldığı anda geld-
ik. Meğerse bu mendebur hayvan üst kat komşunuz Cariye Hanım’ın 
yatak odasına girmiş. Ağzının tadını da biliyor hani, yapışmış kadının 
dudaklarına. Cariye Hanım da, dudağını biraz daha ısırmasına izin 
vererek zaman kazanmış. Bu sayede biz de onu suçüstü yakalamış old-
uk, onu enselemek dün geceye kısmetmiş.” 

Recai, Recai’si, dün gece başka birini yeğlemişti. Sıcak yuvasını terk 
edip o kokoş kadının yatağına girmişti. Kendi sonunu hazırlamıştı 
Recai. İkisinin kurduğu mütevazı yaşam yetmemişti ona; hemen 
koşmuştu başka bir kadının dudaklarına, bıyıkları dün gece başka bir 
kadının yanağını gıdıklamış, o uzun kuyruğu başka birinin boynunu 
okşamıştı. Adam konuşmaya, anlatmaya devam ediyordu ama duy-
muyordu O artık, biricik aşkı tarafından aldatılmıştı ve sonunu ge-
tirmişti bu macera. Üzüntüsünün yerini öfke, gözyaşının yerini ağzın-
dan fışkıran tükürükler aldı; “Götürün onu buradan, gözüm görmesin 
artık!”.  Adam tam da bir şeyler söylemeye yeltendiği esnada yüzüne 
kapadı kapıyı. Sırtını yaslayıp duvara,  çöktü sonra yere, “Elveda” diye-
bildi bu sefer sessizce…
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ÖLÜMSÜZ
MÜNTEHİR

LEYLA AHSEN ÖZTÜRK

Necmi, yanlışlıkla ölümsüzlüğün formülünü bulduğunda henüz on 
beş yaşındaydı. Babası ona çiğ köfte yapmayı öğretiyordu ve Necmi 
isotunu biraz fazla kaçırıp tuz yerine de yanlışlıkla şeker ekleyince olan 
oldu. Birden, çiğ köfte karışımını koydukları kaptan mor dumanlar 
yükselmeye başladı. Necmi panik içerisinde babasına dönüp “Neler 
oluyor yahu?” dedi. Babası da olanlara anlam veremeyip başını bilm-
iyorum anlamında iki yana salladı. Mor duman geçince çiğ köfteden 
dünyada görebileceğiniz en parlak ışık yükselmeye başladı, bu öyle 
bir ışıktı ki ancak ilahi bir nur olabilirdi. Gözleri ışığa alışınca ikisi 
de çiğ köftenin tadına bakmaya karar verdiler ve birer parça koparıp 
ağızlarına attılar. Çiğnerlerken ve o mucizevi tat ağızlarında yayılırken 
arkadan meleklerin şarkılar söylediğine yemin edebilirlerdi. “Hiç fena 
değil.” dedi baba. “İşte kimin oğlu.”

Bu olayın ardından tam yedi yüz elli sekiz sene geçmişti. Baba oğul kaç 
nesil torun sevdiler, kaç nesil torun gömdüler sayamadılar bile. Yaşa-
maktan çok sıkıldıkları zamanlar oldu ve birlikte tam yirmi dört kez 
intihar girişiminde bulundular. Hatta birinde kendilerini ateşe verdiler 
fakat ateş hiçbir iz bırakmadan sönüp gitti. Hiçbir intihar yönteminde 
başarılı olamadılar. Sonradan mecburen ölümsüz olduklarını kabul-
lendiler. Ölümsüz oldukları toplum içerisinde yayılmaya başlayınca, 
binlerce insan formül için adeta bir rüşvet yarışı içerisine girdi. Fakat 
bu ha deyince paylaşılacak bir formül kesinlikle değildi, bu sebepten 
ötürü epeyce nazlandıktan sonra akıllarına bir kurnazlık geldi. Sahte 
bir formülü çok yüksek bir meblağdan satışa çıkardılar ve zengin bir 
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iş adamı bunu satın aldı. Bu kısmen uzun vadeli bir dolandırıcılıktı, 
formülün yanlış olduğunun ortaya çıkmasının tek yolu iş adamının 
ölmesiydi ne de olsa. İş adamı ise sağlıklı ve gençti, ölmesine 
muhtemelen en az kırk, hatta elli sene vardı.

Formülün satıldığı duyurulunca halk isyan etti, ölümsüzlük hepi-
mizin hakkı diyerek iş adamının evini yağmalayıp formülü buldular. 
Yağmacılardan biri bu sahte formülü denedikten iki saat sonra trafik 
kazasında ölünce olay bir skandal şeklinde akşam haberlerinde yer-
ini aldı. Necmi ve babası dolandırıcılıktan hapis cezası aldı fakat bu 
önemsizdi. Polisler tarafından yaka paça polis arabasına bindirilirken 
meraklı gazetecilere yaptıkları basın açıklaması şu şekildeydi: “Biraz da 
hapishanede yaşayalım, ne olmuş.”
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Seneler sonra hapisten çıktıklarında halk onlardan daha da nefret 
ediyordu, hem bencil hem dolandırıcı oldukları için. Bir yandan da 
arkalarındaki rüşvet yarışı ve yalvarmalar hâlâ devam ediyordu. Tatlı 
rekabetler ve yalvarışlar, vahşi tehditlere dönüşmeye başlayınca ni-
hayet ikna oldular ve o kutsal formülü büyük bir tören ile kamuoyuna 
duyurdular. Duyurulur duyurulmaz bir grup insan formülün gerçek-
liğini test etmek amacıyla Hikmet adında gönüllü (ve intihara meyilli) 
bir deneğe bu çiğ köfteden yedirip ardından ona ateş ettiler. Hikmet 
yaşıyordu! Fakat intihara meyilli biri için ölümsüzlük en güzel haber 
değildi elbette. Hikmet’in böyle bir deneye gönüllü olmasının sebebi 
bu dolandırıcıların yine yalan söylediğine emin olması ve kendi-
ni öldürme zahmetinden kurtulacağı fikriydi fakat al işte, ölümsüz 
olmuştu. Bunu en son isteyecek insan olarak ölümsüz olmuştu. Ken-
dini uçurumdan attığı anda uçurumun başına geri dönüyordu, bo-
zuk bir bilgisayar oyunu gibiydi. Hikmet mutsuzdu, çiğ köfte ise her 
zamankinden daha popüler bir yiyecek haline gelmişti, herkes doğan 
çocuklarının kulaklarına ezanı okuyup ardından ağızlarına bir parça 
çiğköfteyi tıkıveriyordu.



SENİN ÖYKÜN







Bir hikayeye başlamak beni ölüm fikri 
kadar korkutur. Korkmuyorum diyen yazar 
mutludur, fakat vasat olduğunun ve iyi 

bir hikaye yazmaktan çok uzakta
olduğunun farkında değildir.

John Steinbeck


